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AΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 Ἡ πρόοδος κατά τά τελευταῖα ἔτη στήν ἐπιστημονική 

ἔρευνα σέ θέματα γενετικῆς, ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου 

καί παράτασης τῆς ζωῆς (παρεμβατική ἰατρική) ἔχει 

δημιουργήσει ἠθικά προβλήματα πού ἀπαιτοῦν 

ἐπαναπροσδιορισμό τῆς ἰατρικῆς ἠθικῆς καί δεοντολογίας. 
 Τόσο ὁ ἐπιστημονικός κόσμος ὅσο καί οἱ ἄνθρωποι τῆς 

Ἐκκλησίας ἐπιχειροῦν τήν χάραξη πορείας στά ἐγειρόμενα ἐρωτήματα 

καί προτάσσουν λύσεις σέ θέματα πρακτικῆς ἐφαρμογῆς. Δέν εἶναι 

δυνατόν τόσο σημαντικά θέματα μέ σοβαρές ἐπιπτώσεις τόσο στό 

παρόν ὅσο καί στό μέλλον γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή νά ἀφήνονται στήν 

ἀγαθή προαίρεση ἐρευνητῶν καί βιομηχανίας( ἡ εὐθύνη ἀναλογεῖ σέ 

ὅλους γι΄ αὐτό καί πρέπει νά ὑπάρχει ὁλοκληρωμένη ἀντίληψη 

ἀπόψεων καί θέσεων. «Ἐπιστήμη χωρίς θρησκεία εἶναι χωλή, 

θρησκεία χωρίς ἐπιστήμη εἶναι τυφλή» (Ἀ(νστάιν). Ἡ χριστιανική 

ἠθική δέν προσφέρει κώδικα ἠθικῆς, οὔτε κώδικα ἰατρικῆς 

δεοντολογίας ἀλλά ἔχει ὡς κεντρικό της ἄξονα ὅτι ὁ ἄνθρωπος 

εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ἔχει μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀξία ὡς 

ψυχοσωματική ὀντότητα. 

 Στά  πλαίσια  αὐτοῦ  τοῦ  σκεπτικοῦ ὁ καθηγητής τοῦ Τομέα 

Χριστιανικὴς Λατρείας, Ἀγωγῆς καί Διαποιμάνσεως τοῦ Τμήματος 

Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν Α.Μ. Σταυρόπουλος (πού εἶναι καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς 

Βιοηθικῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης) μέ τούς συνεργάτες του, 

ἀνέλαβε νά μελετήσει ἄρθρα πού  ἀναφέρονται   στήν   Βιοηθική   

καί   εἶναι   δημοσιευμένα  στόν  Θεολογικό -Ἐκκλησιαστικό Τύπο 

ἀλλά καί ἄλλα δημοσιεύματα πού περιέχονται σέ αὐτοτελεῖς ἤ 

συλλογικούς τόμους. Τό ὑλικό, προερχόμενο ἀπό τό ἐρευνητικό 

Ἀρχεῖο πού τηρεῖται στόν Τομέα γιά πρώτη φορά κυκλοφόρησε στίς 7 

Ἀπριλίου 1998 ὑπό τή μορφή ἑνός Δελτίου Βιοηθικῆς Ἐνημέρωσης, μέ 

τίτλο «Ἀναφορές τοῦ Θεολογικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ Τύπου σέ 

θέματα Βιοηθικῆς». Εἶναι κατανεμημένο σέ πέντε ἑνότητες (Α. 

Γενικά ἄρθρα, Β. Κλωνοποίηση, Γ. Μεταμοσχεύσεις, Δ. Εὐθανασία, 

Ε. Δημοσιογραφικά - ἐνημερωτικά ἄρθρα τῶν προηγούμενων 

κατηγοριῶν) καί ἀπό τότε συνεχῶς ἐμπλουτίζεται μέ ὅτι νεώτερο 

δημοσίευμα σχετίζεται μέ τό συγκεκριμένο ἀντικείμενο. Δέν 

ἐξαντλεῖ, βεβαίως, τήν ὑπάρχουσα βιβλιο-αρθρογραφία. 
 Κάθε νέα κατάκτηση χαιρετίζεται μέ ἱκανοποίηση σάν ἕνα 

ἀκόμη ἐπίτευγμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά μή σταθεῖ 

αὐτόνομα καί ἐξουσιαστικά ἀλλά μέ διάθεση διακονίας καί σωστῆς 

σχέσης πρός κάτι πού δέν ἔχει τήν ἀφετηρία του στόν ἴδιο τόν 

ἐπιστήμονα, ἀλλά προ(πάρχει, κι ὅσο κι ἄν μπορεῖ νά δεχτεῖ 

παρεμβάσεις καί ἐπεμβάσεις ἔχει τούς δκούς του κανόνες πού ἡ 

μελέτη του μᾶς τούς ἀποκαλύπτει καί ἀπαιτεῖ τόν σεβασμό τους. 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

1.ΓΙΑΜΒΡΙΑ Χρήστου,Οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις τῶν βιολογικῶν 

ἐπιστημῶν πρόκληση γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο, περ. Ἀκτῖνες, 

Μάρτιος 1997, σ. 73-77. 

    ὕστερα ἀπό μία συνοπτική ἀλλά ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη 

ἱστορική ἀναφορά στήν   γενετική μηχανική γίνεται λόγος γιά τίς 

ἠθικές καί κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς βιοτεχνολογίας στή ζωή μας. 

Εἶναι φυσικό νά ὑπάρξουν ἐπιφυλάξεις, ἀντίθετες ἀπόψεις, 

ἀντιδράσεις. Γι αὐτό σάν λύση προτείνεται νά βρεθοῦν τρόποι 

προσέγγισης στίς σχέσεις ἀνάμεσα στή τεχνολογία καί ἐπιστήμη μέ 

τό κοινωνικό ὅλο. Θά πρέπει νά ὑπάρξει ἐνημέρωση ὅλων τῶν 

ἐνδιαφερομένων καί ἐκείνων πού ἀσχολοῦνται μέ τή βιο(ατρική καί 

ἐκείνων τῶν ἐπιστημόνων πού τό ἀντικείμενό τους ἅπτεται τέτοιων 

θεμάτων 

 

2.ΓΙΑΜΒΡΙΑ Χρήστου, Ἡ βιοτεχνολογία στή γεωργία, περ. «Ἀκτῖνες», 

Φεβρουάριος 1999, σ. 33-38. 

  Τά γεωργικά προ(όντα φυτικῆς παραγωγῆς πού προέρχονται ἀπό 

φυτά τά ὁποῖα μέ τίς νέες μεθόδους τῆς βιοτεχνολογίας, ἔχουν 

τροποποιηθεῖ γενετικῶς, εἶναι ἕνα θέμα πού ἐνδιαφέρει καί 

προβληματίζει τό σύγχρονο ἄνθρωπο. ὕστερα ἀπό μία ἀναζήτηση τῶν 

αἰτίων γιά τή δημιουργία αὐτῶν τῶν μεθόδων καί μία κατανοητή 

στόν ἁπλό ἀναγνώστη καταγραφή τῆς τεχνικῆς τοῦ γονιδιώματος, 

συμπεριλαμβανομένων καί πρακτικῶν ἐφαρμογῶν της (σόγια, πατάτα, 

ἀραβόσιτος), τό ἄρθρο καταλήγει ὅτι τά γονίδια εῖναι ἕνα 

θαυμαστό ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου, φτάνει οἱ εἰδικοί 

γενετιστές καί μοριακοί βιολόγοι νά ἐμπνέονται ἀπό αἴσθημα 

εὐθύνης καί ἠθικῆς δεοντολογίας, ὥστε νά ἐνεργοῦν γιά τήν 

ἐπίτευξη ὑψηλῶν στόχων, πού θά εἶναι γενικῶς ἀποδεκτοί ἀπό τό 

κοινωνικό σύνολο καί σύμφωνοι μέ τούς ἠθικούς νόμους.   

 

3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Νικολίτσα, Ἐλπίδες  καί  φόβοι  ἀπό  τή  

γενετική  μηχανική, στῆς ἰδίας Ἠθική τῆς οἰκολογικῆς 

συνείδησης, ἐκδ. Θυμέλη, Ἀθήνα 1995, σ. 161-176. 

   Σέ μιά ἐποχή κρίσης πού ὁ κόσμος ἔχει ἀποθέσει τυφλά τίς 

ἐλπίδες ἐπιβίωσής του στήν ἐπιστημονική ἔρευνα, σέ κατακτήσεις 

ὅπως ἡ ἀτομική ἐνέργεια καί ἡ Γενετική Μηχανική εἶναι ἐπόμενο 

νά τίθεται τό πρόβλημα τῆς Ἠθικῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί 

τῆς σχέσης ἠθικῆς καί ἐπιστήμης. Ἡ θέση ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι 

ἀξιολογικά οὐδέτερη δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή, ἀφοῦ κάθε 

ἐπιστημονική γνώση ἔχει καί πρακτική ἐφαρμογή. 

 

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Φιλολάου, Τεχνητή  διακοπή  τῆς  κυήσεως  : 

δικαίωμα ἤ ἔγκλημα; περ. Ἀκτῖνες, Δεκέμβριος 2000, σ. 345-355. 

   Τόσο ἀπό τόν Ἀστικό κώδικα ὅσο καί ἀπό τήν Π.Δ. καί Κ.Δ. 

(Ὑμνολογία - Πατέρες) καί τή Φιλοσοφία καταφαίνεται ὡς 

ἐγκληματική ἐνέργεια ἡ τεχνητή διακοπή τῆς κυήσεως πού 

συγχρόνως εἶναι πρόξενος καί ἄλλων παρενεργειῶν (δημογραφικό - 

οἰκογενειακά δράματα - ὑγεία). 
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5.EFTYCHIADIS Aristotelis , Perennial principles of medical 

bioethics as guidelines for the modern researchers, περ. 

Θεολογία, τ. 69, τεῦχ. 4, Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 1998,  σ. 752-

756. 

   Μέσα ἀπό μία πληθώρα ἐπιστημονικά τεκμηριωμένων 

βιβλιογραφικῶν ὑποσημειώσεων τό ἄρθρο ἀναφέρεται σέ μία 

σύγκριση στίς διήκουσες ἠθικές ἀρχές ἰατρικῆς καί φιλοσοφίας 

μέσω τῶν αἰώνων καί συμπερασματικά καταλήγει ὅτι στή σύγχρονη 

βιοιατρική ἔρευνα ὑπάρχουν κάποια «παραδεκτά» (admissible) 

ἠθικά ὅρια ἀλλά συγχρόνως καί κίνδυνος παρεκκλίσεων( γι΄ αὐτό 

καί οἱ «ἀναλλοίωτες» αὐτές ἀρχές τῆς ἰατρικῆς φιλοσοφίας καί 

βιοηθικῆς εἶναι ἐξαιρετικά οὐσιώδεις καί ἀναγκαῖες γιά νά 

καθοδηγοῦν.  

 

6. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κώστα, Μικρόβια καί Μικροβιολογία. Στήν ὑπηρεσία 

τοῦ περιβάλλοντος, περ. Ἀκτῖνες, Δεκέμβριος 1999, σ. 337-344. 

    Τό τέλος τῆς χιλιετηρίδος συμπίπτει μέ τό κλείσιμο μιᾶς 

περιόδου 150 περίπου ἐτῶν ἀπό τήν γένεση μιᾶς νέας βιολογικῆς 

ἐπιστήμης, τῆς Μικροβιολογίας πού ἀπό τήν ἀρχή πῆρε ἕνα 

χαρακτήρα ἀλτρου(στικό καί ἰδιαίτερα ἀνθρωπιστικό μέ τήν 

σωτήρια προσφορά της στόν δοκιμαζόμενο καί πάσχοντα ἀνθρωπο 

στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς ὑγείας του. Ἡ συμβολή της συγχρόνως 

εἶναι μεγάλη καί στήν ἐπούλωση «πληγῶν» πού προέρχονται ἀπό τή 

ρύπανση καί μόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀνθρώπου πού 

διαφαίνεται μέσα ἀπό μία ἄριστα ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη 

περιγραφή τῶν μεθόδων της. Τό συμπέρασμα ὅμως πού συνάγεται 

εἶναι ὅτι τό πρόβλημα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος δέν 

εἶναι κατά βάση τεχνικό ἀλλά ἔχει αἰτιολογική σχέση μέ τήν 

ὑπερκαταναλωτική νοοτροπία σπατάλης καί τήν ἄνευ ὁρίων 

εὐδαιμονιστική βιοθεωρία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Εἶναι πρόβλημα 

ἱεράρχησης καί σεβασμοῦ ἀξιῶν καί ἀπαιτεῖ ἕνα πνευματικότερο 

πολιτισμικό προσανατολισμό. 

 

 7. ΙΩΑΝΝΟΥ Μητροπολίτου Περγάμου,Ἐξ οὐκ ὄντων, περ. Διάβαση, τ. 

10, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1997, σ. 9-23. 

   Τό ἄρθρο χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρῶτο μέρος ἀναφέρεται στόν 

ὁρισμό τῆς ἔννοιας τοῦ δόγματος, στή διαφορά του ἀπό τό κήρυγμα, 

στή σχέση δόγματος καί Ἁγίας Γραφῆς, στή συμβολή τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος καί τῆς Ἐκκλησίας γιά τή διατύπωση τῶν δογμάτων. Τό 

δεύτερο μέρος ἀναφέρεται στό συγκεκριμένο δόγμα «περί 

δημιουργίας» κάνοντας μιά ἱστορική ἀναδρομή τόσο ἐντός ὅσο καί 

ἐκτός τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας. Στή συνέχεια ἑρμηνεύεται 

θεολογικά ἡ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία, γίνεται διαχωρισμός 

κτιστοῦ - ἀκτίστου, ὑλικότητας - κτιστότητας, τονίζεται ἡ θέση 

τοῦ ἀνθρώπου στή δημιουργία, ἑρμηνεύεται τό κατ΄ είκόνα, ἀκόμα 

καί μέσα ἀπό τή θεωρία τῆς ἐξέλιξης καί τήν οἰκολογία καί 

συμπερασματικά καταλήγει ὅτι ὁ «κτιστός» ἄνθρωπος διαθέτει 

ἐλευθερία μέ τή μορφή ἐπιλογῆς μεταξύ Ναί καί ὄχι πού εἶναι ὁ 

τρόπος ζωῆς του ἀπό τόν Παράδεισο καί μετά. 

 

8. ΚΑΤΣΟΥΦΗ Ἠλία, Ἐπιστῆμες, τεχνολογίες αἰχμῆς καί Ὀρθοδοξία, 

περ. Ἀκτῖνες, Μάρτιος 2001, σ. 85-89 καί Ἀπρίλιος 2001 σ. 108-

113.  

  Ἐνδεικτικά ἐνημερωτικά στοιχεῖα ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν 

συνεδριῶν στό τετραήμερο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο, μέ τόν 
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πιό πάνω τίτλο πού ἔλαβε κυρίως χώρα στό μεγάλο   ἀμφιθέατρο   

τοῦ   Ἐθνικοῦ   Κέντρου  Φυσικῶν  Ἐπιστημῶν  «Δημόκριτος»  τόν 

Ὀκτώβριο τοῦ 2000 καί ὀργανώθηκε στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπό 

τήν Ἱερά  Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν 2000 ἐτῶν ἀπό τῆς 

γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου 

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου. Σκοπός του, ἡ 

παρουσίαση ἀπό διακεκριμένους ἐπιστήμονες ἀντιπροσωπευτικῶν 

σημαντικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀλλά καί ἀνοιχτῶν προβλημάτων τῶν 

θετικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας καί ἡ διερεύνηση τῆς 

σχέσης τους μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη. 

 

 

9. ΚΟ(ΟΥ  Νικολάου, Θεώρηση  τῶν  ἀρχῶν  τῆς Βιοηθικῆς ὑπό τό 

φῶς τῆς Ὀρθόδοξης Ἠθικῆς Σκέψης,  περ. «Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», 

τεῦχ. 784, Σεπτ. - Ὀκτωβρ. 2000, σ. 835 - 859. 

  Μία ἐπιστημονικά καί θεολογικά θετικά τεκμηριωμένη προσπάθεια 

τῆς ἐξέτασης τῆς βιοηθικῆς σκέψης ὅπως αὐτή ἔχει ἀναπτυχθεῖ στίς 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, σέ σχέση μέ τίς ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης 

ἠθικῆς μέ σοβαρές ἐπισημάνσεις διαφορῶν ἤ τυχόν ὁμοιοτήτων, πού 

θά μποροῦσαν ἴσως ν΄ ἀποτελέσουν τή βάση γιά γόνιμο διάλογο. 

 

 

10.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ Δημ., Ἡ προστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τούς κινδύνους 

καταχρήσεων τῆς ἰατρικῆς καί γενετικῆς τεχνολογίας, περ. 

«Ἀκτῖνες», Ἀπρίλιος 1998, σ.111-119. 

   Στό πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου γίνεται μία συνοπτική ἀλλά 

συγχρόνως ἐπιστημονική ἀναφορά στίς ἐφαρμογές τῆς γενετικῆς 

τεχνολογίας στόν ἄνθρωπο. Ἀναλυτικά ἀναφέρεται στήν ἐξέταση τοῦ 

ἀνθρωπίνου γονιδιώματος, στήν γονιδιακή θεραπεία τῶν σωμαικῶν 

καί τῶν γεννητικῶν κυττάρων καί σέ ἄλλες γενετικές ἐπεμβάσεις 

πού δέν ἔχουν θεραπευτικούς σκοπούς (κλωνοποίηση, δημιουργία 

ὑβριδίων καί χιμαιρῶν, προεπιλογή φύλου παιδιοῦ). Στό δεύτερο 

μέρος τοῦ ἄρθρου μέσα ἀπό μία κοινωνικοηθική ἐπισκόπηση γίνεται 

φανερή ἡ εὐθύνη τοῦ Κοινοβουλίου καί τῆς νομοθεσίας σέ μία 

δημοκρατική κοινωνία γιά τήν προάσπιση τῶν θεμελιωδῶν 

δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. ἔμφαση δίνεται στό ᾿Ἑλβετικό Σύνταγμα 

μέ τό νέο ἄρθρο 24 Novies πού ἐκφράζει κατά τόν καλύτερο τρόπο 

τίς χριστιανικές ἀντιλήψεις γιά τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης 

ζωῆς, τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, τό σεβασμό τῆς 

προσωπικότητάς του, τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας 

ἀλλά καί τήν «ἀξιοπρέπεια τῆς δημιουργίας» πού περιλαμβάνει ὅλα 

ἐκεῖνα τά μέτρα πού εἶναι ἀναγκαῖο νά λάβει ἡ Πολιτεία γιά τήν 

προστασία τῶν ἀξιῶν αὐτῶν ἀπό τούς κινδύνους καταχρήσεων 

συγχρόνων βιοιατρικῶν ἐξελίξεων. 

 

11.ΜΗΛΙΓΚΟΥ Μιχ., Μπροστά στή σύγχρονη βιο(ατρική, περ. 

«Ἀκτῖνες»,  Μάιος 1997, σ. 137-142. 

   Κανείς  δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τίς τεράστιες προσφορές τῆς 

ἐπιστήμης πρός τόν ἄνθρωπο. ῾  Ο γιατρός ἀνέκαθεν θεωρήθηκε ἀπό 

τήν κοινωνία πρόσωπο σοβαρό καί ὑπεύθυνο, μέ προορισμό νά 

ἰσορροπεῖ τήν ἀτομική ἀπαίτηση μέ τήν κοινωνική βούληση 

προσδιορίζοντας σέ κάθε περίσταση τό ἐπιβεβλημένο καί τό 

ἀποδοκιμαστέο, τό ρεαλιστικά ἀναγκαῖο  καί  τό  ἰδεῶδες 

θεωρητικά, τό βλαπτικό καί τό ὠφέλιμο, τό ἠθικό καί τό φαῦλο. 

Ὑπάρχει μία διαταραχή στή «φυσιολογία» τῆς  συνειδήσεως  τῶν 

ἐργατῶν τῆς Βιο(ατρικῆς. Ἡ Ἰατρική πού ἐμποτίζεται ἀπό 
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ἀκατάλυτες ἠθικές ἀρχές, πού αἰσθάνεται ὅτι ὑπηρετεῖ τόν 

ἄνθρωπο «ὡς ἐάν ὑπηρετεῖ τόν Θεόν» εἶναι πάντοτε ἡ ἐπιστήμη πού 

σέβεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, διατηρώντας τα μέσα στήν ἠθική 

καί κοινωνική τους διάσταση. 

 

12. ΜΗΛΙΓΚΟΥ Μιχ., ὅταν οἱ γιατροί στοχάζονται,  περ. «Ἀκτῖνες», 

Φεβρ. 2001, σ. 41-49. 

  Τόν 21ο αἰώνα συνοδεύει ἡ περιλάλητη «παγκοσμιοποίηση» τῆς 

λογικῆς τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τοῦ ἐμπορικοῦ πνεύματος, τῆς 

ἠλεκτρονικῆς κουλτούρας, τῆς ρομποτικοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου 

πλάσματος. Μπροστά στά φαινόμενα αὐτά ἡ ἰατρική κοινότητα ἔχει 

λόγο, ὀφείλει μία προστασία καί ἀνάδειξη τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας 

καί τῆς μοναδικότητάς της( καλεῖται νά δείχνει «πρός πάσαν 

κατεύθυνσιν» ὅτι κίνητρο τῶν δραστηριοτήτων καί τοῦ ἰδεώδους 

τῆς παγκοσμιοποιήσεως πρέπει νά εἶναι ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, 

ἡ ἀγάπη πού ἑδράζεται στήν χριστιανική πίστη. 

 

13.  ᾿᾿ΝΙΚΟΛΑ(ΔΗ Ἀπ., Ηθική καί Ἰατρική, ἀπό τά  Θέματα  

Χριστιανικῆς ἠθικῆς, τεῦχος Α(,Ἀθήνα 1994, σ. 120-136. 

   Οἱ κλασικές ἀρχές τῆς ἠθικῆς δέν ἔχουν χάσει τό νόημά τους, 

ἀλλά ἀποτελοῦν τά σπουδαιότερα ὄργανα τῆς πολυποίκιλης ἠθικῆς 

διάγνωσης κατά τήν ὁποία «ἡ εἰκόνα ἀξιῶν τοῦ ἀρρώστου εἶναι 

ἐξίσου σπουδαία μέ τήν ἀξία τοῦ αἵματός του». Ἡ γνώση τοῦ τί 

εἶναι ἰατρικά ἠθικό καί τί ἀνήθικο δέν σημαίνει ὅτι στήν 

κατάλληλη στιγμή θ΄ ἀντιστοιχεῖ ἡ πράξη πρός τή γνώση. Μέσα ἀπό 

μία συγκεκριμένη τοποθέτηση καί θεολογική θεώρηση τῆς ἄμβλωσης 

καί τῆς τεχνητῆς γονιμοποίησης, ὁ γράφων καταλήγει ὅτι σκοπός 

τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς δέν εἶναι νά ἐκδίδει συναινετικές ἤ 

ἀπαγορευτικές συνταγές γιά κάθε σοβαρό πρόβλημα ἀλλά  νά 

γνωστοποιεῖ τίς βασικές ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἤθους, 

νά ἐνημερώνει γιά τίς τυχόν τραγικές συνέπειες πού μπορεῖ νά 

ἔχει ἡ συγκατάθεση τῶν πιστῶν καί ν΄ ἀγκαλιάζει γιά νά 

θεραπεύσει τόν κάθε πιστό πού ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἐξαιτίας 

τῆς ἐπιλογῆς του. 

 

14. ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ Ἀλεξ., Μικροδιακονία καί μακροδιακονία, Εἰσήγηση 

στό Συνέδριο «Φιλανθρωπία 2000», περ. Διάλογοι Καταλλαγῆς, ἀρ. 

φ. 59, Ὀκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000. 

  Στά πλαίσια τοῦ Συνεδρίου τέθηκαν ἐρωτήσεις ὅπως ποιά εἶναι ἡ 

μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί 

πόσο τήν ἀπασχολοῦν ὅπως καί τίς Θεολογικές Σχολές θέματα 

Βιοηθικῆς καί πάντα βέβαια ὑπό τό πρῖσμα τῶν δύο τεχνικῶν ὅρων 

: μικροδιακονία καί μακροδιακονία. 

 

15. ΠΑΣΧΟΣ  Ἀπόστολος, Ἡ Ἰατρική τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τό 

διαρκές παρόν, περ. Ἀκτῖνες, Μάρτιος 2001, σ. 90-93. 

   Μιά γενική ἀναφορά στήν ἰατρική παιδεία καί ἀγωγή τοῦ Μεγάλου 

Βασιλείου πού εἶναι πλήρης, βαθειά ἀνθρώπινη καί ψυχοσωματική, 

καλύπτει ὅλες τίς εἰδικότητες τοῦ 4ου μ.Χ αἰώνα, ἐκπλήσσει τόν 

σύγχρονο ἐξειδικευόμενο ἰατρό καί τήν κάνει ν΄ ἀνήκει στό 

διαρκές παρόν.   

 

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ(ΔΗ  Χριστοδούλου,  Μητροπολίτου  Δημητριάδος,  νῦν  

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν,  Εὐγονική :  ἠθικοί  προβληματισμοί καί 

προοπτικές (ὁμιλία πρός ἰατρούς),   Ἀθήνα   1997,   32  σ.  Βλ. 

᾿ἐφ. Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 1-1-98. 
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  Ἡ ὁμιλία τῆς 17-10-1997 ἀναφέρεται στήν περιγραφή τῆς ἔννοιας 

τῆς εὐγονικῆς, στήν ἐξελικτική της πορεία καθώς καί στίς 

παρεμβάσεις της στή φύση, τελειώνοντας μέ τήν εὐχή νά τεθοῦν 

ρυθμιστικοί κανόνες πού θ΄ ἀποτρέπουν τή χρησιμοποίηση 

ἐπιστημονικῶν δυνατοτήτων της γιά σκοπούς πού ὑπερβαίνουν τά 

ἀποδεκτά ὅρια ἐπέμβασης ἐπί τῆς ζωῆς. 

 

17. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ., Τό  προγαμιαῖον  πιστοποιητικόν   Ὑγείας  

:  ἡ  ἄποψις τῆς     Ἐκκλησίας,     Εἰσήγηση    στή    συζήτηση    

στρογγυλῆς    τραπέζης    τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ  Ἰατρικοῦ  

Συνδέσμου,  29-10-1975,  στήν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἰνστιτούτου 

τοῦ Γκαῖτε. 

   Ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά τονίσει τό πολυδιάστατον τῆς ὑγείας 

τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας. Εἶναι πάρα πολλοί οἱ παράγοντες 

πού συντελοῦν στή συγκρότηση μιᾶς ὑγιοῦς οἰκογενείας. Οἱ 

βιολογικές - κληρονομικές προ(ποθέσεις χαράσσουν πολλές φορές 

ἀνεπανόρθωτα τήν πορεία ἑνός ἀτόμου. Γι αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε 

ν΄ ἀνιχνευθοῦν τέτοιοι νοσογόνοι παράγοντες( συγχρόνως καί ὅλοι 

ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες πού καθιστοῦν δυνατή τήν «ὁμόνοια ψυχῶν 

καί σωμάτων» καί συντελοῦν στήν ἁρμονική ἀνάπτυξη τοῦ 

οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος. 

 

18..᾿ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ, Ἠθική Συμβουλευτική προσέγγιση στίς 

σύγχρονες τεχνικές ἀναπαραγωγῆς  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἀπό  τόν  

χαριστήριο  πρός τιμή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας  Ἀναστασίου 

Γιαννουλάτου τόμο «Πορευθέντες», ἐκδ. ῾Ἁρμός, Ἀθήνα 1997, σ. 

329-339. 

    Οἱ ἐξελίξεις στίς σύγχρονες τεχνικές ἀναπαραγωγῆς τοῦ 

ἀνθρώπου δέν εἶναι ἄμοιρες ἠθικῶν προβληματισμῶν πού συνδέονται 

μέ ὑπαρκτούς ἤ ἐνδεχομένους κινδύνους, τωρινούς ἤ μελλοντικούς 

γιά τά παιδιά πού θά γεννηθοῦν, μέ τυχόν κατακερματισμό τῆς 

ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καί γονιμότητας καί μέ προσβολή 

θεμελιωδῶν θεολογικῶν ἀντιλήψεων γιά τόν ἄνθρωπο. 

 

19. ᾿ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ,  Βιοτεχνολογία : Ἦθος, τέχνη καί τεχνική,  

ὁμιλία στόν Β( κύκλο τῶν Εἰδικῶν Μορφωτικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ 

Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν Ἡ ἄλλη πλευρά τῆς βιοτεχνολογίας, 

Ἀθήνα 24-2-1998. Δημοσιεύτηκε στήν ὁμώνυμη ἔκδοση τοῦ Ε.Ι.Ε., 

Ἀθήνα 1998, σ. 31-40. 

   Τό ἦθος θά εἶναι τό στοιχεῖο ἐκεῖνο πού θά ὁδηγεῖ τήν τεχνική 

νά ἐφαρμόζεται ὡς τεχνολογία καί βιοτεχνολογία (ὡς πρακτική 

ἐφαρμογή) ἀλλά μέ τέχνη καί ἐπιστήμη, προ(ποθέτοντας τήν εἰκόνα 

πού ἔχουμε γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο τήν ὁποία πολλές φορές 

λησμονοῦμε. Αὐτό ὅμως πού πρέπει ν΄ ἀποσαφηνιστεῖ εἶναι ποιά θά 

εἶναι τά κριτήρια μέ τά ὁποῖα ὁ «ἠθικός ἐπιστήμονας» ἀλλά καί 

ὅλοι ἐμεῖς θ΄ ἀντιμετωπίσουμε τίς παλαιές αὐτές ἀνάγκες καί 

ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου (πρόβλημα τεκνογονίας) μέ τίς νέες 

μορφές ἐπιλύσεων πού προτείνει ἡ σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

20. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ, Ἠθικοί  προβληματισμοί  στήν  ἀναπαραγωγή  

τοῦ  ἀνθρώπου.  Θεολογική  προσέγγιση, Εἰσήγηση στό Διεθνές 

Συνέδριο τοῦ Κέντρου Βιοηθικῆς τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου del 

Sacro Cuore τῆς Ρώμης μέ θέμα «Βιοηθική καί Θρησκεῖες : ἡ 

ὀρθόδοξη ἄποψη», Ρώμη 15-17(2(1996, 6 σ. Δημοσιεύτηκε στό περ. 

Σύναξη, τεῦχ. 68, Δεκέμβριος - Νοέμβριος 1998, σ. 47-52. 
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    Οἱ βιολογικές καί ἰατρικές ἐπιστῆμες προτείνουν ὁρισμένες 

λύσεις πρός τήν ὑπέρβαση τῶν ἀναπαραγωγικῶν δυσκολιῶν πού 

γεννοῦν πλῆθος ἠθικῶν διλημμάτων. Ἀκόμα καί μέ τήν ἵδρυση 

κέντρων βιο(ατρικῆς ἠθικῆς ὁ δρόμος θά εἶναι μακρύς ἕως ὅτου 

καταλήξουν οἱ διάφορες ἐπιστῆμες, κατόπιν διεπιστημονικοῦ 

διαλόγου σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα καί λύσεις κοινῆς 

ἀποδοχῆς. Ἀκόμα καί ἄν ἐκπρόσωποι τοῦ κλήρου καί τῆς θεολογικῆς 

ἐπιστήμης μετέχουν σέ τέτοιες ἐπιτροπές κατόπιν εἰδικῆς 

προετοιμασίας εἶναι δύσκολο νά ὑποστηρίξουν καί νά ἐπιβάλουν 

τίς ἀπόψεις τους. ἴσως οἱ τελευταῖοι ἐμφανιστοῦν ὡς σύμβολα 

μιᾶς «διαφορετικῆς πραγματικότητας» μ΄ ἕναν προφητικό λόγο γιά 

τό μέλλον. 

 

21. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ,  Γενετική  πρόβλεψη.  Δυνατότηττες  καί  

προβλήματα.  Θεολογική  διάσταση τοῦ θέματος, ἀνάτυπο ἀπό περ. 

«Ἰατρική», τ. 30, τεῦχ. 2, σ. 70-75. 

   Ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  δυνατόν ἐν τιῆ ἐλευθερίᾳ του ν΄ ἀρνεῖται 

ἤ νά δέχεται τήν τεκνογονία. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ὑπενθυμίζει 

ὅτι ἡ ζωή ἀνήκει μόνο στό Θεό διότι «αὐτός εἶναι ἡ ζωή» ἀλλά 

συγχρόνως μέσα ἀπό τό ἔλεος καί τή φιλανθρωπία της νά δέχεται 

μέ ἀγάπη αὐτούς πού μέ συντριβή καί μετάνοια θελήσουν νά 

καταλλαγοῦν μέ τό Θεό. 

 

22. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ, Βιοτεχνολογία καί Βιοηθική, περ. 

«Ἐφημέριος» 15-10-1998,σ. 280-281, καί 15-11-1998, σ. 296-298. 

   Ἡ ἀνάγκη γιά ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση τῶν ζητημάτων τά ὁποῖα 

ἔχουν προκύψει μετά τίς διαπιστώσεις τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς 

Βιοτεχνολογίας μέ τήν ἐξέλιξη τῆς γενετικῆς μηχανικῆς  ὁδήγησε  

καί  τήν  Ἑλλάδα στή σύσταση Ἐπιτροπῶν Βιοηθικῆς (Ὑπουργεῖο 

Ἀνάπτυξης,  Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καί Δημοσίων 

ἔργων, Ὑπουργεῖο  Ὑγείας  καί  Πρόνοιας,  Ἐθνική  Ἐπιτροπή  

Βιοηθικῆς  πού  θά  καλύψει  μαζί μέ τήν Ἐθνική Ἐπιτροπή γιά τά 

δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὅλες τίς προηγούμενες, Ἐκκλησία τῆς 

Ἑλλάδος) πού σάν εὐθύνη τους θά ἔχουν ν΄ ἀντανακλοῦν ἕνα 

ὁρισμένο ἦθος καί μία στάση σεβασμοῦ τῆς ζωῆς σέ ὁποιοδήποτε 

μορφή (συμπαντική).  

 

 

 

 

 

23. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. , Τό ἀλφαβητάρι τῆς ζωῆς, περ. Εὐθύνη, τ. 
344, Αὔγουστος 2000, σ. 416. 

   Ἡ ἀποκωδικοποίηση τοῦ 90( τῶν γραμμάτων τοῦ κώδικα τοῦ DNA θά 

ὁδηγήσει σέ μία γνώση πού θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν καλύτερη 

ἐντόπιση τῶν λειτουργικῶν δυνατοτήτων καί δυσκολιῶν προωθώντας 

λύσεις καί θεραπεῖες στό μέλλον. Ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά μή σταθεῖ 

αὐτόνομα καί ἐξουσιαστικά ἀλλά μέ διάθεση διακονίας καί σωστῆς 

σχέσης πρός κάτι πού δέν ἔχει τήν ἀφετηρία στόν ἴδιο τόν 

ἐπιστήμονα( προ(πάρχει, κι ὅσο κι ἄν μπορεῖ νά δεχτεῖ 

παρεμβάσεις καί ἐπεμβάσεις ἔχει τούς δικούς του κανόνες πού ἡ 

μελέτη του μᾶς τούς ἀποκαλύπτει καί ἀπαιτεῖ τόν σεβασμό τους. 

 

24. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ,  Μία  θεολογική ἀνάγνωση τῆς βιολογικῆς 
«ἐπανάστασης», περ. Ἐφημέριος, Ἀπρίλιος 2001, σ. 12-16. 
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   Ἡ ἀποκωδικοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος θά ἐπιτρέψει 

τήν ὀρθή ἀντίληψη τῶν μηνυμάτων, τήν διαπίστωση τῶν ὁδηγιῶν 

χρήσης γιά τήν καλή λειτουργία ἤ τή δυνατότητα ἐπαναφορᾶς ἐπί 

τό ὀρθόν. Μπορεῖ ν΄ ἀποτελέσει κοινή ἀρχέγονη γλώσσα καί ἀφορμή 

κλιμακώσεως, προσεγγίσεως καί ὄχι ἀπομακρύνσεως τῶν δύο 

συμβαλλομένων μερῶν, Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἀνθρώπου καί Θεοῦ, μέ 

σκοπό τήν ἐπίτευξη καλύτέρων λύσεων καί ἀποφυγή ἀρνητικῶν 

ἐπιπτώσεων, δυσκολιῶν καί τελικά κινδύνων πού ἐγκυμονοῦνται ἀπό 

αὐτόνομες καί ἐξουσιαστικές διαδικασίες διαχείρισης τῆς γνώσης. 

 

25. ΣΤΡΑΤΗ Κλεοπάτρα, Οἱ ρίζες μιᾶς ὀρθόδοξης  Βιοηθικῆς,  

φροντιστηριακή ἐργασία 12 σ. 

    Μέσα ἀπό μία συνοπτική ἱστορική ἀναδρομή τῆς γενετικῆς 

ἐπιστήμης, τῶν δυνατοτήτων της, ὅπως καί τῶν ἠθικῶν διλημμάτων 

πού προκύπτουν, ἡ γράφουσα ἀποφαίνεται ὅτι ὁ ρόλος τῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι νά ἐνημερώνει τούς πιστούς της γιά τίς νέες 

τεχνικές καί γιά τά ἐπιτεύγματα τῆς γενετικῆς, ν΄ ἀναλύει τίς 

συνέπειές τους καί μετά ν΄ ἀφήνει τόν πιστό ἐλεύθερο ν΄ 

ἀποφασίζει. Φτάνει ὁ πιστός μέ τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας νά ἔχει 

μία ξεκάθαρη θεώρηση τοῦ προβλήματος. 

 

  26. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μακ.  Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν καί πάσης 

Ἑλλάδος, Βασικά σημεῖα ἠθικῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας, Ὁμιλία  

κατά  τήν ἐπιστημονική Ἡμερίδα «Στοματολογία 2001», 17-2-2001, 

από Internet (ecclesia). 

 Ἡ Ἠθική εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό κανόνες καί κώδικες. Εἶναι 

στάση ζωῆς, τρόπος ζωῆς, κριτήριο γιά ὀρθή κάθε φορά τοποθέτηση 

ἐπικαίρων προβλημάτων τοῦ καθ΄ ἡμέραν βίου. Τό Εὐαγγέλιο 

προσφέρει τέτοια αὐθεντικά καί ἀντικειμενικά κριτήρια. Γι αὐτό 

ἄν κανείς θέλει νά εἶναι ἠθικός, μέ τή χριστιανική ἔννοια τοῦ 

ὅρου, δέν μπορεῖ παρά ν΄ ἀφήσει τό Εὐαγγέλιο νά ἐπηρεάσει ὅλο 

του τό εἶναι, σκέψη, βούληση, νόηση, διανοήματα καί διαβήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ Μιχαήλ, Ἡ κλωνική ἀναπαραγωγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 

πλευρᾶς ἠθικῆς, περ. «Ἐκκλησία», 1-2-98, σ. 83-87, 15-2-98 σ. 

115-116 καί 1-3-98 σ. 150-151. 

  Ὕστερα ἀπό μιά συνοπτική τοποθέτηση τοῦ γράφοντος στά 

πορίσματα τῆς γενετικῆς γιά τήν κλώνωση στόν φυτικό καί ζω(κό 

κόσμο καί τήν ἠθική θεώρηση τῶν ἐφαρμογῶν αὐτῶν πού μπορεῖ μέν 

ἀρχικά νά φαίνονται θετικές ἀλλά γεννοῦν πολλά ἐρωτήματα, 

ἀκολουθεῖ μία τοποθέτηση στήν κλωνική ἀναπαραγωγή τοῦ ἀνθρώπου  

καί μία ἠθική θεώρηση πού ἔστω καί συχνά χωρίς ἰσχυρά 

ἐπιχειρήματα καταρρίπτει ὅλους τούς λόγους πού τήν θεωροῦν 
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θεμιτή.  Τά  ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς κλωνοποιήσεως διέπονται ἀπό  

μία  φοβερή  ἀντίθεση. Ἀπό τή μία προβάλλεται τό ὅραμα «τοῦ 

ὑπερανθρώπου» καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ κλῶνος ἀντιμετωπίζεται σάν 

ὑπάνθρωπος ἤ σάν ἄψυχο ἀντικείμενο (βιολογικό ρομπότ, ἐμβρυϊκά 

ἀντίγραφα πού καταψύχονται μέχρι νά χρησιμοποιηθοῦν σέ 

μεταμοσχεύσεις). Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική θεολογία κατά τό 

χριστολογικό δόγμα λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματική 

ὕπαρξη «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» ὁπότε γεννᾶται καί ἠθικό θέμα στήν 

ἐφαρμογή τῆς κλωνοποίησης (κρίση ταυτότητας τοῦ κλώνου). 

 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χωροεπισκόπου Ἀρσινόης, Κλωνοποίση. Ἠθικές καί 

θεολογικές προεκτάσεις,  περ. «Ἀπόστολος Βαρνάβας», Ἰανουάριος 

1999, σ. 3-11. 

   Ἡ κλωνοποίηση δέν κλονίζει τήν πίστη( ὅμως, δημιουργεῖ 

τεράστια ἠθικά προβλήματα   πού ἡ ἀντιμετώπισή τους χρειάζεται 

περίσκεψη, σύνεση καί αἴσθημα εὐθύνης. Εἰδικά ἡ κλωνοποίηση τοῦ 

ἀνθρώπου πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ φόβο Θεοῦ καί ἀπόλυτο 

σεβασμό στήν εἰκόνα Του, πού φέρει τήν πνοή Του. Ἡ ἐπιστήμη 

μπορεῖ νά μήν ἔχει πατρίδα καί ἠθική, οἱ ἐπιστήμονες ὅμως 

ἔχουν. Αὐτή ἡ ἠθική διάσταση μπορεῖ καί πρέπει νά κάνει τή 

μεγάλη στροφή στήν Ἐπιστήμη τοῦ αἰώνα πού ἔρχεται.  

 

 

3. ΓΑΛΙΤΗ Γ., Κλωνισμός καί κλονισμός,  περ. «Ἀνάπλασις», 

Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 1997, σ. 2-6. 

    Μέσα ἀπό μία ἱστορική ἀναδρομή στά πορίσματα τῆς γενετικῆς 

γιά τήν κλωνοποίηση στό φυτικό, ζω(κό βασίλειο ἀλλά καί στόν 

ἄνθρωπο καί μία ἠθική ἀλλά καί θεολογική θεώρηση τῆς ὑπαρχούσης 

καταστάσεως, ὁ γράφων ἀποφαίνεται ὅτι ὁ κλωνισμός δέν κλονίζει 

τήν πίστη ἀλλά δημιουργεῖ τεράστια ἠθικά προβλήματα πού 

χρειάζονται περίσκεψη, σύνεση, ἄμεσες ἐνέργειες, φόβο Θεοῦ καί 

ἀπόλυτο σεβασμό στήν εἰκόνα Του, δηλαδή τόν ἄνθρωπο. 

 

4. ΓΙΑΜΒΡΙΑ  Χρήστου,   Κλωνοποίηση,  ἡ   σημασία   της   γιά  

τόν  ἄνθρωπο,  περ.  «Ἀκτῖνες», Ἀπρίλιος 1998, σ. 107-110. 

    Μέσα ἀπό μία σοβαρή ἐπιστημονική ἐνημέρωση γιά τίς θετικές 

ἐφαρμογές τῆς γενετικῆς μηχανικῆς στά ἀγροτικά προ(όντα 

(κλωνοποίηση) καί τίς προεκτάσεις ἀπ΄ αὐτήν στόν ἄνθρωπο, ὁ 

γράφων καταλήγει συμπερασματικά ὅτι ἡ ἐπιστημονική κοινότητα 

στέκεται μέ δέος ἐμπρός στούς παραδεκτούς κανόνες βιοηθικῆς καί 

κανείς ἐρευνητής δέν θά ἐπιζητοῦσε τό στῖγμα τῆς παγκόσμιας 

κατακραυγῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἐκτός ἀπό ὑλική ἔχει καί πνευματική 

ὑπόσταση δηλαδή ἔχει δημιουργηθεῖ «κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ» γι΄ αὐτό 

καί δέν κλωνοποιεῖται.  

 

 

 

 

 

 

5. Κλω(ο)νισμένοι ἄνθρωποι,  περ. Εὐροκλύδων, τευχ. 24, Ἀπρίλιος 

1997, σ. 1. 

   Ἡ λειτουργία τῆς ἀναπαραγωγῆς δέν μπορεῖ νά διεξάγεται σέ 

ἄγνοια τῶν ἀνθρώπων καί νά ἐξελίσσεται σέ τεχνικό ἐπιστημονικό 

ἤ νομικό θέμα στό ῾ὁποῖο ὁ ἁπλός πολίτης πρέπει νά ὑπακούσει.  
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6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ἡρακλῆ, Ἡ κλωνοποίηση καί τό μέλλον,  περ. 

«ἄκτῖνες», Ἰούνιος 1997, σ. 186-187. 

   Καθοριστική γιά τήν ἐπαναστατική μέθοδο τῆς γενετικῆς τήν 

κλωνοποίηση θά εἶναι κατά πόσον ἡ ἐπιστήμη ἀλλά καί ἡ ἐν γένει 

ζωή θά προχωρεῖ μέ συνοδοιπόρο τόν ἐγω(σμό καί τήν κακία ἤ τήν 

ἀρετή. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ἀλλά συγχρόνως καί ὑπεύθυνος 

γιά τή ζωή του. 

 

 

7.ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ Σταμάτη,Ὁ «κλωνισμός» τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐξορία 

του, περ. «Σύναξη»,τεῦχ. 63, 1997, σ. 137-140. 

   Θεολογική προσέγγιση τῆς κλωνοποίησης πού ὡς μέθοδος θά γίνει 

κοινωνικά ἀποδεκτή καί ὠφέλιμη μόνο ἄν δέν θιχτοῦν ἡ ἀνθρώπινη 

συνείδηση καί ἐλευθερία σάν παράγοντες τῆς ἱστορίας καί τῆς 

πνευματικῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου. 

 

 

8. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ Σπύρου,Ἡ κλωνοποίηση  ὑπό  τό  πρῖσμα  τῆς 

ἀνθρωπολογίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 7 σ.. Βλ. http :((www . 

chalkida . hol . gr ( people ( orth - pgw (index phtm. 

   ὕστερα ἀπό συνοπτική κατάθεση τῶν πορισμάτων τῆς γενετικῆς 

γιά τήν κλωνοποίηση, ἀκολουθεῖ ἠθική καί θεολογική θεώρησή της 

μέ ἐπιχειρήματα παρμένα μέσα ἀπό θεολογικές πηγές (Παλαιά καί 

Καινή Διαθήκη) καί ἰδιαίτερα ἀπό χωρία τῶν Τριῶν Πατέρων τῆς 

Ἐκκλησίας (Μ. Βασιλείου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου 

Θεολόγου) πού καταρρίπτουν τούς λόγους -μέ ἐξαίρεση τούς 

θεραπευτικούς- γιά τούς ὁποίους θεωρεῖται αὐτή θεμιτή γιά τό 

ἀνθρώπινο εἶδος.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

 

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Ἀθανασίου, Οἱ μεταμοσχεύσεις,  περ. «Ὀρθόδοξη 

Μαρτυρία», τ. 107, σ. 46-49. 
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   Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περ. «Πειρα(κή Ἐκκλησία» (Νοέμβριος 

1999) ὅπου γίνεται μιά ἱστορική ἀναδρομή τῆς πορείας τῶ 

μεταμοσχεύσεων μέχρι τό σημερινό νέο νόμο 2737(1999 ὅπου μιά 

κριτική τοῦ τελευταίου μέ τεκμηριωμένες ἐπιστημονικές θέσεις 

ἀποδεικνύουν ὅτι ἀπαιτοῦνται βελτιώσεις γιά τήν «εὐόδωση» τῶν 

μεταμοσχεύσεων. 

 

2. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (Λιάπη) Μητρ. Θηβῶν καί Λεβαδείας, Προσεγγίσεις   

ἐπί  τοῦ  θέματος  τῶν  μεταμοσχεύσεων, ἀπό  τόν  χαριστήριο 

πρός τιμή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου   Ἀλβανίας  Ἀναστασίου  

Γιαννουλάτου  τόμο  «Πορευθέντες»,   ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1997, σ. 

341-347. 

    Τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων εἶναι μία σημαντική ἐξέλιξη στήν 

ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς καί εἶναι προφανές ὅτι ἡ ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία στέκεται πάντοτε μέ σεβασμό καί εὐλάβεια μπροστά στά 

ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος χωρίς ὅμως νά παραβλέπει 

ὅτι τά δεοντολογικά προβλήματα τῶν μεταμοσχεύσεων δέν ὑπῆρξαν 

καθόλου ἁπλά τόσο ἀπό πλευρᾶς κοινωνικῆς ὅσο καί χριστιανικῆς 

ἠθικῆς. 

 

3. ΜΠΟΥΜΗ Παναγιώτου,Μεταμοσχεύσεις.  Προβληματισμοί - Θεολογική 

θεώρηση,  ἐκδ. «Ἑπτάλοφος», Ἀθῆναι 1999, σ. 119. 

    Μέσα ἀπό ἐπιστημονική τεκμηρίωση ὁ συγγραφέας τονίζει ὅτι 

τόσο ἡ Ἁγία Γραφή, ὅσο καί οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας δέν 

φαίνεται ν΄ ἀπαγορεύουν τή λήψη ἤ τήν προσφορά ἤ τό δανεισμό 

ὀργάνων ἤ μελῶν τοῦ σώματος ἑνός ἀνθρώπου σέ ἄλλον, χωρίς ὅμως 

νά συνιστᾶται ἤ καί νά ἐπιβάλλεται. Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέπει νά 

λαμβάνεται ὡς ἀπόλυτη προ(πόθεση γιά τή μεταμόσχευση ὀργάνου 

ἀπό «νεκρό» δότη καί πού πρέπει νά συμφωνηθεῖ ἐπιστημονικά 

(ἰατρικά, βιολογικά, φυσιολογικά, θεολογικά, νομικά) εἶναι  τό 

στοιχεῖο τῆς ἐπελεύσεως καί ἐξακρίβωσης τοῦ θανάτου τοῦ δότη. 

Προτείνεται δέ τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καί οἱ σχετικές 

προσευχές τῆς Ἐκκλησίας νά προηγοῦνται ὁποιασδήποτε ἀπόπειρας 

λήψεως ὀργάνου πρός μεταμόσχευση ἀπό ἄνθρωπο πού ἔχει ὑποστεῖ 

ἐγκεφαλικό θάνατο, ὥστε νά μήν ἀποκλείεται κατά τό δυνατόν, ἡ 

περίπτωση ἔστω καί ἐσωτερικῆς - καρδιακῆς μετανοίας τοῦ δότη ἤ 

περίπτωση ἐπισυμβάσεως θαύματος τιῆ βοηθεία τοῦ Θεοῦ. 

 

4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  Μακ. Ἀρχιεπισκόπου καί πάσης Ἑλλάδος ,Ἐκκλησία 

καί Μεταμοσχεύσεις, Ὁμιλία κατά  τά  ἐγκαίνια  τοῦ  Κέντρου  

Βιο(ατρικῆς  Ἠθικῆς  καί  Δεοντολογίας ,8-3-2001, ἀπό Internet 

(Ecclesia). 

   Ἡ χώρα μας, ἡ κατ΄ ἐξοχήν χώρα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καί 

δεσμῶν, ἡ χώρα πού μοιράζεται τά περισσότερα ἀπό ὁποιοδήποτε 

ἄλλο μέρος στόν κόσμο δέν μπορεῖ νά εἶναι τελευταία στό μοίρασμα 

τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ζωῆς. Ἡ παράδοση καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μας 

εἶναι κατ΄ ἐξοχήν κοινωνικές καί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τόν 

σχολαστικισμό καί τόν στενό προβληματισμό. Πῶς λοιπόν μπορεῖ νά 

εἶναι οὐραγός στίς μεταμοσχεύσεις; Ἡ ὁποιαδήποτε συστολή καί 

ἐπιφύλαξη ὀφείλεται σέ ἐνδοεκκλησιαστικούς καί κοινωνικούς 

λόγους καί σέ πρακτικές ἐγγυήσεις ὅτι οἱ μεταμοσχεύσεις τελικά 

δέν θά παρατείνουν μόνον ζωές ἀλλά θά σώζουν ψυχές. 

 

5. Ἐκκλησία καί Μεταμοσχεύσεις, Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς, Ἐκδόσεις 
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Κλάδου Ἐκδόσεων Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς 

Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 2001, 367 σ. 

  Οἱ μεταμοσχεύσεις εἶναι ἴσως ἕνα ἀπό τά θέματα στά ὁποῖα ἡ 

πολιτεία ἔχει τήν ἄμεση ἀνάγκη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 

νά πεῖ τό «ναί» στίς αἰώνιες πνευματικές ἀξίες καί τόν σεβασμό 

τοῦ ἀνθρώπου. Καρπός πολύμηνης μελέτης, σκέψεως καί ἐργασίας τῆς 

Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς βιοηθικῆς ἡ παρούσα ἐργασία μέ τίς 

ἐπιστημονικές μελέτες  πού  στάθηκαν  ἐφαλτήριο  γιά  τήν 

σύνταξη τοῦ κειμένου 55 βασικῶν θέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας ἐπί τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων. 
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Δ. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ 

 

1.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ἰωάννου, Ἡ εὐθανασία ἐν τιῆ Παλαιιᾶ Διαθήκῃ, 

περ. «Θεολογία», τόμος 70, τεῦχ. 2-3, Ἀπρίλιος-Σεπτέμβριος 1999. 

Στή Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρονται περιπτώσεις εὐθανασίας σέ περίοδο 

πολέμου ἤ διωγμῶν πού διαπράττονται μέ τήν βοήθεια κάποιου ἄλλου 

ἤ δι΄ αὐτοκτονίας ὄχι ἀπό περιφρόνηση στή ζωή ἀλλά ἀπό ἀφοσίωση 

σέ ἀνώτερες ἀξίες.  

   

 

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

α. Γενικά 

 

1. ΒΑΜΒΑΝΗ  Θωμᾶ   (πρωτοπρεσβυτέρου),   Τό   γονιδίωμα    καί  

ἡ  παράδοση,  ἐφ. Ἐκκλησιαστική παρέμβαση, , ἔτος Στ, τ. 61, 

Φεβρουάριος 2001 σ. 1,12. 

   Ἡ χαρτογράφηση τοῦ γονιδιώματος ἔδειξε ἀπό τήν μιά μεριά τήν 

μεγάλη σημασία τῆς ἐλευθερίας τοῦ  προσώπου καί ἀπό τήν ἄλλη τόν 

καθοριστικό ρόλο τῆς παράδοσης. ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε 

γενετικά ἴδιοι ὅμως ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές στήν ἐξέλιξη καί 

τήν πρόοδο τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν. 

 

2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Στυλιανοῦ, Βιβλιοκριτική  στήν  διδακτορική  

διατριβή  τοῦ  κ.  Βασιλείου  Φανάρα  μέ  θέμα «Ὑποβοηθούμενη 

ἀναπαραγωγή( ἠθικοκοινωνική προσέγγιση»  ἐφημ. «Ἐκκλησιαστική 

παρέμβαση», Ἰανουάριος 2001. 

  «Ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή εἶναι μία καινοτομία πού 

μεταφέρει τήν γέννηση τοῦ ἀνθρώπου σέ ἐπίπεδο τεχνικό καί 

λογικό. Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία ἔχει ἀνάγκη καί πρέπει νά ἐξετάσει 

αὐτά τά θέματα τῆς γενετικῆς. Εἶναι μέσα στά πλαίσια τῶν 

δυνατοτήτων της χωρίς νά παραθεωρεῖται ἡ πίστη στήν παντοδυναμία 

τοῦ Θεοῦ».  

 

3. ΝΑΝΟΥΡΗ Δημήτρη, Θεολόγοι : Βιοηθική ἀντί βιοτεχνολογίας, ἐφ. 

Ἐλευθεροτυπία, 2-7-2000. 

    Οἱ θεολόγοι παρακολουθοῦν μέ ἐπιφύλαξη τήν πρόοδο τῆς 

ἐπιστημονικῆς ἔρευνας σέ θέματα γενετικῶν χειρισμῶν. Ἡ 

χαρτογράφηση τοῦ DNA, οἱ καινοτομίες στήν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή 

ἤ ἡ παράταση τῆς ζωῆς δημιουργοῦν τεράστια ἠθικά προβλήματα. 

Ἀπέναντι στήν ἐξέλιξη τῆς γενετικῆς μηχανικῆς προτάσσουν τή 

βιοηθική. Διευκρινήσεις ἐπί τοῦ θέματος δόθηκαν ἀπό τόν καθηγητή 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Α.Μ. Σταυρόπουλο. 

 

4.ΦΑΝΑΡΑ Βασιλείου, Βιοηθικά  προβλήματα.  Ἀντιμετώπιση 

θεολογική ἤ δημοσιογραφική, ἐφ. Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 1-11-

1997, σ. 4. 

   Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία ὀφείλει νά ἀσχολεῖται μέ τά καινοφανή 

βιοηθικά προβλήματα γιατί δέν ἀπαιτεῖται μόνο ἡ γνώση τῶν νέων 

ἰατρικῶν ἀνακαλύψεων (εὐθανασία, κλωνοποίηση, μεταμοσχεύσεις), 

τεχνικῶν καί μεθόδων ἀλλά καί ἡ βαθειά γνώση τῶν θεολογικῶν 

ἐννοιῶν πού μέσα ἀπό τήν βιβλική καί πατερική θεολογία μποροῦν 

νά διατυπωθοῦν ξεκάθαρες θέσεις πού ἀφοροῦν τά προβλήματα αὐτά. 
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5. Τό  Συμβούλιο  τῆς  Εὐρώπης  ἀποδέχθηκε  τή συνθήκη γιά τή 

βιοηθική, περ. Δρώμενα, Ἰανουάριος 1996, σ. 14. 

   Τριάντα πέντε χῶρες τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης -ἀνάμεσά τους 

καί ἡ Ἑλλάδα- συμφώνησαν μέ τή Συνθήκη γιά τά δικαιώματα τοῦ 

ἀνθρώπου καί τή βιο(ατρική πού προβλέπει τό ἀνθρώπινο σῶμα νά 

μή γίνεται πηγή κέρδους, τήν ἀπαγόρευση τῆς ἐπέμβασης στά 

γονίδια παρά μόνο γιά λόγους προληπτικούς, διαγνωστικούς ἤ 

θεραπευτικούς, τήν ἀπαγόρευση τροποποίησης μεταβλητῶν γενετικῶν 

χαρακτήρων καί τήν ἀπαγόρευση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ φύλου τοῦ 

ἐμβρύου ἐκτός καί ἄν προκειται γιά προληπτικούς λόγους . Τρεῖς 

χῶρες ἀπουσίαζαν: Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο.  

 

6. Βιοηθική : Τό ἔμβρυο ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπό τή στιγμή τῆς 

συλλήψεως, ἐφημ. Πληροφόρηση, Μάρτιος 1997, σ. 8. 

    Τό 3ο Εὐρωπα(κό Συμπόσιο Βιοηθικῆς 15-18(12(96 διακήρυξε ὅτι 

τό ἔμβρυο εἶναι «ἀνθρώπινο πρόσωπο ἐν δυνάμει» καί αὐτό σημαίνει 

ἐγρήγορση γιά τήν προστασία του. 

 

7. Τά θέματα τῆς γενετικῆς βιολογίας ἀπαιτοῦν καί ἐκκλησιαστική 

τοποθέτηση, Πληροφόρηση, ἀρ. φ. 196, Μάιος 1997. 

    Ἐπείγουσα ἀνάγκη στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νά δημιουργηθεῖ 

ἐπιτελική ὁμάδα ἐπιστημονικῆς ἐργασίας ἀποτελούμενη ἀπό εἰδικούς 

ἐπιστήμονες, ἰατρούς, θεολόγους, κοινωνιολόγους, νομικούς, 

ψυχολόγους πού θά ἀναλάβει τό ὑπεύθυνο καί δύσκολο ἔργο νά 

ἀρθρώσει ὀρθόδοξο λόγο στίς πολλές νέες ἐπιδόσεις τῶν γενετιστῶν 

ὥστε καί αὐτοί νά βοηθηθοῦν ἀλλά καί τό κοινό νά διαφωτίζεται 

ὑπεύθυνα. 

 

8. Κατανόηση καί ἀποδοχή τῶν ἐφαρμογῶν τῆς Βιοτεχνολογίας ἀπό τό 

κοινό, Πρακτικά Συζήτησης Στρογγυλῆς Τραπέζης 7-5-1997 (Ε.Ι.Ε.), 

σ. 6-9. 

   Σεβασμιώτατος Ἀθηναγόρας (Μητροπολίτης Φωκίδος) : Ἡ Ἐκκλησία 

ὅπως καί στό παρελθόν ἔτσι καί σήμερα δέχεται μέ πολλή 

συμπάθεια τίς διάφορες ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις. Ἐνθαρρύνει 

καί ὑποστηρίζει κάθε ἐπιστημονική ἔρευνα πού στόχο ἔχει ὄχι 

μόνο τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά καί τήν προαγωγή τῆς 

σωματικῆς, ψυχικῆς, πνευματικῆς, ἠθικῆς καί κοινωνικῆς ὑγείας 

τοῦ ἀτόμου, γι΄ αὐτό καί βρίσκεται ἀρνητικά ἀντιμέτωπη μέ 

ὁρισμένες σύγχρονες ἐφαρμογές τῆς βιοτεχνολογίας. Τό ἠθικό 

χρέος τοῦ κάθε ἐρευνητῆ-ἐπιστήμονα εἶναι νά πληροφορεῖ καί νά 

ἐνημερώνει τό κοινό τόσο γιά τά ὀφέλη ὅσο καί γιά τούς 

κινδύνους πού ἐνέχει κάθε νέα ἀνακάλυψη. 

 

9. Τό Γ( Παγκύπριο Συνέδριο Βιο(ατρικῆς, Λεμεσός 22 καί 23 

Νοεμβρίου 1997, περ. Πειρα(κή Ἐκκλησία, Δεκέμβριος 1997, σ. 43-

45. 

   Ἡ ἕνωση ὀρθοδόξων ἐπιστημόνων Λεμεσοῦ ὀργάνωσε στή Λεμεσό τό 

Γ( Παγκύπριο συνέδριο βιο-ιατρικῆς ἠθικῆς μέ σκοπό νά κατατεθεῖ 

ἡ ἐπιστημονική καί θεολογική γνώση πάνω στό ζωτικό θέμα τοῦ 

προγεννητικοῦ ἐλέγχου. Τά πορίσματα τοῦ Συνεδρίου στηρίχτηκαν 

στίς ἑνότητες α) Τί εἶναι τό ἔμβρυο καί πότε ἀρχίζει ἡ ζωή β) 

Τό ἰατρικό μέρος τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγχου γ) Προγεννητικός 

ἔλεγχος καί συναφή βιοηθικά προβλήματα δ)Ἡ ἠθική τοῦ 

προγεννητικοῦ ἐλέγχου ε) Βιοηθική τοῦ προγεννητικοῦ ἐλέγχου στή 

σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα. 
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10. Θεολογικό Συνέδριο γιά τήν κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν 

ἐξωσωματική γονιμοποίηση, γιά τόν προγεννητικό ἔλεγχο, γιά τίς 

μεταμοσχεύσεις, γιά τήν εὐθανασία, περ. «Βασιλεία τῶν οὐρανῶν», 

τεῦχος 36, Ἰαν. - Φεβρ. - Μαρτίου 1998, σ. 14-17. 

   Ἀναφορά στούς εἰσηγητές καί τά πορίσματα - μετά τή 

διασαφήνιση τῶν ὁρίων θεολογίας καί ἐπιστήμης - γιά θέματα πού 

ἀφοροῦν τήν ἀρχή τῆς ζωῆς, ὅπως καταγράφτηκαν στό διήμερο  

πετυχημένο  Θ(  Θεολογικό  Συνέδριο  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου τήν 31η Ἰανουαρίου καί 1η  

Φεβρουαρίου 1998 πού πραγματοποιήθηκε  στήν  Ἱερά Μονή 

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μέ γενικό  θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

μπροστά στήν πρόκληση τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης». 

   

11. Μάχη γιά τήν καλλιέργεια μεταλλαγμένων προ(όντων, περ. 

Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τ. 106, σ. 16-23. 

    Ἀναδημοσιεύσεις ἄρθρων ἐφ. «Βραδυνή» (10-6-98)  καί περ. 

«ΝΕΜΕCΙS» (τ. 6). ὅπου ἀγωνιωδῶς  ἀποζητεῖται  ἡ  ἀνθρώπινη  

εὐαισθητοποίηση  καί  δή  τῶν πολιτικῶν ταγῶν τῆς Ἑλλάδος στήν 

ἐξάπλωση τῶν μολυσμένων ἀγαθῶν διατροφῆς πού δέν εἶναι τυχαία 

ἀλλά πρόκειται γιά ἕνα «κηρυγμένο» δεκαετή ἐμπορικό πόλεμο 

μεταξύ ΗΠΑ καί Εὐρώπης πού θ΄ ἀποφέρει τεράστια οἰκονομικά 

ὀφέλη καί συγχρόνως βλαβερές παρενέργειες στήν ἀνθρώπινη ὑγεία. 

 

12. «Εἰδική  Συνοδική  Ἐπιτροπή  ἐπί  τῆς  Βιοηθικῆς,  περ. 

«Ἐκκλησία» Ἰούνιος 2000, Ἀριθμ. 6, σ. 562-564. 

   Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς συνεστήθη τήν 

16η Ὀκτωβρίου 1998, εἶναι 9μελής καί σκοπός της εἶναι ἡ ἀπό 

Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἀπόψεως μελέτη καί γνωμάτευση ἐπί 

θεμάτων Βιοηθικῆς καί προβλημάτων ἀναφυομένων ἐκ τῆς 

βιο(ατρικῆς ἔρευνας. Τό πρῶτο ἔτος λειτουργίας της 

ἐπεξεργάσθηκε τό θέμα τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων, ἐνῶ τό 

ἑπόμενο ἔτος ἀνέλαβε νά μελετήσει τό θέμα τῆς ἠθικῆς τῶν 

μεθόδων ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. 

 

13. Στό ἔνθετο «Ψηφίδες» τοῦ περ. «Πληροφόρηση» Δεκέμβριος 2000 

καί Φεβρουάριος 2001, ὑπάρχουν μικρές ἀναφορές (σάν 

ἀλληλογραφία) ἐκπαιδευτικῶν, μαθητῶν, ἐνοριτῶν μέ θέματα ὅπως : 

τό  φαινόμενο  El  Nino, Γονιδιώματα καί Κλωνάνθρωποι, Γενετική 

καί Ἠθική Ἐπανάσταση : προβλέπουμε ἤ θεραπεύουμε; 

 

β.Κλωνοποίηση 

 

1. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Βλάχου Μητρ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, Κλωνισμός 

καί κλωνοποίηση,     ἐφ. Ἐκκλησιαστική   Ἀλήθεια,   ἀρ.   φ.  

429, 16 Ἀπριλίου 1997, σ. 1,8, (Βλ. ἐφ. Ἐκκλησιαστική 

Παρέμβαση, Μάρτιος 1997). 

   Ἡ ἐκκλησιαστική δημοσιογραφία πρέπει ν΄ ἀντιμετωπίζει μέ 

σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα καί μέσα ἀπό τίς πηγές τῆς 

Ὀρθόδοξης Θεολογίας γιά τόν ἀνθρωπο, τόν κόσμο καί τή ζωή. 

Πρέπει νά διακρίνονται ἀλλά καί νά γίνονται σεβαστά τά ὅρια τῆς 

ἐπιστήμης ἀπό τά ὅρια τῆς Θεολογίας. Ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος 

ἀπέναντι στά σύγχρονα θέματα ὀφείλει νά εἶναι θεολογικός. 

 

2. Δηλώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας γιά τήν κλωνοποίηση, 

Πληροφόρηση, Φεβρουάριος 1997, σ. 6. 
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   Ὁ κλωνισμός μπορεῖ νά ἐπιφέρει κοσμογονική ἐπανάσταση στή 

γενετική, ὅμως συγχρόνως οἰκοδομεῖ μιά νέα Βαβέλ πού θά 

ὁδηγήσει στή σύγχυση καί στή διάλυση τοῦ κόσμου. 

 

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θέα, Ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία στήν κλωνοποίηση 

ἐμβρυονικῶν κυττάρων, ἐφημ. «Στύλος Ὀρθοδοξίας»,  φ. 11, 

Μάρτιος 2001, σ.10. 

    Ἐνημερωτικό ἄρθρο γιά τό δελτίο τύπου 17-8-2000 τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου πού ἀφορᾶ τήν κλωνοποίηση ἐμβρυονικῶν κυττάρων καί 

ἐκφράζει τήν κατηγορηματική της ἀντίθεση στήν διεξαγωγή 

πειραμάτων σέ ἀνθρώπινα ἐμβρυονικά κύτταρα. 

 

4. Ἀντι-κλωνοποιητικές ἐνέργειες, περ.  Πληροφόρηση, Ἀπρίλιος 

1997. 

    Ἡ ὁμοιόμορφη ἐμφάνιση δώδεκα μασκοφόρων βουλευτῶν ἀπό τό 

κόμμα τῶν Οἰκολόγων  στό Εὐρωκοινοβούλιο (18-3-97) γιά νά 

μεταφέρουν μέ πρακτικό τρόπο τόν κίνδυνο πού διατρέχει ὁ 

ἄνθρωπος μέ τή δημιουργία πανομοιοτύπων ἀνθρώπων μέσω τῶν 

κλωνισμένων κυττάρων ἀποτελεῖ μία ἀκόμη ἐνέργεια μετά τήν 

ἐπίσημη ἀνακοίνωση τὴς Ἰταλίας (5-3-97) γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς 

κλωνοποίησης. 

 

5. Κλωνοποίηση : Ἐλπίδα ἤ ἐφιάλτης, Πληροφόρηση, 9(97. 

   Μέσα ἀπό μία ἀρνητική θεώρηση τῆς κλωνοποίησης (τόσο 

ἐπιστημονική, ὅσο καί θεολογική) γεννᾶται ἡ ἀμφιβολία μήπως ὁ 

ἄνθρωπος μέ αὐτή του τήν ἐπέμβαση στή λειτουργία τῆς 

δημιουργίας ὑποκρύπτει μία «ὕβριν», ἕναν παρεμβατισμό σέ θετικό 

ἐπίπεδο μέ διάθεση ὑπέρβασης ἀκόμα καί αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ.  

 

6. Κλῶνοι ἀνθρώπου, ἐφημ. Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 16-6-1999. 

  Παρά τούς ἠθικούς ἐνδοιασμούς ἡ ἐφημ. «Οὐάσιγκτον Πόστ» 

δημοσιεύει πληροφορίες γιά τήν πρώτη κλωνοποίηση ἀνθρώπου, ὅπου 

τά ἔμβρυα ἀποτεφρώθηκαν πρίν γίνουν 14 ἡμερῶν, δεδομένου ὅτι ὡς 

τότε οἱ ἐπιστήμονες πιστεύουν ὅτι τό ἔμβρυο εἶναι ἁπλῶς σύνολο 

κυττάρων κι ὄχι ἀνθρώπινο ὄν. 

 

7. Κλωνοποίηση    ἐμβρυονικῶν    κυττάρων,   Δελτίον   Τύπου ,  

Ἱερᾶς   Συνόδου   τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 25-1-2001, ἀπό 

Internet (Ecclesia). 

   Σχετικά μέ τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων στή 

Μεγάλη Βρεταννία νά ἐγκρίνει τό νέο Νομοσχέδιο πού ἐπιτρέπει τήν 

κλωνοποίηση ἀνθρώπινου ἐμβρυ(κοῦ ἰστοῦ γιά θεραπευτικούς 

σκοπούς, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ νά 

γνωστοποιήσει ὅτι ἔχει ἤδη τοποθετηθεῖ στό κρίσιμο αὐτό θέμα μέ 

σχετικό Δελτίο  Τύπου πού ἐξέδωσε τήν 17-8-2000 καί ἐκφράζει τήν 

κατηγορηματική της ἀντίθεση στήν διεξαγωγή πειραμάτων σέ 

ἀνθρώπινα ἐμβρυονικά κύτταρα. Αὐτό πού ἔτσι ὀνομάζεται ἐξυπονοεῖ 

τήν καταστροφή ὄχι ἐμβρυονικῶν κυττάρων, ἀλλά ἀνθρώπινων 

ἐμβρύων. 

 

γ. Μεταμοσχεύσεις 

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θέα, Τροποποίηση τοῦ νόμου μεταμοσχεύσεων ζήτησε ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος, ἐφημ. «Στύλος Ὀρθοδοξίας»,  φ. 11, Μάρτιος 2001, 

σ.14. 
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  Ἐνημερωτικό ἄρθρο γιά τήν ἄμεση τροποποίηση τοῦ νόμου γιά τίς 

μεταμοσχεύσεις σέ σημεῖα πού διατυπώνονται ἐπιφυλάξεις τόσο ἀπό 

τήν Ἐκκλησία ὅσο καί ἀπό τόν ἰατρικό κόσμο πού ζήτησε ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλος παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ 

Ὑγείας κ. Ἀλέκου Παπαδόπουλου. 

 

2.Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς. Βασικαί θέσεις ἐπί τῆς 

ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων, περ. «Ἐκκλησία»,Ἀριθμ. 4, Ἀπρίλιος 

2000,  σ. 280-286. 

  Στό ἄρθρο ἐπισημαίνονται οἱ γενικές καί εἰδικές ἀρχές τῆς 

Ἐκκλησίας ἐπί τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων, τονίζεται ὁ ρόλος 

τῆς ἰατρικῆς, ἡ δυνατότητα προσφορᾶς ὀργάνων, τί σημαίνει 

ἐγκεφαλικός θάνατος, συνειδητή καί εἰκαζόμενη συναίνεση, 

συγγενική συναίνεση, ποιές οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐκκλησίας βάσει 

τοῦ νέου νόμου περί μεταμοσχεύσεων, ποιές οἱ ποιμαντικές 

δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας καί ποιά ἡ προτεινόμενη τακτική της. 

 

3. Μεταμοσχεύσεις ὑπό προ(ποθέσεις, ἐφ. Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση, 

Ὀκτώβριος 1999, σ.4. 

   Στήν ἕκτη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (5-14(10(1999) ὁ 

Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ἔκανε εἰσήγηση μέ θέμα «Ἡ θέσις τῆς 

Ἐκκλησίας διά τάς Μεταμοσχεύσεις» ὅπου τονίστηκαν ἰδιαίτερα 3 

παράμετροι : α) προσωπική συναίνεση δότη, β) διαπίστωση 

βιολογικοῦ θανάτου δότη, γ) τά μοσχεύματα δέν πρέπει νά εἶναι 

ἀντικείμενα ἐμπορικῶν συναλλαγῶν. 

 

δ. Εὐθανασία 

 

1. ΜΠΟΥΓΑ Ἑλένη, Εὐθανασία, τό δικαίωμα στή ζωή, ἐφημ. 

«Ὀρθοδοξία», ἀρ. φ. 7, σ. 50-51. 

  Σύμφωνα μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 300 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, 

ρυθμίζεται στή χώρα μας τό ἔγκλημα τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐξ οἴκτου. 

Ἡ εὐθανασία δέν εἶναι ἕνα ἐπιστημονικό ζήτημα, ἀλλά ἕνα ἠθικό 

καί κοινωνικό θέμα καί μ΄ αὐτό τόν τρόπο θά πρέπει ν΄ 

ἀντιμετωπίζεται. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀρνητική γιατί ἡ ζωή 

εἶναι θεῖο δῶρο καί ὅσο κι ἄν ἔχει προοδεύσει ἡ επιστήμη κανείς 

δέν μπορεῖ νά ἐμφυσήσει τή ζωή.  

   

2. Δήλωση  τοῦ  Σεβ.  Μητροπολίτου  κ.  Ἱεροθέου  γιά  τό θέμα 

τῆς εὐθανασίας, ἐφημ. Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση, Δεκέμβριος 2000, 

σ. 3. 

Ἀναδημοσίευση ἀπό τό «Βῆμα» (3-12-2000) ὅπου τονίζονται καί 

ἐξηγοῦνται οἱ δεδομένες ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν εὐθανασία, 

πού ὁδηγοῦν, καί στήν μή ἀποδοχή τῆς τελευταίας. 

 

3.   «Εἰς θάνατον» ἡ εὐθανασία, περ. Τόλμη, τ. 4, Ἰανουάριος 2001, 
σ. 11. 

   Ἐνημερωτική ἀναφορά στό Δελτίο Τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος τῆς 14-12-2000 πού χαρακτηρίζει τήν εὐθανασία ὡς «ὕβρη» 

κατά τοῦ Θεοῦ καί τήν καταδικάζει ὡς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, 

δηλαδή συνδυασμό φόνου καί αὐτοχειρίας.  
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

 

 

1.  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ἀθανάσιος (σ. 12) 

2.  ΒΑΜΒΑΝΗΣ Θωμᾶς (πρωτ.), (σ. 14) 

3.  ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ Μιχαήλ (σ. 10) 

4.  ΓΑΛΙΤΗΣ Γεώργιος (σ. 10) 

5.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Στυλιανός (σ. 14) 

6.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χωροεπίσκοπος Ἀρσινόης (σ. 10) 

7.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Νικολίτσα (σ. 4) 

8.  ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ Χρῆστος (σ. 4,10) 

9.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλόλαος (σ. 4) 

10. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κώστας (σ.5) 

11. ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ Ἀριστοτέλης (σ. 4) 

12. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (ΛΙΑΠΗΣ) Μητρ. Θηβῶν καί Λεβαδείας (σ. 11) 

13. ΙΩΑΝΝΗΣ Μητρ. Περγάμου (σ. 5) 

14. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Ἠλίας (σ. 5) 

15. ΚΟ(ΟΣ Νικόλαος (σ.5)  

16. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Δημήτριος (σ. 6) 

17. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Μιχαήλ (σ. 6) 

18. ΜΠΟΥΓΑ Ἑλένη (σ. 18) 

19. ΜΠΟΥΜΗΣ Παναγιώτης (σ. 12) 

20. ΝΑΝΟΥΡΗΣ Δημήτριος  (σ. 14) 

21. ΝΙΚΟΛΑ(ΔΗΣ Ἀπόστολος (σ. 6) 

22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θέα (σ. 16, 17) 

23. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Ἡρακλῆς (σ. 11) 

24. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ἰωάννης (σ. 14) 

25. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Ἀλέξανδρος (σ. 7) 

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ(ΔΗΣ Χριστόδουλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 

Ἑλλάδος, (σ.7,9) 

27. ΠΑΣΧΟΣ Ἀπόστολος (σ. 7) 

28. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ Σταμάτης (σ. 11) 

29. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ἀλέξανδρος (σ. 7,8,9) 

30. ΣΤΡΑΤΗ Κλεοπάτρα (σ. 9) 

31. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ Σπῦρος (σ. 11) 

32. ΦΑΝΑΡΑΣ Βασίλειος (σ. 14) 
 

((( 
Γιά πληροφορίες, παρατηρήσεις, συμπληρώσεις μπορεῖτε νά 

ἀπευθύνεστε στή Γραμματεία τοῦ Τομέα Χριστιανικῆς Λατρείας, 

Ἀγωγῆς καί Διαποιμάνσεως, τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς  Θεολογίας   

τῆς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  τοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν,  15702  ἄνω  

Ἰλίσια, Ἀθήνα. 

῾ Υπεύθυνη  συγκεντρώσεως καί σχολιασμοῦ τῆς ἐκτιθέμενης 

βιβλιο-αρθρογραφίας εἶναι ἡ κ. Ἀριάδνη Σαραντουλάκου Μ.Α. 

Θεολογίας. Τηλέφωνο (καί fax) : 01-7275775. 

 


