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« Περιγράψτε  παραδείγµατα παρέµβασης τόσο στη σύσταση όσο και στις λειτουργίες 

του ανθρωπίνου σώµατος. Με  βάση την ανάλυση των ποικίλων πλευρών του 

ανθρωπίνου ήθους στο περιεχόµενο του διδακτικού εγχειριδίου του ΕΑΠ ,να εκθέσετε 

τις προσωπικές σας θέσεις και προτάσεις για τη δηµιουργία ενός γόνιµου διαλόγου της 

Ορθόδοξης θεολογίας και της σύγχρονης βιοηθικής . » 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

               Σκοπός της εργασίας µας είναι να διερευνήσουµε το σηµερινό πλαίσιο 

διαλόγου µεταξύ της Ορθόδοξης θεολογίας και της σύγχρονης βιοηθικής. Με ποιο 

τρόπο δηλαδή η  Ορθοδοξία θα µπορούσε να συµµετάσχει πρωτότυπα και ουσιαστικά 

σε ένα τέτοιο εποικοδοµητικό διάλογο . 

              Από την επεξεργασία αυτή αναδεικνύονται δυο βασικοί άξονες . Ο ένας 

άξονας είναι η Πρόταση της Ορθόδοξης ελληνοπατερικής σκέψης  για την ελευθερία 

του ανθρώπου  τον ανθρωπισµό του  την ανθρωπιά και το ήθος του  και ο άλλος 

άξονας  αναδεικνύει   και προτείνει την  σωτηριολογική συµβολή της Εκκλησίας στις 

βιοηθικές αναζητήσεις διαρθρωµένη βέβαια στον θεολογικό της λόγο .              

              Η εργασία µας θα δοµηθεί  σε δυο ενότητες . Στην πρώτη ενότητα θα  

επεξεργαστούµε τους όρους ανθρωπιά  , ανθρώπινο ήθος , ηθική  , βιοηθική , έννοιες 

οι οποίες θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε την πρόταση της Ορθόδοξης πίστης  . 

Στην δεύτερη  ενότητα θα αναφερθούµε σε παραδείγµατα παρέµβασης στην σύσταση 

και στις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώµατος  στα οποία έχοντας ως αφετηρία το 

ήθος και τις  αρχές της  Ορθοδόξου Πατερικής   θεολογίας θα εκθέσουµε τις 

προσωπικές µας προτάσεις.   

            Στην σύνοψη θα καταγράψουµε  τα συµπεράσµατα  τα οποία εν πολλής  

απηχούν και τις προσωπικές µας θέσεις .   
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I. Η αληθινή « ανθρωπιά » του ανθρώπου σε προσωποκεντρική προοπτική . 

Ήθος ,  Ηθική και  Βιοηθική στην Ορθόδοξη Εκκλησία . 

 

Η « ανθρωπιά » του ανθρώπου . 

              Η παγιωµένη αντίληψη  ήταν ότι , η τεχνολογική  πρόοδος  αφορά το παρόν 

και παραπέµπει στο µέλλον,  ενώ ἡ χριστιανική πίστη παραπέµπει κατ’ εξοχήν στο 

παρελθόν και σε µια πέρα και έξω του παρόντος εικόνα.. Έτσι, από την εποχή κυρίως 

πού κυριάρχησαν οι αρχές του ∆ιαφωτισµού (18ος αιώνας) µέχρι και τα µέσα του 

εικοστού αιώνα εύκολα διαπίστωνε κανείς ένα  χάσµα µεταξύ επιστήµης και 

θεολογίας, µεταξύ τεχνολογικής  προόδου και χριστιανικής πίστης. Η χρήση και 

απολυτοποίηση του ορθού λόγου, το θεµελιώδες δηλ. αξίωµα του ∆ιαφωτισµού, δεν 

άφηνε χώρο για τη θεολογία και την πίστη. 

             Η εκπληκτική όµως εξέλιξη της σύγχρονης επιστήµης σε συνδυασµό µε την 

έκρηξη της τεχνολογικής επανάστασης  συνιστούν για όλους µας µια ηθική πρόκληση  

Μια πρόκληση  η οποία απαιτεί το θάρρος µιας βασικής διάκρισης µε ό,τι 

ονοµάζουµε «ανθρωπιά » του ανθρώπου. Είναι άραγε ίδια η «ανθρωπιά » η οποία 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο της τεχνικής δυνάµεως µε εκείνη που προσδιορίζει τον 

«άνθρωπο του προσωπικού ήθους »;1 

             Όταν αναφερόµαστε στην «ανθρωπιά » και αντίστροφα στην « απανθρωπιά » 

του ανθρώπου δεν εννοούµε κάποια ειδική ποιότητα της φύσης του αλλά ένα 

συγκεκριµένο τρόπο της ύπαρξής του µέσα στην Ιστορία του ,  που τον κάνει 

µοναδικό και ανεπανάληπτο. Γιατί  ο άνθρωπος ως οντότητα δεν είναι απλώς 

έγχρονος  (πραγµατικότητα µέσα στο χρόνο ) αλλά ιστορικός (φορέας και δηµιουργός 

της Ιστορίας ).2   

          Η «ανθρωπιά » στον καθένα µας είναι αυτή που του προσιδιάζει ένα 

συγκεκριµένο τρόπο ύπαρξης ,ο οποίος τον κάνει περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπο . 

Ο εξανθρωπισµός του ανθρώπου δεν σχετίζεται µε τις φυσικές ποιότητες του καθενός 

αλλά µε τον υπαρκτικό τρόπο του κάθε ανθρώπου , µε το πώς υπάρχει .   

                                                 
1 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου , ∆όγµα , Πνευµατικότητα και ήθος 
της Ορθοδοξίας , ( Πάτρα : Ελληνικό  Ανοικτό Πανεπιστήµιο , 2002 ) σ..311 
2 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ.311 
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           Στην Ορθόδοξη Πατερική σκέψη το κριτήριο ήθους στα ανθρώπινα δεν είναι 

φυσικό ( ποιοτικό ή ποσοτικό ) αλλά τροπικό ( υπαρκτικό ) . ∆ιότι η αλήθεια του 

ήθους των ανθρώπων  περνά µέσα από συγκεκριµένους  υπαρκτικούς τρόπους . 

        Πράγµατι η ανθρωπιά του ανθρώπου συναντά ελεύθερα τη  Βασιλεία του Θεού  

µέσα απ΄ την ευχαριστιακή κοινωνία και µετοχή της στην αναστηµένη ανθρωπιά του 

Χριστού.  

             Με ποιο τρόπο όµως ο άνθρωπος  υπάρχει και γίνεται περισσότερο ή 

λιγότερο άνθρωπος  ;  Το ερώτηµα θεµελιώδες ιδιαίτερα στην Βιοηθική τοµέας όπου 

αυτός ο τρόπος κρίνει τη σχέση του ανθρώπου µε την τεχνική ,αφού ο 

πρωταγωνιστής και ο αποδέκτης είναι πάντα ο ίδιος ο άνθρωπος  ( π.χ. στις 

µεταµοσχεύσεις  , ως δωρητής ,λήπτης  , γιατρός ) .  

 

Το « πρόσωπο » του ανθρώπου . Προσωπική ύπαρξη και ελευθερία  (  ήθος  ) . 

 

            Μόνο όταν προσεγγίσουµε τον άνθρωπο µέσα από το πρόσωπο του 

σαρκωθέντα Χριστού  δηλαδή µέσα από « αδιαίρετη και ασύγχυτη » κοινωνία και 

ένωση µε το Θεό θα µπορέσουµε αν απαντήσουµε στον προβληµατισµό  .   

           « Πρόσωπο » στην πατερική σκέψη είναι πρωταρχικά και κυρίως έννοια 

καθαρά θεολογική. Αποτελεί τοµή στην ιστορία του πνεύµατος ἡ διαπίστωση, ἡ 

οποία προκύπτει από την πατερική διδασκαλία, ότι το πρόσωπο δεν αποτελεί 

προσδιορισµό και εξωτερική περιγραφή του όντος, αλλά τη βεβαίωσή του. Το 

πρόσωπο επιβεβαιώνει την µοναδικότητα και συγχρόνως δηλώνει την ύπαρξη του 

άλλου. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πρόσωπο εκεί πού δεν υπάρχει κοινωνία. Το 

πρόσωπο δεν δηλώνει κάποιο µεµονωµένο άτοµο, δεν είναι δηλ. µια αριθµητική 

έννοια πού µοιραία οδηγεί στη µόνωση και στην αυτάρκεια, αλλά µάλλον µιαν 

µοναδική οντότητα της οποίας ἡ ύπαρξη προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου. 

              Κι αυτή είναι η  θεµελιώδης χριστιανική αρχή της ιερότητας του προσώπου. 

Το θέµα είναι ότι συστατικό στοιχείο του ανθρώπου δεν είναι τόσο ἡ υλική του 

ταυτότητα, το βιολογικό του µόνο είναι, όσο ἡ θεία του καταγωγή και ἡ αδιάκοπη 

σχέση του µε τον ∆ηµιουργό του. Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει µια 

µοναδικότητα όχι τόσο λόγω της βιολογικής του ετερότητας σε σχέση µε τα άλλα 

ανθρώπινα πρόσωπα, όσο λόγω της καταπληκτικής δυνατότητας πού έχει να µπορεί 

µέσα οπό τη µοναδικότητά του να πραγµατώνει στην προσωπική του ιστορία τη ζωή 
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της κοινωνίας του Θεού. Αυτό σηµαίνει ότι, κατά την Ορθόδοξη ανθρωπολογία, 

ὁ άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα ζώο του οποίου ἡ δυναµική εξαντλείται και 

προσδιορίζεται από την άρτια βιολογική λειτουργία 

            Η Ελληνοπατερική σκέψη προσεγγίζει τον άνθρωπο ευχαριστιακά µέσα από το 

πρίσµα της καινής κτίσεως τον Χριστό . Εκείνου , δηλαδή , ο οποίος στοιχειοθετεί 

την έσχατη αλήθεια του ανθρώπου και του κόσµου. Οι Πατέρες της Εκκλησίας 

χρησιµοποιούν την έννοια  της  «συνεργίας » για να καταδείξουν ότι ο άνθρωπος ως 

δηµιουργική οντότητα µπορεί και είναι συνεργός του Θεού ,αφού έχει πράγµατι στην 

ίδια τη φύση του τη θεία ικανότητα και δυνατότητα της έρευνας .3 Το συµπέρασµα 

είναι ότι , το χριστιανικό φρόνηµα, ως ήθος ελευθερίας, αναγνωρίζει την 

ιερότητα της έρευνας και της επιστηµονικής αναζήτησης. 

              Αυτή είναι η προσέγγιση του ανθρώπου κατά χάρη ( Χριστονοµία ) . Έξω 

από αυτή τη χάρη , ο άνθρωπος είναι  πτωτικός. Μόνο µέσα από το πρόσωπο του 

Χριστού  φαίνεται το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου . Γιατί το πρόσωπο του 

ανθρώπου περιέχει την ανθρώπινη φύση του και ποτέ το αντίστροφο , επειδή το 

πρόσωπο είναι εκείνο που κάνει τη φύση να υφίσταται πραγµατικά.  Η φύση δεν είναι 

ποτέ αυθύπαρκτη , αλλά υποστασιάζεται στο πρόσωπο. Η προσέγγιση αυτή του 

πλασµένου ανθρώπου  « κατ΄ εικόνα » και « προς  οµοίωση » ονοµάζεται 

προσωποκεντρική  και  αντιδιαστέλλεται προς τη φυσιοκεντρική . Σύµφωνα µε τη 

παραπάνω προσωποκεντρική θεώρηση ,κάθε άνθρωπος είναι «πρόσωπο » και όχι 

απλώς  έχει ένα πρόσωπο . Είναι µοναδικός και ανεπανάληπτος  .Κάθε πρόσωπο 

συνιστά µια µοναδική ,αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη  υπόσταση  και  το ήθος 

του θα αναφέρεται στην προσωπική ελευθερία ( στον αυθεντικά ελεύθερο τρόπο  

αγάπης ) .  

              Συνεπώς  η  Ορθόδοξη αντίληψη δεν είναι  ατοµοκεντρική ,  τον άνθρωπο 

δεν τον βλέπει ως άτοµο µε συγκεκριµένες πράξεις, δικαιώµατα, υποχρεώσεις . Είναι 

προσωποκεντρική ,  ο κάθε άνθρωπος κατανοείται ως σχέση κοινωνίας. Το πρόσωπο 

δεν είναι αυτονοµηµένο, αλλά δένεται µε την οικογένειά του, τους συνανθρώπους 

του, την ευρύτερη κοινωνία, την Εκκλησία, τον Θεό. 

 

 

                                                 
3 Kωνστανίνος B. Σκουτέρης , « Η πpόoδoς στη βιοτεχνολογία και το χριστιανικό φρόνηµα »,   διαθέσιµο στο 
δικτυακό τόπο :http://www.bioethics.org.gr,   σ..6 ,  ( 28 / 3 /2007 ) 
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 Ηθική και Βιοηθική στην Ορθόδοξη Εκκλησία . 

             Η Bιοηθική, ως αυτοτελής επιστηµονικός κλάδος της Ηθικής εµφανίσθηκε  

προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, πρώτα στην Αµερική και µετά στην Ευρώπη. 

Είναι αποτέλεσµα της ιατρικής προόδου και των ερευνών στον τοµέα της Βιολογίας 

και της Γενετικής. Η  Bιοηθική , αποβλέπει στην αντιµετώπιση των διληµµάτων και 

στην κριτική αξιολόγηση των συνεπειών που η νέα γνώση έχει φέρει στην επιφάνεια 

της κοινωνικής ζωής . M’ αυτή την έννοια, ἡ Bιοηθική ήλθε σαν µια επείγουσα 

ανάγκη να αντιµετωπισθούν τα ηθικά προβλήµατα πού συνδέονται µε την πρόοδο της 

Ιατρικής επιστήµης, αλλά και εκείνα πού ειδικότερα απορρέουν από τα πειράµατα 

της βιοϊατρικής τεχνολογίας τα οποία, προφανώς, σχετίζονται µε τη βιολογική 

ύπαρξη του ανθρώπου και πολλές φορές επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή του.  

            Βιοηθική είναι ηθική που αφορά στο βίο ειδικότερα του ανθρώπου.  Το 

αντικείµενό της είναι απόλυτα καινούργιο  ως  απροσδόκητο. Τα επιτεύγµατα που 

αφορούν στη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου είναι συχνά έξω από τον κύκλο και 

αυτής της πιο τολµηρής φαντασίας. Συνεπώς ἡ Βιοηθική έχει την αποστολή να 

αξιολογήσει την τολµηρή πρόοδο και να δη αν και σε ποιο βαθµό συµβιβάζεται µε τις 

εν γένει παραδεκτές αξίες που διέπουν τη ζωή του ανθρώπου. Οι νέοι ορίζοντες που 

ανοίγονται µε την επιστηµονική έρευνα συνεπάγονται και νέες προοπτικές στις 

αξιολογήσεις και στην περί ζωής φιλοσοφία του ανθρώπου. Υπάρχουν δηλ. ηθικές 

συνέπειες που συνοδεύουν την κατά ένα τρόπο ευγενή προσπάθεια του ανθρώπου να 

επεκτείνει τη γνώση του, να ευκολύνει τη ζωή και να ερευνήσει το χώρο της 

βιολογικής διαδικασίας. 

            Η Βιοηθική µπορεί να λειτουργεί λυτρωτικά πράγµατι για τον άνθρωπο, όταν 

θεµελιώνεται στο χριστιανικό φρόνηµα και δηλώνει το ήθος της θεώσεως. Ο κάθε 

άνθρωπος είναι ελεύθερο και ανεπανάληπτο πρόσωπο, το οποίο µέσα στη δική του 

ιστορία έρχεται να αντιµετωπίσει καταστάσεις που αφορούν αποκλειστικά αυτόν τον 

ίδιο. Καµµιά κωδικοποίηση κανόνων και ηθικών εντολών µπορεί να επιλύσει τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο όποιος συγκεκριµένος άνθρωπος. Η Βιοηθική, για 

να είναι αυθεντική ανθρώπινη ελπίδα και για να βοηθάει ουσιαστικά στη λύση των 

προβληµάτων και στην ορθή αντιµετώπιση των διληµµάτων που εγείρει η πρόοδος 

της επιστήµης, θα πρέπει να µη είναι απλή θεραπαινίδα της ευηµερίας. Θα πρέπει να 
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δει τον άνθρωπο στην πραγµατική του διάσταση και όχι αποκλειστικά και µονιστικά 

στη βιολογική του ύπαρξη και στην υλική ανάπαυσή του. Ο άνθρωπος δεν είναι µόνο 

υλικοσωµατική οντότης. Το πολυτιµότερο που έχει δεν είναι το σώµα, αλλά η 

αθάνατη ψυχή του που τον καθιστά ελεύθερο πρόσωπο, εικόνα του Θεού. 

              Ο όρος «ἠθική», ως δηλωτικός κάποιου τρόπου και κώδικα συµπεριφοράς, 

έχει γίνει αφορµή να διατυπωθούν κατά καιρούς ποικίλες γνώµες, τα τελευταία δε 

χρόνια η δυτική θεολογία τον είχε για καιρό αφήσει στο περιθώριο, γιατί θεωρούσε 

ότι εκφράζει µια πεπαλαιωµένη αντίληψη για τον άνθρωπο και τη ζωή. Ο όρος 

«ἠθική» έχει την αφετηρία του στην αρχαία ελληνική σκέψη. Ετυµολογικά 

προέρχεται από τον όρο «ήθος»4 πού είναι άλλη γραφή και ερµηνεία του όρου 

«έθος». Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ηθική ως το δεύτερο σκέλος της αρετής, µετά την 

«διανοητική» . Έτσι  η ηθική, πού διαµορφώνεται µε τη συνήθεια, σχετίζεται µε το 

χρόνο. Η ηθική δηλώνει τη συµπεριφορά του ανθρώπου, η οποία διαµορφώνεται 

ανάλογα µέσα στο χρόνο. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς βλέπουν στο ήθος, πέρα από τη 

διαµόρφωση τρόπου συµπεριφοράς, η οποία επιτυγχάνεται µε τη συνήθεια, κάτι το 

θείο . Το ανθρώπινο  ήθος είναι κάτι πέρα από ένα τρόπο πού διαµορφώνει η 

συνήθεια, είναι το αποτέλεσµα της σχέσεως µε το θείο. 

 Στο Χριστιανικό κόσµο, και ειδικότερα στη σκέψη των Ελλήνων Πατέρων, µε 

τις έννοιες ήθος και ηθική προσδιορίζεται ο χριστιανικός τρόπος ζωής, η καινή 

συµπεριφορά, την οποία προβάλλει και επαγγέλλεται η Εκκλησία του Χριστού. 

Βέβαια είναι γνωστό, ότι οι όροι «ήθος» και «ηθική» δεν είχαν ποτέ στους Έλληνες 

Πατέρες ευρεία διάδοση. Η χρησιµοποίησή τους ήταν οπωσδήποτε περιστασιακή και 

περιορισµένη. Ακόµα και ο Μ. Βασίλειος, ο οποίος συνέταξε λόγους στους οποίους 

δόθηκε ο γενικός τίτλος «Ηθικά», χρησιµοποίησε µια εκκλησιαστική και θεολογική 

γλώσσα, η οποία σαφώς διαφοροποιείται από τη νοµική γλώσσα της ηθικής, όπως 

αυτή αναπτύχθηκε σε µεταγενέστερες εποχές. 

            Κατά τούς νεότερους χρόνους η λέξη «ηθική» (Ethics, Ethic, Ethique) 

χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί η επιστήµη που ασχολείται µε τις ηθικές γενικά 

αξίες. Στη δυτική ορολογία χρησιµοποιηθήκαν παράλληλα οι όροι Morality, Moral  

                                                 
4Κωνσταντίνου Β. Σκουτέρη  , « Βιοηθική και το ήθος της Ορθοδοξίας », διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : 

http://www.bioethics.org.gr/05_frame.html , σ..2  
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Morale (από το λατινικό mos που σηµαίνει ήθος) για να προσδιορισθεί το αντικείµενο 

της ηθικής, δηλ. η ηθική συµπεριφορά.5 

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προαναφέραµε για τον άνθρωπο και το ήθος 

του – της χριστόνοµης ηθικής - θα προσπαθήσουµε στην επόµενη ενότητα να 

προσεγγίσουµε µερικά από τα πολλαπλά και  σύµπλοκα προβλήµατα Βιοηθικής  

( µεταµοσχεύσεις , αµβλώσεις και ευθανασία  ). Στα παραδείγµατά µας το είναι του  

ανθρώπου θα αναφέρεται  στο πρόσωπο ( στον αυθεντικά υπαρκτικό τρόπο του 

ανθρώπου ) και το ήθος  του ανθρώπου θα αναφέρεται στην προσωπική ελευθερία  

( στον αυθεντικά ελεύθερο τρόπο αγάπης ) .Θα τα προσεγγίσουµε µέσα από την  

Ορθόδοξη θεολογική ανθρωπολογία  η οποία δεν είναι ούτε θεοκεντρική ,ούτε 

ανθρωποκεντρική ,αλλά χριστοκεντρική δηλαδή προσωποκεντρική . Και ως τέτοια  

όχι µόνο δεν µπορεί να  αντιτίθεται στην προσωπική ελευθερία του ανθρώπου  , αλλά 

οφείλει να προωθεί κριτικά αυτή την ελευθερία µέσα απ΄ το ευχαριστιακό γεγονός 

της προσωπικής µεταµόρφωσης του ανθρώπου και του κόσµου. 

 

 

II. Eυθανασία  -  Αµβλώσεις  -  Μεταµοσχεύσεις 

 

Ζωή και ευθανασία 

 

           Η ζωή βιολογικά έχει τρία στάδια, τη γέννηση, την ανάπτυξη και γήρανση του 

όντος και τον θάνατο του. Σήµερα η τεχνολογία εµπλέκεται στη γέννηση και τον 

θάνατο του ανθρώπου και ως εκ τούτου ως προς µε την γέννηση υπάρχει ο κίνδυνος 

να επηρεάζει την ανάπτυξη του σε µία ελεύθερη και υπεύθυνη προσωπικότητα και ως 

προς τον θάνατο την αξιοπρεπή γήρανση και ολοκλήρωση της ζωής του. 

          Τι εννοούµε όµως , όταν λέµε  στο χώρο της Βιοηθικής Ζωή ; Μπορούµε να 

προσεγγίσουµε την έννοια  µε δυο όψεις . Η µια όψη προσεγγίζει το ανθρώπινο είναι 

φυσιοκεντρικά  δηλαδή η ζωή αποτελεί κτήµα , ιερό εκκοσµικευµένο απόκτηµα  , 

παρά δώρο προσωπικής ελευθερίας . Αυτή η προσέγγιση κρατά το είναι αιχµάλωτο 

εγκλωβίζοντάς το στην αναγκαιότητά του . Αυτή η Οντολογία της αναγκαιότητας  , η 

µεταπτωτική ,  έρχεται σε τέλεια αντίθεση µε την άλλη,  την έν Χριστώ-  

αναστάσιµη πραγµατική ζωή την προσωποκεντρική  .  

                                                 
5 Κωνσταντίνου Β. Σκουτέρη  , ό.,π., σ. 3 
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            Ο όρος  ζωή στην προσωποκεντρική προσέγγιση  δεν είναι κάτι που έχω ή 

στερούµαι αλλά ένα ελεύθερο γεγονός προσωπικής κοινωνίας . Η πραγµατικότητα 

της ζωής κυριολεκτείται µόνο στον άναρχο Θεό και όχι στα κτιστά δηµιουργήµατα , 

τα οποία ως δηµιουργήµατα προέρχονται από την ανυπαρξία στην ύπαρξη λόγω 

δώρου  (χάρης ) .  

                 Ο βίος  - το µείγµα δηλαδή  ζωής και θανάτου – δεν θεωρείται δεδοµένο 

αλλά δώρο ελευθερίας  ενυπόστατο στον κάθε άνθρωπο – πρόσωπο  , ο οποίος 

υπάρχει µοναδικά µε τους άλλους ανθρώπους – πρόσωπα.  

           Η ύπαρξη και η ζωή κάθε ανθρώπινου προσώπου αποτελεί δώρο Θεού , το 

οποίο περιέχει την προσωπική του υπόσταση , αλλά ποτέ δε λειτουργεί ως δοχείο που 

περιέχει το πρόσωπο.  

          Συνεπώς το σώµα σύµφωνα µε την προσωποκεντρική προσέγγιση δεν 

θεωρείται ποτέ καθαυτό , αλλά µέσα από  το πρόσωπο . Η βιοψυχική  

πραγµατικότητα του σώµατος αποτελεί το περιεχόµενο του προσώπου . Το πρόσωπο 

είναι που δίνει υπόσταση στη φθαρτή ύπαρξη του ανθρώπου. Μέσω του προσώπου 

του ο καθένας µας δεν αναγκάζεται να περιορίζεται στη  φθαρτότητα της ύπαρξής 

του ( ως προς τη φύση ) αλλά είναι ελεύθερος να διανοίγεται στην άκτιστη 

πραγµατικότητα στον άφθαρτο Θεό .Και έτσι µετέχοντας ελεύθερα στην ελευθερία 

του άναρχου Θεού  είναι ελεύθερος να γίνεται κατά χάριν . Έτσι οι έννοιες « φυσική 

ζωή » ( δηλ. βιοψυχική ) και « προσωπική ζωή » ( δηλ. εκκλησιο – ευχαριστιακή )6 

ούτε διαχωρίζονται ,ούτε ταυτίζονται στον άνθρωπο αλλά βρίσκονται µεταξύ τους σε 

σχέση διαλεκτική . 

               Παρ' όλο πού η έννοια του δικαιώµατος στο θάνατο, έχει απασχολήσει τούς 

φιλοσόφους από την εποχή της αρχαίας Ελλάδος, µόλις πρόσφατα το θέµα 

εξελίχθηκε σε µείζον κοινωνικό ζήτηµα µε τεράστιες διαστάσεις. Εκεί πού η πορεία 

της φύσεως εφαίνετο µη αναστρέψιµη, ξαφνικά οι γιατροί, οι ασθενείς και οι 

οικογένειές τους αποφασίζουν για το τέλος της ζωής.  

             Η λέξη ευθανασία είναι ελληνική και  έχει εξελιχθεί σε διεθνή όρο . Είναι 

σύνθετη και αποτελείται από το επίρρηµα "ευ" ή το επικό "εϋ" που έχει τη σηµασία 

του "καλός, ωραίος, γενναίος, ευγενής" και τη λέξη θάνατος. Η Αντιγόνη στην 

οµώνυµη τραγωδία του Σοφοκλέους ήταν αποφασισµένη "καλώς θανείν"  

                                                 
6 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ. 353 
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( Σοφοκλέους "Αντιγόνη" στ. 97 )7 , δηλαδή να πεθάνει έντιµα, και όχι ατιµασµένη 

µη θάβοντας τον αδελφό της Πολυνείκη. Ευθανασία τότε δεν σήµαινε ποτέ το 

πρόωρο τέλος απελπισµένης και επώδυνης ζωής, δεν εξισωνόταν ποτέ µε τη 

σηµερινή έννοια της "βοηθείας προς τον θάνατο"  

            Η σηµερινή αντίληψη είναι , ότι ευθανασία σηµαίνει να θέσει ο γιατρός ή 

κάποιος άλλος τέλος στη ζωή ενός ασθενούς µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο για λόγους 

"ανακούφισης από τους πόνους" ή για να ικανοποιηθεί η επιθυµία του ασθενούς . 

            To ύψιστο χρέος όµως  που έχουµε για τη ζωή ως δώρου του Θεού µας δίδει 

και ο Ιπποκράτης, ο οποίος αποκρούει απολύτως την ευθανασία και µάλιστα ζητεί 

από τους ιατρούς να ορκισθούν ότι "δεν θα δώσουν σε κανένα ποτέ θανάσιµο 

φάρµακο, όταν το ζητήσει, ή θα τον συµβουλεύσουν να το πάρει". Και µεταφέροντας 

τον Όρκο του Ιπποκράτη στις ηµέρες µας ο καθηγητής Α. Σπανιόλο τονίζει ότι " η 

έννοια του ιατρικού λειτουργήµατος είναι να θεραπεύει και να δίνει ζωή και όχι να 

σκορπά τον θάνατο… ο θάνατος δεν είναι ποτέ ιατρική πράξη" ( A. Spagnolo, Perche 

non condiviso l' eutanasia, per. "Le Scienze" ,n.88, pp.52-53,1996). 8 

           Πολλοί ιατροί σε όλο τον κόσµο έχουν την άποψη του καθηγητή Σπανιόλο ότι 

δηλαδή η αποδοχή της ευθανασίας από αυτούς σηµαίνει ήττα τους και κατάργηση 

τους!  

           Έρευνα του Πανεπιστηµίου Campus Biomedical αποδεικνύει ότι κανείς εξ 

όσων ζητούν την ευθανασία δεν το θέλει απλά και µόνο από την επιθυµία του να 

πεθάνει, αλλά για τρεις λόγους, που αποτελούν και έµµεσο έλεγχο της σύγχρονης 

κοινωνίας:  

 ο φυσικός πόνος, 

  η απογοήτευση από την εξασθένηση των φυσικών δυνάµεων και από  

 τον φόβο ότι  αποτελεί βάρος για τους οικείους του.  

                                                 

7 Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος: «Εκκλησία και το πρόβληµα της ευθανασίας. 
Ιατρική ηθική και βιοηθική » , διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default 
hasp?id=89&what_main=1&what _main=1&what_sub=6&lang=gr&archbishop_heading=Κοινωνία , 1/1/2002  ,  
1 / 4 / 2007  

8Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος , ό.π.,( 1/4/2007) 
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Αν ο ασθενής διαπίστωνε ότι ένα από αυτά ή και τα τρία αντιµετωπίζονται δια της 

αγάπης , ότι δεν είναι άτοµο αλλά πρόσωπο σε κοινωνία µε άλλους ανθρώπους 

πρόσωπα , και του ενδιαφέροντος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των 

συγγενών και φίλων του δεν θα οδηγείτο στο να ζητήσει την ευθανασία.  

            Οι στιγµές της ζωής µας που συνδέονται µε την αρχή και το τέλος της, όπως 

και αυτές της αδυναµίας, του πόνου και των δοκιµασιών µας κρύπτουν µια µοναδική 

ιερότητα που απαιτεί ιδιάζοντα σεβασµό εκ µέρους όλων . 

          Όσοι  υποστηρίζουν την ευθανασία έχουν την πεποίθηση τους ότι η ύπαρξη του 

ανθρώπου πρέπει να αξιολογείται µε βάση τη δύναµη και την ικανότητα του στην 

παραγωγή έργου. Η στάση τους αυτή τους οδηγεί στο λογικό συµπέρασµα ότι 

αξιοπρεπής είναι µόνο ο ισχυρός, ο υγιής και η κοινωνία πρέπει να αποτελείται µόνο 

από τέτοιους "αξιοπρεπείς ανθρώπους". Είναι η ίδια αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι 

ένα σύνολο κυττάρων που εργάζονται αρµονικά µεταξύ τους ως µία τέλεια µηχανή, 

που πάντως όταν χαλάσει επισκευάζεται κι όταν κάνει τον κύκλο της πετιέται.  

            Επίσης πιστεύουν , κατά την φυσιοκεντρική προσέγγιση – την οποία 

εξηγήσαµε παραπάνω - ότι στην κοινωνία δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από την ύλη 

και πως η ζωή δεν έχει οποιαδήποτε ιερότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µόνο 

µε την εξωτερική οµορφιά και τη φυσική και οικονοµική ευρωστία. Με την 

επικράτηση σε ορισµένες σύγχρονες κοινωνίες της υλιστικής στάσης προς το 

µυστήριο της υπάρξεως µας πάνω σ' αυτόν τον φιλόξενο πλανήτη αναπτύσσεται σ' 

αυτές µία τάση η ζωή να ξευτελίζεται, να µην έχει καµία αξία και έτσι µε ευκολία να 

αναιρείται και να γίνεται αντικείµενο βασανιστηρίων ή εκµετάλλευσης. 

              Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να εκθέσουµε και τις δικές µας  θέσεις σχετικά 

µε το ζήτηµα . Σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε  να συµφωνήσουµε  µε τις 

θέσεις των υλιστών , οι οποίοι θεωρούν το σώµα κτήµα ιδιοκτησίας  µε ιδιοκτήτη ( το 

Θεός ; το ίδιο το υποκείµενο ; την κοινωνία ; ) δεν µας απασχολεί . 

         Για µας το ανθρώπινο σώµα , η ίδια η ζωή , όπως αναλυτικά εκθέσαµε 

παραπάνω δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση κτήµα ,αλλά δώρο το οποίο δεν έχει 

τελική αναφορά του την αναγκαιότητα της κτιστής φύσης του ( από του µηδενός … 

στο µηδέν ) ,αλλά την ελευθερία της προσωπικής κλήσης  ( από χάριτος … εις χάριν )  
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Έµβρυο και Αµβλώσεις . 

 

             Για να εξετάσουµε τώρα τα θέµατα που αφορούν την εµβρυακή ύπαρξη και 

τις αµβλώσεις θα στηριχτούµε πάλι στις δυο προσεγγίσεις περί Ζωής ( φυσιοκεντρική  

- προσωποκεντρική ) .  

            Ας  « ξεδιπλώσουµε » τις σκέψεις µας µε ένα  ερώτηµα  το οποίο θα 

προσπαθήσουµε  να αναλύσουµε  .  Η φέρουσα µητέρα ( γονείς ) ή δεν έχει κανένα 

δικαίωµα επί του εµβρύου ή αντίθετα έχει κάθε δικαίωµα επί του εµβρύου ; 

          Όσοι υποστηρίζουν το πρώτο σκέλος του ερωτήµατος πιστεύουν ότι το έµβρυο  

προσωποποιείται  µε βάση την παρουσία της ψυχής  . Το έµβρυο είναι άνθρωπος – 

πρόσωπο εξαιτίας της εµψύχωσής του και συνεπώς κάθε άµβλωση είναι 

ανθρωποκτονία εκ προµελέτης. Έτσι η απόλυτη προστασία των δικαιωµάτων του 

εµβρύου είναι υπεράνω της προστασίας της ζωής ή και των δικαιωµάτων της 

µητέρας.   Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την αντίληψη η µητέρα στερείται κάθε 

δικαιώµατος εκουσίας διακοπής της κύησης , αφού η ζωή είναι η πρωταρχική των 

αξιών και καθοριστική για την πρόσβαση σε άλλες αξίες. Συνεπώς το δικαίωµα του 

εµβρύου στο ζην προέχει όλων των δικαιωµάτων που δύναται να έχει η γυναίκα .  

           Μέσα από αυτή την ουσιοκεντρική άποψη η προσωπική ταυτότητα του 

εµβρύου , θεωρείται κατά τρόπο  απόλυτο . Αυτή η αντίληψη είναι σήµερα παρούσα 

στην απανταχού της γης θεολογική παραγωγή  « σχολαίου » τύπου 9.  

            Η εκ διαµέτρου αντίθετη άποψη , η οποία υποστηρίζεται από τους οπαδούς 

του δεύτερου σκέλους του ερωτήµατος , είναι   ότι η µητέρα έχει κάθε δικαίωµα επί 

του  εµβρύου αφού για να υπάρξει  προσωπότητα του ανθρώπου εκτός από την 

παρουσία ανθρώπινου  γενετικού υλικού απαιτεί   την έκφραση  συναισθηµάτων , 

ηθικής συνείδησης , δυνατότητες επικοινωνίας , αυτοσυνειδησίας . Έτσι προκύπτει  η 

πρόταση ότι το έµβρυο ποτέ δεν θεωρείται εκ προοιµίου πρόσωπο αλλά µόνο εκ των 

υστέρων και σε σχέση µε τους γονείς του. Σε αυτή την προοπτική στο ζυγωτό των 

πρώτων ηµερών δεν θα πρέπει να παραχωρείται  η προστασία  την οποία δικαιούνται 

τα πρόσωπα. Συνεπώς κατά την αντίληψη αυτή  τα έµβρυα « ανήκουν » στους γονείς.  

         Η θέση αυτή έχει ένα θετικό στοιχείο που δύσκολα µπορεί να  αµφισβητηθεί . 

Αντιλαµβάνεται την οντολογική ταυτότητα του εµβρύου  όχι αφαιρετικά αλλά 

υπαρκτικά όχι ανεξάρτητα από τους γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

                                                 
9 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ.338 
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αλλά σε σχέση µε αυτούς. Ταυτόχρονα όµως παγιδεύεται σε ένα σηµαντικό  

µειονέκτηµα  το οποίο καθιστά την προσωπότητα του εµβρύου κτήµα της µητέρας. 

Έτσι η άµβλωση από ηθικό ερώτηµα γίνεται µια απλή επέµβαση χωρίς συνέπειες για 

το ήθος της ύπαρξης του ανθρώπου .  

           Οι δυο  διαµετρικά αντίθετες φυσιοκεντρικά θέσεις  θέτουν το εξής δίληµµα : 

το έµβρυο τελικά είναι πρόσωπο ή βιολογικό υλικό και η άµβλωση είναι φόνος ή 

απλή επέµβαση ; Κοινός παρονοµαστής των προτάσεων είναι η φυσιοκεντρική 

προσωπολογία. Για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε το « αδιέξοδο » των προτάσεων 

αυτών , µήπως πρέπει να εγκαταλείψουµε κάθε φυσιοκεντρική προσέγγιση του 

ανθρώπινου φαινόµενου και να το « δούµε » µέσα από το ευχαριστιακό πρίσµα µιας 

προσωποκεντρικής προσέγγισης της ύπαρξης σε εσχατολογική προοπτική της 

κοινωνίας ; 

           Η προσωπότητα στον άνθρωπο δεν ανάγεται ούτε  σε « ποιότητα ουσίας » ( 

ψυχική ή γενετική )  , ούτε σε « υπαρκτική διάσταση » (χρονική ) , αλλά στην 

εσχατολογική κλήση  και ευχαριστιακή του ανθρώπου. Η προσωπολογία του 

ανθρώπου για µας δεν είναι φυσιοκεντρική αλλά εσχατο - µυστηριακή. ∆ηλαδή για 

µας το έµβρυο δεν είναι προσωπική ταυτότητα και υπόσταση λόγω « άκρας 

συλλήψεως , αλλά είναι προσωπική ταυτότητα και υπόσταση χάριτι – εσχατολογικά  

( εν Χριστώ ) . Σε αυτή τη προσωποκεντρική βάση της χριστοειδούς ανθρωπολογίας 

στη βάση από κοινού  - τόσο για το έµβρυο όσο και για την µητέρα  - εσχατολογικής 

κλήσης µπορούµε να επανεξετάσουµε το θέµα των αµβλώσεων.  

            Είναι γεγονός ότι κάθε περίπτωση άµβλωσης  εµπεριέχει µια σύγκρουση , 

αρχικά σε προσωπικό και ηθικό επίπεδο και στη συνέχεια σε κοινωνικό . Γι αυτό η 

άµβλωση θεωρείται πραγµατικό πρόβληµα και όχι απλό περιστατικό. Η κάθε 

άµβλωση είναι κάτι σοβαρό ανεπίδεκτο υπεραπλούστευσης και εκχυδαϊσµού : είναι 

ένα προσωπικό πρόβληµα και πρόκληση ελευθερίας. ∆ύσκολα θα µπορούσε κανείς 

να αρνηθεί ότι ή κυοφορούσα είναι αυτή που έρχεται αντιµέτωπη µε τους κινδύνους 

µια εγκυµοσύνης .∆εδοµένης της ποικιλίας των περιστάσεων ( προβλήµατα υγείας 

της µητέρας  , του εµβρύου , προβλήµατα στις σχέσεις των γονέων κ.λ.π.) , µπορεί να 

καταλήξει στην απόφαση , η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και υπεύθυνη , εκούσιας  

διακοπής της κύησης  ( από κοινού µε τον πατέρα και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον ) . Απόφαση η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ευχαριστιακή 

χριστονοµία  , αλλά µπορεί να βρει σε αυτή το εσχατολογικό θεµέλιο και την κριτική 

της δικαίωση. Βέβαια  ποτέ δεν θα συµφωνούσαµε µε αµβλώσεις δηµογραφικών 
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συµφερόντων , αλλά και πολύ περισσότερο να χρησιµοποιείται η άµβλωση ως µέτρο 

αντισύλληψης .  

            ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι κάθε άµβλωση παραµένει µια εξαίρεση που 

σηµατοδοτεί την αποτυχία αγάπης ενός συγκεκριµένου « προγράµµατος και κλήσεως 

ζωής » .10 Πρόκειται για µια από κοινού αποτυχία αγάπης , δηλαδή αποτυχία σχέσεων 

: για το έµβρυο και τη µητέρα  , για τους γονείς και την κοινωνία και τέλος για την 

ανθρωπότητα και τον ίδιο το Θεό. Αυτή η αποτυχία αγάπης δεν υπερβαίνεται παρά 

µόνο από την εν Χριστώ Ανάσταση  και εσχατολογική βασιλεία.  ∆ιότι ο Θεός όταν 

δηµιουργεί τον άνθρωπο τον θέλει ελεύθερο ( κατ’εικόνα ) και αλληλέγγυο του Θεού 

( καθ’ οµοίωσιν )  . 

 

Μεταµοσχεύσεις  -  « αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν ».   

 

  Η Ιατρική και η Βιολογία δεν ασχολούνται µε άψυχα αντικείµενα, δεν είναι 

δηλ. κάτι αντίστοιχο µε τη φυτολογία ή έστω µε τη ζωολογία. Αντικείµενό τους είναι 

η µοναδική πραγµατικότητα της ανθρώπινης ζωής, η οποία είναι αναπόσπαστα 

δεµένη µε το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο ως εικόνα του Θεού, έχει τη µοναδική 

κλίση και προοπτική της αθανασίας. Αυτό σηµαίνει ότι η Ιατρική και Βιολογία 

οφείλουν να λειτουργούν επικουρικά και όχι εξουσιαστικά και κυριαρχικά. Ποια είναι 

τα όρια  των παρεµβάσεων πάνω στο ανθρώπινο σώµα ;  Ασφαλώς πιστεύουµε ότι οι 

επιστήµες αυτές µε τη συνεργασία της τεχνολογίας  πρέπει να εργάζονται υπέρ του 

ανθρώπου σε αναφορά και κοινωνία προς τον ∆ηµιουργό . 

            Οι περισσότερες θρησκείες, παρά τις ποικίλλουσες ευαισθησίες τους στα 

θέµατα του σώµατος και του θανάτου και την δυσκολία τους άνευ όρων να 

αποδεχθούν το επιστηµονικό τόλµηµα ή απερίφραστα να υιοθετήσουν την διείσδυση 

της επιστήµης στην µεταφυσική, διαβλέποντας µια έντονη έκφραση ανθρώπινης 

αγάπης και αλληλεγγύης γενικώς αποδέχονται την ιδέα και την πρακτική των 

µεταµοσχεύσεων. 

             Τα δύο βασικά προβλήµατα που θα έπρεπε η κάθε θρησκεία να ξεπεράσει 

προκειµένου να συναινέσει στην δωρεά σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις είναι αφ’ 

ενός µεν το κατά πόσον οι νέες αυτές χειρουργικές πρακτικές τραυµατίζουν τον 

σεβασµό προς το σώµα, αφ’ ετέρου δε το αν ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται µε τον 

                                                 
10 Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ.346 
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θάνατο του ανθρώπου. 

             Θα επεξεργαστούµε  τους προβληµατισµούς  µέσα από την εσχατολογική 

προσωποκεντρική προσέγγιση  ,που είναι σωτηριολογική ( ως εξωκτισιακή ) και όχι 

µέσα από την φυσιοκεντρική  η οποία  είναι µεταπτωτική ( ως ενδοκτισιακή ).11 

            Με τον όρο µεταµοσχεύσεις  εννοούµε τις χειρουργικές επεµβάσεις κατά τις 

οποίες εµφυτεύουµε στον οργανισµό του λήπτη ιστό ή όργανο προερχόµενο από το 

τον οργανισµό του δότη.  Στο θέµα των µεταµοσχεύσεων, το πρώτο πνευµατικό 

ερώτηµα είναι αυτό της αυτοδιαθέσεως του σώµατος, σε θεολογική και πνευµατική 

βάση: Είναι το σώµα µας κάτι δικό µας που µπορούµε να το προσφέρουµε ή κάτι που 

δεν µας ανήκει και δεν δικαιούµαστε να το εκχωρούµε; 

             Κατά την αγία Γραφή, είµαστε « αλλήλων µέλη» και «εν σώµα»12, πράγµα 

που σηµαίνει ότι µπορούµε και οφείλουµε να εκχωρούµε τα σώµατά µας στους 

αδελφούς εν αγάπη και στην  Εκκλησία µε εµπιστοσύνη.  Οι µεταµοσχεύσεις θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν µοναδική ευκαιρία ώστε η µεταξύ µας κοινωνία και η 

συγγένειά µας ως ανθρώπων να βρει την απόλυτη έκφρασή της στη ζωή µας.   

Η προσφορά του σώµατος και ζωής, ως κίνηση αγάπης προς τον πλησίον, είναι πράξη 

ιδιαίτερα επαινετή στην ευρύτερη χριστιανική παράδοση.  Προσφέροντας το σώµα 

µας το εξαγιάζουµε, το καταξιώνουµε ως ναό του Θεού. 

            Η Εκκλησία διακηρύττει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, πού ζει όχι 

ως αυτόνοµη µονάδα, αλλά σε σχέση µε τον συνάνθρωπό του και την κτίση. Στην 

έννοια του προσώπου στηρίζεται η ελευθερία, η οποία καθορίζεται και από τις 

σχέσεις του ανθρώπου µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ο σεβασµός προς το πρόσωπο 

καθορίζει και τη στάση µας απέναντι στους συνανθρώπους µας. Ο θάνατος δεν είναι 

τότε υπόθεση ενός, αλλά όλων όσοι συνδέονται µε το συγκεκριµένο πρόσωπο. ∆εν 

µπορεί κανείς να αποφασίζει για τον εαυτό του, γιατί υπάρχει ακόµα ένας περίγυρος 

συγγενικών προσώπων, πού έχουν άµεση σχέση µε τη ζωή του αλλού.13 

Το δεύτερο βασικό ερώτηµα είναι το πότε ακριβώς συµβαίνει ο θάνατος. Το 

                                                 
11Κ. Αγόρας , Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκος  και Στ. Φωτίου ,όπ. παρ. ,σ. 350 
12ΑΑρρχχιιµµ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΧΧααττζζηηννιικκοολλάάοουυ  ,,  ««  ΘΘρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  ττωωνν  µµεεττααµµοοσσχχεεύύσσεεωωνν  »»  ,,  ΚΚέέννττρροο  ΒΒιιοοϊϊααττρριικκήήςς    

ΗΗθθιικκήήςς  κκααιι  ∆∆εεοοννττοολλοογγίίααςς  ,,  δδιιααθθέέσσιιµµοο  σσττοο  δδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο  ::  http://www.bioethics.org.gr/05_frame.html , σ..6  
 
13 Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος « Η θέσις της Εκκλησίας επί του θέµατος της Ευθανασία » κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 
διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : www.ecclesia.gr/ Εισηγήσεις , 28/3/2007 
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γεγονός του θανάτου έχει επακριβή χρονική στιγµή ή αποτελεί κατάσταση που 

απαιτεί κάποια χρονική διαδικασία και την οποία προσδιορίζουµε µε βιολογικές 

παραµέτρους; Αν είναι στην εξουσία του ανθρώπου η παράταση της ζωής, είναι 

ταυτόχρονα και η προσπάθεια καθυστέρησης του θανάτου ή υπό ορισµένους όρους 

και η επίσπευση της στιγµής του; 

  Ο εγκεφαλικά νεκρός µοιάζει µε ζωντανό, αναπνέει, η καρδιά του χτυπάει, 

είναι σχετικά ζεστός, δεν εµφανίζει εικόνα αποσυνθέσεως, τα όργανά του ακόµη 

λειτουργούν µε αποτέλεσµα οι συγγενείς του να διατηρούν ελπίδες, να λειτουργούν 

στη λογική του λίγο ακόµα, του µήπως έχει γίνει λάθος ή του µήπως γίνει θαύµα.   

Αυτό δυσκολεύει τις θρησκείες να προβούν σε συγκεκριµένες τοποθετήσεις 

περί του θανάτου, ο οποίος από θεολογικής απόψεως αποτελεί αψηλάφητο µυστήριο.  

Οι θρησκείες είναι αναρµόδιες και απρόθυµες να εκφυλίζουν µε επιστηµονικούς 

ορισµούς θέµατα και έννοιες που θεωρούν στη φύση τους ιερά.  Αυτός είναι ο λόγος 

που προτιµούν να στέκονται µε δέος και σιωπή µπροστά στο άγνωστο του θανάτου. 

     Αυτό όµως δεν δηµιουργεί από πνευµατικής πλευράς ηθικά προβλήµατα στις 

µεταµοσχεύσεις .  

            Τρίτο ερώτηµα είναι το ποια εξουσία µας δίνει επί της βιολογικής ζωής µας η 

αγάπη προς τον Θεό και ποια η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

  Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα  µπορούν να βρεθούν µόνο µέσα 

στο τι ακριβώς είναι ο συνάνθρωπός µας, ποια είναι η γνήσια αγάπη και πώς αυτή 

εκφράζεται µε ελευθερία. 

 

«αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν».  14 

 

              Στην κοσµική αντίληψη των µεταµοσχεύσεων επιδίωξη είναι η εξεύρεση 

µοσχευµάτων.  Στην  Ορθόδοξη θεολογική αντίληψη  σκοπός είναι η δηµιουργία 

«πλησίον».   Η πρώτη ψάχνει για αριθµούς· η δεύτερη για «αλλήλων µέλη» . Υπό 

πνευµατική έννοια, η δωρεά οργάνων δεν σηµαίνει ότι προσφέρουµε κάτι από την 

περιουσία µας, αλλά µοιραζόµαστε κοµµάτια της υποστάσεώς µας. 

                                                 
14 Μάρκ. ιβ΄ 31. 
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 Στην χριστιανική παράδοση, σύµφωνα µε την παραβολή του καλού 

Σαµαρείτη,15 «πλησίον» αυτός που τρέχει να βοηθήσει, αυτός που αντικρίζει στο 

πρόσωπο του πάσχοντος συνανθρώπου του τον αδελφό. Πλησίον δεν είναι αυτός που 

δέχεται την αγάπη, αλλά αυτός που την προσφέρει· δεν είναι ο λήπτης αλλά ο δότης.  

Αυτός γίνεται πλέον και πλησίον του Θεού.  Τον φέρνει δίπλα του.   Η πράξη της 

αγάπης λύνει µεν το πρακτικό πρόβληµα του αποδέκτη της, κυρίως όµως ευεργετεί 

πνευµατικά τον ευεργέτη.  Πραγµατικός λήπτης είναι ο δότης! 

   Ο άλλος δεν είναι άλλος, δεν είναι αυτός που µας ανήκει, αλλά αυτός στον 

οποίο εµείς ανήκουµε.   Όποιος ζει τον άλλον ως «άλλον» στερεί τον εαυτό του από 

την εµπειρία του αδελφού, την βίωση της κοινωνίας, την αίσθηση της κοινής 

συγγένειας.  Η επιβεβαίωση της ετερότητας του άλλου µας αποξενώνει από τον Θεό. 

            Το σώµα ως στοιχείο της υποστάσεώς µας, συµµετέχει στην έκφραση της 

αγάπης.   Η αγάπη ως φιλικότητα εκφράζεται µε χειραψία, ως λεπτότητα, στοργή και 

προστασία µε χάδι· ως τρυφερότητα, υπόσχεση και πιστότητα µε φίληµα, ως 

εγκαρδιότητα και προσέγγιση µε εναγκαλισµό.  Αλλά και ακόµη παραπάνω· ως 

ερωτική ταύτιση εκφράζεται µε την ιερότητα της συνουσιακής 16συνοµιλίας και την 

κοινή συνεισφορά και ένωση των γαµετών, δηλαδή την µεταφορά γενετικής ύλης 

(σπέρµα, σπερµατοζωάρια κ.λπ.) από τον άνδρα στη γυναίκα. 

  Με βάση αυτήν την λογική, η προσφορά αίµατος, ιστών η οργάνων αποτελεί 

µία ειδική µορφή της σωµατικής έκφρασης της αγάπης προς τον πλησίον.   Η  

Εκκλησία θα µπορούσε να στέκεται ευγνώµων απέναντι του Θεού για το δώρο των 

µεταµοσχεύσεων, το οποίο και αποτελεί µοναδική ευκαιρία που µόνον η εποχή µας 

ως δυνατότητα απολαµβάνει.   Η ιδέα της µεταµοσχεύσεως ίσως θα µπορούσε να 

αποτελέσει µοναδική έκφραση της χριστιανικής αγάπης . Εκκλησία που δεν δέχεται 

τις µεταµοσχεύσεις, µε το παραπάνω πνεύµα, αγνοεί τη διδασκαλία της.   

Οι µεταµοσχεύσεις δεν αποτελούν µια χειρουργική τεχνική ,  αποτελούν ύψιστη 

πνευµατική επιταγή.  

         Συνεπώς είναι  ανάγκη να είµαστε πολύ υπεύθυνοι και να γνωρίζουµε ότι :    

 Ό,τι αναφέρεται στη διάγνωση του θανάτου πρέπει να γίνεται µε συνθήκες 
                                                 
15 Λουκ. ιβ΄ κε΄ 37. 

16 ΑΑρρχχιιµµ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΧΧααττζζηηννιικκοολλάάοουυ  ,,  όό..  ,,  ππ..,,  σ..14  
 
 



 18

µεγάλης προσοχής και απεριόριστου σεβασµού.  

  Η αφαίρεση των οργάνων και ότι σχετίζεται µε το σώµα να επιτελείται µε την 

αίσθηση ότι πλησιάζουµε κάτι ιδιαιτέρως ιερό που έχει άµεση σχέση µε την 

αιώνια υπόσταση και την ελεύθερη βούληση του προσώπου. 

    Η ελεύθερη βούληση του δότη να είναι συνέπεια συναίνεσης έπειτα από 

διαφώτιση κι όχι έπειτα από κάθε µορφή «εικαζόµενης συναίνεσης». 

           Ο µεγαλύτερος εχθρός των µεταµοσχεύσεων δεν είναι η φιλαυτία  του κόσµου 

αλλά εµείς µε τα µικροσυµφέροντα και τους εγωισµούς µας.  Οι µεταµοσχεύσεις δεν 

θα προχωρήσουν µε ρηχά κηρύγµατα περί αλληλεγγύης και αλτρουϊσµού των άλλων 

ούτε µε παραπλανητικές διαφηµίσεις.   Ο δρόµος των µεταµοσχεύσεων περνάει από 

την µετάλλαξη του δικού µας φρονήµατος και της δικής µας ζωής.  Και αυτή η 

µετάλλαξη της θέσης µας θα έρθει , όταν κατανοήσουµε τον « πλησίον » και έρθουµε 

σε κοινωνία µαζί του .  

              Για να µπορέσουµε όµως να πλησιάσουµε το νόηµα του  « πλησίον » θα 

πρέπει να έχουµε  δείγµατα αλλαγής και από το φορέα της Ορθοδοξίας δηλαδή την 

Εκκλησία και  περισσότερο συγκεκριµένα τον ανώτερο κλήρο .Ο οποίος πολλές 

φορές φροντίζει µε τα κυρήγµατά του και τις πράξεις  του να µας θυµίζει το αντίθετο. 

 

ΣΥΝΟΨΗ  
 
 
               Θα κλείσουµε την εργασία µας βάζοντας ένα διττό ερώτηµα .  

  Υπάρχει άραγε όριο στις βιοϊατρικές έρευνες και στις τεχνολογικές παρεµβάσεις 

πάνω στην ανθρώπινη υπόσταση  - από το ανθρώπινο γονίδιο µέχρι τον θνήσκοντα 

άνθρωπο – και µε ποια κριτήρια προσδιορίζεται αυτό το όριο ; Αυτό το σύνθετο 

ερώτηµα που γεννιέται σχεδόν καθηµερινά µε αφορµή π.χ. την ευθανασία , την 

τεχνητή γονιµοποίηση , τα πειράµατα , την κλωνοποίηση κ.λ.π. . 

            Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι αποτελεί για όλους µας µια ηθική πρόκληση ;  

            Ούτε η φυσιοκεντρική ετερόνοµη ηθική , ούτε η φυσιοκεντρική αυτόνοµη 

ηθική είναι αυτές που θα µας βοηθήσουν να προσεγγίσουµε το ερώτηµα , γιατί και οι 

δυο είναι µεταπτωτικές ( ως ενδοκοσµικές )  .  



 19

           Αυτή η ηθική πρόκληση του ερωτήµατος θα µπορέσει να απαντηθεί µόνο όταν  

το προσεγγίσουµε µέσα από την ευαγγελική ελληνοπατερική προοπτική της 

Ορθοδοξίας  Την προοπτική και την µαρτυρία της Ορθοδοξίας η οποία στηρίζεται 

στην προσωποκεντρική ευχαριστιακή ηθική της χριστονοµίας . Όταν δούµε δηλαδή 

την ανθρώπινη  ζωή όχι γενικευµένα και αφηρηµένα αλλά µόνο  συγκεκριµένα  

ενυπόστατη στα πρόσωπα . Ακριβώς αυτή η έννοια του προσώπου είναι που του 

χαρίζει την ελευθερία της ύπαρξής του , η οποία είναι οντολογική και εξαρτάται από 

τον τρόπο της άσκησής της ( ήθος ) .  

          Συνεπώς στη Βιοηθική οφείλουµε να αντιτάσσουµε την προτεραιότητα της 

ελευθερίας του προσώπου. Γιατί µόνο έτσι η φθαρτή ανθρώπινη φύση µας δεν θα 

στερηθεί τις προϋποθέσεις για να µπορεί να γίνει στον καθένα µας ένα προσωπικό 

δώρο ελευθερίας  το οποίο θα προσωποποιηθεί στο Χριστό στο Σώµα Του.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

  

1.  ΑΑρρχχιιµµ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΧΧααττζζηηννιικκοολλάάοουυ  ,,  ««  ΘΘρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  ττωωνν  µµεεττααµµοοσσχχεεύύσσεεωωνν  »»    
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