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Κριτική στο βιβλίο «’’Εγκεφαλικός θάνατος’’ και
Μεταμοσχεύσεις Οργάνων» (Ιερά Μητρόπολις
Γλυφάδος)
Date : Ιουλίου 2, 2008
Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε το νέο βιβλίο του καθηγητού Πυρηνικής Ιατρικής στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτλο:
«"Εγκεφαλικός θάνατος" και ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ» και υπότιτλο «ιατρική
και φιλοσοφική θεώρηση». Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αγιοτόκος
Καππαδοκία» το Μάιο του 2008 αποτελεί μία βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση του
παλαιοτέρου βιβλίου «"Εγκεφαλικός θάνατος" - Ταυτίζεται με το θάνατο του
ανθρώπου;» των εκδόσεων University Studio Press.
Το βιβλίο του κ. Καρακατσάνη, σε μία πολύ φροντισμένη παρουσίαση, κάνει μία
πλήρη ανασκόπηση του επίκαιρου θέματος των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς
οργάνων, μέσα από τη διεισδυτική ματιά του πραγματικού επιστήμονα που επί
εικοσιοκτώ συναπτά έτη ασχολείται ερευνητικά και κλινικά με το θέμα, αλλά και
του ανθρώπου που γνωρίζει την ορθόδοξη θεολογία και την πατερική παράδοση.
Πρόκειται για μια σοβαρή επιστημονική μελέτη -όπως καταδεικνύεται και από τις
568 παραπομπές της- πρωτότυπη και πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο, που
αξίζει να μελετηθεί από κάθε γιατρό, αλλά και από κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο και
οπωσδήποτε από κάθε μέλος της Εκκλησίας του Χριστού που επιθυμεί να διαβάσει
λόγο αληθείας, λόγο όντως θεολογικό. Ο συγγραφέας -όπως και πολλοί άλλοι- φρονεί
ότι με το θέμα της δωρεάς οργάνων από «εγκεφαλικώς νεκρούς» δότες «είναι
απαραίτητο ν’ ασχοληθεί Πανορθόδοξος Σύνοδος της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας». «Από καθαρώς επιστημονικής θεώρησης, πυκνώνουν πλέον οι απόψεις,
οι οποίες εισηγούνται την εγκατάλειψη της έννοιας του "εγκεφαλικού θανάτου"»,
τονίζεται στον πρόλογο. Διαβάζοντας το βιβλίο καταλαβαίνει κανείς το γιατί. Ο κ.
καθηγητής, με σαφήνεια και τεκμηρίωση, αποκαλύπτει όλες τις σκοπιμότητες και τις
αντιφάσεις του επινοήματος του «εγκεφαλικού θανάτου». Τα τελευταία χρόνια,
επισημαίνει, παρουσιάστηκαν «σπουδαίες ιατρικές και θεολογικές μελέτες με τις
οποίες καταδεικνύεται ότι η επιχειρούμενη από μερικούς ταύτιση του "εγκεφαλικού
θανάτου" με το βιολογικό θάνατο δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή από τη θεολογία
της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας». Μελέτες όπως αυτή του κ. Καρακατσάνη
ανοίγουν δρόμους.
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