
Βιοηθική καί βιοθεολογία

«Ἔδει δέ τόν ἄνθρωπον πρῶτον γενέσθαι 
καί γενόμενον αὐξῆσαι 
καί αὐξήσαντα ἀνδρωθῆναι 
καί ἀνδρωθέντα πληθυνθῆναι 
καί πληθυνθέντα ἐνισχῦσαι 
καί ἐνισχυθέντα δοξασθῆναι 
καί δοξασθέντα ἰδεῖν τόν ἑαυτοῦ δεσπότην».

* * *

Ἡ βιοηθική, ὅπως ἀναπτύχθηκε στήν Δύση, προσπαθεῖ νά 
θέση μερικούς φραγμούς καί ὅρους, οἱ ὁποῖοι βέβαια εἶναι ἀνα-
γκαῖοι, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἔκρηξη τῆς βιοτεχνολογί-
ας μέ τίς πιθανές ἀνεξέλεγκτες συνέπειές της, εἰδικά στά χέ-
ρια ὑπερφίαλων ἀνθρώπων. Ὅμως ἡ βιοηθική στηριγμένη στήν 
Ὀρθόδοξη Παράδοση (ὀρθόδοξη βιοηθική) προχωρεῖ ἀκόμη πε-
ρισσότερο γιά νά ἀντιμετωπίση τόν πόνο, τήν ἀγωνία, τά πνευ-
ματικά καί ὑπαρξιακά ἐρωτήματα, πού προέρχονται ἀπό τήν 
ζωή καί τόν θάνατο, τά ὁριακά αὐτά σημεῖα, στά ὁποῖα βρί-
σκεται συχνά ὁ ἄνθρωπος καί γενικά νά ἐντοπίση ποιός εἶναι ὁ 
σκοπός τοῦ ἀνθρώπου. Ἐρωτήματα ὅπως τί εἶναι ἡ ζωή, τί εἶναι 
ὁ θάνατος, γιατί ὁ πόνος στήν ζωή μας, τί εἶναι ἐλευθερία, τί 
θά πῆ δικαίωμα στήν ζωή, πῶς ὁ πόνος πολλές φορές εἶναι εὐερ-
γετικότερος ἀπό τήν λεγομένη εὐτυχία, εἶναι βασικά ἐρωτήμα-
τα, πού πρέπει νά ἀπασχολήσουν τόν ἄνθρωπο, πέρα ἀπό με-
ρικούς ἠθικούς καί δεοντολογικούς κανόνες συμπεριφορᾶς. Ὁ 
ἄνθρωπος δέν εἶναι μιά μηχανή γιά νά καθορίζεται ἀπό γενι-
κούς κανόνες, ἀλλά εἶναι πρόσωπο, μοναδικό καί ἀνεπανάλη-
πτο...

...Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ὀρθόδοξη βιοηθική δέν ἀρκεῖται καί 
δέν ἐξαντλεῖται μόνον στήν νομική καί ἠθική ἀντιμετώπιση τῶν 



προβλημάτων, ἀλλά προχωρεῖ στήν ὀρθόδοξη θεολογική ἀντι-
μετώπιση καί, κυρίως, ἐξασκεῖ μιά ποιμαντική μέ σκοπό νά μήν 
παρατείνεται ἁπλῶς ἡ ζωή, ἀλλά νά βοηθῆται ὁ ἄνθρωπος νά 
ὑπερβῆ τόν θάνατο καί νά φθάση στήν θέωση τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
σώματος.

Ἡ νοσηλεία ἀσθενῶν στίς ΜΕΘ δημιουργεῖ πολλά προβλήμα-
τα ἠθικῆς τάξεως. Θά μνημονεύσουμε μερικά ἀπό αὐτά.

Τό ἕνα εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς πού εἰσάγονται 
στίς ΜΕΘ βρίσκονται σέ καταστολή καί εἶναι διασωληνωμένοι, 
ὁπότε δέν μποροῦν νά ἀποφασίσουν γιά τίς περαιτέρω κινήσεις. 
Εἶναι ἑπόμενο ὅτι ἡ ἀπώλεια «προσωπικῆς συνείδησης» ἀνα-
πληρώνεται ἀπό τήν «κοινωνική συναίνεση» καί στήν προκειμέ-
νη περίπτωση ἀπό τήν συναίνεση τῶν συγγενῶν. Βέβαια, στήν 
περίπτωση τοῦ λεγομένου «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» δέν πρέπει 
νά ἰσχύη ἡ λεγομένη «εἰκαζομένη συναίνεση» τῶν ἀσθενῶν.

Τό ἄλλο εἶναι ἡ κατάσταση τῶν συγγενῶν τῶν ἀσθενῶν πού 
νοσηλεύονται στίς ΜΕΘ. Ὁ χῶρος τοῦ θαλάμου ἐντατικῆς θε-
ραπείας δέν προσφέρεται γιά πολλές καί πολύωρες ἐπισκέψεις, 
ὁπότε οἱ συγγενεῖς συνωθοῦνται στίς αἴθουσες ἀναμονῆς γιά 
πολλές ὧρες μέσα σέ μιά κατάσταση ἀγωνίας, ψυχολογικῆς ἀνα-
σφάλειας, σοκαρίσματος, φόβου κλπ. Πάντως εἶναι μιά εὐκαι-
ρία γιά τούς συγγενεῖς νά ἐκδηλώσουν τήν ἀγάπη τους πρός 
τούς ἀσθενεῖς, νά προσεύχωνται καί νά ἀποκαθιστοῦν καί με-
ταξύ τους τίς διαταραγμένες σχέσεις τους. Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ πρέ-
πει νά διαπληκτίζωνται ἤ καί νά λαμβάνουν ἀποφάσεις γιά τούς 
ἀσθενεῖς τους μέ βάση τά οἰκονομικά συμφέροντα.

Καί τό τρίτο πρόβλημα ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀντιμετω-
πίσεως εἶναι ἐκεῖνο πού σχετίζεται μέ τό νοσηλευτικό προσω-
πικό. Εἶναι πράγματι δύσκολη ἡ ἐργασία τους καί ἀπαιτεῖται 
προσοχή, σοβαρότητα, εὐγένεια, εὐαισθησία καί ψυχραιμία. 
Πέρα ἀπό αὐτά τά θεωρούμενα ὡς «ἐπαγγελματικά» προσόντα 
θά πρέπη, τοὐλάχιστον ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό, νά στέκωνται 



μέ προσευχητική διάθεση μπροστά στόν ἀσθενῆ. Οἱ εὐαίσθη-
τες κινήσεις, ἡ προσευχή γιά τούς ἀσθενεῖς βοηθοῦν ἀποτελε-
σματικά. Ἐπειδή οἱ ἀσθενεῖς πού βρίσκονται στίς ΜΕΘ δέν μπο-
ροῦν νά προσευχηθοῦν, οὔτε καί οἱ συγγενεῖς μποροῦν νά βο-
ηθήσουν, ἐπειδή δέν τούς ἐπιτρέπουν νά παρίστανται, οἱ νοση-
λευτές θά πρέπη νά στέκωνται ὡς ἄγγελοι προσευχῆς καί κα-
λωσύνης. Εἶναι ἐκεῖνοι πού παραστέκονται δίπλα στούς ἀνθρώ-
πους αὐτούς πού εἶναι μελλοθάνατοι, πού ἀντιμετωπίζουν τό 
μυστήριο τοῦ θανάτου, μέ ὅλες τίς συνέπειες, εἶναι οἱ μόνοι πού 
βρίσκονται στούς ἀνθρώπους αὐτούς στίς τελευταῖες ὧρες τῆς 
ζωῆς τους.

Συμπερασματικά πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ ἐπιστήμη μέ τά ἐπι-
τεύγματά της πρέπει νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο νά ἔχη ποιότη-
τα ζωῆς, ἀλλ’ ὅμως δέν μπορεῖ νά τόν κάνη νά πεθάνη χωρίς 
συνείδηση καί χωρίς προσευχή. Πρέπει νά τόν βοηθήση, ἰδιαι-
τέρως τόν Χριστιανό, μέχρις ἑνός σημείου καί στήν συνέχεια, 
ἀσκώντας συντηρητική ἀγωγή, πρέπει νά τόν ἀφήνη γιά νά προ-
ετοιμάζεται γιά τήν συνάντησή του μέ τόν Χριστό, ὅταν βέβαια 
τό θέλη αὐτό ὁ ἴδιος ὁ ἀσθενής, γιατί δέν μπορεῖ ποτέ νά παρα-
βιάζεται ἡ ἐλευθερία του. Ἀλλά καί ὁ ἀσθενής δέν πρέπει νά 
ἐπιλέγη αὐτόν τόν τρόπο τοῦ «φυσικοῦ θανάτου» ἀπό ἄρνηση 
στήν ἰατρική ἐπιστήμη, ἀλλά ἀπό γνώση ὅτι ὑπάρχουν καί ὅρια 
στίς ἀνθρώπινες προσπάθειες καί ὅτι στό τέλος πρέπει νά ἀφή-
νεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ μέ ἀπόλυτη πίστη σέ Αὐτόν.

 Ὁ Χριστιανός γνωρίζει ὅτι ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος τῆς βι-
ολογικῆς ζωῆς, ἀλλά δέν εἶναι τό τέλος τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία συ-
νεχίζεται καί μετά τόν θάνατό του, ὅπως διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Παράδοση. Τόσο ἡ βιολογική ζωή ὅσο καί ὁ βιολο-
γικός θάνατος πρέπει νά ἔχουν νόημα καί μάλιστα νόημα χρι-
στιανικό. Ὅταν χάνεται αὐτό τό νόημα τότε ὁ ἄνθρωπος χάνει 
τόν σκοπό καί τόν προορισμό του. 

Βιοηθική καί βιοθεολογία



* * *

Τό δημογραφικό πρόβλημα εἶναι μιά ἀπειλή γιά τήν πατρίδα 
μας. Διάφορες στατιστικές ἔρευνες πού βλέπουν τό φῶς τῆς δη-
μοσιότητος ἐντοπίζουν τόν μεγάλο προβληματισμό τόσο στόν 
κοινωνικό ὅσο καί στόν ἐθνικό τομέα. Καί, βεβαίως, ἡ Πολιτεία 
πρέπει νά λάβη σοβαρά μέτρα γιά τήν θεραπεία τοῦ τεραστίου 
αὐτοῦ προβλήματος. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἄλλοι, ἁρμοδιότεροι ἀπό 
μένα, θά ἀναφερθοῦν διεξοδικά στό σημεῖο αὐτό.

Ὅμως, τήν Ἐκκλησία περισσότερο τήν ἐνδιαφέρει ὁ ἄνθρω-
πος καί τά πάθη τά ὁποῖα ὑπάρχουν μέσα του καί αὐτά ἐντοπίσθη-
καν στήν εἰσήγηση αὐτή. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τό θέμα αὐτό 
ὄχι τόσο κοινωνικά καί ἐθνικά - φυλετικά, ἀλλά προσωπικά· 
βλέπει τόν κάθε ἄνθρωπο ἐκκλησιαστικά καί, κυρίως, θεολο-
γικά. Συνδέει τό θέμα αὐτό μέ τά ἐρωτήματα: τί εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος, γιατί ἔρχεται στήν ὕπαρξη, ποιός εἶναι ὁ δημιουργός του, 
ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς, ποιά εἶναι ἡ κατάληξή του, πῶς 
ζῆ στήν ἱστορία καί τήν μεταϊστορία κλπ.

Καί ἐπειδή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο, πνευ-
ματικό νοσοκομεῖο πού θεραπεύει τόν ἄνθρωπο, τόν ἐντάσσει 
μέσα στόν χῶρο της καί τόν καθιστᾶ μέλος τοῦ Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ, γι’ αὐτό καί βλέπει τό δημογραφικό πρόβλημα μέσα 
ἀπό τήν προοπτική αὐτή. Αὐτό σημαίνει ὅτι θεραπεύει τά πάθη 
πού διακρίνουν τόν ἐμπαθῆ ἄνθρωπο καί τόν ἀναγεννᾶ πνευ-
ματικά. Διότι ὁ ἐμπαθής ἄνθρωπος εἴτε ἀρνεῖται τήν γέννηση 
παιδιῶν, εἴτε φέρνει στόν κόσμο παιδιά τά ὁποῖα στήν συνέχεια 
ἐγκαταλείπει, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνουν ἐπικίνδυνα γιά τήν κοι-
νωνία, εἴτε φονεύει παιδιά ἄλλων, εἶναι πηγή ἀνωμαλίας στήν 
κοινωνία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἱκανοποιῆ τόν ὑπαρξιακό του 
στόχο, τήν ὑπαρξιακή του πείνα καί δίψα, ὅταν δέν ἔχη νόημα 
ζωῆς, ἀλλά μᾶλλον ζῆ σέ μιά ὑπαρξιακή ἀνυπαρξία καί ὅταν ἡ 
ζωή του κινῆται μέσα στήν ὑπαρξιακή ἀγωνία τοῦ θανάτου καί 



μάλιστα σέ μιά ἰδιότυπη καί ἰδιόμορφη ὑπαρξιακή αὐτοκτονία, 
τότε δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα ἀκόμη καί στόν δημογρα-
φικό τομέα. 

Ὁπότε, πέρα ἀπό τούς ἀριθμούς τῶν στατιστικῶν ἐρευνῶν 
πρέπει νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον μας στόν 
ἄνθρωπο καί τήν ἐκπλήρωση τοῦ ὑψηλοῦ στόχου του, γιατί, 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραμένη ἀθεράπευτος, εἶναι ἕνα θηρίο μέ 
λογική, εἶναι μιά τραγική ὕπαρξη χωρίς νόημα καί σκοπό εἴτε 
γεννᾶ παιδιά εἴτε ὄχι, εἴτε εἶναι πολύτεκνος εἴτε ὄχι. Σκοπός τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι νά ἐξαγάγη τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν τραγωδία 
καί νά τόν ὁδηγῆ στήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς 
του.

Ἡ Ἐκκλησία καί τό δημογραφικό πρόβλημα

* * *

Θά ἤθελα νά διατυπώσω πέντε βασικά θεωρητικά σημεῖα ἀπό 
τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γύρω ἀπό τό σύγχρονο θέμα τῆς 
εὐθανασίας. 

Πρῶτον. Ἡ ζωή δέν εἶναι δημιούργημα δικό μας, ἀλλά δῶρο 
Θεοῦ. Καί γι’ αὐτό δέν ἔχουμε ἀποκλειστικά δικαιώματα πάνω 
σέ αὐτήν. Ὁ Θεός εἶναι κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου καί 
κανείς ἄλλος. Αὐτός ἔχει, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, τό copyright 
ὡς χορηγός τῆς ζωῆς. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός κάνει 
λόγο γιά τήν διάκριση μεταξύ τῶν «ἐφ’ ἡμῖν», ὅσων ἔχουμε 
ἐξουσία, καί τῶν «οὐκ ἐφ’ ἡμῖν», ὅσων, δηλαδή, δέν ἔχουμε 
ἁρμοδιότητα καί ἐξουσία. Ἀσφαλῶς τό δῶρο τῆς ζωῆς ἀνήκει 
στά «οὐκ ἐφ’ ἡμῖν» καί, ἑπομένως, ὑπάγεται στήν ἀποκλει-
στικότητα τοῦ Θεοῦ.

Δεύτερον. Δέν ἀπολυτοποιεῖται ἡ βιολογική ζωή. Εἶναι 
γνωστόν ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου δέν τελειώνει μέ τόν θάνα-
το, ἀλλά συνεχίζεται καί πέρα ἀπό αὐτόν. Καί μπορεῖ κανείς νά 
ὑπογραμμίση ὅτι ἡ ζωή μετά τόν θάνατο ἔχει μεγάλη ἀξία καί 



σπουδαιότητα. Ἔτσι, λοιπόν, τήν διαδικασία τοῦ θανάτου τήν 
βλέπουμε καί τήν ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἀπόκτηση καί συνέχι-
ση μιᾶς ἄλλης ζωῆς. Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σαφής: 
«χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 
εἰρηνικά καί καλήν ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος 
τοῦ Χριστοῦ». Ὁ τρόπος τοῦ τέλους τοῦ βίου συνδέεται μέ τόν 
τρόπο τελείωσης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τήν παράστασή 
του στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Καί μιά μικρή προσευχή τοῦ 
ἀνθρώπου στό τέλος τῆς ζωῆς του μπορεῖ νά τοῦ δώση μιά ἄλλη 
διαφορετική, αἰώνια προοπτική. Παρατείνουμε τήν ζωή, γιατί 
ἐλπίζουμε στήν τελείωση καί σωτηρία.

Τρίτον. Ὁ πόνος στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολύ χρήσι-
μος καί ἀποδοτικός, ἀρκεῖ νά γνωρίζη ὁ ἄνθρωπος τόν τρόπο νά 
τόν ἀντιμετωπίζη. Δυστυχῶς ὁ λόγος γιά τήν εὐθανασία ἀνθεῖ 
στίς σύγχρονες κοινωνίες στίς ὁποῖες ἔχει ἀποβληθῆ ὁ πόνος ὡς 
ἀνάξιος λόγου. Εἶναι σημαντικό νά λεχθῆ ὅτι ὁ διάσημος ψυ-
χοθεραπευτής Victor Frankl ἔχει ὑποστηρίξει τήν ἄποψη ὅτι ὁ 
πόνος ἀποτελεῖ ἕνα βασικό ὑπαρξιακό πρόβλημα, καί δι᾿ αὐτοῦ 
δίνεται στόν ἄνθρωπο ἡ μοναδική εὐκαιρία γιά ἐσωτερική 
πληρότητα. Διδάσκει ἐμφαντικά ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά 
ἀγωνίζεται νά ἀποφύγη τόν πόνο, ἀλλά μᾶλλον πρέπει νά εἶναι 
διατεθειμένος νά ὑποφέρη στήν ζωή του, μέ τήν προϋπόθεση, 
βέβαια, ὅτι ὁ πόνος ἔχει κάποιο νόημα. Μάλιστα, ὑποστηρίζει 
ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζη μιά ἀθεράπευτη ἀσθένεια, 
τότε τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία «νά ἐκπληρώση καί τό πιό βαθύ του 
νόημα». Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τήν εὐχαρίστη-
ση, τήν ἀπόλαυση καί ἀποφεύγουν τόν πόνο, ἀλλά εἶναι σίγου-
ρο ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου, κατά σωστό τρόπο, δίνει μιά 
ἄλλη αἴσθηση τῆς ζωῆς, πιό ὁλοκληρωμένης καί γνήσιας.

Τέταρτον. Ἡ ὅλη διαδικασία τοῦ θανάτου, ὅσο καί ἄν εἶναι 
ἐπώδυνη, δέν εἶναι χαμένος χρόνος. Γιά τόν ἄρρωστο εἶναι 
καιρός προετοιμασίας γιά τήν εἴσοδό του σέ ἕναν ἄλλο «χῶρο» 



ζωῆς καί γιά τούς συγγενεῖς καί τούς οἰκείους εἶναι εὐκαιρία 
νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματα στοργῆς, ἀγάπης καί συμπάθει-
ας πρός τά ἀγαπητά τους πρόσωπα. Γιά παράδειγμα, τά παιδιά 
ἔχουν τήν μοναδική εὐκαιρία νά ἀνταποδώσουν τίς «ὀφειλές» 
τους καί τήν ἀγάπη τους πρός τούς γονεῖς. Καί ἡ πείρα ἔχει βε-
βαιώσει ὅτι τίς περισσότερες φορές γύρω ἀπό τό κρεββάτι ἑνός 
μελλοθάνατου ἐπανασυνδέονται φιλίες, ἀναπτύσσεται ἡ τρυ-
φερότητα καί ἡ ἀγάπη, τίς ὁποῖες καταστρέφει ἡ πολυτάραχη 
καί ἀγχώδης κοινωνική σύγχρονη ζωή. Ὁ λόγος τῆς εὐθανασίας 
γίνεται σέ κοινωνίες ὅπου ἐπικρατεῖ ἀστοργία, ἀμοραλισμός καί 
ἀτομικισμός.

Πέμπτον. Ὅταν βρισκόμαστε μπροστά στό μυστήριο τοῦ θα-
νάτου ἑνός ἀνθρώπου, καί μάλιστα ἑνός ἀνθρώπου πού βρίσκε-
ται στά Νοσοκομεῖα καί τίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας, 
τότε ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὑπάρχει ἕνα σοβαρό δίλημμα, τόσο 
στούς ἰατρούς καί τό νοσηλευτικό προσωπικό, ὅσο καί στούς 
συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν. Τό δίλημμα εἶναι: «παράταση ζωῆς ἤ 
παρεμπόδιση τοῦ θανάτου;»12. Δηλαδή, μέ τά μέσα τῆς ἰατρικῆς 
ἐπιστήμης ἐπιδιώκεται νά παραταθῆ ἡ ζωή ἤ νά παρεμποδισθῆ ὁ 
θάνατος; Εἶναι ἕνα φοβερό δίλημμα πού ἀπαιτεῖται νά ἔχη κα-
νείς μεγάλη διάκριση, ἀγάπη καί φόβο Θεοῦ γιά νά τό ἀπαντή-
ση. Καί, βέβαια, ἡ ἀπάντηση σχετίζεται μέ τήν δυνατότητα θε-
ραπείας ἤ μή, μέ τό νόημα τῆς παρατάσεως τῆς ζωῆς καί μέ τό 
κατά πόσον ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά παρεμποδίζη τόν θάνα-
το ὅταν ἐκεῖνος ἔρχεται ἀκάθεκτα καί τόν ἐπιτρέπη ὁ Θεός, κα-
θώς ἐπίσης σχετίζεται μέ τήν μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ εὐθανασία καίτά βιοηθικά προβλήματα


