
                         Αυτοκτονίες    

 Επιτακτική ανάγκη η επανεκκίνηση της κοινωνίας. 

                 Ο ρόλος της Εκκλησίας. 

                    

Πληροφορούµαστε καθηµερινά αποσβολωµένοι αυτοκτονίες απλών 

ανθρώπων, επιχειρηµατιών, επιστηµόνων, ακόµα και πολιτικών, συνανθρώπων 

µας. Οι υπό την σκιά της οικονοµικής κρίσης πρόσφατες αυτοκτονίες έχουν 

σοκάρει ολόκληρη την κοινωνία µας. Και αυτό συµβαίνει γιατί αποτελούν 

τρόπο τινά το «κερασάκι στην τούρτα» της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης 

όπως την βιώνουµε σήµερα στην χώρα µας, το επιστέγασµα µιας 

αυτοκαταστροφικής πορείας, την επιβεβαίωση της παρακµής. Η απόγνωση, 

που αποτελεί και την βαθύτερη αιτία που οδηγεί κάποιον στον φόνο του ίδιου 

του του εαυτού, δείχνει να κυριαρχεί στις ψυχές των Ελλήνων του σήµερα. 

  Επισηµαίνω ότι η χριστιανική διδασκαλία θεωρεί την αυτοκτονία ως ένα από 

τα µεγαλύτερα αµαρτήµατα, η δε Ορθόδοξη Εκκλησία στηριζόµενη στην Αγία 

Γραφή και στην Ιερά Παράδοση θεωρεί την αυτοκτονία ως έγκληµα εναντίον 

της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής και ως κλονισµό και απώλεια της πίστεως 

και της ελπίδας του αυτόχειρα προς τον Θεό. Η Ελλαδική Εκκλησία προβάλει 

ορθά, ως αντίµετρο στην απόγνωση, την υποµονή, την ελπίδα και την 

εµπιστοσύνη. Λαµβάνει µέτρα ανακούφισης των συµπολιτών µας που 

αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα και εξαιρετικά δυσµενείς καταστάσεις και 

είναι αξιέπαινη για αυτό. 

Όµως και ως πολιτεία πρέπει να αφυπνιστούµε και να αναζητήσουµε 

στηρίγµατα ή να δηµιουργήσουµε θεσµούς επανεκκίνησης της κοινωνίας. Η 

σηµερινή πολιτική ηγεσία έχει συλλάβει την επιτακτικότητα των καιρών. Η 

εποχή απαιτεί επαναπροσδιορισµό των αξιών µας και αποβολή των νοσηρών 

φαινοµένων. Ο στόχος είναι η αναγέννηση και επανεκκίνηση της κοινωνίας.  



Η κυβέρνηση οφείλει, µε οδηγό την ∆ικαιοσύνη, να ξυπνήσει στην 

κοινωνία την πίστη στους θεσµούς, την ελπίδα ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε 

την απόγνωση και την κρίση, αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας τα κακώς 

κείµενα και να εµπνεύσει µε το παράδειγµά της. Μπορεί ακόµα και να το 

πράξει µε την συνεργασία της Εκκλησίας η οποία ποτέ δεν απογοήτευσε τους 

Έλληνες σε στιγµές Εθνικών κρίσεων.  

Οι αυτοκτονίες δεν είναι η λύση. Λύση είναι σε πρώτη φάση η 

Αυτοκριτική, σε δεύτερη η Κάθαρση και η Συγνώµη και σε τρίτη η Πράξη. Ας 

δούµε την κρίση όχι ως αφορµή για παραίτηση από την ζωή αλλά ως αφορµή 

για δηµιουργία. 

 

                                                         Νίκος Παγώνης, 

                             πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών. 

                                                nikosxpagonis@gmail.com 

                                    https://www.facebook.com/nikos.pagonis. 

                              https://www.facebook.com/pages/Νίκος-Παγώνης 

                                             

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


