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Οἱ αἰτίες γιά τίς ὁποῖες ἡ ἔννοια τοῦ «Ἐγκεφαλικοῦ Θανάτου» θά πρέπει
νά ἐγκαταλειφθῆ.
Περίληψη
Σκοπός: Nά δειχθῆ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «Ἐγκεφαλικοῦ Θανάτου» («ΕΘ», στό ἑξῆς) εἶναι
ἕνα ἀμιγῶς χρησιμοθηρικό κατασκεύασμα, τό ὁποῖο δέν ἔχει ἐπαρκῆ ἰατρική
τεκμηρίωση.
Μέθοδοι: Παρουσίαση γνωστῶν καί νέων ἐπιχειρημάτων ἀπό τήν ἰατρική
βιβλιογραφία καί ἀγνώστων φιλοσοφικῶν ἐπιχειρημάτων.
Ἀποτελέσματα: Ὑπάρχουν πολλαπλές ἐδογενεῖς, αὐτονόητες ἀσυνέπειες,
ἀντιφάσεις καί λογικά σφάλματα στήν ἔννοια τοῦ «ΕΘ» συμφώνως μέ τίς ὁποῖες ἡ
ἔννοια αὐτή εἶναι ἐμφανῶς ἀβάσιμη.
Συμπέρασμα: Θεωρεῖται ἀναπόφευκτο ὅτι ἡ μόνη ἔντιμη ἐπιλογή εἶναι ἡ
ἐγκατάλειψη τῆς ἔννοιας τοῦ «ΕΘ».
Λέξεις-Κλειδιά: ἐγκεφαλικός θάνατος, θάνατος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους,
συνείδηση, νωτιαῖοι αὐτοματισμοί , μεταμόσχευση.
1. Εἰσαγωγή
Ἡ καθιέρωση τῆς ἔννοιας τοῦ «ΕΘ» πραγματοποιήθηκε τό ἔτος 1968 ἀπό τήν πρός
τοῦτο συσταθεῖσα Ἐπιτροπή τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard
(Ἐπιτροπή Harvard, στό ἑξῆς) τό ἔτος 1968. Στήν ἀνακοίνωση τῆς ἀνωτέρω
Ἐπιτροπῆς δέν κατεχωρήσθησαν ἰατρικές μελέτες ἤ ὁποιαδήποτε δεδομένα ἀσθενῶν,
με τά ὁποῖα ὑποστηριζόταν ἡ ἔννοια τοῦ «ΕΘ» καί ἡ ἐξίσωσή του μέ τόν (βιολογικό)
θάνατο [2]. Κατά τήν διάρκεια τῶν τελευταίων πενήντα ἐτῶν, ἀφ’ ὅτου εἰσήχθη ἡ
ἔννοια τοῦ «ΕΘ», ἔχουν προκύψει πολύ σοβαρά προβλήματα, τά ὁποῖα καθιστοῦν
ἀναπόφευκτη τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἔννοιας αὐτῆς.
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1.1 Ὁ σκοπός τῆς ἐπινόησης τοῦ «ΕΘ» ἦταν ἀμιγῶς χρησιμοθηρικός
α) Ὁ κύριος σκοπός τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Harvard ἦταν να ὁρίσει τό μή ἀναστρέψιμο
κῶμα ὡς ἕνα νέο κριτήριο θανάτου στίς περιπτώσεις τῶν ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι
εὑρίσκονταν σέ κωματώδη ἀπνοϊκή κατάσταση καί στούς ὁποίους δέν ὑπῆρχε
«εὐδιάκριτη» δραστηριότητα τοῦ Κεντρικοῦ Νευρικοῦ Συστήματος (ΚΝΣ, εἰς τό
ἑξῆς).
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ ἀνωτέρω Ἐπιτροπή παραδέχθηκε ἀναμφισβήτητα ὅτι ὁ
σκοπός τοῦ ὁρισμοῦ ἑνός νέου κριτηρίου θανάτου ἦταν ἀμιγῶς χρησιμοθηρικός·
δηλαδή, ἡ ἀνάγκη τοῦ ὁρισμοῦ ἑνός νέου κριτηρίου θανάτου ἦταν τό γεγονός ὅτι οἱ
«ἐγκεφαλικῶς νεκροί» («ΕΝ», εἰς τό ἑξῆς, κλινόμενο) ἀσθενεῖς ἀποτελοῦν «φορτίο
γιά τίς οἰκογένειές τους, γιά τά νοσοκομεῖα, καί γιά αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη
ἀπό νοσοκομεικά κρεββάτια, τά ὁποῖα ἤδη ἔχουν καταληφθῆ ἀπό αὐτούς τούς
κωματώδεις ἀσθενεῖς. Τά ἀπηρχαιωμένα κριτήρια για τον ὁρισμό τοῦ θανάτου εἶναι
δυνατόν νά ὁδηγήσουν σέ διαμάχη γιά τήν ἀπόκτηση ὀργάνων για μεταμοσχεύσεις»
[3].
Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ «ΕΘ» εἶναι ἕνα κοινωνικό κατασκεύασμα [4],
διαφορετικό ἀπό τήν ἔννοια τοῦ βιολογικοῦ θανάτου καί ὅτι αὐτό ἐπινοήθηκε γιά τή
λήψη ζωτικῶν ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις [5]. Σέ κάποιες κριτικές ἐκφράσθηκε
ἀνησυχία για το γεγονός ὅτι, ἐάν ὁ θάνατος θά μποροῦσε νά ὁρισθῆ ἐκ νέου για
ὠφελιμιστικούς σκοπούς, θά μποροῦσε νά ἐπανορισθῆ σέ βραδύτερο χρόνο, πιθανῶς
ἀπειλώντας περισσότερο εὺπαθεῖς ὁμάδες [6].
Ἡ Ἐπιτροπή Harvard δέν ἐθεμελίωσε τό νευρολογικό κριτήριο τοῦ θανάτου σέ
ὁποιαδήποτε ἔννοια θανάτου [7]. Μία ἐκπληκτική καί γενναία ὄντως ὁμολογία ὑπό
τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ «ΕΘ» ἦταν ὅτι ἡ ἀνωτέρω Ἐπιτροπή «πρωτίστως
ἐνδιαφερόταν γιά τό μάταιο τῆς φροντίδας καί γιά τήν ἐξεύρεση τρόπων νά βοηθήσει
τούς ἰατρούς στήν ἀπόσυρση τῆς (ἰατρικῆς) ὑποστήριξης [8].
Ἐπιπροσθέτως, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀμερικανικῆς Νευρολογικῆς Ἑταιρείας (ΑΑΝ, εἰς
τό ἑξῆς) ἔδωσε μία σπουδαία πληροφορία γράφοντας ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Harvard
ἐγνώριζε καλῶς ὅτι ὁ «ΕΘ» ἀντιπροσωπεύει μία μοναδική κωματώδη κατάσταση [9]
(ἀλλά ὄχι τόν βιολογικό θάνατο- ἡ διευκρίνιση στήν παρένθεση εἶναι τοῦ
ὑπογράφοντος συγγραφέως). Τοιουτοτρόπως, συνάγεται ὅτι οἱ «ΕΝ» ἀσθενεῖς δέν
εἶναι πτώματα, ἀλλά ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σέ βαθύ ἀπνοϊκό κῶμα, πιθανῶς
μή ἀναστρέψιμο, στούς ὁποίους ἡ διατήρηση τῆς κυκλοφορίας ἐπιτρέπει τή
συνεχιζόμενη κυτταρική λειτουργία, καθώς καί ἐκείνη τῶν ὀργανικῶν συστημάτων,
παρεμποδίζοντας τήν ἔναρξη τῆς διεργασίας τῆς ἀποσύνθεσης4.
Περαιτέρω, πολύ διευκρινιστικά, στή συνάφεια τοῦ «ΕΘ», εἶναι τά σχόλια τοῦ
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προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Harvard, Kαθηγητή Henry Beecher, ὁ ὁποῖος ἔγραφε ὅτι: α)
«Ὁ θάνατος ὁρίζεται σέ διάφορα ἐπίπεδα: διανοητικός θάνατος, πνευματικός
θάνατος καί κοινωνικός θάνατος… Σέ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο ἐπιλέξουμε νά ὁρίσουμε
τόν θάνατο, αὐτό εἶναι μία αὐθαίρετη ἀπόφαση» [10]. Ἀκόμη, ὁ Beecher ὁρίζει τή ζωή
ὡς τήν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπικοινωνῆ μέ τούς ἄλλους. Ἡ θέση τοῦ Beecher
καθίσταται ἀκόμη σαφέστερη ὅταν υἱοθετεῖ τήν ἄποψη ὅτι «νά ζεῖς σημαίνει νά [11]
λειτουργεῖς καί β) «Το κοινωνικό κίνητρο τῆς διάσωσης ἀνθρώπινης ζωῆς μέ τίς
μεταμοσχεύσεις εἶναι καλή καί ἐπαρκής αἰτία νά σύρουμε τή γραμμή (δηλαδή νά
ὁρίσουμε τόν θάνατο) στόν «ΕΘ»10. Ὅταν κάποιος ἐξετάσει προσεκτικά τίς
συνέπειες τοῦ αὐθαίρετου κοινωνικοῦ κατασκευάσματος τοῦ «ΕΘ»4, συναντᾶ τήν
ὕπαρξη ἐπιπρόσθετων διολισθήσεων, ὅπως ἀναγράφεται κατωτέρω.
1.2 Προβλήματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν στά κριτήρια τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ
«ΕΘ»
Ὁ Truog καί ὁ Robinson ἔγραφαν τό ἔτος 2001 ὅτι ἐπί ἀπουσίας μιᾶς παγκόσμιας
συμφωνίας σχετικῶς μέ τόν ὁρισμό τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι δύσκολο
–πραγματικά ἀδύνατο- νά ὑπάρξουν διαγνωστικά κριτήρια τοῦ θανάτου [12].
α. Κριτήρια τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Harvard γιά τόν προσδιορισμό τοῦ «ΕΘ»
Τά κριτήρια γιά τόν προσδιορισμό τοῦ «ΕΘ» σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή τοῦ Harvard
διατυπώθηκαν ἀπό τόν Καθηγητή τῆς Νευρολογίας Raymon Adams καί
περιελάμβαναν τή μόνιμη κατάσταση τῆς πλήρους ἔλλειψης πρόσληψης ἐρεθισμάτων
καί τῆς πλήρους ἔλλειψης ἀπόκρισης σέ ἐρεθίσματα. Μέ τήν ἔκφραση πλήρης
ἔλλειψη πρόσληψης ἐρεθισμάτων ἐννοοῦνταν ὅλα τά ἀποτελέσματα τῶν
ἐρεθισμάτων (εἴτε διεγερτικά, εἴτε ἀντανακλαστικά, εἴτε γνωστικά ἤ ἄλλες
λειτουργίες στόν ὀργανισμό. Μέ τήν ἔκφραση πλήρης ἔλλειψη ἀπόκρισης ἐννοοῦνταν
ὅλες οἱ ἀποκρίσεις εἴτε τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους εἴτε οἱ προερχόμενες ἀπό τόν
νωτιαῖο μυελό ἤ τόν ἐγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀναπνοῆς [13]. Τά βασικά
διαγνωστικά κλινικά κριτήρια γιά τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ», συμφώνως μέ τήν
Ἐπιτροπή τοῦ Harvard, ἦταν τό μή ἀποκρινόμενο κῶμα -ἀκόμη καί στά πλέον
ὀδυνηρά ἐρεθίσματα- ἡ ἔλλειψη αὐτόματων κινήσεων, ἡ ἄπνοια μετά ἀπό
ἀποσύνδεση ἀπό τόν ἀναπνευστῆρα γιά 3 min καί ἡ ἀπουσία ἀντανακλαστικῶν μέ
ἔμφαση στά ἀντανακλαστικά τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους. Θά πρέπει νά τονισθῆ μέ
ἔμφαση ὅτι ὁποιεσδήποτε αὐτόματες κινήσεις καί ὁποιαδήποτε ἀντανακλαστικά, εἴτε
τοῦ ΚΝΣ εἴτε τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, πρέπει νά εἶναι ἀπόντα στήν κατάσταση τοῦ
«ΕΘ»3.
Οἱ συγγραφεῖς τῆς μεγαλύτερης μελέτης, ἡ ὁποία ἔχει πραγματοποιηθῆ γιά τόν «ΕΘ»
στίς ΗΠΑ (μελέτη NINCDS), ἀποφαίνονται ὅτι ὁ «ΕΘ» εἶναι μία ἔννοια χωρίς ἀκριβῆ
κλινική ἤ παθολογο-ανατομική βάση καί τοιουτοτρόπως τά διαγνωστικά κριτήρια
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εἶναι αὐθαίρετα [14]. Ὁ ὅρος «ΕΘ», συμφώνως μέ τούς συγγραφεῖς τῆς ΝΙΝCDS
μελέτης οὐδέποτε ἀπέκτησε μία ἀκριβῆ κλινική καί παθολογο-ανατομική βάση. Ὡς
ἀποτέλεσμα, καθορίσθηκαν αὐθαίρετα κριτήρια τά ὁποῖα θεωρήθηκαν οὐσιώδη γιά τή
διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου… οἱ ἀνεπάρκειες τῶν ὁποίων κατέστησαν
ἐμφανεῖς, ὅταν ἐπέζησαν ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι πληροῦσαν τά κριτήρια αὐτά14.
Σχόλιο 1. Τά κριτήρια τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Harvard γιά τόν προσδιορισμό τοῦ «ΕΘ»
εἶναι συμβατά μέ τήν ὁλική ἀπώλεια τῶν λειτουργιῶν ὁλόκληρου τοῦ νευρικοῦ
συστήματος (ἀλλά χωρίς ὁποιαδήποτε ἀξιόπιστη ἀπόδειξη ὅτι αὐτή ἡ ἀπώλεια εἶναι
ὁριστικῶς μή ἀναστρέψιμη) ἀλλά ὄχι μέ τόν βιολογικό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου.
β. Κριτήρια τῆς Minnesota καί τῆς Ἀγγλικῆς Σχολῆς γιά τόν προσδιορισμό
τοῦ «ΕΘ»
Συμφώνως πρός τά κριτήρια τῆς Minnesota (ἀπουσία τῶν ἀντανακλαστικῶν τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ στελέχους) εἶναι δυνατόν νά ἀναγγελθῆ ὁ ἀσθενής ὡς «ΕΝ» μέ βάση τά
εὑρήματα ἀπό τήν κλινική ἐξέταση τοῦ ἀσθενοῦς καί τήν κλινική κρίση [15].
Ἡ ἀπουσία τῶν ἀντανακλαστικῶν τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους χρησιμοποιήθηκε ὡς
κριτήριο γιά τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ» μέ δύο διαδοχικές ἀποφάσεις τά ἔτη 1976 καί
1979 στό Ἡνωμένο Βασίλειο [16]. Εἶναι ἀξιοσημείωτο νά ὑπογραμμισθῆ τό ἀκόλουθο
λογικό σφάλμα: δηλαδή τό γεγονός ὅτι οἱ ἴδιες ἰατρικές δοκιμασίες, οἱ ὁποῖες εἶχαν
χρησιμοποιηθῆ γιά προγνωστικούς λόγους ἀργότερα χρησιμοποιήθηκαν γιά
διαγνωστικούς λόγους, δηλαδή προκειμένου να χαρακτηρισθοῦν οἱ ἀσθενεῖς αὐτοί
ὡς ἤδη νεκροί16.
Σχόλιο2. Ἡ ἐξίσωση τῆς θεωρούμενης ὁλικῆς ἀπώλειας τῶν λειτουργιῶν τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ στελέχους μέ τόν βιολογικό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι παράλογη·
διότι ἐπί σοβαρῶς πάσχοντος ἐγκεφαλικοῦ στελέχους ἡ διατήρηση τῆς κυκλοφορίας
(μέ τή χρησιμοποίηση τῆς κατάλληλης ὑποστηρικτικῆς ἀγωγῆς) ἐπιτρέπει τή
συνεχιζόμενη κυτταρική λειτουργία καί ἐκείνη τῶν ὀργανικῶν συστημάτων,
παρεμποδίζοντας τήν ἔναρξη τῆς διεργασίας τῆς ἀποσύνθεσης4. Περισσότερο
προβληματικό, ἀναιτιολόγητο καί κλινικῶς ἐπικίνδυνο εἶναι τό λογικό σφάλμα τῆς
ταύτισης τῆς πρόγνωσης μέ τή διάγνωση.
γ. Κριτήρια τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ (1981) γιά τόν
προσδιορισμό τοῦ «ΕΘ»
Συμφώνως μέ τόν «ἑνιαῖο» ὁρισμό τοῦ θανάτου, αὐτός εἶναι δυνατόν νά διαγνωσθῆ
εἴτε μέ τό καρδιο-πνευμονικό κριτήριο εἴτε μέ τό νευρολογικό κριτήριο [17].
Τό νευρολογικό κριτήριο τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ γιά τή διάγνωση τοῦ
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«ΕΘ» (1981) διαφέρει ἀπό ἐκεῖνο τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Harvard κατά τό γεγονός ὅτι
συμφώνως μέ τήν πρώτη ἐκ τῶν δύο Ἐπιτροπῶν ἡ δραστηριότητα τοῦ Περιφερικοῦ
Νευρικοῦ Συστήματος (ΠΝΣ, εἰς τό ἑξῆς), ὅπως ἐπίσης καί τά ἀντανακλαστικά τοῦ
νωτιαίου μυελοῦ εἶναι δυνατόν νά ἐπιμένουν στήν κατάσταση τοῦ «ΕΘ»17.
Ὁ θερμός ὑποστηρικτής τῆς ἔννοιας τοῦ “ΕΘ”, Καθηγητής τῆς Νευρολογίας James
Bernat, παραδέχεται ὅτι μεγάλες περιοχές τοῦ φλοιοῦ καί ἄλλων ἀνατομικῶν δομῶν
τοῦ ἐγκεφάλου δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκτιμηθοῦν ἀπό τήν παρά τήν κλίνη τοῦ
ἀσθενούς κλινική ἐξέταση, ἐξαιτίας τῆς καταστροφῆς τοῦ ἀνιόντος δικτυωτοῦ
σχηματισμοῦ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους [18].
Σχόλιο 3. Συνάγεται ὅτι ἡ ἐπινόηση τῆς ἐλάττωσης τῶν κριτηρίων γιά τόν
προσδιορισμό τοῦ «ΕΘ» συνέβη, ὅταν παρατηρήθηκαν σέ «ΕΝ» ἀσθενεῖς
ἀντανακλαστικά τοῦ νωτιαίου μυελοῦ και ἄλλες αὐτόματες κινήσεις.
δ. Τό ἐρώτημα, ἐάν εἶναι μή ἀναστρέψιμη ἡ ἀπώλεια τῶν λειτουργιῶν τοῦ
ΚΝΣ στούς «ΕΝ» ἀσθενεῖς
Τό μεγάλο πρόβλημα τό ὁποῖο ἀφορᾶ στόν ὁρισμό τοῦ θανάτου, συμφώνως πρός τό
νευρολογικό κριτήριο, εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἀνεπαρκής μαρτυρία τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς
ἐλάχιστης ἀποδεκτῆς χρονικῆς περιόδου, προκειμένου νά βεβαιωθῆ κάποιος ὅτι οἱ
νευρολογικές λειτουργίες ἔχουν σταματήσει ἀνεπιστρεπτί [19]. Πρέπει νά ὑπομνησθῆ
στή συνάφεια αὐτή ὅτι ἡ μή ὕπαρξη ἀναστρεψιμότητας ἀποτελεῖ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ
προϋπόθεση γιά τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ».
Σχόλιο 4. Ἡ πλέον ἀπαραίτητη προϋπόθεση (γιά ὅλες τίς ὁμάδες τῶν κριτηρίων) γιά
τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ» -ἡ μή ὕπαρξη ἀναστρεψιμότητας- δέν ἐξασφαλίζεται·
τοιουτοτρόπως, ἡ διάγνωση τοῦ «ΕΘ» εἶναι ἀθεμελίωτη.
ε. Ἡ χρήση τῶν ἐργαστηριακῶν δοκιμασιῶν στή διάγνωση τοῦ «ΕΘ»
Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΑΑΝ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ κλινική νευρολογική ἐξέταση παραμένει τό
πρότυπο γιά τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ» [20]. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό ὁ Kαθηγητής τῆς
Νευρολογίας James Bernat θεωροῦσε ὅτι αὐτή ἡ διάγνωση ἐπιτυγχάνεται ἀσφαλῶς
μέ κλινικά μόνον κριτήρια· ὅμως, δέκα τέσσερα ἔτη ἀργότερα (2006) παραδέχθηκε
ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ «ΕΘ» μέ τή χρήση τῶν κλινικῶν κριτηρίων τά ὁποῖα
προσδιορίσθηκαν ἀπό τήν ΑΑΝ, εἶναι ἀτελής. Περαιτέρω, ὁ Bernat ἀναθεώρησε τήν
προηγούμενη ἄποψή του καί παραδέχθηκε ὅτι, προκειμένου νά γίνει διάγνωση τοῦ
«ΕΘ», εἶναι ἀπαραίτητο νά χρησιμοποιηθῆ ἐπίσης μία ἐργαστηριακή ἐξέταση ἡ ὁποία
εἶναι κατάλληλη γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ὁριστικῆς παύσης ὅλης τῆς ἐνδοκρανιακῆς
κυκλοφορίας [21]. Εἶναι, ὁπωσδήποτε, ἀξιοσημείωτο τό γεγονός ὅτι δέν ἔχουν
καθορισθῆ κριτήρια ἀπό τίς νευρο-ακτινολογικές Ἑταιρεῖες γιά τή διάγνωση τοῦ
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«ΕΘ» [22].
Σχόλιο 5. Δεδομένου ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξετασθοῦν τά πλεῖστα τμήματα τοῦ
ἐγκεφάλου μέ τήν παρά τήν κλίνη τοῦ ἀσθενοῦς ἐξέταση, ἡ διάγνωση τοῦ «ΕΘ» μέ
τήν κλινική μόνον ἐξέταση εἶναι ἀτελής.
στ. Χρησιμοποιοῦνται κανονικῶς τά καθιερωμένα κριτήρια γιά τή
διάγνωση τοῦ «ΕΘ»;
Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΑΑΝ διεξήγαγε δύο ἐρευνητικές μελέτες μέ τούς συνεργάτες του,
προκειμένου νά βεβαιωθῆ κατά πόσον χρησιμοποιοῦνται τά καθιερωμένα κλινικά
κριτήρια ὑπό τῆς ΑΑΝ γιά τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ». Τά ἀποτελέσματα καί τῶν δύο
μελετῶν ἦταν τόσον ἀπογοητευτικά, ὥστε νά συμπεράνουν ὅτι ἡ ἀκρίβεια γιά τήν
ἐκτίμηση τοῦ «ΕΘ» εἶναι δυνητικῶς διαμφισβητούμενη [23].
Μία ἐξαιρετικῶς σπουδαία πληροφορία, ἡ ὁποία ἐδόθη ἀπό τόν ἀνωτέρω ἐκπρόσωπο
τῆς ΑΑΝ εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Στό 22% (ἐπί συνόλου 93) παιδιατρικῶν «ΕΝ» ἀσθενῶν
στίς ΗΠΑ ματαιώθηκε ἡ λήψη ζωτικῶν ὀργάνων –μολονότι εἶχε ζητηθῆ (καί εἶχε
δοθῆ) ἡ ἄδεια ἀπό τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν αὐτῶν γιά λήψη ζωτικῶν ὀργάνων – διότι
μετά πολύ προσεκτική νευρολογική ἐξέταση διαπιστώθηκε ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ «ΕΘ»
ἦταν ἐσφαλμένη [24]!
1.3 Ἀντιφάσεις καί ἀσυνέπειες οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στή διάγνωση τοῦ «ΕΘ»
α) Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΑΑΝ, σε ἕνα ἄρθρο του το ἔτος 1995, ἔγραφε: Εἶναι συμβατή μέ
τή διάγνωση τοῦ «ΕΘ» ἡ ὕπαρξη φυσιολογικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καί ἡ ἀπουσία
ἀποίου διαβήτου, χωρίς φαρμακολογική ὑποστήριξη [25]· ὅμως, ἕξι ἔτη ἀργότερα, ὁ
ἴδιος ἔγραφε το ἀντίθετο· ὅτι, δηλαδή, θά πρέπει να ἀμφιβάλει κάποιος γιά τή
διάγνωση τοῦ «ΕΘ» σέ ἀσθενῆ τοῦ ὁποίου ἡ κατάσταση παραμένει σταθερή [26].
Ὁπωσδήποτε, ἰσχυριζόμαστε ὅτι, ὅταν τό ἐγκεφαλικό στέλεχος εἶναι «κλινικῶς
νεκρό», εἶναι ἀδύνατον γιά τόν ἀσθενῆ νά εἶναι αἱμοδυναμικῶς σταθερός
(τοὐλάχιστον στήν ὀξεῖα φάση).
β) Τό περιεχόμενο τῆς «Λευκῆς Βίβλου», ἡ ὁποία ὑπεβλήθη ἀπό τό Συμβούλιο
Βιοηθικῆς τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ, τό ἔτος 2008, εἶναι ἀξιοσημείωτο. Ὡς γνωστόν,
τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἀκολουθεῖ τόν Pallis στή διάγνωση τοῦ «ΕΘ» ἀποδεχόμενο ὡς
κριτήριο τόν «θάνατο τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους» μᾶλλον παρά τήν ὁλική
ἀνεπάρκεια τοῦ ἐγκεφάλου. Αὐτή, ὅμως, ἡ ἐλάττωση τῶν κριτηρίων (γιά τή διάγνωση
τοῦ «ΕΘ»), εἶναι, κατά τό ἀνωτέρω Συμβούλιο, «ἐννοιολογικῶς ὕποπτη, εἶναι
κλινικῶς ἐπικίνδυνη» [27].
γ) Ἐνδιαφέροντα, ἀλλά καί ἐνοχλητικά γιά αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται την ἔννοια
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τοῦ «ΕΘ» εἶναι τά ἀκόλουθα παθολογο-ανατομικά εὑρήματα: 1) Δύο ἀπό τούς εἴκοσι
πέντε «ΕΝ» ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαγνωσθῆ μέ βάση τά κριτήρια τῆς Minnesota
δέν εἶχαν ὁποιαδήποτε παθολογικά εὑρήματα στό ἐγκεφαλικό στέλεχος, στή
μεταθανάτια παθολογο-ανατομική ἐξέταση, οὔτε ἁδρά οὔτε μικροσκοπικά15 2) Στήν
πλεινότητα (60%) τῶν περιπτώσεων «ΕΝ» ἀσθενῶν τό ἐγκεφαλικό στέλεχος ἦταν
σχεδόν φυσιολογικό ἤ ἀκριβέστερα μόνον 0-5% τῶν νευρώνων τῶν ἐξετασθέντων
ἐγκεφαλικῶν στελεχῶν ἔδειξαν ἰσχαιμικές ἀλλοιώσεις [28]. Εἶναι προφανές ὅτι
εἶναι ἀδύνατον νά συνυπάρχουν κλινικῶς «νεκρό ἐγκεφαλικό στέλεχος» μέ σχεδόν
φυσιολογικούς νευρῶνες.
δ) Ὁ Veatch ὑποστηρίζει ὅτι τά ὄργανα παιδιῶν εἶναι δυνατόν νά ληφθοῦν μετά τήν
ἀναγγελία τοῦ θανάτου, ἡ ὁποία ἔγινε μετά την ἐφαρμογή εἴτε νευρολογικῶν εἴτε
καρδιακῶν κριτηρίων. Ἐάν κάποιος ἀναγγέλθηκε νεκρός μέ βάση τήν μή
ἀναστρέψιμη παύση τῆς καρδιακῆς λειτουργίας, … δέν θά ἦταν δυνατόν νά
ἀποκατασταθῆ ἡ καρδιακή λειτουργία σέ ἕνα ἄλλο σῶμα… ὁπωσδήποτε, δέν μπορεῖ
κάποιος νά λέγει ὅτι ἡ καρδία ἔχει ἀνεπιστρεπτί σταματήσει, ἐάν στήν
πραγματικότητα θά ἐπαναλειτουργήσει… Εἶναι ἀδύνατον νά μεταμοσχευθῆ μία
καρδιά ἐπιτυχῶς μετά τήν μή ἀναστρέψιμη παύση της… Ἀφαιρώντας ὄργανα ἀπό
ἕναν ἀσθενῆ τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ὄχι μόνον μπορεῖ νά ἐπαναλειτουργήσει, ἀλλά
ἐπίσης ἔχει ἤδη ἐπαναλειτουργήσει σέ ἕνα ἄλλο σῶμα, σημαίνει ὅτι διακόπτεται ἡ
ζωή μέ τήν ἀφαίρεση ζωτικοῦ ὀργάνου [29].
ε) Σέ δύο περιπτώσεις νηπίων ἀποσύρθηκε ἡ ὑποστηρικτική ἀγωγή μέ ἀποτέλεσμα τή
διακοπή τῆς καρδιο-κυκλοφορικῆς δραστηριότητας μετά ἀπό 18 (δέκα ὀκτώ) min.
Στίς δύο αὐτές περιπτώσεις, μόλις πέρασαν 75 (ἑβδομήντα πέντε) δευτερόλεπτα
(μετά τή διακοπή τῆς καρδιακῆς λειτουργίας) ἄρχισε ἡ μεταμόσχευση τῆς καρδίας
[30]. Αὐτό τό γεγονός καί ἄλλα παρόμοια ἀποδεικνύουν πόσον εἰρωνικά ἐφαρμόζεται
καί παραβιάζεται ὁ «κανόνας τοῦ νεκροῦ δότη»!
Περαιτέρω, οἱ πολλαπλές ἀντιφάσεις καί ἀσυνέπειες οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στό θέμα τοῦ
«ΕΘ», ἀνεδείχθησαν πολύ ἐπιτυχῶς ἀπό τούς Καθηγητές Shewmon Shewmon
[Shewmon 1997, Shewmon (a), 1998, Shewmon (b) 1998, Shewmon 2009, Shewmon ,
2010] καί Truog (Truog, 1992, Truog, 1997).
1.4 Προβλήματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰδικότερα στή Δοκιμασία τῆς Ἄπνοιας
Ἡ ἀσφάλεια τῆς δοκιμασίας τῆς ἄπνοιας ἀμφισβητήθηκε ἀπό τούς σοφούς ἐρευνητές
τῆς μεγαλύτερης μελέτης (NINCDS) γιά τόν «ΕΘ» καθώς ἡ δοκιμασία θεωρήθηκε
δυνητικῶς ἐπικίνδυνη γιά ἕναν ἤδη σοβαρῶς βεβλαμμένο ἐγκέφαλο [31].
Tό σπουδαιότερο πρόβλημα γιά τήν ἐκτίμηση τῆς δοκιμασίας τῆς ἄπνοιας εἶναι ὅτι ὁ
οὐδός τῆς μέγιστης διέγερσης τῶν ἀναπνευστικῶν κέντρων ἔχει ὁρισθῆ αὐθαιρέτως
στίς ΗΠΑ σέ μερική πίεση διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα 60 mm Hg [32].
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1.5 Kινήσεις σέ «EN» ἀσθενεῖς
Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι στή NINCDS μελέτη γιά τόν «ΕΘ» πολλές ἀπό τίς αὐτόματες
κινήσεις, οἱ ὁποῖες συνέβησαν στό 5-10% τῶν «ΕΝ» ἀσθενῶν, δέν ἦταν δυνατόν νά
ταυτοποιηθοῦν ὑπό τῶν ἐξεταστῶν ὡς ἀναγνωρισμένα σχέδια ἀντανακλαστικῶν31.
Ἀναφορικῶς πρός αὐτές τίς κινήσεις, ἰσχυριζόμαστε ὅτι αὐτά τά (θεωρούμενα)
σύνθετα νωτιαῖα ἀντανακλαστικά καί οἱ αὐτοματισμοί, οἱ ὁποῖοι ἐκλύονται σέ
μερικούς «ΕΝ» ἀσθενεῖς, εἶναι πολύ παρόμοιοι μέ μερικές στερεότυπες κινήσεις τοῦ
σώματος, οἱ ὁποῖες ἄγονται διά τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους· αὐτές εἶναι οἱ
περιστροφικές κινήσεις τῆς κεφαλῆς –οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπό τόν διάμεσο πυρῆνα
(interstitial nucleus) καί κινήσεις ἀνυψώσεως καί κάμψεως τῆς κεφαλῆς καί τοῦ
σώματος, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπό τούς πυρῆνες prestitial καί recomissuralis
ἀντίστοιχα [33].
Οἱ προαναφερθεῖσες στερεότυπες κινήσεις τοῦ σώματος εἶναι ἐφικτές μόνον ὅταν οἱ
προαναφερθέντες πυρῆνες τοῦ μεσεγκεφάλου καί τοῦ κατώτερου διεγκεφάλου εἶναι
λειτουργικοί (κατάσταση ἡ ὁποία δέν ὑπάρχει στούς «ΕΝ» ἀσθενεῖς). Περαιτέρω, α)
ἡ ἔκλυση ὁποιασδήποτε κίνησης στούς «ΕΝ» ἀσθενεῖς δέν εἶναι σύμφωνη μέ τά
ἀρχκά κριτήρια τῆς Ἐπιτροπῆς Harvard καί β) μερικά ἀπό αὐτά τά θεωρούμενα
νωτιαῖα ἀντανακλαστικά οὐδέποτε ἔχουν παρατηρηθῆ σέ ἀσθενεῖς μέ ὑψηλές βλάβες
τῆς αὐχενικῆς μοίρας τῆς σπονδυλικῆς στήλης [34].
Ἐπιπροσθέτως, συμφώνως μέ τούς ὑποστηρικτές τῆς ἔννοιας τοῦ «ΕΘ», ἡ σύντομη
προσπάθεια τοῦ σώματος νά καθήσει μέχρι γωνίας 40-60 μοιρῶν, τό «σταύρωμα»
τῶν βραχιόνων στό στῆθος καί ἄλλες παρόμοιες κινήσεις [35] εἶναι πιθανόν νά
πραγματοποιοῦνται ἀπό νεκρούς!
Σχόλιο 6. Ὁπωσδήποτε, ὑποστηρίζουμε ὅτι τίς πρῶτες ἡμέρες μετά τήν ἐκδήλωση
τοῦ νωτιαίου shock ὑπάρχει χαλαρή παράλυση, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν εἶναι δυνατόν
νά ἐκλυθοῦν πολλά ἀπό αὐτά τά «ἀντανακλαστικά».
2.1 Ἡ ἀνακρίβεια τῆς ταύτισης τοῦ περιεχομένου τῆς συνείδησης μέ τήν
ἐγρήγορση
Ἡ συνείδηση συμφώνως μέ τήν κλασσική Νευρολογία διακρίνεται στήν ἐγρήγορση
καί στό περιεχόμενο τῆς συνείδησης. Ἐγρήγορση εἶναι ἡ φυσική καί ψυχολογική
κατάσταση, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει σέ ἕνα ὄν νά ἀντιδρᾶ σέ ἐρεθίσματα. Θεωρεῖται ὅτι
ἕνα ὄν εἶναι δυνατόν νά ἔχει ἐγρήγορση ἀκόμη καί χωρίς περιεχόμενο τῆς
συνείδησης· ὅμως, περιεχόμενο τῆς συνείδησης δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθῆ
χωρίς ὕπαρξη ἐγρήγορσης [36].
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Στή συνάφεια τοῦ θέματος τοῦ «ΕΘ» κατανοοῦμε τόν λόγο γιά τόν ὁποῖον ὁρισμένοι
νευρο-επιστήμονες θεωροῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ὑπάρχει τό περιεχόμενο τῆς
συνείδησης, ὅταν ὁ ἐγκέφαλος εἶναι σοβαρῶς βεβλαμμένος. Ἡ θεώρησή τους
ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτοί ταυτοποιοῦν αὐτό πού ὀνομάζουν «συνείδηση» μέ
τήν ἐγρήγορση, χωρίς νά ἐξετάζουν τί συμβαίνει μέ τό περιεχόμενο τῆς συνείδησης.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο μποροῦμε ἐπίσης νά ἐξηγήσουμε τό γεγονός ὅτι συμφώνως μέ
αὐτούς εἶναι δυνατή ἡ ἐκτίμηση τῆς «συνείδησης» μέ τή χρήση τῆς Ποζιτρονιακῆς
Τομογραφίας Ἐκπομπῆς (PET) καί τόν Μαγνητικό Λειτουργικό Συντονισμό (fMRI)· μέ
τίς προναφερθεῖσες μεθόδους εἶναι δυνατή ἡ ἰχνηλάτηση τῆς περιοχῆς τοῦ
ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία ἐνεργοποιεῖται ἀπό τήν πρόσληψη τοῦ δεδομένου ἐρεθίσματος·
ὁπωσδήποτε, ὅμως, οὐδεμία πληροφορία λαμβάνεται γιά τίς σκέψεις ἤ τό παραμένον
περιεχόμενο τῆς συνείδησης δεδομένου ὅτι δέν γνωρίζουμε τούς νευρωνικούς
μηχανισμούς τῆς σκέψης.
Θεωρεῖται ἐπίσης ὅτι ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ὕπαρξη τοῦ περιεχομένου τῆς
συνείδησης εἶναι ἡ ἀλληλεπίδραση τοῦ φλοιοῦ τοῦ ἐγκεφάλου μέ τό ἀνιόν δικτυωτό
ἐνεργοποιητικό σύστημα [37]. Ἐν προκειμένῳ ἡ ἡμέτερη θεώρηση εἶναι ὅτι εἶναι
δυνατή ἡ δημιουργία καί ὕπαρξη περιεχομένου τῆς συνείδησης χωρίς ὕπαρξη
ἐγρήγορσης [βλ. κατωτέρω τήν παράγραφο: Ἡ λειτουργία τῆς ψυχῆς (και τοῦ νοῦ)
θεωρούμενη καθ’ ἑαυτήν].
Σε ὁποιαδήποτε περίπτωση, δέν ἔχει διευκρινισθῆ τί συμβαίνει μέ τό
προσχηματισμένο περιεχόμενο τῆς συνείδησης (αὐτός ὁ ὅρος εἶναι τοῦ γράφοντος
καί περιλαμβάνει τίς προσχηματισμένες προσωπικές αὐτοσυνείδητες ἐμπειρίες,
ἀναμνήσεις, σκέψεις, μελλοντικά σχέδια, συναισθήματα, καί ἀποκτηθεῖσες γνώσεις,
οἱ ὁποῖες εἶναι δυνατόν νά παραμένουν λανθάνουσες καί μή ἐνεργοποιημένες ) στούς
κωματώδεις ἀσθενεῖς.
Ἐπί τοῦ παρόντος, δέν ὑπάρχουν καθιερωμένα κριτήρια γιά τή διάγνωση τῆς
ἀπώλειας τοῦ περιεχομένου τῆς συνείδησης, διότι ἡ συνείδηση εἶναι ὑποκειμενική
ἐμπειρία [38] τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας δέν ὑπόκειται σέ ἐκτίμηση καί μέτρηση,
καθόσον δέν ὑπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μέθοδοι γιά τήν ἐκτίμηση τῆς
αὐτοσυνειδησίας [39]· τοιουτοτρόπως, ἡ διάγνωση τοῦ «ΕΘ» -ἡ ὁποία βασίζεται στή
θεωρούμενη ἀπουσία τῆς συνείδησης- βασίζεται σέ μία ἀναπόδεικτη ὑπόθεση!
Περαιτέρω, ἡ ἐλαττωμένη –καί ἰδιαίτερα ἡ καταργημένη στίς κωματώδεις
καταστάσεις- ἐγρήγορση παρεμποδίζει τήν ἐκτίμηση τοῦ περιεχομένου τῆς
συνείδησης [40]· τοιουτοτρόπως, σέ αὐτές τίς καταστάσεις δέν εἶναι δυνατόν νά
ἐκτιμηθῆ τό περιεχόμενο τῆς συνείδησης.
Ἐπιπροσθέτως, ἡ μή ἀναστρεψιμότητα τῆς ἀπώλειας τῆς συνείδησης, ἐπί τοῦ
παρόντος, δέν εἶναι δυνατόν νά διαγνωσθῆ μέ βεβαιότητα [41]. Ἡ κλινική
κατάσταση τοῦ «ΕΘ» εἶναι βεβαίως διαφορετική ἀπό ἐκείνη τῆς
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ἐπιμένουσας φυτικῆς κατάστασης· ὅμως, οἱ προαναφερθεῖσες καταστάσεις
ἔχουν ἕνα κοινό γνώρισμα, δηλαδή τή θεωρούμενη ἀπώλεια τοῦ περιεχομένου τῆς
συνείδησης. Ὁπωσδήποτε, ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τό προσχηματισμένο περιεχόμενο
τῆς συνείδησης δέν εἶχε ἀπωλεσθῆ κατά τό χρονικό διάστημα κατά τό ὁποῖο οἱ
ἀσθενεῖς εὑρίσκοντο σέ ἐπιμένουσα φυτική κατάσταση [42]. Toιουτοτρόπως, κατ’
ἀναλογίαν, εἶναι δυνατόν νά συμπεράνει κάποιος ὅτι εἶναι ἀτεκμηρίωτη ἡ ἄποψη ὅτι
στούς «ΕΝ» ἀσθενεῖς ὑπάρχει μή ἀναστρέψιμη ἀπώλεια τοῦ περιεχομένου τῆς
συνείδησης.
Σέ ἕνα προηγούμενο ἄρθρο [43] εἴχαμε εἰσηγηθῆ τή δυνητική ἐφαρμογή τῆς μεθόδου
PET (ποζιτρονιακῆς τομογραφίας ἐκπομπῆς) καί τῆς ἐν τῷ βάθει διέγερσης τοῦ
ἐγκεφάλου σέ ἕνα ἀρχικό δεῖγμα «ΕΝ» ἀσθενῶν χωρίς μαζικό ἐγκεφαλικό οἴδημα -μέ
δεδομένη τήν προηγηθεῖσα συγκατάθεσή τους, σέ ἀνύποπτο χρόνο- προκειμένου νά
ἀποκαλυφθῆ δυνητικῶς ἡ συνείδηση αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν· δέν γνωρίζουμε, ὅμως, ἐάν
ἤδη ἔχει πραγματοποιηθῆ τέτοια μελέτη.
2.2 Ὁ ἐγκέφαλος καί τά διανοητικά φαινόμενα
Ὁ ἐγκέφαλος εἶναι τό ἀπαραίτητο ὄργανο γιά τήν ἔκφραση καί τήν ἐκδήλωση τῶν
διανοητικῶν φαινομένων, ἀλλά δέν ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς προέλευσης τῶν
πνευματικῶν φαινομένων τοῦ νοῦ, ὅπως ἡ θέληση, ἡ σκέψη, ἡ κρίση, τό συναίσθημα
κ.τ.λ. Ἦταν πασίγνωστο τό ρητό στήν ἀρχαιότητα ὅτι, ἐάν ὁ νοῦς δέν ἑστιάσει τήν
προσοχή του στό ἐρέθισμα καί στήν πληροφορία ἡ ὁποία καταφθάνει στό ὄργανο τῆς
αἴσθησης, δέν παράγεται ὁποιαδήποτε αἴσθηση δεδομένου ὅτι ὁ νοῦς εἶναι ἡ αἰτία
καί ἡ πηγή τῆς αἴσθησης. Ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὄψη τή θεώρηση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ ὅτι ὁ νοῦς εἶναι «τό καθαρότατο τμῆμα τῆς ψυχῆς» καί «ὁ ὀφθαλμός τῆς
ψυχῆς» [44] ἐξηγεῖται τό γνωστό ἀρχαῖο ρητό: «νοῦς ὁρῇ καί νοῦς ἀκούει» [45]. Ἡ
αἴσθηση ἐξαρτᾶται ἀπό τήν προσοχή καί τή θέληση τοῦ νοῦ. Στήν περίπτωση τῆς
βαριᾶς βλάβης τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ λογικές δυνάμεις τοῦ νοῦ συνεχίζουν νά ὑπάρχουν,
ἀλλά εἶναι ἀδύνατο νά ἐκδηλωθοῦν.
2.3 Ἡ λειτουργία τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ θεωρούμενη «καθ’ ἑαυτήν»
Ὅταν ὁ ἐγκέφαλος εἶναι σοβαρῶς βεβλαμμένος -ἀκόμη καί ἐάν τό ὑπόλοιπο σῶμα
συνεχίζει νά λειτουργῆ- εἶναι ἀδύνατον γιά ὁρισμένες λειτουργίες τῆς ψυχῆς (π.χ.
ἐκείνη τοῦ ἐνδιάθετου νοῦ) νά ἐκδηλωθοῦν μέσῳ τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁπωσδήποτε, αὐτή
ἡ ἔλλειψη τῆς ἐξωτερικῆς ἐκδήλωσης δέν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ψυχή δέν μπορεῖ
νά συνεχίζει νά λειτουργῆ «καθ’ ἑαυτήν». Στό Φαίδωνα τοῦ Πλάτωνα ἐκφράζεται ἡ
ἀκόλουθη ἄποψη: “λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα, ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν
παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾿ ὅτι μάλιστα αὐτὴ
καθ᾿ αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ καθ᾿ ὅσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα
αὐτῷ μηδ᾿ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος [46].
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Ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἐξήγηση τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ γιά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἡ ψυχή λειτουργεῖ τόσον «καθ’ ἑαυτήν» ὅσο καί μετά τοῦ
σώματος [47]. Μία ἀπό τίς χαρακτηριστικές ἰδιότητες ψυχῆς, «ἡ λειτουργία της καθ’
ἑαυτήν» εἶναι ἡ ἱκανότητά της νά ἐκτελεῖ σύνθετες, λογικές και ἀφηρημένες
λειτουργίες κατά τόν πλέον τέλειο τρόπο, ὅταν δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψη τά ἐρεθίσματα,
τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν ἐξωτερικό κόσμο. Μέ ἕνα μυστηριώδη καί ἀκατάληπτο
τρόπο ἡ λειτουργία τῆς ψυχῆς μέ τό σῶμα καθίσταται δυνατή καί συνίσταται στήν
ἐνεργοποίηση τοῦ ἐγκεφάλου διά τῆς ὁποίας καθίσταται δυνατή ἡ ἐπικοινωνία της μέ
τόν ἔξω κόσμο μέσῳ τῶν αἰσθήσεων, ἀλλά καί στήν ἀντίληψη τῶν μεταβολῶν τοῦ
«ἐσωτερικοῦ περιβάλλοντος» τοῦ σώματος.
Ὁπωσδήποτε, ὅταν ὁ ἐγκέφαλος εἶναι σοβαρῶς βεβλαμμένος –ἀλλά τό ὑπόλοιπο τοῦ
σώματος συνεχίζει νά λειτουργεῖ- εἶναι ἀδύνατον νά ἐκδηλωθοῦν ὁρισμένες
λειτουργίες τῆς ψυχῆς διά τοῦ ἐγκεφάλου. Αὐτή ἡ ἔλλειψη τῆς ἐξωτερικῆς ἐκδήλωσης
δέν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ψυχή δέν δύναται νά συνεχίζει νά λειτουργεῖ «καθ’
ἑαυτήν».
Τοιουτοτρόπως, ἡ ταυτοποίηση τῆς ἀπουσίας τῆς ἔκφρασης τῶν ἐκδηλώσεων τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀπουσία τῆς συνείδησης -ὅπως ὁρισμένοι νευροεπιστήμονες ὑποστηρίζουν- δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποστηριχθῆ οὔτε ἀπό τήν
Ἑλληνική φιλοσοφία οὔτε ἀπό τήν Παράδοση καί τήν Θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Κατά συνέπειαν, ἡ ἀπουσία τῆς ἐγρήγορσης δέν εἶναι
δυνατόν νά χρησιμεύσει ὡς μαρτυρία ἔλλειψης τοῦ περιεχομένου τῆς συνείδησης καί
ἑπομένως ὡς κριτήριο «ΕΘ».
2.4 Ἄλλες ἀπόψεις ἀρχαίων φιλοσόφων, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στή σχέση
ψυχῆς-ἐγκεφάλου (καί ἐγκεφάλου-νοῦ)
Ὁ Ἡράκλειτος, ὁ μέγιστος προσωκρατικός φιλόσοφος, ἰσχυρίζεται (κατά τήν ἡμέτερη
θεώρηση), μέσῳ συνεσκιασμένου «σπερματικοῦ» λόγου ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι
λογικός «ἐκ φυσικῆς κατασκευῆς», ἀλλά μᾶλλον ὅτι εἶναι «ἐκ φύσεως ἄλογος»·
«μόνον ἡ περιέχουσα αὐτόν (τόν «φυσικόν» ἄνθρωπον) ψυχή εἶναι λογική καί
ἐχέφρων (ἔχει σύνεση, φρόνηση)». Περαιτέρω, ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ συμφυής μέ τήν
ψυχή νοῦς «ἐνδύεται» ἀπό αὐτήν (τήν ψυχή) τή λογική του δύναμη (Ἡράκλειτος,
ἀπόσπασμα στόν Σέξτο τόν Ἐμπειρικό). Θεωρώντας τά ἀνωτέρω, ὑποστηρίζουμε ὅτι,
συμφώνως πρός τόν Ἡράκλειτο, δέν εἶναι ἡ «σύμφωνη μέ τή φύση» κατασκευή τοῦ
ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ αἰτία τῶν διανοητικῶν φαινομένων, ἀλλά μᾶλλον ἡ
λογική ψυχή μέ τόν συμφυῆ μέ αὐτήν νοῦ.
Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἀριστοτέλης ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ψυχή: 1) εἶναι ἡ αἰτία καί ἡ
προέλευση τοῦ ζῶντος σώματος (Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 415 b), 2) φαίνεται
μᾶλλον νά εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία συνέχει τό σῶμα, διότι ὅταν ἡ ψυχή ἐξέλθει τοῦ
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σώματος, τοῦτο ἐκπνέει καί σήπεται (Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 411 b), καί 3) εἶναι
ἐκείνη ἡ ὁποία παρέχει στά ζῶα τήν κίνηση (Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 404 a).
Ὁ Γαληνός ἀσκώντας κριτική στόν Πραξαγόρα καί στόν Ἡρόφιλο ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ
αἰτία τῆς κίνησης τοῦ σώματος εἶναι ἡ ψυχή καί ὅτι οἱ μύες καί τά νεῦρα εἶναι
ἁπλῶς τά ὄργανά της. Τοιουτοτρόπως, ὅλες οἱ κινήσεις χάνονται μέ τήν ἀπώλεια τῆς
ψυχῆς (Heinrich Von Staden, 1989, 1994).
Συμπερασματικῶς, συνάγεται ὅτι εἶναι ἀθεμελίωτος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι στήν
κατάσταση τοῦ «ΕΘ» ἔχουν ἀπολεσθῆ ἀμφότερα, τόσον τό περιεχόμενο τῆς
συνείδησης ὅσο καί οἱ φυτικές λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ· ἑπομένως, τά
προαναφερθέντα δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν ἀποδεκτά ὡς κριτήρια τοῦ «ΕΘ». Ὅπως
ἀποδείχθηκε ἀνωτέρω, ἡ χρησιμοθηρική ἐπινόηση τῆς ἔννοιας τοῦ «ΕΘ» μαστίζεται
ἀπό τόσα πολλά προβλήματα, ἀσυνέπειες καί ἀντιφάσεις, ὥστε ἡ μόνη ἔντιμη
ἐπιλογή εἶναι ἡ ὁριστική ἐγκατάλειψή της.
3. Ἐπίμετρο
Οἱ ἀδελφές Νοσοκόμες ἀποτελοῦν μεγάλο τμῆμα τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, οἱ
ὁποῖες προσφέρουν τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους μέ θυσιαστική ἀγάπη, ἰδιαίτερα
στούς σοβαρῶς πάσχοντες ἀσθενεῖς. Τό καθῆκον τους εἶναι νά ἀνακουφίζουν τούς
ἀσθενεῖς ἀπό τό σωματικό καί ψυχικό πόνο. Ἡ ἄποψή μας εἶναι ὅτι ὑπό
ὁποιεσδήποτε περιστάσεις δέν θά πρέπει νά ἐμπλέκονται σέ ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες
εἶναι βλαπτικές γιά τούς ἀσθενεῖς.
Συμφώνως μέ τά προναφερθέντα ἐπιχειρήματα, οἱ «ἐγκεφαλικῶς νεκροί» ἀσθενεῖς
δέν εἶναι βιολογικῶς νεκροί, καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ ἀφαίρεση τῶν ζωτικῶν τους
ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις σηματοδοτεῖ τήν ἀφαίρεση τῆς ζωῆς τους. Αὐτή ἡ
πρακτική εἶναι ἐμφανῶς ἀντίθετη μέ τόν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη καί τούς νόμους τοῦ
ἀνθρωπισμοῦ.
Περαιτέρω, ἡ ἔννοια τοῦ «ΕΘ» εἶναι μία ἐπινόηση γιά καθαρῶς ὠφελιμιστικούς
σκοπούς, γεγονός τό ὁποῖο ὁμολογεῖται ἀκόμη καί ἀπό τήν Ἐπιτροπή τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Harvard, ἡ ὁποία ἐπινόησε τήν ἔννοια τοῦ «ΕΘ». Μέ βάση τά
ἀνωτέρω, προσπαθήσαμε νά δώσουμε ἀφορμή στό νοσηλευτικό προσωπικό νά
προβληματισθοῦν κατά πόσον ἡ συμμετοχή τους στίς πρακτικές ἀφαίρεσης ζωτικῶν
ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικῶς νεκρούς» ἀσθενεῖς εἶναι ἠθικῶς ἐπιτρεπτή.
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