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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74η 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ  ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 
  

 

Πρός  

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων   

 

Θέμα: «Περί τοῦ ζητήματος τῆς ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ». 

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 

Πρωτ. 4035/26-09-2013 Ἐγκυκλίου Σημειώματός Της, ὑπευθύνως 

πληροφορεῖ τά τέκνα Της, περί τοῦ ζητήματος τῆς λεγομένης 

«εἰκαζομένης συναινέσεως», ὡς πρός τήν δωρεά ὀργάνων πρός 

μεταμόσχευση, κατόπιν τοῦ δημοσιευθέντος ὑπ’ αριθμ. 3984/2011 Νόμου 

«περί Μεταμοσχεύσεων καί Δωρεᾶς Ὀργάνων». 

Μέ αὐτό τό Νόμο, εἰσήχθη γιά πρώτη φορά ἡ ἔννοια τῆς 

«εἰκαζομένης συναινέσεως», σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ὅποιος δέν ἐδήλωσε 

ἐγγράφως, ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ, ὅτι ἀρνεῖται τήν μετά θάνατον δωρεά τῶν 

ὀργάνων του, τότε αὐτομάτως θεωρεῖται καί δωρητής.  

Σ’ αὐτή τήν συγκεκριμένη διατύπωση, ἀντέδρασαν, γιά 

διαφορετικούς λόγους, πολλοί ἀρμόδιοι φορεῖς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ 

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ὁποία, μάλιστα, ἐκάλεσε σέ 

συνεδρίασή Της, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, τόν ἁρμόδιο τότε Ὑπουργό 

Ὑγείας, προκειμένου νά τοῦ ἐκφράσει τίς ἀντιρρήσεις Της ἐπί τοῦ 

ζητήματος τῆς «εἰκαζομένης συναινέσεως», ἀφοῦ δι’ αὐτῆς, οὐσιαστικά, 

καταργεῖται ἡ ἐλεύθερη διάθεση τοῦ προσφέροντος. 

Ἡ «εἰκαζόμενη συναίνεση» καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ δωρητοῦ, 

τήν ὁποία ὑποκαθιστᾶ μέ μιά ἀπρόσωπη ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἀποφασίζει 

γιά τά αἰσθήματά του. Δωρίζω, ὅμως, σημαίνει τό νά δίδω ἐλεύθερα καί, 

κινούμενος ἐξ’ ἀγάπης καί μόνον, αὐτό πού ἔχω καί ὄχι νά μοῦ τό ἀφαιρεῖ 

κάποιος ἐν ἀγνοίᾳ μου.  
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Ὁ τότε Ὑπουργός Ὑγείας ἀκούγοντας αὐτές τίς ἀπολύτως 

αἰτολογημένες ἀντιρρήσεις τῶν Ἀρχιερέων - μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 

μεταπείσθηκε καί ὑποσχέθηκε νά διορθώσει τήν διατύπωση τοῦ Νόμου, 

ὅπερ καί ἐγένετο, διά τροπολογίας, μέ τόν Νόμο 4075/2012, ὅπου εἰσάγεται 

ἡ ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς συναινέσεως, διά τῆς ὁποίας, πλέον, 

ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν στενῶν συγγενῶν γιά τήν δωρεά 

ὀργάνων ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀποθνήσκει. Ὡς ἐκ τούτου, δι’ αὐτῆς 

τῆς τροπολογίας, καταργήθηκε κατ’ οὐσίαν ἡ «εἰκαζόμενη συναίνεση». 

Γνωρίζων ὑμῖν ταῦτα πάντα, διατελῶ  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῆ 

εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς 20ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς 

Θείας Λειτουργίας. 
 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον·  α. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

 β. Φ. Ἱερᾶς Συνόδου. 


