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Ζούσε κάποτε ένας ευσεβής µοναχός σ΄ένα µικρό χωριό, στο Θιβέτ. Εκείνα τα 

χρόνια ξέσπασε επιδηµία πανώλης από την οποία πέθαναν πολλοί κάτοικοι, µαζί και ο 

µοναχός. Επειδή το χιόνι ήταν πολύ και το χώµα παγωµένο, δεν τον έθαψαν αλλά τον 

έριξαν στη λίµνη και το πτώµα του βυθίστηκε κάτω από τα παγωµένα νερά. Ήρθε η 

Άνοιξη, η επιδηµία σταµάτησε και ο πάγος έλιωσε. Ξαφνικά οι κάτοικοι της περιοχής 

παρατήρησαν ότι υπήρχε ένα µόνιµο όµορφο ουράνιο τόξο πάνω από τη λίµνη. Πήγαν 

τότε και βρήκαν στον τόπο εκείνο το σώµα του µοναχού ολόκληρο, χωρίς καµία 

αποσύνθεση. Το πήραν στο µοναστήρι του και το έκαυσαν µε τιµές ενώ κατά τη διάρκεια 

της τελετής όµορφα χρώµατα σε σχήµα ουράνιου τόξου ανέβαιναν στον ουρανό και 

εκτός απ’ αυτό κατά παράδοξο τρόπο κάποια οστά δεν κάηκαν στην πυρά. Όλοι τότε 

κατάλαβαν ότι ο µοναχός εκείνος φαινόταν µεν κανονικός άνθρωπος, εντούτοις όµως, 

χαρακτηριζόταν από ανώτερες ιδιότητες οι οποίες απορρόφησαν και θεράπευσαν το 

αρνητικό κάρµα, το οποίο είχε προκαλέσει την επιδηµία.   

 

Στον Βουδδισµό του Θιβέτ, η αρρώστια ενδέχεται να είναι σηµάδι πνευµατικής 

ολοκλήρωσης, αλλά και µια θυσία για καλό των άλλων, όπως για παράδειγµα µια µητέρα 

θυσιάζεται θηλάζοντας το παιδί της. Η ασθένεια όπως µια άλλη σκούπα θεωρείται ότι 

σκουπίζει µακριά, δηλαδή εκδιώκει το κακό κάρµα, οδηγώντας τον άνθρωπο στην 

υψηλότερη µορφή εξαγνισµού. 

 

 

 

Βουδδισµός
1
 

                     
1 Ο Βουδδισµός είναι µια θρησκεία η οποία αποτελείται από ένα 

σύνολο παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στο διάστηµα της µακρόχρονης πορείας 
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∆ιακρίνεται στον Χιναγυάνα Βουδδισµό
2
 και στον Μαχαγυάνα. 

Οι τέσσερις ευγενικές αλήθειες σύµφωνα µε τον Χιναγυάνα Βουδδισµό είναι οι 

εξής: Η ύπαρξη είναι πόνος. (Επειδή τα πάντα, ενώ δίνουν την εντύπωση ότι διαρκούν, 

όµως είναι φευγαλέα, κι ενώ δίνουν την εντύπωση ότι είναι συµπαγή, είναι εντούτοις 

σύνθετα από διάφορα στοιχεία). 

Αιτία του πόνου είναι η επιθυµία. (Αυτή δηµιουργείται από την άγνοια του 

ανθρώπου, ο οποίος θεωρεί σαν αληθινά, πράγµατα που είναι ψεύτικα στην 

πραγµατικότητα, αφού είναι φευγαλέα και σύνθετα). Γνωρίζοντας κανείς την αλήθεια 

παύει να επιθυµεί, κι έτσι παύει να πράττει µε τρόπο που παράγει κάρµα. Έτσι παύει να 

αναγεννάται. Αυτή η αλυσίδα αποτελεί βασικό µέρος του φωτισµού του Βούδδα κατά 

τον κανόνα Πάλι. 

Η κατάπαυση του πόνου – Νιρβάνα. Αυτή γίνεται µε την κατάσβεση της 

άγνοιας, της επιθυµίας και της απέχθειας και οδηγεί στην κατάπαυση των 

µετενσαρκώσεων. Τα τελευταία λόγια του Βούδδα ήταν: «∆εν θα ξαναγεννηθώ πια». Το 

µονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου αποτελείται από οκτώ στάδια που είναι 

γνωστά σαν «οκταπλό µονοπάτι». Το ιδανικό στον Χιναγυάνα Βουδδισµό είναι ο 

                                                             
του. Χωρίζεται σε δυο κλάδους, τον Χιναγυάνα και τον Μαχαγυάνα 

Βουδδισµό. Ιδιαίτερος κλάδος θεωρείται ο Βουδδισµός της Κίνας και της 

Μογγολίας. Ιδρυτής του είναι ο Σιντάρτα Γκαουτάµα, γιος ενός ηγεµόνα 

µιας φυλής των Ινδών, ο οποίος όταν συνειδητοποίησε πως η ζωή ξεκινάει 

µε τη γέννηση και καταλήγει στη φθορά, την αρρώστια, τα γηρατειά και το 

θάνατο και πως αυτή η θλιβερή κατάσταση διαιωνίζεται µε τις 

µετενσαρκώσεις, εγκατέλειψε τη ζωή που ζούσε στο παλάτι του κι 

αναζήτησε τρόπο λύτρωσης από τον κύκλο των µετενσαρκώσεων. Έτσι 

απέκτησε το φωτισµό, έγινε δηλαδή Βούδδας. Ο φωτισµός αυτός θεωρείται 

ένα είδος γνώσης. Βλέπε ενδεικτικά http://www.phys.uoa.gr/nektar/ortho-

doxy/religions/eastern/ religions.htm 

2 Οπαδοί του βρίσκονται στη Σρι-Λάνκα, στη Μπούρµα, στην Καµπότζη, 

στο Λάος, στην Ταϋλάνδη, σε τµήµα του Βιετνάµ, του Μπαγκλαντές και της 

Ινδίας. Η διδασκαλία του συµπεριλαµβάνεται στον κανόνα Πάλι, ο οποίος 

περιέχει και τον αρχικό πυρήνα της παράδοσης για τη ζωή του Βούδδα και 

έχει συστηµατοποιηθεί στη µορφή των τεσσάρων ευγενικών αληθειών.  
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µοναχισµός. Οι λαϊκοί, που είναι ωστόσο ποσοτικά περισσότεροι, προσπαθούν να 

δηµιουργήσουν ένα καλό κάρµα που θα τους εξασφαλίσει µια καλή µετενσάρκωση. 

 

Μαχαγυάνα Βουδδισµός
3
 

 

Ένα ιδανικό του Μαχαγυάνα Βουδδισµού είναι οι Μποντισάτβες. Αυτοί είναι όντα 

που κατάφεραν µετά από άπειρες ζωές να φτάσουν στη Νιρβάνα και να ενωθούν µε το 

απόλυτο. Όµως για να σώσουν τους άλλους καθυστερούν αυτή την ένωση και 

παραµένουν σε κάποιο ουράνιο κόσµο. Έτσι έχουµε µια τριπλή σηµασία του όρου 

Βούδδας: Είναι ο άνθρωπος που φωτίστηκε, η απόλυτη υπερβατική πραγµατικότητα και 

οι Μποντισάτβες. 

Ο Βουδδισµός για το µεγάλο πλήθος των πιστών, είναι η θρησκεία της 

µεταθανάτιας ζωής. Οι πολλοί επιδιώκουν την αναγέννηση σ΄ έναν από τους κόσµους 

στους οποίους βρίσκονται οι γνωστοί Βούδδες και Μποντισάτβες. 

Η µνήµη του θανάτου οδήγησε τον Βούδδα στη σύλληψη της µαταιότητας της 

ζωής. Κατανοώντας τη δυσκολία την οποία αντιµετωπίζει ο άνθρωπος που είναι 

προσκολληµένος στις γήινες απολαύσεις, ο Βούδδας αρνήθηκε τον κόσµο και 

ακολούθησε δρόµο άσκησης και πνευµατικής αναζήτησης.  

                     
3 Οπαδοί του βρίσκονται στην Κίνα, στο Θιβέτ, στη Μογγολία, στην 

Ιαπωνία, στην Κορέα και στο Βιετνάµ. Η διδασκαλία του περιέχεται στον 

Κινέζικο και Θιβετιανό κανόνα. Έχει κοινή αφετηρία µε τον Χιναγυάνα 

Βουδδισµό αλλά διαφοροποιήθηκε στην πορεία, κυρίως σε δυο θέµατα: - Την 

αληθινή φύση της πραγµατικότητας. Κι εδώ όπως και στον Χιναγυάνα 

Βουδδισµό τα όντα δεν είναι πραγµατικά, όχι επειδή είναι µεταβλητά και 

σύνθετα αλλά επειδή δεν υπάρχουν αυτά καθ΄εαυτά, επειδή στερούνται το 

δικό τους εαυτό. Κι αυτό, γιατί το κάθε τι, είναι ότι είναι, µόνο σε 

αλληλεξάρτηση από τα άλλα όντα. Έτσι, αυτά είναι «κενά» από το δικό 

τους εαυτό. - Την κοσµολογία. Στον Χιναγυάνα Βουδδισµό, ο Βούδδας είναι 

κάποιος όπως ο Σιντάρτα Γκαουτάµα που σε κάποια στιγµή φωτίστηκε, ενώ 

στον Μαχαγυάνα Βουδδισµό, ο όρος Βούδδας εκφράζει µια υπερβατική 

πραγµατικότητα, ένα απόλυτο, όµοιο µε το Ινδουϊστικό Μπράχµαν, από το 

οποίο εκπορεύονται χιλιάδες κόσµοι και χιλιάδες εµφανίσεις τους.  
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Ο Βουδδισµός δεν βλέπει το θάνατο ως συνέχεια της ύπαρξης της ψυχής αλλά ως 

ένα ξύπνηµα. Ο θάνατος και η ξαναγέννηση ως µετενσάρκωση παραλληλίζεται από τη 

θρησκεία αυτή µε το άναµµα ενός κεριού. Το φως µεταδίδεται από το ένα κερί στο 

άλλο. Ωστόσο όταν το ένα κερί σβήσει, η φλόγα υπάρχει στο άλλο. Η φλόγα υπάρχει, 

είναι αιώνια, είναι το φως. Αυτό που σβήνει είναι το κερί. 

Η διανοητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν πεθαίνει έχει 

µεγάλη σηµασία, αφού αυτή αποτελεί τον χρόνο του «περάσµατος» από τη µια ζωή στην 

άλλη.  

 

 

Ζωροαστρισµός
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Οι Ζωροάστρες δεν καίνε τα πτώµατα, ούτε τα θάβουν. Τα εκθέτουν στους 

λεγόµενους «Πέντε Πύργους της Ησυχίας» (Mumbai), όπου µε τη βοήθεια 

σαρκοφάγων πουλιών διαλύονται. H συνήθεια αυτή πηγάζει από την αντίληψη ότι ο 

νεκρός είναι κάτι βρώµικο και κακό και πρέπει να εξουδενωθεί. Ο θάνατος δεν είναι 

έργο του θεού, αλλά του πονηρού. 

 

Ιουδαϊσµός 

 

Η ζωή στον Ιουδαϊσµό είναι πολύ πολύτιµη, γι’αυτό κατά το Ταλµούδ δεν 

επιτρέπεται ακόµη ούτε να κινήσει κανείς τα χέρια ενός ανθρώπου την ώρα που 

αποθνήσκει, εάν µε την κίνηση αυτή θα πεθάνει ο ασθενής γρηγορότερα. Ο θάνατος 

                     
4 Ζωροάστρες ή Παρσί ή Παρσοί ή Παρσήδες ή Γουέβροι ονοµάζονται 

Πέρσες κυρίως πυρολάτρες που πρεσβεύουν τη θρησκεία του Ζωροάστρη, 

καλούµενη και Παρσισµός. Αποτελούν κλειστές θρησκευτικές κοινότητες που 

βρίσκονται σε περισσότερο ποσοστό εγκατεστηµένες στην Ινδία, στο Ιράν, 

στο ανατολικό Ιράκ και λιγότερο σε άλλες χώρες της Νότιας Ασίας και Άπω 

Ανατολής όπως και στην Ιαπωνία. Οι Παρσί κατάγονται από τους αρχαίους 

Πέρσες Ζωροάστρες, οι οποίοι είχαν µεταναστεύσει προς την Ινδική 

χερσόνησο πριν από 2.000 και πλέον χρόνια και πολύ πριν από την 

επικράτηση του Ισλάµ. 
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όπως και η ζωή, στη θρησκεία αυτή, αποτελούν µέρος του σωτηριώδους σχεδίου του 

Θεού για τον άνθρωπο. Ο πόνος και τα δάκρυα έχουν σπουδαία σηµασία για την 

πνευµατική ανέλιξη του ανθρώπου. Εξαγνίζουν τη ψυχή5. 

 

Ισλάµ 

 

Το Ισλάµ παρέχει ένα πλήρη και λεπτοµερές, δίκαια ισορροπηµένο νοµικό 

σύστηµα (Sharia) που συµπληρώνει τις ηθικές διδασκαλίες του. Το δικαίωµα για ζωή, η 

οποία αποτελεί ύψιστη αξία, προστατεύεται από το Μουσουλµανικό ∆ίκαιο. Η 

ευθανασία απαγορεύεται. 

Το κισµέτ καθορίζει τη ζωή και τις πράξεις του ανθρώπου. 

Υπάρχει τελική κρίση και ανταπόδοση (παράδεισος-κόλαση). 

Ο µυστικισµός στο Ισλάµ αναπτύχθηκε από τον 8ο µ.Χ. αιώνα, υπό επίδραση του 

χριστιανικού ασκητισµού και του νεοπλατωνισµού. Σκοπός του είναι η ένωση µε το θεό, 

δια της εκµηδενίσεως του εγώ. Ο φόβος µεταβάλλεται σε θείο έρωτα και επιδιώκεται η 

θέα του Θεού. Οι νεκροί τοποθετούνται µε κατεύθυνση τη Μέκκα. Οι ζωντανοί έχουν 

καθήκον να επισκέπτονται τους τάφους για να θυµούνται το θάνατο και τη µέρα της 

κρίσεως. 

 

Ινδουισµός 

 

                     
5 Βλ. J. Esposito, D. Fasching, T. Lewis, World Religions Today, United Kingdom: Amazon, 

2001. P. Novak, The World's Wisdom: Sacred Texts of the World's Religions, New York: Amazon, 1994. 

J. Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the Conceptual World of the 

Hebrew Bible, United Kingdom: Amazon, 2006. R. Spencer, J. Adams, The Truth About Muhammad: 

Founder of the World's Most Intolerant Religion, United Kingdom: Amazon, 2006. A. 

Γιαννουλάτου, Όψεις Ινδουϊσµού-Βουδδισµού, Αθήνα: Εκδόσεις Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1985. 
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Ο Ινδουϊσµός πιστεύει στη µετενσάρκωση, γι’αυτό ο θάνατος δεν θεωρείται 

µεγάλο κακό. Θάνατος είναι απλά µια προσωρινή διακοπή των φυσικών δραστηριοτήτων 

του ανθρώπου. Κατά το θάνατο η ψυχή φεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο άγνωστο κόσµο 

για µικρό διάστηµα και επανέρχεται µέσα σε άλλο ζωντανό ον. Κατά τον Ινδουϊσµό δεν 

υπάρχει µόνο ένας παράδεισος και µια κόλαση, αλλά πολλοί παράδεισοι και πολλές 

κολάσεις. Vaikunth είναι ο τόπος του θεού Vishnu, Κailash είναι ο τόπος του θεού Siva 

και Brahmalok είναι ο τόπος του θεού Brahman. Idralok είναι ο παράδεισος για τους 

κανονικούς δίκαιους ανθρώπους, ενώ Yamalok είναι τόπος κόλασης. Η ύπαρξη των 

τόπων αυτών είναι περισσότερο διδακτική και όχι πειθαρχική, έχοντας ως στόχο τη 

διατήρηση, στη µνήµη των ανθρώπων, την υποχρέωσή τους για τελειοποίηση του 

προσωπικού τους κάρµα. 

Κάρµα στον Ινδουϊσµό και Βουδδισµό είναι η δυναµική, η οποία παράγεται µε τις 

πράξεις κάποιου ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του και µε βάση αυτή τη 

δυναµική κρίνεται η πορεία της ύπαρξής του, εάν δηλαδή θα ξαναγεννηθεί και πώς. 

Οι Ινδουϊστές µετά το θάνατο καίνε τα πτώµατα. Ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τη 

θρησκεία αυτή, αποτελείται από πέντε στοιχεία: φωτιά, χώµα, νερό και αέρα (γήινα 

στοιχεία) και τον αιθέρα που δίδεται από ανώτερα επίπεδα ζωής, υπερφυσικά. Με την 

καύση τα στοιχεία επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους. 

Ο Ινδουϊσµός δεν αποτελεί µια ενιαία θρησκεία µε δόγµα, αλλά πρόκειται για ένα 

σύνολο παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή γύρω από την κοιλάδα του Ινδού 

ποταµού σταδιακά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της µακραίωνης ιστορίας των Ινδών. Η 

παράδοση αυτή περιέχεται στα ιερά βιβλία τους: τις Βέδες και τις Ουπανισάδες
6
. 

                     
6 Οι Βέδες γράφτηκαν από το 1500 έως το 1000 π.Χ. και αντιστοιχούν 

στη Βεδική θρησκεία των Ινδών, η οποία ήταν πολυθεϊστική και 

περιλάµβανε λατρεία µε θυσίες σε θεούς όπως ο ουρανός, η φωτιά, ο 

ήλιος, ο θεός της καταιγίδας, της γονιµότητας, του πολέµου κ.ά. Στις 

Βέδες κυριαρχεί η ιδέα του Ντάρµα. Ντάρµα, ονοµάζουν την παγκόσµια 

τάξη, την οποία οφείλουν οι άνθρωποι να σέβονται και να προσαρµόζουν τη 

ζωή τους σ΄ αυτήν. Έχει θεία καταγωγή κι αφορά τόσο τη δοµή και 

λειτουργία του κόσµου, όσο και της κοινωνίας. Όσον αφορά την κοινωνία, 

ήταν χωρισµένη πριν από την εγκατάσταση των Αρίων σε τρεις τάξεις: Tις 

βάρνες ή κάστες, όπως τις ονόµασαν αργότερα οι Πορτογάλοι άποικοι. Τους 
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Μόξα είναι η λύτρωση από την ατέρµονη παραµονή σε κάποια µορφή ύπαρξης, 

πράγµα που θεωρείται οδυνηρό. 

Σύµφωνα µε τις Βέδες, η λύτρωση επιτυγχάνεται µε το σεβασµό και την υποταγή 

στο Ντάρµα, ενώ σύµφωνα µε τις Ουπανισάδες επιτυγχάνεται µε τη σταδιακή απόσυρση 

του νου του ανθρώπου από τον εξωτερικό κόσµο, η στροφή του στον εσωτερικό, έτσι 

ώστε το Άτµαν του να ταυτιστεί µε το Μπράχµαν. 

Γιόγκα ονοµάζεται αυτή η σταδιακή απόσυρση του νου από τον εξωτερικό κόσµο 

και η ένωσή του µε το Μπράχµαν. 

 

Στην Αρχαία Ελλάδα 

 

Ο Πλάτωνας χρησιµοποιεί τον όρο: “Εαυτόν ευ ποιείν”, όπου όµως η παρουσία 

κάποιου “ευεργέτη” είναι αναγκαία.  

 Φαίδων 62 Α-C: “Οις δε βέλτιον τεθνάναι… µη όσιόν εστιν αυτούς εαυτούς ευ 

ποιείν, αλλ’ άλλον δει περιµένειν ευεργέτην… µη πρότερον αυτόν αποκτιννύναι δειν, 

πριν ανάγκην τινά θεός επιπέµψη” . 

                                                             
ιερείς ή βραχµάνους, τους αριστοκράτες πολεµιστές και τους 

καλλιεργητές, στους οποίους προστέθηκαν αργότερα οι χειρώνακτες, δηλαδή 

οι κατακτηµένοι ντόπιοι λαοί. Από τη στιγµή που κάποιος γεννιόταν, ήταν 

καθορισµένο σε ποια κάστα θα ανήκε για όλη του τη ζωή, χωρίς καµιά 

δυνατότητα αλλαγής (έλλειψη κοινωνικής κινητικότητας). Οι κάστες 

εντάσσονταν στην ιδέα του Ντάρµα. Στο τέλος της βεδικής εποχής 

διαµορφώνεται η αντίληψη ότι στο βάθος του κόσµου βρίσκεται µια θεϊκή 

πραγµατικότητα, ενώ ο κόσµος στον οποίο ζούµε είναι το εξωτερικό-

επιφανειακό στρώµα αυτής της θεϊκής πραγµατικότητας. Έτσι ο κόσµος 

χωρίζεται σε δυο µέρη: Τη θεµελιώδη πραγµατικότητα και τον φαινοµενικό 

κόσµο. Οι Ουπανισάδες γράφτηκαν από το 800 ως το 500 π.Χ. Εδώ σε 

αντίθεση µε τις Βέδες που θεωρούν τον κόσµο καλό, καλό θεωρείται µόνο η 

θεϊκή πραγµατικότητα που αποτελεί το υπόστρωµα του σύµπαντος και 

ονοµάστηκε Μπράχµαν. Άτµαν ονοµάστηκε ένα τµήµα του Μπράχµαν, ένα θεϊκό 

στοιχείο που υπάρχει µέσα σε κάθε τι. Σαµσάρα είναι η ανακύκληση των 

υπάρξεων. 
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Επιπλέον, ο Πλάτωνας στους Νόµους του (873 C) γράφει: “Ος αν εαυτόν κτείνη, 

την της ειµαρµένης βία αποστερών µοίραν” καταδικάζοντας, έτσι, την αυτοκτονία. 

Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι δεν ήταν εναντίον της αυτοκτονίας όταν αυτή ήταν 

συνέπεια κάποιας ηρωϊκής ή πατριωτικής αρετής. 

Ας µην ξεχάσουµε στο σηµείο αυτό και τα λόγια του Ιπποκράτη: “Ου δώσω δε 

ουδέ φάρµακον ουδενί αιτηθείς θανάσιµον, ουδέ υφηγήσοµαι ξυµβουλίην τοιήνδε…”  

 

Συγκριτική Επισκόπηση 

 

Θάνατος 

 

Στον πολυθεϊσµό ο θάνατος υπερβαίνεται µε την πεποίθηση της αθανασίας της 

ψυχής, ενώ στο µονοθεϊσµό αντιµετωπίζεται µε την πίστη στην ανάσταση των νεκρών. 

Η εµπειρία της αναγέννησης κατανοείται εντελώς διαφορετικά «στις δύο ποικιλίες της 

ανθρώπινης θρησκευτικότητας», όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο καθηγητής Μάριος 

Μπέγζος
7
. Ο πολυθεϊσµός κατανοεί την αναγέννηση ενδοφυσικά, φυσιοκρατικά, 

φυσιολατρικά, νατουραλιστικά και ουσιοκρατικά ως αθανασία της ψυχής, σαν 

ανακύκλωση της γέννησης µε πρότυπο τη γυναικεία µήτρα της Μεγάλης Μητέρας – 

Μήτρας, θεάς φύσης. Ο µονοθεϊσµός αντιλαµβάνεται την αναγέννηση υπαρξιακά, 

προσωπικά, προσωποκεντρικά, ως ανάσταση του νεκρού ανθρώπου µε πρότυπο την εκ 

νεκρών ανάσταση του Θεανθρώπου στο Χριστιανισµό ή την έλευση του Μεσσία στον 

Ιουδαϊσµό ή την παραδείσια δικαίωση των πιστών του Προφήτη Μωάµεθ στο Ισλάµ.  

Σε κάθε περίπτωση ο θάνατος υπερβαίνεται χωρίς να καταργείται είτε µε την 

πεποίθηση στο παρελθόν µιας µήτρας στη φύση, στη µητέρα, στη γη, στη σελήνη, η 

οποία αδειάζει και γεµίζει, χάνεται και ξαναβρίσκεται, όπως στον πολυθεϊσµό, είτε µε 

την πίστη στο µέλλον µιας ευθείας γραµµής, που αρχίζει µε την εκ του µηδενός 

δηµιουργία (creatio ex nihilo), επικεντρώνεται στην παρουσία ενός Μεσσία-Θεανθρώπου 

                     
7 Μ. Μπέγζος, Εισαγωγή στη Θρησκειολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 

2006, 229. Επίσης βλ. Ο Κούλµαν, Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ των 

Νεκρών; Αθήνα 1994. Ν. Νησιώτης, Προλεγόµενα εις την Θεολογικήν 

Γνωσιολογίαν, Αθήνα 1965. 
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(Χριστού, Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός) µε την Ενσάρκωση- Ενανθρώπιση του 

Θεού (Πρώτη Παρουσία) και αποκορυφώνεται µε τη ∆ευτέρα Παρουσία, την Τελική 

κρίση και την έλευση της Βασιλείας του Θεού. 

Μπορούµε να επισκοπήσουµε τη θρησκειοφιλοσοφική εποποιία του πολιτισµού 

της ανθρωπότητας από τη σκοπιά της συγκλονιστικής εµπειρίας του θανάτου. Η 

θρησκεία είναι µια απάντηση στην απορία του θανάτου. Η φιλοσοφία αποτελεί «µελέτη 

θανάτου», διότι αρθρώνει λόγο για το νόηµα της ζωής υπό τη σκιά του θανάτου. Οι δυο 

κυρίαρχες µορφές της θρησκείας, που είναι ο πολυθεϊσµός και ο µονοθεϊσµός, 

εµφανίζονται ως δύο ενδεχόµενες απαντήσεις της ανθρωπότητας στο πρόβληµα του 

θανάτου. Θρησκεύουµε επειδή θνήσκουµε: Κάνουµε λόγο περί θρησκείας για να 

αντιµετωπίσουµε το θάνατο. Εντούτοις, οι δύο εφικτές υπερβάσεις του θανάτου µέσω 

της ενδοφυσικότητας του πολυθεϊσµού και της εξωφυσικότητας του µονοθεϊσµού 

παραµένουν µοναδικές και ανυπέρβλητες µέχρι σήµερα.8 Ο άνθρωπος είναι ψυχή και 

σώµα, δεν έχει ψυχή και σώµα. Το σώµα δεν είναι ο τάφος της ψυχής («σώµα ίσον 

σήµα»: Πλάτων, Κρατύλος 400C, Φαίδων 52Β) αλλά αναγορεύεται  σε ναό του Αγίου 

Πνεύµατος (Απ. Παύλος, Α’ Κορ. 3,16, Β’ Κορ. 6,16). Ο Ιουδαϊσµός και το Ισλάµ 

ασπάζονται την πίστη στην ανάσταση των νεκρών µε σοβαρές διαφοροποιήσεις έναντι 

του Χριστιανισµού. Το µεσσιανικό στοιχείο στον Ιουδαϊσµό και το ηθικό στοιχείο στο 

Ισλάµ διαδραµατίζουν αποφασιστικότερο ρόλο, και όχι βεβαίως η εκκλησιαστική ή η 

χριστοκεντρική παράµετρος που πρυτανεύουν στο Χριστιανισµό. 

Στην Ισλαµική Παράδοση απαντά η πίστη στη µελλοντική επιστροφή του Ιησού 

πριν από την εσχάτη κρίση και στην τελική νίκη κατά του Αντιχρίστου
9
.  

 

                     
8 Ο θάνατος µοιάζει µε το όνειρο: Είναι συµβάντα ετεροχρονισµένα. 

Σε άλλο χρόνο βιώνουµε το όνειρο στον ύπνο µας και σε άλλο χρόνο το 

ερµηνεύουµε αφυπνισµένοι. Ποτέ δεν συγχρονίζονται η βίωση και η 

ερµηνεία του ονείρου: Η πρώτη ανήκει στο σκοτάδι της νύκτας και η άλλη 

αρµόζει στο φως της ηµέρας. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε το θάνατο. Η 

µελέτη του θανάτου στη ζωή και η εµπειρία του στην τελευτή είναι 

απολύτως ετεροχρονισµένα συµβάντα. 

9 M. Hayek, Le Christ de l’Islam, Paris 1959, 239-271.  A. 

Γιαννουλάτου, Ισλάµ, Αθήνα: Ακρίτας 2006, 219. 
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∆ωρεά οργάνων 

 

Οι πέντε κοσµοθρησκείες θεωρούν τη δωρεά οργάνων ως µεγάλη συνεισφορά στο 

βωµό της αγάπης προς το συνάνθρωπο. Μερικές θρησκείες, οι οποίες µέχρι πρότινος 

είχαν επιφυλάξεις ως προς την αποδοχή του εγκεφαλικού θανάτου, ως του πραγµατικού 

θανάτου του ατόµου, αναθεωρούν η µια µετά την άλλη, αυτή τη στάση τους. Επιπλέον, ο 

Σιντοϊσµός στην Ιαπωνία, πρόσφατα δεν αντιτάχθηκε στη νοµοθετική ρύθµιση, που 

επιτρέπει τις µεταµοσχεύσεις από εγκεφαλικά νεκρούς δότες, αν και αυτό δεν είναι εκεί 

ακόµη κοινωνικά ευρέως αποδεκτό.  

 

Εντούτοις ανοιχτό ερώτηµα στη φιλοσοφία των θρησκειών παραµένει το εξής 

σχετικά µε τη δωρεά οργάνων: Είµαστε έστω και λίγο σίγουροι ότι η ψυχή του 

εγκεφαλικά νεκρού επιθυµεί τη δωρεά οργάνων του, σε ζώντες ασθενείς, εφόσον 

αυτός δεν είχε αποφανθεί περί τούτου, πριν επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος; 

 

Αποσύνδεση από τον Αναπνευστήρα 

 

Η αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα δεν θεωρείται ευθανασία µε το επιχείρηµα 

πως δεν µπορεί να γίνει ευθανασία σε ένα ήδη νεκρό άτοµο, γι’ αυτό και επιτρέπεται, π.χ. 

από τον Ιουδαϊσµό και το Ισλάµ. Τέτοιο θέµα είναι δυνατόν να προκύψει σε άλλες 

περιπτώσεις, π.χ. µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, όπως στην πλήρη, µη 

αναστρέψιµη, τετραπληγία η οποία έχει ως επακόλουθο την παράλυση του ασθενούς και 

την απόλυτη αδυναµία του για αυτόνοµη αναπνοή λόγω παραλύσεως και των 

αναπνευστικών µυών, όπου όµως βέβαια ο εγκέφαλος λειτουργεί κανονικά. Μία τέτοια 

περίπτωσης ασθενούς στο Ισραήλ πήρε τέλος κατόπιν απόφασης του ιδίου να 

αποσυνδεθεί από την τεχνική µηχανική υποστήριξη και νοµικής υφιστάµενης κάλυψης 

της απόφασής του αυτής.  

 

Το πρόβληµα της ευθανασίας είτε «παθητικής» είτε «ενεργητικής» δεν είναι 

δυνατόν να λυθεί οµοιόµορφα στις διάφορες θρησκευτικές περιοχές, οι οποίες είναι 

εµποτισµένες από διαφορετικές παραδόσεις και νοµικά συστήµατα. 



11 

 

 

 

Η Προσευχή και η Αυτοσυγκέντρωση ως µέσον Άρσης του Πόνου  

 

Η προσπάθεια για υπέρβαση του πόνου και για ανακούφιση του ανθρώπου από την 

ασθένεια, πνευµατική ή σωµατική, αποτελεί σηµείο διαφοράς στο Χριστιανισµό και 

τις άλλες θρησκείες: Οι ορθόδοξοι µοναχοί προσπαθώντας να γνωρίσουν τον εαυτό 

τους και να προσευχηθούν, να συγχωρέσει ο Θεός πρώτα τις αµαρτίες τους και µετά ως 

θεϊκό δώρο να πάρουν τη θεραπεία, πρώτα την πνευµατική και µετά τη σωµατική, 

ταπεινώνονται και αξιώνονται της δωρεάς της θέας του Ακτίστου Φωτός, το οποίο 

είναι το Φως του Θεού. Οι µοναχοί στο Βουδδισµό και στα άλλα Ασιατικά θρησκεύµατα 

ψάχνουν να βρουν το φως µέσα τους µε βάση το σύστηµα της αυτοστροφής 

(διαλογισµός) χωρίς σχέση αναφοράς του προσώπου - εαυτού µε την αµαρτία, χωρίς 

κατ’ ανάγκην ταπείνωση και άφεση ως δώρο Θεού. 

Η Νοερά προσευχή είναι στροφή του ανθρώπινου νου στο Θεό ενώ ο 

διαλογισµός είναι στροφή γύρω από την αυτοϋπαρξη του εγώ. 

Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι ο διαλογισµός έχει αρνητική σηµασία στην 

Καινή ∆ιαθήκη
10
.  

 

Άλλες Πρακτικές 

 

Γιόγκα (Ανακουφιστική Φροντίδα) 

 

Γιόγκα σηµαίνει «ζεύξη», δηλ. ένωση. Είναι ο σύντοµος δρόµος για τη λύτρωση 

στον Ινδουϊσµό, από την εποχή των Ουπανισάδων. Περιλαµβάνει την ένωση του 

ανθρώπου µε το θείο στοιχείο που υπάρχει µέσα του, και πιο αναλυτικά την ένωση του 

νου µε το Άτµαν και στη συνέχεια του Άτµαν µε το Μπράχµαν, οπότε ο άνθρωπος 

λυτρώνεται, δηλαδή ξεφεύγει από τον κύκλο των µετενσαρκώσεων. 

                     
10 Βλέπε µεταξύ άλλων, Κατά Μάρκον 2, 8: «Και ευθύς επιγνούς ο 

Ιησούς τω πνεύµατι αυτού ότι ούτως διαλογίζονται εν εαυτοίς λέγει 

αυτοίς: τι ταύτα διαλογίζεσθε εν ταις καρδίαις υµών;» 
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Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της Γιόγκα (ως προς τη µέθοδο, τις τεχνικές κλπ.). 

Εκτός αυτού, οι µέθοδοι κι οι τεχνικές της χρησιµοποιούνται και για άλλους σκοπούς. 

Στη δύση για παράδειγµα είναι γνωστή χωρίς το θρησκευτικό της υπόβαθρο, σαν 

ασκήσεις χαλάρωσης κλπ. 

Στα πλαίσια του Ινδουϊσµού η Γιόγκα προϋποθέτει την αντίληψη του κόσµου που 

υπάρχει στις Ουπανισάδες, σύµφωνα µε την οποία ο κόσµος αποτελείται από δυο 

επίπεδα, τη θεϊκή πραγµατικότητα που βρίσκεται στο βάθος των όντων και το 

φαινοµενικό κόσµο στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος αποτελείται από τρία µέρη: Από το 

φυσικό του σώµα, από ένα άλλο σώµα που αποτελεί έδρα των ψυχικών ιδιοτήτων 

(ονοµάζεται λεπτό σώµα) και από το νου. 

Άρα ο νους βρίσκεται στη µέση: Από τη µια έχει τον φυσικό κόσµο κι αν 

προσκολληθεί σ΄ αυτόν θα ταυτισθεί µαζί του, και θα γίνει µέρος του. Από την άλλη έχει 

τη θεϊκή πραγµατικότητα κι αν στραφεί σ΄ αυτήν, δηλαδή, µέσα του προς το Άτµαν, θα 

ενωθεί µαζί του, άρα και µε το Μπράχµαν και θα λυτρωθεί. Ακόµα βασίζεται σε δυο 

βασικές ιδέες: Ότι ο νους, σαν τον καθρέφτη, περιέχει την εικόνα αυτού στο οποίο έχει 

στραφεί και ότι ο άνθρωπος δεν έχει µόνιµη ταυτότητα αλλά ταυτίζεται µε εκείνο στο 

οποίο προσκολλάται ο νους του. 

Η Γιόγκα διακρίνεται, ανάλογα µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την ένωση µε 

το θείο, σε: 

«Γιόγκα της γνώσης», τζνάνα γιόγκα. Ως µέσον έχει την απλή γνώση του Άτµαν 

από το νου. 

«Γιόγκα της αγαπητικής αφοσίωσης», µπάκτι γιόγκα. Προϋποθέτει τη θεώρηση 

του Θεού ως προσωπικού. Ως µέσον έχει την αγάπη προς αυτόν. 

«Γιόγκα των πράξεων», κάρµα γιόγκα. Ως µέσο έχει τις καλές πράξεις προς τον 

κόσµο µε τις οποίες ο νους στρέφεται από το ατοµικό εγώ προς το Θεό. 

Βασική τεχνική της Γιόγκα είναι ο διαλογισµός, ο οποίος συνίσταται στο να 

ξεκολλήσει ο νους από τις διάφορες σκέψεις, αφού µε αυτές ταυτίζεται µε τα αντικείµενα 

στα οποία αναφέρονται και άρα και µε τον κόσµο των φαινοµένων. 

Τα τρία κύρια στάδια είναι τα εξής: 

Αρχικά ο νους επιλέγει ένα µόνο αντικείµενο και ασχολείται µε αυτό µόνο. Μετά 

στρέφεται στο κέντρο αυτού του αντικειµένου και από εκεί στο δικό του εσωτερικό και 
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στο δικό του Άτµαν. Στο τρίτο στάδιο, έχουµε το νου να διαλύεται στο Άτµαν, άρα και 

να ενώνεται µ΄ αυτό. 

Η διαφορά ανάµεσα στη Γιόγκα και τον Ορθόδοξο χριστιανικό µυστικισµό 

είναι µεγάλη και έχει να κάνει µε το σκοπό καθώς και µε τα µέσα. 

Ως προς το σκοπό, στη Γιόγκα αυτός είναι η διακοπή των µετενσαρκώσεων κι η 

απελευθέρωση από τον κόσµο αυτό, ενώ στο χριστιανικό µυστικισµό σκοπός είναι η 

εσχατολογική σωτηρία, δηλαδή η διάσωση του κόσµου που θεωρείται «καλός λίαν» 

από το θάνατο και η βασιλεία του Θεού δηλαδή η κοινωνία όλου του κόσµου µε το Θεό. 

Ως προς τα µέσα, στη Γιόγκα απολυτοποιούνται οι διάφορες µέθοδοι και τεχνικές 

και η λύτρωση θεωρείται προσωπικό κατόρθωµα (εγωισµός), ενώ στο χριστιανικό 

µυστικισµό όλα αυτά παίζουν βοηθητικό µόνο ρόλο και η σωτηρία επέρχεται ως δώρο 

Θεού. 

 

Βελονισµός 

 

Ο Βελονισµός είναι ένας τρόπος υπέρβασης του πόνου, ασιατικής καταγωγής. 

Ωστόσο, προκαλεί κατιούσα αναστολή του πόνου χωρίς να εξουδετερώνει την αιτία της 

ασθένειας. 

 

∆ια των Μυστηρίων Θεραπεία και Άφεση 

 

Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει χαρακτηριστικά πως “όλοι οι άνθρωποι βιαστικά 

πορεύονται την οδό του δικού τους τέλους στον κόσµο αυτό” (BEPES 52, 16). Ωστόσο 

Κύριος και Εξουσιαστής της Ζωής και του Θανάτου είναι ο ίδιος ο ∆ηµιουργός της, ο 

οποίος “ίνα µη το κακόν αθάνατον γένηται” παραχώρησε να υπάρχει ο φυσικός 

θάνατος, συνέπεια βέβαια της πτώσης του ανθρώπου. 

Η συγνώµη, η άφεση και η σωτηρία στο Χριστιανισµό γίνονται υπαρκτές, 

κατανοητές και δυνατές µόνο σε σχέση αναφοράς µε τη νίκη του Χριστού έναντι του 
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θανάτου δια της Σταυρικής Του Θυσίας, µιας θυσίας γεµάτης πόνο και αίµα, αποδεκτής 

από τον ίδιο τον θυσιαζόµενο κατ’ ελεύθερήν Του βούληση, δηµιουργόντας έτσι το 

πρότυπο της αναµενόµενης πορείας “δια πολλών θλίψεων” και πόνου, όλων εκείνων 

που Τον οµολογούν ως Θεό και Σωτήρα.  

Στον καθηµερινό αγώνα του χριστιανού “δια πολλών θλίψεων” καθ’ οδόν προς τη 

θέωση, κατεξοχήν ψυχολογική στήριξη συνάµα δε και ανακουφιστική φροντίδα 

προσφέρει ο ιερέας εξοµολόγος δια του Μυστηρίου της Ιεράς Εξοµολογήσεως, πράγµα 

που δεν υπάρχει σε καµιά άλλη θρησκεία. Επίσης ας µην ξεχάσουµε το Μυστήριο του 

Αγίου Ευχελαίου το οποίο προσφέρει “ίασιν ψυχών και σωµάτων”. 

 

Ας σηµειωθεί εδώ πως στον Ιουδαϊσµό η συγνώµη προϋποθέτει µη επανάληψη της 

πράξης, πράγµα ουσιαστικά αδύνατο στον “επί τα πονηρά ρέποντα άνθρωπον”. 


