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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
\Αριθµ.

Πρωτ. 984
∆ιεκπ. 426

EΓKYKΛIOΣ 2712

\ΑθÜνFησι τF 12Fη ΜαρτÝου 2001

νÝασ ν τF ¨ητF ντολF το Θεο «ο φονεàσεισ»
(\ΕξÞδ. 20, 13), ν οxσ καd  ερeσ Αγουστ νοσ λÛΠρeσ
γων: «^ΥπολεÝπεται, Âπωσ περd το νθρñπου
τοfσ ΣεβασµιωτÀτουσ ΜητροπολÝτασ
ννοÜσωµεν κε νο τe ερηµÛνον “ο φονεàσεισ”
τσ \ΕκκλησÝασ τσ ^ΕλλÀδοσ
µc ²τερον, ρα µηδb σεαυτÞν, διÞτι οδb ²τερον j
νθρωπον φονεàει  αυτeν φονεàων» (De civit.
^Η ∆ιαρκcσ ^Ιερa Σàνοδοσ τσ \ΕκκλησÝασ τσ Dei I. 33).
^ΕλλÀδοσ, κατa τcν ΣυνεδρÝαν Ατσ τσ 6ησ
^Ωσαàτωσ καd  ορανοβÀµων πÞστολοσ τν
δεàοντοσ µηνeσ ΜαρτÝου .., χουσα π\ ψει θνν Παλοσ ν τF πρeσ ΡωµαÝουσ πιστολF
σχετικcν ΕσÜγησιν τσ παρ\ ΑτF Συνοδικσ \Επι- ατο, λÛγει: «οδεdσ γaρ µν αυτÿ ζF καd
τροπσ πd τν ∆ογµατικν καd Νοµοκανονικν οδεdσ αυτÿ ποθνFÜσκει¯ Àν τε γaρ ζµεν, τ
ÿ
ΖητηµÀτων, περd το πe κανονικσ πÞψεωσ πι- ΚυρÝÿω ζµεν, Àν τε ποθνFÜσκωµεν, τÿ ΚυρÝÿω
τρεπτο τσ κκλησιαστικσ κηδεàσεωσ τν ατο- ποθνÜ
F σκωµεν. \ΕÀν τε οsν ζµεν, Àν τε ποθνÜ χεÝρων, ΣυνοδικF διαγνñµFη καd \ΑποφÀσει, γνωρÝ- σκωµεν, το ΚυρÝου σµbν» (14,7-8). Καd λλαχο
ζει µ ν τa κÞλουθα:
ξαÝρεται πe το θεοκÜρυκοσ \ΑποστÞλου, Âτι τe
^Η ατοκτονÝα τυγχÀνει κ τν µεγÝστων τν σµα µν εrναι ναeσ το ν µ ν ^ΑγÝου ΠνεàµαµαρτηµÀτων, ± τε ντικεÝµενον πρeσ τe φυσικeν τοσ, «οy χοµεν πe Θεο καd οκ σµbν αυτν»
±µα καd θικeν καθκον τσ διατηρÜσεωσ τσ πe (πρβλ. Α Κορ. 6, 19) καd Âτι, «ναeσ Θεο σµεν καd
το Θεο δωρηθεÝσησ ζωσ. ^Η φυσικÜ ζωÜ,  µετa τe πνεµα το Θεο οκε ν µ ν¯ ε τισ τeν ναeν
το σñµατοσ δηλονÞτι σàνδεσµοσ τσ ψυχσ, εrναι το Θεο φθεÝρει, φθερε τοτον  ΘεÞσ¯  γaρ
 γενικeσ Âροσ τσ κπληρñσεωσ πÀντων τν κα- ναeσ το Θεο ±γιÞσ στιν, ο´τινÛσ σµεν µε σ» (Α
θηκÞντων καd διa τοτο φεÝλοµεν ±παντεσ νa Κορ. 3, 16-17).
διατηρµεν ατÜν. ^Ο ατοκτονν σεβε πρeσ
Πολλαd καd διÀφοροι µbν εrναι α φορµαd καd
τeν ∆οτρα τσ ζωσ ΘεÞν. ∆ρον το ∆ηµιουρ- ατÝαι τσ ατοκτονÝασ (νÝατοσ νÞσοσ, πñλεια
γο  ζωc το νθρñπου, σ λÛγει  ερeσ ΧρυσÞ- τσ περιουσÝασ  τσ λευθερÝασ, διÀψευσισ λπÝστοµοσ: « Θεeσ πd τοàτÿω εσ τeν κÞσµον ξ γÀ - δοσ, φÞβοσ πικειµÛνου κακο οουδÜποτε φορÜπησ γαγε τeν νθρωπον καd ψυχcν ατÿ νÛ - του θεωρουµÛνου πe το ατÞχειροσ κ.λπ.) λλa
πνευσεν θÀνατον, ´να σÝωσ πολιτευσÀµενοσ καd κυρÝωσ µÝα καd µÞνη εrναι  κυρÝα καd θεµελιñδησ
τσ αωνÝου τàχFη ζωσ καd βασιλεÝασ». Κàριοσ τσ ατÝα  εσ τcν ατοκτονÝαν δηγοσα,  λλειψισ
ζωσ εrναι µÞνον  Θεeσ (Σοφ. Σειρ. 23,1.4.2.Μακ- κραδÀντου πÝστεωσ εσ τeν Θεeν καd ποταγσ
καβ. 14,46), Âστισ καd µÞνον δàναται νa φαιρÛσFη εσ τe θÛληµα καd τcν πρÞνοιαν ατο. «Μc δαÝµο ατcν Âταν θελÜσFη. ^Ο νθρωποσ «Jν το ΚυρÝ- σι λογιζÞµεθα το κÞσµου τcν οκονοµÝαν, µc γε ου» (Ρωµ. 14, 8), φεÝλει νa µεταχειρÝζεται τcν νÛσεñσ τινοσ καd εµαρµÛνησ τυραννÝδα πιτειχÝ ζωcν πρeσ πραγµÀτωσιν το σκοπο, οy χÀριν ζωµεν τF προνοÝÿα το Θεο. Τατα γaρ πÀντα
δÞθη ατÿ αÅτη πe το Θεο, οδÛποτε δb δι- βλασφηµÝασ γÛµει, καd  ντωσ ταραχc καd ταξÝα
καιοται νa φαιρF ατcν αθαιρÛτωσ σεβν οχd τν πραγµÀτων στd φορÀ, λλ\ οÅτω διακεÝ πρeσ τeν ∆οτρα τσ ζωσ ΘεÞν.
µενοσ λογισµeσ» (\ΙωÀν. ΧρυσοστÞµου, «Περd
Πλε στοι Âσοι κ τν ερν ΠατÛρων καd συγ- εµαρµÛνησ», Migne 50, 749).
γραφÛων νε δον τcν παγÞρευσιν τσ ατοκτοΚατa τατα  ληθcσ Χριστιανeσ πιστεàων, Âτι
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πÀντα ν τε τÿ Âλÿω κÞσµÿω καd εσ αυτeν συµβαÝνουσι κατa τaσ βουλaσ το Θεο, λλα κατ\ εδοκÝαν καd λλα κατa παραχñρησιν ατο, ποδÛχεται τa εσ αυτeν συµβαÝνοντα σ παρa το
Θεο στελλÞµενα ατÿ j παραχωροàµενα, ποτÀσσεται τÿ θεÝÿω βουλÜµατι καd γκαρτερε µεθ\
ποµονσ ν παντd καd πÀντοτε, ν µÞνο λοψàχωσ
πιζητν, τe εαρεστε ν τÿ Θεÿ, πÀντα δb τa
λλα τa συνÜθωσ µÛγιστα θεωροàµενα γαθÀ,
γεÝαν, πλοτον, δÞξαν καd τa τοιατα εχεται νa
χFη aν καd φ\ Âσον δàνανται νa συµβÀλωσιν εσ
τcν πÝτευξιν το ψÝστου προορισµο του, Âστισ
εrναι  διa τσ ν παντd πρeσ τe θε ον θÛληµα καd
τaσ εαγγελικaσ πιταγaσ συµµÞρφωσισ καd ποταγÜ, πÝτευξισ τσ ψυχικσ ατο σωτηρÝασ.
Οθεν  ^Ιερa Σàνοδοσ ρειδοµÛνη πd τν θεÝων καd µωµÜτων ρχν τσ \ΟρθοδÞξου µν
ΠÝστεωσ καd ^ΟµολογÝασ καd χουσα πρe
φθαλµν τeν πe τσ ν Τροàλλÿω ΣΤ Οκουµενικσ ΣυνÞδου κυρωθÛντα Ι∆ ΚανÞνα το ΤιµοθÛου \ΑλεξανδρεÝασ περd τν ατοχεÝρων, καταδικÀζει τcν ατοκτονÝαν σ πρξιν ναγ καd ντικρυσ πολεµÝαν τσ ληθοσ εαγγελικσ κατa
Χριστeν ζωσ καd πολιτεÝασ, παγορεàουσα τcν
\Εκκλησιαστικcν Ταφcν εσ τοfσ ν γιε διανοητικF καταστÀσει ατοκτονοντασ, συµφñνωσ τÿ
µνηµονευθÛντι ΚανÞνι το ΤιµοθÛου \ΑλεξανδρεÝασ, διÞτι οyτοι ξÛρχονται το βÝου ν πιστÝFα καd
µετανοησÝα
F , µc πιρρÝπτοντεσ πd Κàριον τcν µÛριµναν ατν καd συµπεριφÛρονται σ «ο λοιποÝ,
ο µc χοντεσ λπÝδα» (Α Θεσσαλ. 4, 13).
^Η ^Ιερa Σàνοδοσ ν τF διαλεÝπτÿω µερÝµνFη
Ατσ πbρ το µπεπιστευµÛνου εσ τcν πνευµατικcν ατσ χειραγωγÝαν πιστο Λαο, φιλανθρωπευοµÛνη πd τοfσ ατÞχειρασ καd κηδοµÛνη πνευµατικσ ατν, γνοσα Âτι Κàριοσ  ΘεÞσ, 
ρευνν τa βÀθη τσ καρδÝασ κÀστου,  τÀζων
καρδÝασ καd νεφροàσ, στησεν «µÛραν ν Fw µÛλλει
κρÝνειν τcν οκουµÛνην ν δικαιοσàνFη» (ΠρÀξ. 17,
31), κρινεν Âπωσ τσ παγορεàσεωσ ταàτησ ξαιρονται καd κηδεàωνται κκλησιαστικσ, aν συντρÛχFη εσ τe πρÞσωπον ατν εxσ κ τν κατωτÛρω λÞγων:
1. Οταν  ατÞχειρ, κατa τeν χρÞνον τσ ατοχειρÝασ ατο εrναι «κφρενÜσ», Âταν δηλονÞτι
πÀσχFη κ πνευµατικσ νÞσου τοιαàτησ, Ïστε νa
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µcν δàναται νa ντιληφθF τcν σηµασÝαν τσ πρÀξεωσ ατο.
2. Οταν  ατÞχειρ «δbν χει αυτÞν», τοι
Âταν δι\ οονδÜποτε λÞγον δbν χει συνεÝδησιν τν
πραττοµÛνων π\ ατο καd προκαλε τeν θÀνατον
ν νυπαιτÝÿω πλÜρει παλεÝψει τσ συνειδÜσεωσ
ατο. Περιπτñσεισ θανÀτου ατοχεÝρων ν νυπαιτÝÿω πνοβασÝÿα, ν νυπαιτÝÿω καταστÀσει παραισθÜσεων, σεληνιασµο, ναισθησÝασ, πλÜρουσ
νυπαιτÝου µÛθησ κ.λπ.
3. Οταν προκαλF τισ τÞν θÀνατον εσ σκησιν
λλου καθÜκοντοσ ατο, πορρÛοντοσ πe τcν
κανονικcν διδασκαλÝαν τσ \ΟρθοδÞξου ΠÝστεωσ
j ρειδÞµενον π\ ατσ, j συγχωροàµενον π\
ατσ. Περιπτñσεισ κουσÝου µαρτυρÝου πbρ
Χριστο, πbρ ΠÝστεωσ καd ΠατρÝδοσ, πbρ λλων
νθρñπων καd πρÞσ σωτηρÝαν τσ ζωσ ατν καd
γενικσ εσ πσαν περÝπτωσιν κατa τcν ποÝαν
συντρÛχει λÞγοσ δυνÀµενοσ νa θεµελιñσFη εσ κÀστην συγκεκριµÛνην περÝπτωσιν τcν ρσιν το
δÝκου χαρακτροσ τσ πρÀξεωσ τσ ατοκτονÝασ,
j τcν ρσιν το καταλογισµο.
4. Οταν  ατÞχειρ προκαλF τeν θÀνατÞν του,
ξ νακλαστικσ κινÜσεωσ τcν ποÝαν δbν λÛγχει,
iν καd χει συνεÝδησιν τν πραττοµÛνων, σ πd
θανατηφÞρου κινÜσεωσ «σπαστικο» τÞµου.
5. Οταν  ατÞχειρ προκαλF τeν θÀνατÞν του
ξ µελεÝασ j τυχαÝωσ, εσ περιπτñσεισ διαφÞρων
τυχηµÀτων.
6. Οταν  ατÞχειρ µετανοÜσFη διa τcν πρξιν,
κατa πÀντα χρÞνον καd µÛχρι το θανÀτου του.
7. ^ΟσÀκισ φÝσταται µφιβολÝα πÀρξεωσ j µc
νeσ τν νωτÛρω λÞγων εσ τe πρÞσωπον το
ατÞχειροσ. \Εaν δηλονÞτι µφιβÀλλFη κατa συνεÝδησιν  χων τcν εθàνην τσ λÜψεωσ τσ ποφÀσεωσ κκλησιαστικσ κηδεàσεωσ το ατÞχειροσ,
τοι  οκε οσ \ΕπÝσκοποσ, σ πρeσ τe aν κατa
τeν χρÞνον τσ ατοκτονÝασ συνÛτρεχεν εxσ τν
νωτÛρω λÞγων, ν τοιαàτFη µφιβολÝÿα φεÝλει νa
ποφασÝσFη τcν κÜδευσιν το ατÞχειροσ. Εσ
πσαν λλη περÝπτωσιν, πλcν τν νωτÛρω ναφεροµÛνων,  ατÞχειρ δbν κηδεàεται κκλησιαστικσ κατ\ φαρµογcν το Ι∆ ΚανÞνοσ το ΤιµοθÛου \ΑλεξανδρεÝασ.
Τaσ περιπτñσεισ τσ ²νεκα λλοιñσεωσ καd παθÜσεωσ τν φρενν λλεÝψεωσ τσ συνειδÜσεωσ
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τν πραττοµÛνων καd Âταν  ατÞχειρ «δbν χει
αυτÞν», βεβαιον γγρÀφωσ δàο τουλÀχιστον
πιστÜµονεσ ατροÝ, δÞντεσ τeν δι\ ατροδικαστικaσ
πρÀξεισ νενοµισµÛνον Âρκον.
† ^Ο \Αθηνν ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ, ΠρÞεδροσ
† ^Ο Λαγκαδ ΣπυρÝδων
† ^Ο Πολυανσ καd ΚιλκισÝου \ΑπÞστολοσ
† ^Ο ΣισανÝου καd ΣιατÝστησ \Αντñνιοσ
† ^Ο ΦιλÝππων, ΝεαπÞλεωσ καd ΘÀσου ΠροκÞπιοσ
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† ^Ο ΝÛασ ΚρÜνησ καd Καλαµαρισ ΠροκÞπιοσ
† ^Ο ΝεαπÞλεωσ καd ΣταυρουπÞλεωσ ∆ιονàσιοσ
† ^Ο Καλαβρàτων καd ΑγιαλεÝασ \ΑµβρÞσιοσ
† ^Ο ΤρÝκκησ καd Σταγν \ΑλÛξιοσ
† ^Ο \Αττικσ ΠαντελεÜµων
† ^Ο ΚαρπενησÝου ΝικÞλαοσ
† ^Ο ΜονεµβασÝασ καd ΣπÀρτησ ΕστÀθιοσ
† ^Ο \ΗλεÝασ Γερµανeσ
^Ο \Αρχιγραµµατεfσ
\Αρχιµ. ΘεολÞγοσ \ΑποστολÝδησ

