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ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΕΕΣΣ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ 

 

ΑΑρρχχιιµµ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΧΧααττζζηηννιικκοολλάάοουυ**  

ΚΚεεννττρροο  ΒΒιιοοϊϊααττρριικκήήςς    ΗΗθθιικκήήςς  κκααιι  ∆∆εεοοννττοολλοογγίίααςς  

 

 

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή και ιδιαίτερα 

τον κ. Κυριακίδη, για την ευγενή τους πρόσκληση να συµµετάσχω σε αυτή την ηµερίδα. 

Είναι µεγάλη τιµή να οµιλεί κανείς σε αυτούς που, όντας εντεταλµένοι να δώσουν ζωή, 

διαρκώς περπατούν στο µεθόριο της ζωής και του θανάτου, της επιστηµονικής γνώσης 

και της ανθρώπινης αγάπης, της υποχρέωσης του ανθρώπου και των δικαιωµάτων του 

Θεού. 

  Χαίροµα αφάνταστα που εµφάνισή µου είναι τόσο παράξενη και τόσο διαφορε-

τική από την συµβατική.   Ισως αυτό αποτελεί ένα δείγµα και της οπτικής µε την οποία 

µπορώ να δω τις µεταµοσχεύσεις, έξω από όποιες συµβατικότητες και κοσµικές λογικές.  

Το γεγονός ότι τα ρούχα µου είναι µαύρα, εν αντιθέσει προς των ιατρών, που κατά την 

επιτέλεση του ιατρικού λειτουργήµατος είναι τόσο καθαρά και άσπρα, δεν πιστεύω πως 

αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την σχέση ελπίδας που δίνει η Εκκλησία και ανακούφισης 

που προσφέρει η ιατρική. 

   Αφού περιγράψω τις βασικές τοποθετήσεις των µεγάλων θρησκειών έναντι των 

µεταµοσχεύσεων, θα προσπαθήσω να δώσω µια άλλη προσέγγιση, µια µόνον γεύση, που 

πιστεύω ότι µεταµορφώνει την σκέψη, διευρύνει τους ορίζοντες, βαθαίνει την προοπτική 

της αληθινής ζωής, καταδεικνύει τον ρόλο των θρησκειών και εκκλησιών, που δυστυχώς 

µέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, και σε τελική ανάλυση προσφέρει περισσό-

τερη ελπίδα και ανακούφιση από όσην υπόσχεται το επιστηµονικό θαύµα της ιατρικής. 

 

    ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  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 θάνατο του 

ανθρώπου. 

 Οι περισσότερες θρησκείες, παρά τις ποικίλλουσες ευαισθησίες τους στα θέµατα 

του σώµατος και του θανάτου και την δυσκολία τους άνευ όρων να αποδεχθούν το 
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επιστηµονικό τόλµηµα ή απερίφραστα να υιοθετήσουν την διείσδυση της επιστήµης 

στην µεταφυσική, διαβλέποντας µια έντονη έκφραση ανθρώπινης αγάπης και αλλη-

λεγγύης γενικώς αποδέχονται την ιδέα και την πρακτική των µεταµοσχεύσεων. 

  Παρά ταύτα το γεγονός του θανάτου εκτός από τον καθαρά ιατρικό χαρακτήρα 

του έχει έντονα συναισθηµατική, προσωπική και µεταφυσική διάσταση που ιδιαίτερα 

αφορά τις θρησκείες.  Για τον λόγο αυτόν και συχνά στον προσδιορισµό του παρεµ-

βάλλονται λόγοι συνειδήσεως.   Από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν ότι 

µία ενηµέρωση και άµεση εµπειρία του τί σηµαίνει εγκεφαλικός θάνατος συντελεί 

ουσιαστικά στην κατανόησή και στην ορθότερη στη συνέχεια θεολογική τοποθέτηση.  

Το 1996, έγινε στο Colorado των ΗΠΑ µία έρευνα µεταξύ 183 θρησκευτικών ηγετών, 

κληρικών, νοσοκοµειακών ιερέων και ιεροσπουδαστών σχετικά µε την δωρεά οργάνων 

και τον εγκεφαλικό θάνατο.  Στο πρώτο ερώτηµα της δωρεάς οργάνων σχεδόν όλοι 

συνήνεσαν.  Στο δεύτερο σχετικά µε το αν η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου σηµαί-

νει ότι το άτοµο είναι νεκρό, ενώ µόνο το 62% των κληρικών και το 77% των ιεροσπου-

δαστών συµφώνησαν, το ποσοστό των νοσοκοµειακών ιερέων, που φυσικά είχαν περισ-

σότερη εµπειρία του γεγονότος, ήταν 90%
1
. 

  Αυτό που κατά κύριο λόγο διευκολύνει τις θρησκευτικές συνειδήσεις να ξεπε-

ράσουν τους δισταγµούς τους στα παραπάνω θέµατα, είναι η αξιοποίηση της ελεύθερης 

συνείδησης και η καλλιέργεια της αγάπης.  Αν δηλαδή κάποιος έχει συνειδητά συναινέ-

σει στην δωρεά των οργάνων του σώµατός του και επί πλέον επικαλείται λόγους αγάπης 

και συναλληλίας, τότε αυτά θεωρούνται ισχυρός λόγος για να ξεπερασθεί κάθε συν-

ειδησιακή αναστολή στο θέµα της δωρεάς οργάνων. 

 

    ΡΡΩΩΜΜΑΑΙΙΟΟΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ  

  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα επίσηµο κείµενο γενικής αποδοχής σχετικό 

µε τις µεταµοσχεύσεις, η Ρωµαιοκαθολική  Εκκλησία έχει ευλογήσει την δωρεά οργάνων 

ως πράξη ύψιστης αγάπης και φιλαλληλίας.  Ο Πάπας Πίος ο 12ος έχει αναφερθεί θετικά 

στην δωρεά οργάνων ως πράξη ιδιαίτερα «ευγενή»
2
, ο δε Πάπας  Ιωάννης Παύλος ο 2ος 

την χαρακτηρίζει «υπηρεσία στη ζωή»
3
. 

   ΄Οσον αφορά στον εγκεφαλικό θάνατο, κατά την παρελθούσα δεκαετία, τρεις 

ποντιφικές σύνοδοι και ακαδηµίες ανέλαβαν το έργο της γνωµοδοτήσεως περί αυτού και 

κατέληξαν σε κείµενα αποδοχής του ως σύµφωνου µε την πίστη και διδασκαλία της 

Ρωµαιοκαθολικής  Εκκλησίας
4
.   Επί πλέον, σε επίσηµη οµιλία του στο 18ο ∆ιεθνές 

Συνέδριο της  Εταιρείας Μεταµοσχεύσεων, που έλαβε χώρα στις 29 Αυγούστου του 

2000, στη Ρώµη, ο Πάπας  Ιωάννης Παύλος ο 2ος υιοθέτησε τον εγκεφαλικό θάνατο
5
. 

 Παρά ταύτα, µεταξύ των καθολικών κύκλων και θεολόγων υπάρχουν και αυτοί 

οι οποίοι εκφράζουν επίµονη αντίθεση στο ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται µε τον 
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θάνατο του ανθρώπου, µε κύριο εκπρόσωπό τους Paul Byrne και Sean O’Reily
6
. 

 Το αξιοσηµείωτο είναι πάντως ότι σε όλα αδιακρίτως τα Ρωµαιοκαθολικά νοσο-

κοµεία γίνεται διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και επιτρέπεται η δωρεά οργάνων, 

στις δε καθολικές κατά το θρήσκευµα χώρες γίνονται οι περισσότερες επεµβάσεις
7
. 

 

ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕΣΣ  

  Μεταξύ των διαφόρων προτεσταντικών οµολογιών, ακόµη και των πλέον φοντα-

µενταλιστικών, φαίνεται να υπάρχει µία γενικευµένη και άνευ επιφυλάξεων αποδοχή του 

εγκεφαλικού θανάτου και των µεταµοσχεύσεων εν γένει
8
. 

 Κατ’ αρχάς, η Επισκοπελιανή  Εκκλησία µε απόφασή της του 1982, προτρέπει 

τους πιστούς της να γίνουν δωρητές οργάνων, ιστών και αίµατος «στα πλαίσια της 

διακονίας τους προς τον πλησίον στο όνοµα του Χριστού, ο οποίος έδωσε την ζωή Του 

ώστε κι εµείς να απολαµβάνουµε το πλήρωµα της ζωής»
9
. 

   Επίσης η Χριστιανική  Εκκλησία των Μαθητών του Χριστού, το 1985, συνιστά 

στους πιστούς της να γίνουν δωρητές οργάνων και να προσεύχονται για όσους έχουν ήδη 

δεχθεί κάποιο µόσχευµα µε µεταµόσχευση.  Το ίδιο και η Πρεσβυτεριανή  Εκκλησία µε 

την Γενική Συνέλευση του 1995, εκφράζει µεν τον σεβασµό της προς το δικαίωµα του 

κάθε προσώπου να αποφασίζει για το σώµα του, προτρέπει όµως τους πιστούς της να 

γίνουν δωρητές και να υπογράψουν την κατάλληλη κάρτα δωρητού οργάνων. 

   Ανάλογη είναι και η τοποθέτηση της Λουθηρανικής  Εκκλησίας (Σύνοδος του 

Μιζούρι), η οποία το 1984 εξέδωσε απόφαση σύµφωνα µε την οποία η δωρεά αποτελεί 

έκφραση θυσιαστικής αγάπης προς τον αναγκαιούντα πλησίον.  Είναι πολύ ενδιαφέρον 

ότι προτρέπονται οι πιστοί να ρυθµίσουν τις αποφάσεις τους σε συνεννόηση µε το συγ-

γενικό τους περιβάλλον
10

. 

 

  ΙΙΟΟΥΥ∆∆ΑΑΪΪΣΣΜΜΟΟΣΣ  

  Συµφωνα µε τον  Ιουδαϊκό νόµο επιτρέπεται η λήψη οργάνων από έναν άνθρωπο 

σε άλλον, εφ’ όσον κάτι τέτοιο δεν επισπεύδει τον θάνατο του δότη και γίνεται µε σεβα-

σµό στο ανθρώπινο σώµα. Γενικά η Ιουδαϊκή θρησκεία ενθαρρύνει τις µεταµοσχεύσεις. 

  Παρά ταύτα δεν υπάρχει µια εγκύκλιος γενικής ισχύος δεσµευτική για όλους τους  

Εβραίους. 

   ΄Ετσι µέχρι σήµερα στο θέµα του εγκεφαλικού θανάτου υπάρχει αρκετή συζή-

τηση µεταξύ των ειδικών
11

. 

  Οι γενικές αρχές που διέπουν την αντίληψη περί ζωής, θανάτου και σώµατος της  

Ιουδαϊκής θρησκείας είναι συνοπτικά οι ακόλουθες· 
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 α)  Η προστασία της ζωής κάθε ανθρώπου διεκδικεί προτεραιότητα έναντι 

οιασδήποτε άλλης αξίας.  Για την προάσπιση της ζωής επιτρέπεται η χρήση κάθε µέσου, 

ακόµη και βίας. 

 β)  Η αξία της φυσικής κατασκευής του ανθρώπου είναι απαραβίαστη και επι-

βάλλεται η υπεράσπισή της. 

  γ)  Η µέριµνα για την θεραπεία και ανάρρωση του αρρώστου θεωρείται επίσης 

ύψιστη αξία. 

  δ) Στον ασθενή λέγουµε την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του, στο 

µέτρο που η γνώση αυτή συντελεί στην θεραπεία του, λαµβάνοντας υπ΄όψη την προσω-

πικότητα, την ψυχολογική κατάστασή του και τις συγκυρίες. 

  ε)  Ο νεκρός αξίζει κάθε ξεχωριστής τιµής και σεβασµού ακόµη κι αν είναι 

εγκληµατίας.   Η αρχή αυτή δεν παραβιάζεται όταν το σώµα του χρησιµοποιείται προκει-

µένου να ευεργετηθεί κάποιος ζωντανός.  Βασει αυτής της προσέγγισης η έκτρωση 

επιτρέπεται στην περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της µητέρας. 

  στ) Καθήκον του ιατρού είναι να παρατείνει την ζωή κάθε ανθρώπου όχι όµως 

και να επιµηνύνει την διαδικασία του θανάτου.  Σύµφωνα µε το Halachah απαγορεύεται 

η παρεµπόδιση της αναχώρησης της ψυχής από το σώµα
12

. 

 Λαµβάνοντας υπ’ όψη τις παραπάνω αρχές, ο  Ιουδαϊσµός δέχεται ακόµη και 

σχετική διακινδύνευση του δότη σε περίπτωση αµφιβολίας, όταν η µεταµόσχευση πρό-

κειται να παρατείνει την ζωή του λήπτη.  Γενικά επιτρέπεται και θεωρείται καλό το να 

προσφέρει κανείς εν ζωή µέλος η όργανο του σώµατός του που δεν του είναι αναγκαίο 

για την επιβίωσή του προκειµένου να ζήσει κάποιος άλλος.   Η ζωή µας δεν θυσιάζεται 

παρά µόνον όταν πρόκειται από την δική µας θυσία να σωθεί κάποιος άλλος. 

 

  ΙΙΣΣΛΛΑΑΜΜ  

   Ο  Ισλαµισµός γενικά απαγορεύει κάθε χρήση του νεκρού σώµατος ακόµη και 

των ζώων.   Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία µε τον τρόπο αυτόν σώζεται 

µία άλλη ζωή που κινδυνεύει.  ΄Ετσι το 1986, το Συµβούλιο της  Ισλαµικής Νοµικής  

Ακαδηµίας στην 3η Συνέλευσή του στο  Αµµάν της  Ιορδανίας, αποδέχθηκε τον εγκεφα-

λικό θάνατο για ολόκληρο τον ισλαµικό κόσµο
13

.  Με βάση αυτή την απόφαση η 

Σαουδική Αραβία ανεγνώρισε τον εγκεφαλικό θάνατο και υιοθέτησε ως κριτήρια 

διαγνώσεώς του τα προτεινόµενα από την  Αµερικανική  Ακαδηµία Νευρολογίας
14

. 

  Σύµφωνα µε το Κοράνιο, και πιο συγκεκριµένα µε τον Ισλαµικό Κώδικα  Ηθικής, 

οι µεταµοσχεύσεις επιτρέπονται µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει συναίνεση του δότη, 

ευγενής πρόθεση, σεβασµός του ατόµου και του γεγονότος του θανάτου και σαφής 

αίσθηση ότι όλοι και όλα ανήκουν στον Θεό.  Αυτή η θεώρηση στηρίζεται στις βασικές 
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αρχές και διδασκαλίες του Κορανίου περί αλτρουϊσµού, καθήκοντος, γενναιοδωρίας, 

δωρεάς, υπευθυνότητος, συνεργασίας και φυσικά στο δικαίωµα και την υποχρέωση του 

ανθρώπου να επιδιώξει την υγεία και την ιατρική θεραπεία
15

. 

   Επίσης δεν υπάρχει διάκριση φύλου µεταξύ των δοτών η των ληπτών ούτε ακόµη 

και διαφοροποιείται η πράξη στην περίπτωση που ο δότης η ο λήπτης δεν είναι µωαµε-

θανός. Τέλος η αγοραπωλησία οργάνων απαγορεύεται αυστηρά και θεωρείται προσβολή 

προς την ανθρώπινη αξία. 

 

    ΙΙΝΝ∆∆ΟΟΥΥΪΪΣΣΜΜΟΟΣΣ  

 Στην  Ινδουϊστική σκέψη δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτές ηθικές αρχές.  Αυτό 

που έχει όµως σηµασία είναι να παραµένουν ανόθευτες οι διδασκαλίες της µετενσάρ-

κωσης του ντάρµα (dharma) και κάρµα (karma).  Ντάρµα είναι το καθήκον, η 

δικαιοσύνη και η θρησκεία.  Ως υπέρτατο ντάρµα ορίζεται, «η εν τη καρδία αναγνώριση 

της αλήθειας». Το κάρµα αντιστοιχεί στον νόµο αιτίας και αιτιατού, καταδεικνύει τον 

προορισµό κάποιου ατόµου όπως αυτός προσδιορίζεται από πράξεις του παρελθόντος, 

όπως και από ζωές (µετενσάρκωση)
16

. 

   Επειδή η Ινδουϊστική θρησκεία στηρίζεται στον νόµο του κάρµα και την µετεν-

σάρκωση, η ιδέα των µεταµοσχεύσεων δεν είναι µόνο αποδεκτή από τον  Ινδουϊσµό 

αλλά και απόλυτα συµβατή µε την διδασκαλία του.  Η ψυχή αναγεννάται και µεταφυ-

τεύεται σε άλλα υγιή σώµατα, ενώ τα προηγούµενα γηράσκουν.  Αυτός είναι και ο λόγος 

που το σώµα, αφού ακολουθήσει την πορεία του αποτεφρώνεται για να επανέλθει στα 

αρχικά του στοιχεία·  χώµα, νερό και αέρα.  Στη µυθολογική παράδοση των Hindu  δεν 

υπάρχει τίποτε που να απαγορεύει την εξ αγάπης προσφορά του σώµατος·  αντ’ αυτού 

υπάρχουν ιστορίες κατά τις οποίες µέλη του σώµατος ανθρώπων προσφέρονται για το 

καλό συνανθρώπων τους ή της κοινωνίας. 

 

    ΒΒΟΟΥΥ∆∆ΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

   Η Βουδιστική φιλοσοφία δέχεται την δωρεά µέρους ή και ολοκλήρου του σώµα-

τος -ζώντος η νεκρού- ως πράξη γενναιοδωρίας (alabha) και συµπόνοιας (karuna).  Η 

προςφορά είναι αληθινή και αγνή, όταν είναι ξένη προς κάθε σκέψη ανταπόδοσης.   Ο 

προςφέρων πρέπει να ξεχνά και τον ευεργετούµενο και την πράξη της προσφοράς καθ’ 

αυτήν. 

   Η φιλοσοφία των Σιντο, που είναι επικρατούσα στην  Ιαπωνία, είναι αντίθετη 

προς την ιδέα της δωρεάς των οργάνων.   Η αντίθεσή της αυτή προκύπτει από το γεγονός 

ότι διδάσκει την βασική άποψη ότι το σώµα είναι εξαιρετικά µολυσµένο µετά τον 

θάνατο.   Επίσης κάθε τοµή, βλάβη η παρέµβαση στο νεκρό σώµα θεωρείται βαρύτατο 

παράπτωµα και αποτελεί προσβολή του νεκρού σώµατος και τιµωρία του.  Συνεπώς µε 
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βάση αυτό ούτε και οι συγγενείς θα ήταν δυνατόν ποτέ να δώσουν την συναίνεσή τους 

για λήψη οργάνων, διότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ασέβεια και τιµωρία του νεκρού. 

   ΄Ενας άλλος ανασταλτικός παράγοντας στην αποδοχή των µεταµοσχεύσεων στην  

Ιαπωνία, είχε να κάνει µε την φιλοσοφία της καλής συµπεριφοράς , το λεγόµενο giri, η 

οποία επείχε ισχύ νόµου
17

.  Σύµφωνα µε το giri, για να έχει αξία µία προσφορά θα πρέπει 

να είναι γνωστός στον δότη και ο λήπτης, ο οποίος µάλιστα και να προσδιορίζεται από  

αυτόν.  Επίσης για να έχει αξία µία πράξη προσφοράς, η αρχή της αµοιβαιότητος απαιτεί 

να υπάρχει ανταπόδοση.  Και οι δύο όµως αυτοί όροι δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν 

στις µεταµοσχεύσεις, µια που ο µεν πρώτος καταργεί την σειρά προτεραιότητος στη 

λίστα, ο δε δεύτερος είναι άνευ σηµασίας µια που ο δότης είναι ήδη νεκρός.   Ολοι αυτοί 

οι παράγοντες δηµιούργησαν τεράστιες δυσκολίες στην πρόοδο των µεταµοσχεύσεων 

στην  Ιαπωνία, µέχρι το 1999. 

 

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΗΗ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑ  

  Στο θέµα των µεταµοσχεύσεων, το πρώτο πνευµατικό ερώτηµα είναι αυτό της 

αυτοδιαθέσεως του σώµατος, όχι φυσικά σε νοµική αλλά 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; 

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

πράξη ιδιαίτερα επαινετή στην ευρύτερη χριστιανική παράδοση.  Προσφέροντας το 

σώµά µας το εξαγιάζουµε, το καταξιώνουµε ως ναό του Θεού. 

 Κατά την αγία Γραφή, είµαστε «αλλήλων µέλη»
18

 και «εν σώµα»
19

, 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 ζωη µας.  Καθε κίνηση αγαπητικής 

προσφοράς σώµατος και ζωής, υπό οιανδήποτε µορφή, είναι κίνηση «συγκόλλησης» της 

διασπασµένης από την φιλαυτία και τον εγωισµό ενότητος και αληθούς κοινωνίας µας. 

 Το δεύτερο βασικό ερώτηµα που αναδύεται είναι το πότε ακριβώς επισυµβαίνει 

ο θάνατος. Το 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 
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λίγο ακόµα, του µήπως έχει γίνει λάθος ή του µήπως γίνει θαύµα.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, η εµφάνιση των εγκεφαλικά νεκρών να γεννά εσφαλµένες µεν αλλά 

δικαιολογηµένες αµφιβολίες. 

Αυτό δυσκολέυει 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. 

   Απ’ ό,τι φαίνεται ο εγκεφαλικός θάνατος θα παραµείνει εκτεθειµένος στην 

αµφισβήτηση.  Αυτό όµως δεν δηµιουργεί από πνευµατικής πλευράς ηθικά προβλήµατα 

στις µεταµοσχεύσεις.   Ισως να είναι και καλύτερα, γιατί µας µεταφέρει από το ηθικό του 

ασφαλούς στο ηθικό του ρίσκου, στο οποίο όµως η πιθανότητα να ανακαλύψουµε την 

δύναµη της αγάπης και την ζωντάνια της πνευµατικής ελευθερίας είναι µεγαλύτερη. 

  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 και όλα τα συναφή µπορούν να 

βρεθούν µόνο µέσα στο τί ακριβώς είναι ο συνάνθρωπός µας, ποια είναι η γνήσια αγάπη 

και πώς αυτή εκφράζεται µε ελευθερία. 

    ΠΠοοιιόόςς  εείίννααιι  οο  ππρρααγγµµααττιικκόόςς  ππλληησσίίοονν  

  Στην χριστιανική παράδοση, σύµφωνα µε την παραβολή του καλού Σαµαρείτου
20

, 

«πλησίον» δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη και µας πλησιάζει για να λάβει βοήθεια, αλλά 

γίνεται αυτός που τρέχει να βοηθήσει, αυτός που αντικρύζει 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.  Πραγµα-

τικός λήπτης είναι ο δότης! 

   Ο άλλος δεν είναι άλλος, δεν είναι καν πλησίον.  Ούτε πολύ περισσότερο το 

αδύναµο αντικείµενο της δικής µας «καλής προαίρεσης».  ∆εν είναι αυτός που µας 

ανήκει, αλλά αυτός στον οποίο εµείς ανήκουµε.   Οποιος 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 ετερότητος του άλλου µας απο-

ξενώνει από τον Θεο. 

 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην γνωστή αγιογραφική παραποµπή·  

«αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν»
21

.  Αυτή η διατύπωση εξυπονοεί ότι η αγάπη 

µεταµορφώνει τον πλησίον σε εαυτό· τον καθιστά κοµµάτι της υπάρξεώς µας. 

 Ο Χριστός επίσης λέγει·  «επείνασα και εδώκατέ µοι φαγείν, εδίψησα και 
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εποτίσατέ µε...»
22

. «Εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών µου των ελαχίστων, εµοί 

εποιήσατε» (στ. 40).  Πανω από όλα, ο συνάνθρωπός µας είναι η εικόνα του Θεού,  η 

ορατή παρουσία Του σ’ αυτόν τον κόσµο.  Είναι ο Θεός εκείνης της στιγµής·  η ευκαιρία 

µας για ψηλάφηση του Θεού. 

   Αν αισθανθούµε τον άλλον απλά ως συνάνθρωπο, του δίνουµε από αυτά που 

έχουµε.   Αν τον αισθανθούµε ως αδελφό µας, του δίνουµε ο,τι έχουµε, τα πάντα µας
23

.   

Αν τον δεχθούµε ως αδελφό του Χριστού, δίνουµε από αυτό που είµαστε
24

.  Και αν, 

τέλος, αποτελεί τη φανέρωση του προσώπου του Θεού στη ζωή µας, τότε δίνουµε ό,τι 

είµαστε, όλον τον εαυτό µας
25

.   Ολα αυτά περιγράφουν τις διάφορες διαβαθµίσεις της 

πνευµατικής αγάπης. 

  Στην κοσµική αντίληψη των µεταµοσχεύσεων επιδίωξη είναι η εξεύρεση µοσχευ-

µάτων.  Στην  Ορθόδοξη θεολογική σκοπός είναι η δηµιουργία «πλησίον».   Η πρώτη 

ψάχνει για αριθµούς·  η δεύτερη για «αλλήλων µέλη»
26

. Υπό πνευµατική έννοια, η δωρεά 

οργάνων δεν σηµαίνει ότι προσφέρουµε κάτι από την περιουσία µας, αλλά µοιραζόµαστε 

κοµµάτια της υποστάσεώς µας. 

  ΠΠώώςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  σσωωµµααττιικκάά  ηη  ααγγάάππηη  

  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 εκφρά-

ζεται µε την ιερότητα της συνουσιακής συνοµιλίας 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 απο-

λαµβάνει. 

 Λέει στην Αγία Γραφή για την αξία της προσφοράς ακόµη και του δίλεπτου της 

χήρας
 
(Μάρκ. ιβ΄ 42-43).  Αλλού επαινείται η προσφορά ενός «ποτηρίου ψυχρού» ύδατος 

(Ματθ. ι ΄42, Ματθ. θ΄ 41).  ΄Οποιος δώσει ένα ποτήρι νερό στον συνάνθρωπό του «ου 

µη απολέση τον µισθόν αυτού».   ΄Οταν δεν χάνεις την ευλογία του Θεού δίνοντας ένα 

ποτήρι νερού από τη βρύση, πώς είναι δυνατόν να τη χάσεις δίνοντας µία φυάλη ζεστού 

αίµατος από το σώµά σου;  Και ακόµη περισσότερο· πόση αξία δεν έχει να δώσεις αυτό 

που παράγει το αίµα -τον µυελό των οστών-, αυτό που αποτοξινώνει το αίµα -το νεφρό-, 

αυτό που συντηρεί το αίµα -το συκώτι-, αυτό που οξυγονώνει το αίµα -το πνευµόνι-, ή 

πολύ περισσότερο αυτό που κινεί και κυκλοφορεί το αίµα -την καρδιά σου! 
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 Είναι τόσο καλύτερο να σε κατεβάζουν στη γη στεγνό και κοµµατιασµένο από 

αγάπη παρά διατηρώντας την ακεραιότητα της φιλαυτίας και την απόδειξη της εγωιστι-

κής σου αυτοεξασφάλισης.  Τοτε τα κοµµάτια του σώµατος πιστοποιούν την ακεραιό-

τητα του προσώπου και η στεγνότητα των αγγείων επιβεβαιώνει το κινητικόν και 

αείροον της ψυχής. 

   Η ιδέα της µεταµοσχεύσεως ίσως θα µπορούσε να αποτελέση µοναδική έκφραση 

της χριστιανικής αγάπης. Εκκλησία που δεν δέχεται τις µεταµοσχεύσεις, µε το παραπάνω 

πνεύµα, αγνοεί τη διδασκαλία της. 

  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  

   Ίσως το γεγονός ότι οι θρηκείες για διάφορες αιτίες δεν έχουν ενεργά βοηθήσει 

στην υπόθεση της δωρεάς των οργάνων να οδήγησε στην ιδέα της λεγόµενης 

«εικαζόµενης συναίνεσης».  Η προσφορά όµως πρέπει να είναι ελεύθερη και ρητά 

εκπεφρασµένη.   Η «εικαζόµενη συναίνεση» καταργεί τον δότη και τον υποκαθιστά µε 

την απρόσωπη επιτροπή που αποφασίζει για τα αισθήµατα του δότη 

Στην περίπτωση αυτήν, η µεταµόσχευση, ενώ γίνεται µε τα όργανα του δότη, δεν 

γίνεται µε τη συγκατάθεσή του·  αυτός είναι αποξενωµένος από την πράξη του.   ΄Ετσι, ο 

λήπτης στερείται το βίωµα του ότι ζει από την ελεύθερα εκπεφρασµένη αγάπη κάποιου 

συνανθρώπου του, αντικαθιστώντας το µε την αίσθηση του ότι επιβιώνει µηχανικά από 

τη νοµική απόφαση της κοινωνίας.  Στη δεύτερη περίπτωση παίρνει όργανο, αντλία 

(καρδιά), φίλτρο (νεφρό), σφουγγάρι (πνευµόνι), το πολύ -πολύ θεσµικό ενδιαφέρον.  

Στην πρώτη δέχεται αγάπη, αισθήµατα, κάτι ανθρώπινο που συχνά ξεπερνά τα ανθρώ-

πινα µέτρα.  Τοτε δεν επιτελείται µόνον µεταµόσχευση οργάνων, αλλά κυρίως µετάγγιση 

ζωογόνων ανθρώπινων αισθηµάτων και αγάπης.   

ΠΠρρααγγµµααττιικκόόςς  λλήήππττηηςς  οο  δδόόττηηςς  

   Η ζωή του άλλου έχει µεγαλύτερη αξία από τη δική µας ζωη αλλά λιγότερη από 

την αγάπη µας προς αυτόν.   Η αγάπη είναι που δίνει αξία στη ζωή.  Γι’ αυτό και στις 

µεταµοσχεύσεις η ανάγκη να δώσει αγάπη ο δότης είναι µεγαλύτερης σηµασίας από την 

ανάγκη να ζήσει ο λήπτης. 

   Η ζωή αξίζει µόνον ως δώρο του Θεού ή καρπός της αγάπης των αδελφών.   Η 

αξία της έγκειται στο ότι είναι δοτή·  χάρισµα, δώρο, αποτέλεσµα αγάπης.   Οταν διεκ-

δικείται εγωιστικά χάνει την αξία της.   Η ζωή που δίνει ο Θεός δεν τελειώνει.   Η ζωή 

που δίνει ο άνθρωπος -ο γιατρός- κάποτε τελειώνει, αλλά η αγάπη που προσφέρει ο 

δότης πάντοτε ζει και µεταγγίζει ζωή. 

 Υπ’ αυτήν την έννοια, η µεταµόσχευση δεν έχει τόση αξία για τον λήπτη –σ’ 

αυτόν δίνει βιολογική ζωη-, όσο για τον δότη -αυτός ενώ δίνει όργανα, παίρνει χυµούς 

πνευµατικής ζωής, ακόµη και πριν να δώσει τα όργανά του, όταν συντάσσει τη συγκατά-

θεσή του.   Ο δότης πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί.  Και δότης είναι µόνον αυτός 
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που αυτεξουσίως δίνει·  όχι αυτός που του παίρνουµε τα όργανα.   Η έννοια του δότη 

αποτελεί δικαίωµα στην πνευµατική ζωη.  «Μακάριόν εστι µάλλον διδόναι η λαµβά-

νειν»
27

.  ∆εν έχει τόση σηµασία το τί προσφέρουµε αλλά το ότι προσφερόµεθα µε αγάπη. 

 Αυτός είναι και ο λόγος που θα προτιµούσαµε ενδεχοµένως τη δυνατότητα µετα-

φοράς οργάνων από άνθρωπο σε άνθρωπο παρά την αντικατάστασή τους από τεχνητά 

όργανα.  Στην πρώτη περίπτωση µεταγγίζονται αισθήµατα συναλληλίας και αγάπης, 

ανταλλάσσεται η ζωή του άλλου µε τον θάνατό µας, οι αιώνιες αξίες µε την εφήµερη 

ανάγκη·  ο κόσµος γίνεται πιο ανθρώπινος, πιο πνευµατικός·  µετασχηµατίζεται σε 

κοινωνία. 

Στην περίπτωση των τεχνητών οργάνων, άσχετα αν έτσι ξεπερνιέται το σχολα-

στικό πρόβληµα του «εγκεφαλικού θανάτου ή η δικαιολογηµένη ανάγκη για ακριβή 

προσδιορισµό του τέλους της ζωής, απλά παρατείνεται προσωρινά µια ζωή·  ο κόσµος 

γίνεται πιο τεχνολογικός. 

  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  

   Η παραπάνω φιλοσοφική προσέγγιση αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας της 

πρακτικής των µεταµοσχεύσεων από κάθε παράµετρο που προσβάλλει αυτό το πνεύµα 

τους.  Οι µεταµοσχεύσεις δεν αποτελούν µια χειρουργική τεχνική·  αποτελούν ύψιστη 

πνευµατική επιταγή.  Για τον λόγο αυτόν, είναι ανάγκη να προσέξουµε τα εξής· 

 1)  ΄Ο,τι αναφέρεται στη διάγνωση του θανάτου πρέπει να γίνεται µε συνθήκες 

µεγάλης προσοχής και απεριόριστου σεβασµού. 

 2)  Η αφαίρεση των οργάνων και ό,τι 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. 

  3) Οι  Εθνικοί Οργανισµοί Μεταµοσχεύσεων πρέπει µε κάθε τρόπο να διασφα-

λίσουν το κύρος των µεταµοσχεύσεων από παθολογικά φαινόµενα που τις υπονοµεύουν, 

όπως αγοραπωλησία, παραβίαση της λίστας, σύγκρουση προσωπικών συµφερόντων και 

εγωισµών, κακοποίηση από τα ΜΜΕ κ.λπ. 

4) Λόγω της λεπτότητος του θέµατος, αν κάποιους τους συγκινεί η ιερότητα του 

νεκρού σώµατος ή κυριαρχούνται από αίσθηµα συστολής ενώπιον του θανάτου και 

δυσκολεύονται να συνηγορήσουν στη δωρεά του σώµατός τους ή και των συγγενών 

τους, αυτό δεν είναι µόνον ανεκτό αλλά και επαινετό. 

 5)  Η έµπνευση σεβασµού και εµπιστοσύνης στην ελεύθερη βούληση του δότη 

θα δώσει κοινωνική συναίνεση τέτοια, που τελικά θα αποφέρει πολύ περισσότερα 

µοσχεύµατα από κάθε µορφή «εικαζόµενης συναίνεσης». 

 6)  Η µε κάθε τρόπο προαστασία και ο σεβασµός του δότη αφ’ ενός και η 

ουσιαστική συνεργασία µε τους εντατικολόγους, τις εκκλησίες και τους θρησκευτικούς 
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φορείς αφ’ ετέρου, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι 

µεταµοσχεύσεις στη συνείδηση του κόσµου. 

7) Ο µεγαλύτερος εχθρός των µεταµοσχεύσεων δεν είναι η φίλαυτη 

στενοκαρδία 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.   Η ανάγκη να αλλάξει το πνεύµά µας και να µεταµορφωθεί ο τρόπος του 

σεβασµού µας είναι µονόδροµος. 
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