Η κζςθ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ δια τθν Αυτοκτονία

Ἐδῶ καί δφο χιλιάδεσ χρόνια, ἡ Ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία διδάςκει ὅτι ὁ αὐτόχειρασ δζν κθδεφεται,
ἐκτόσ ἄν εἶναι παράφρων, ὁπότε δζν ἔχει ὀρκι ἐπίγνωςθ τῶν πράξεϊν του. Ὅταν τά Κοιμθτιρια
ἀνῆκαν ςτιν Ἐκκλθςία καί ὄχι ςτιν Τοπικι Αὐτοδιοίκθςθ ὅπωσ ςιμερα, οἱ αὐτόχειρεσ δζν
κθδεφονταν ςτό Κοιμθτιριο, ἀλλά ἐν ςιωπῇ ἐκτόσ τοῦ περιβόλου του.
Αὐτι ἡ ἀντιμετϊπιςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, -ποφ εἶναι ἄκρωσ φιλάνκρωπθ ὅπωσ κά ἐξθγιςουμε πιό
κάτω- δζν ἀποτελεῖ μόνο προφορικι παράδοςθ ποφ φτάνει μζχρι τοφσ Ἁγίουσ Ἀποςτόλουσ καί τόν
Χριςτό, ἀλλά προκφπτει κι ἀπό τόν 14ο γραπτό Ἱερό Κανόνα τοῦ Ἁγίου Τιμόκεου Ἀλεξανδρείασ ποφ
ἔχει Οἰκουμενικό κφροσ ἀφοῦ ἐπικυρϊνεται μζ τόν 2ο Κανόνα τῆσ ΣΤ’ Οἰκουμενικῆσ Συνόδου! Νὰ τί
λζγει ὁ ἱ. Κανόνασ:

«Ἐρϊτθςισ ΙΔ’
-Ἐὰν τὶσ μὴ ἔχων ἑαυτὸν χειρίςθται, ἢ κριμνιςθ ἑαυτόν, εἰ γίνεται προςφορὰ περὶ αὐτοῦ ἢ οὔ;
Ἀπόκριςισ
-Ὑπὲρ αὐτοῦ διακρῖναι ὁ Κλθρικὸσ ὀφείλει, εἰ τὸ ἀλθκὲσ ἔκφρων ὤν, πεποίθκε τοῦτο. Πολλάκισ γὰρ
οἱ διαφζροντεσ τῷ πεπονκότι, κζλοντεσ τυχεῖν τῆσ προςφορᾶσ καὶ τῆσ ὑπὲρ αὐτοῦ εὐχῆσ,
καταψεφδονται καὶ λζγουςιν, ὅτι οὐκ εἶχεν ἑαυτόν. Ἐνίοτε δὲ ὑπὸ ἐπθρείασ ἀνκρϊπων ἢ ἄλλωσ
πωσ ἀπὸ ὀλιγωρίασ πεποίθκε τοῦτο, καὶ οὐ χρὴ προςφορὰν ἐπάνω αὐτοῦ γενζςκαι· αὐτοφονευτισ
γὰρ ἑαυτοῦ ἐςτι. Δεῖ οὖν πάντωσ τὸν Κλθρικὸν μετὰ ἀκριβείασ ἐρευνῆςαι, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίμα πζςθ»
Καὶ ἡ ἑρμθνεία τοῦ ἱ. Κανόνα: «Ἐρϊτθςθ 14. Ἂν κάποιοσ ποῦ δὲν ἔχει τὰ λογικά του αὐτοκτονιςει ἢ
πζςει ςὲ γκρεμό, γίνεται λειτουργία γι’ αὐτὸν ἢ ὄχι; Ἀπάντθςθ: Ὁ κλθρικὸσ πρζπει νὰ ξεχωρίςει
ςχετικὰ μ’ αὐτὸν ἂν τὸ ἔχει κάνει αὐτό, ἐπειδὴ ἦταν πραγματικὰ ἐκτὸσ ἑαυτοῦ. Γιατί πολλὲσ φορὲσ
οἱ ςυγγενεῖσ του ςκοτωμζνου κζλοντασ νὰ ἐπιτφχουν τὴ λειτουργία καὶ τὴν προςευχὴ γι’ αὐτόν,
λζνε ψζματα ὅτι δὲν εἶχε τὰ λογικά του. Σὲ κάποιεσ περιπτϊςεισ αὐτὸ τὸ ἔχει κάνει ἐπειδὴ
ἐπθρεάςτθκε ἀπὸ ἀνκρϊπουσ ἢ ςὲ ἄλλεσ περιπτϊςεισ ἐπειδὴ ἐπθρεάςτθκε ἀπὸ ἀνκρϊπουσ ἢ ςὲ
ἄλλεσ περιπτϊςεισ ἐπειδὴ λιγοψφχθςε καὶ ἑπομζνωσ δὲν πρζπει νὰ γίνεται λειτουργία γι’ αὐτόν·

γιατί εἶναι φονιὰσ τοῦ ἑαυτοῦ του. Πρζπει λοιπὸν ὁ κλθρικὸσ νὰ ἐξετάςει μὲ ἀκρίβεια γιὰ νὰ μὴν
ἁμαρτιςει»1
Ἐν ὀλίγοισ:
Ἄν κάποιοσ δζν ἔχει τά λογικά του κι αὐτοκτονιςει, ὁ κλθρικόσ ἐπιβάλλεται νά ἐρευνιςει ἄν
πράγματι εἶναι ἔτςι, γιατί πολλζσ φορζσ οἱ ςυγγενεῖσ τοῦ ἀποκανόντοσ προκειμζνου νά ἐπιτφχουν
τιν κιδευςι του, λζνε ψζμματα!
Ἄν ὅμωσ εἶχε τά λογικά του, δζν ἀποτελεῖ δικαιολογία γιά νά αὐτοκτονιςει, ὅτι ἐπθρεάςτθκε ἀπό
ἄλλουσ ἤ λιγοψφχθςε ἀπό τίσ δυςκολίεσ τῆσ ηωῆσ. Σζ αὐτιν τιν περίπτωςθ ἔχει διαπράξει φόνο καί
μάλιςτα τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του!
Ὁ κλθρικόσ πρζπει νά ξεχωρίςει τίσ δφο αὐτζσ περιπτϊςεισ, εἰδάλλωσ κινδυνεφει νά ἁμαρτιςει!
Ἑπομζνωσ, ςφμφωνα μζ τοφσ Ἱεροφσ Κανόνεσ, ἡ αὐτοκτονία ἀποτελεῖ κανάςιμο ἁμάρτθμα!
Ἀποτελεῖ κατάφορθ βλαςφθμία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ καί ὁ Χριςτόσ εἶχε ἐξαγγείλει ξεκάκαρα,
ὅτι ἡ βλαςφθμία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ δζ ςυγχωρεῖται οὔτε ςτόν παρόντα αἰϊνα, οὔτε ςτόν
μζλλοντα! Ὡσ ἔςχατο μζςο δυςωπιςεωσ τοῦ Θεοῦ καί προςταςίασ τῶν ὑπόλοιπων μελῶν τῆσ
Ἐκκλθςίασ ἡ Ἁγία μασ Ἐκκλθςία ὁρίηει ὅτι ὁ αὐτόχειρασ δζν πρζπει νά κθδεφεται!
Οἱ τελετζσ τῆσ Ἐκκλθςίασ δζν εἶναι τυπικά «κοινωνικά γεγονότα» κι οὔτε λειτουργοῦν «μαγικά».
Ἐπίςθσ καί οἱ ςωτιριοι γιά τίσ ψυχζσ Ἱεροί Κανόνεσ τθσ, εἶναι διαχρονικοί καί αἰϊνιοι καί δζν
προςαρμόηονται ςτίσ μόδεσ τῶν ἐποχῶν καί ςτά προςωπικά κελιματα τοῦ κακενόσ. Οἱ Ἅγιοι
Πατζρεσ μζ τι μι κιδευςθ τοῦ αὐτόχειροσ, δείχνουν πραγματικι ἀγάπθ καί δζν μποροῦν νά
ςυμπλεφςουν μζ τιν ςφγχρονθ ὑποκριτικι «ἀγαπολογία». Δζν εἶναι ὅπωσ πιςτεφεται ἀπό πολλοφσ
ςκλθροί, αὐςτθροί κ.α. Τό ἀκριβῶσ ἀντίκετο ςυμβαίνει, δθλαδι δείχνουν ὕψιςτθ ἀγάπθ, γιά τοφσ
ἑξῆσ λόγουσ:
Ἀποτρζπουν ἀπό τιν ἁμαρτία τῆσ βλαςφθμίασ κατά τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, ἡ ὁποία δζν
ςυγχωρεῖται, χωρίηει τόν ἄνκρωπο ἀπό τόν Θεό καί τόν κολάηει αἰϊνια.
Ἀποτρζπουν τόν φόνο καί τιν ςτζρθςθ τοῦ κεόςδοτου - πολφτιμου δϊρου τῆσ ηωῆσ, ποφ ὅςεσ
δυςκολίεσ καί ἄν ςυνεπάγεται, ὅμωσ παρζχει πάντα πολφτιμο χρόνο μετανοίασ πρόσ αἰϊνια
ςωτθρία.

Ἀποτρζπουν τοφσ ἠκικοφσ αὐτουργοφσ-ἀποδζκτεσ-ὑποςτθρικτζσ τῆσ αὐτοκτονίασ. Πῶσ κά
ὑποχρεωκεῖ νά ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία: «μακαρία ἡ ὁδόσ ᾗ πορεφθ ςιμερον», ὅταν ἡ πορεία ποφ
διάλεξε ὁ αὐτόχειρασ μόνο μακαρία ( εὐτυχισ ) δζν ἦταν! Πῶσ κά διαβαςτοῦν προςευχζσ ποφ κά
ἠχοῦν ψεφτικεσ, φαριςαϊκζσ καί προκλθτικζσ ςτά ὧτα τοῦ Θεοῦ, ὅπωσ: «ὑπζρ ἀναπαφςεωσ τοῦ
κεκοιμθμζνου δοφλου τοῦ Θεοῦ…» ( ἀφοῦ ὁ αὐτόχειρασ ἀρνικθκε τόν Κφριό του καί τό δῶρο τῆσ
ηωῆσ ποφ τοῦ χάριςε ), ἤ «Σφ εἶ ἡ ἀνάςταςισ τοῦ κεκοιμθμζνου δοφλου Σου…» ( ἀφοῦ ὁ αὐτόχειρασ
δζν ἤκελε τι ἐν Χριςτῷ ηωι, κά κζλει τιν ἐν Χριςτῷ ἀνάςταςι του ς’ αὐτιν; ), ἤ «ἐπεπόκθςεν ἡ
ψυχι μου τοῦ ἐπικυμῆςαι τά κρίματά Σου ἐν παντί καιρῷ», ἤ «ἀκυμία κατζςχε με ἀπό ἁμαρτωλῶν
τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τό νόμο Σου» ( ἀφοῦ παραβλζπουμε τά κρίματα καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί
ἐπικυμοῦμε νά ἐπιβάλλουμε τά δικά μασ κελιματα ) κλπ.
Ἐνδυναμϊνουν τοφσ ἀνκρϊπουσ γιά τιν ἀντιμετϊπιςθ τῆσ ὅποιασ δυςκολίασ μζ τρόπουσ
πνευματικοφσ καί ςωτιριουσ! Ἡ αὐτοκτονία ἀντίκετα, εἶναι ὁριςτικόσ-αἰϊνιοσ ὄλεκροσ καί ὄχι
λφςθ!
Ὁ πνευματικόσ λόγοσ ποφ δζν πρζπει νά ἐπιτελεῖται νεκρϊςιμοσ ἀκολουκία ςτόν αὐτόχειρα εἶναι ὁ
ἑξῆσ:
Ἡ κοινωνικι περιφρόνθςθ τοῦ νεκροῦ, ἐμπεριζχει ςιωπθλι προςευχι καί ταπείνωςθ, οἱ ὁποῖεσ
ἕλκουν τό ἔλεοσ τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμθ καί οἱ μετακανάτιεσ ταπεινϊςεισ μποροῦν νά βοθκιςουν τιν
ψυχι ςτιν ἀπολογία τθσ ἐνϊπιον τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν πολλζσ μαρτυρίεσ Ἁγίων, Πατζρων,
Γερόντων, ὅπου ηθτοῦςαν νά μιν τοφσ κάψουν μζ τιμζσ, νά τοφσ πετάξουν, νά τοφσ
καταφρονιςουν, νά τοφσ ἀφιςουν νά τοφσ φᾶνε τά ἄγρια ηῶα ἤ νά τοφσ κάψουν ςζ ἄγνωςτεσ
τοποκεςίεσ, προκειμζνου καί μετά τό κάνατό τουσ νά παραμείνουν «ἐν ταπεινϊςει» κι ἔτςι, νά
«ηθτιανζψουν» περιςςότερο ἔλεοσ καί ἀγάπθ ἀπό τόν Φιλάνκρωπο, Ἐλειμονα καί Οἰκτίρμονα
Θεό! Καί ἦταν Ἅγιοι!
Ἕνασ μακαριςτόσ Ἁγιορείτθσ Γζροντασ, ὁ π. Ἄνκιμοσ Ἁγιαννανίτθσ, ὅταν ρωτικθκε ἀπό ςυγγενεῖσ
ἑνόσ νεαροῦ αὐτόχειρα, ἄν πρζπει νά μνθμονεφεται ςτι λειτουργία (γιά κθδεία οὔτε ςυηιτθςθ
βζβαια) ἀπάντθςε: «Νά μιν τόν μνθμονεφουμε ςτι Λειτουργία. Εἶναι καλφτερα γιά τιν ψυχι του.
Ὅταν δεῖ ὁ Πολυζλεοσ ὅτι δζν τόν τιμᾶμε, κά τόν ἐλειςει ὁ Ἴδιοσ, ἐνῶ ὅταν ἐμεῖσ τόν τιμᾶμε, δζν
κά τόν ἐλειςει Αὐτόσ…»2.

