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Διευκρινήσεις 

Σύμφωνα μέ την πρόθεση τών διοργανωτών του Κύκλου ομιλιών μέ τίτλο "Ή άλλη πλευρά τής 
Βιοτεχνολογίας", στόχος είναι νά εξεταστεί ή "σκοτεινή" πλευρά της. Αυτή πού δέν φαίνεται εκ πρώ
της όψεως ως ή άλλη πλευρά του νομίσματος. Γιατί ή φωτεινή πλευρά της, αναφέρεται στή δημιουρ
γία προοπτικών καί νέων οριζόντων στίς εφαρμογές της. 

Δέν είναι όμως δυνατόν ν' αφεθούν έξω από τήν ενασχόληση μας οι τριβές πού δημιουργεί καί οι 
αμφισβητήσεις σέ κοινωνικό, ηθικό ακόμη καί πολιτιστικό επίπεδο, όπως ανέγραφε καί τό άγγελτή-
ριο τών Ειδικών Μορφωτικών 'Εκδηλώσεων. "Ηδη τήν περασμένη Τρίτη πέραν τών επιτευγμάτων 
καί τών προοπτικών τής Γενετικής Μηχανικής τέθηκαν καί κάποιοι προβληματισμοί καί επιχειρήθη
κε -μέ αποτελέσματα τής έρευνας "Εύρωβαρόμετρο 1997"- νά εξακριβωθεί ή θέση τών Ευρωπαίων 
απέναντι στή βιοτεχνολογία, ή όποια γιά πολλούς παραμένει ώς ή γνωστή - άγνωστη. 

Δέν θά θελήσω νά επιμείνω στό αντιθετικό φωτεινή - σκοτεινή πλευρά, γιατί αυτό μπορεί νά 
υπονοεί ποιοτική διάκριση, ενώ απλώς θέλω νά επισημάνω εστιασμό ή οχι τής προσοχής προς αυτή ή 
τήν άλλη πλευρά. 

Απαιτείται οπωσδήποτε καί ή εξέταση τής δεύτερης γιά νά υπάρξει σφαιρική αντίληψη τοϋ όλου 
πράγματος. Μόνο μία σύνολη αντιμετώπιση τών δυνατοτήτων καί τών δυσκολιών μπορεί νά οδηγή
σει τήν ανθρωπότητα νά καρπωθεί τά εκπληκτικά αποτελέσματα τής έρευνας καί νά αποφύγει τους 
κινδύνους πού ενδεχομένως μπορεί νά επιφέρει ή εφαρμογή τους καί ιδιαίτερα μέσω ενός ελεγχόμε
νου χειρισμού του γενετικού υλικού εκ μέρους τής βιοτεχνολογίας. 

Τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα δέν τά τοποθετώ σέ επίπεδο τών συνεπειών στον 
άνθρωπο καί μόνο, γιατί ή χρησιμοποίηση τών γνώσεων γύρω άπό τους μηχανισμούς τής ζωής καί 
τά μυστικά του μικρόκοσμου επιτρέπουν επεμβάσεις πού κατευθύνουν τίς λειτουργίες τών 
ζωντανών οργανισμών καί εκμεταλλεύονται τά προϊόντα τους. Υπάρχει μία συνεχής επικοινωνία 
όλων τών μορφών ζωής, άπό τά βακτήρια μέχρι τόν άνθρωπο καί οι επιπτώσεις της διαχέονται στον 
σύμπαντα κόσμο. Γι' αυτό καί ή ευθύνη όλων αυτών τών χειρισμών είναι μεγάλη. 

* Ο κ. Σταυρόπουλος επιθυμεί την πολυτονική μορφή στο κείμενο του. 
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Ευθύνη ή οποία πρέπει νά άνταλακλά ενα ορισμένο ήθος καί μία στάση σεβασμού της ζωής σέ 
οποιαδήποτε μορφή. Ένα ήθος πού εΐναι αποτέλεσμα μιας πού θά ονόμαζα φιλοκαλικής στάσεως, 
μακράς δηλαδή, επίπονης καί επίμονης προσπάθειας άναμορφώσεως καί ως εκ τούτου μεταμορ
φώσεως τοϋ άνθρωπου καί τοϋ κόσμου επί τό άρχαιον κάλλος, που όλα όσα έγιναν ήσαν "καλά 
λίαν" σύμφωνα μέ τή διήγηση της Γενέσεως αλλά έπιδέχονταν καί μία επί τά άρίστω βελτίωση. 
Στην εξυπηρέτηση αύτοΰ ακριβώς τοϋ στόχου, τής επιδιώξεως της καλύτερης δυνατής αρτιότητας, 
πού αντανακλά καί ανταποκρίνεται σέ μία εσωτερική ενδόμυχη αρμονική διάταξη, σκοπεύει ή 
χρήση τοϋ όρου τέχνη πού θέσαμε στον τίτλο τής ομιλίας μας. Ή τέχνη εδώ είναι κάτι πού 
ξεπερνά μία ειδικότητα, μία επαγγελματική ικανότητα. Αυτό πού θά κάνουμε ώς επιστήμονες καί 
ώς άνθρωποι θά πρέπει νά είναι ή δημιουργία ενός καλλιτεχνήματος, ενός έργου μέ αισθητική, πού 
νά ανταποκρίνεται σ' αυτή τήν ενδόμυχη αρμονική διάταξη καί στην περίπτωση μας σέ μιά ποιητι
κή ζωής. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει καί κάτι άλλο πέρα άπό μία τεχνική πού θέτει στή διάθεση μας ένα 
σύνολο μεθόδων καί κανόνων μέ τους οποίους επιτυγχάνεται ορισμένο αποτέλεσμα καί μας καθι
στά ικανούς νά χρησιμοποιήσουμε αυτές τίς μεθόδους. Όσο αυτονόητη και να είναι ή ανάγκη μιας 
τεχνογνωσίας (know how) απαιτείται επίσης ή υπέρβαση μιας τεχνοκρατικής αντίληψης που νά 
λαμβάνεται αρκετά υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας καί οχι μόνο ο ανθρώπινος. Τό ήθος θά είναι 
συνεπώς εκείνο πού θά οδηγεί ώστε ή τεχνική νά εφαρμόζεται βέβαια ώς τεχνολογία καί βιοτεχνο
λογία (ώς πρακτική εφαρμογή) αλλά μέ τέχνη καί επιστήμη, προϋποθέτοντας τήν εικόνα πού 
έχουμε γιά τόν άνθρωπο καί τόν κόσμο τήν όποια πολλές φορές λησμονούμε. 

Ορθόδοξη ανθρωπολογική προσέγγιση 

Είναι σημαντικό νά προσδιορίσουμε τό τί εικόνα έχουμε σχηματίσει γιά τόν άνθρωπο, γιά τό 
ποιος είναι ό ανθρώπινος προορισμός, γιά τό ποιος είναι ô άνθρωπος. Τό ανθρωπολογικό ζήτημα 
είναι πρωταρχικής σημασίας καί οι επιστήμες τοϋ ανθρώπου έχουν καίριο λόγο καθώς καί ή 
Θεολογία, τήν όποια καί έπροσωπώ. "Αλλωστε ή Θεολογία είναι καί αυτή ανθρωπολογική 
Επιστήμη, εφ' όσον έχει, μεταξύ άλλων, ώς αντικείμενο έρεύνης της τόν άνθρωπο καί τά έργα του 
καί διαθέτει ένα συγκροτημένο λόγο γιά τόν άνθρωπο, συγκεκριμένα τόν λόγο τοϋ Θεοϋ. Αυτό 
συνιστά μία νέα διάσταση πού μας ώθεΐ νά εξετάσουμε τό όλο ζήτημα καί άπό τή σκοπιά τής 
Θεολογίας καί νά λάβουμε υπόψη τίς θεολογικές απόψεις πρίν λάβουμε οποιαδήποτε θέση. 
Βεβαίως, αποδοχή τής θεολογικής διαστάσεως άπό τους συμμετέχοντες στον παρόντα διάλογο δέν 
σημαίνει ότι δέχονται οπωσδήποτε τήν άποκεκαλυμμένη αλήθεια περί άνθρωπου. Τουλάχιστον 
όμως, δέχονται νά διαφωτίσουμε τό όλο ζήτημα σύμφωνα μέ τίς αρχές τίς όποιες θέτει ή ορθόδοξη 
ανθρωπολογία, ιδιαίτερα μάλιστα σέ ό,τι άφορα στην αναπαραγωγική λειτουργία, στην οποία καί 
θά επιμείνουμε μιας καί προσφέρεται γιά αναλογική εξαγωγή συμπερασμάτων στή θεματική πού 
συζητάμε απόψε. 
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Επιγραμματικά αναφέρουμε υπό τύπον θέσεων ότι σύμφωνα μέ την ορθόδοξη θεολογική διδα
σκαλία: 

1. Ό Θεός εΐναι (γενικά) δημιουργός καί χορηγός της ζωής, καί της ανθρώπινης ζωής. 

2. Ό άνθρωπος συμμετέχει καί συνεργεί στή δημιουργία ενεργοποιώντας τό "κατ' εικόνα" καί μέ 
τήν τεκνογονία (βλ. Κλήμεντα Άλεξανδρέα). 

3. Ή τεκνογονία στον άνθρωπο είναι χαρισματική λειτουργία. Ό άνθρωπος, δημιουργημένος 
κατ' εικόνα Θεού, έχει προορισμό νά γίνει Θεός κατά Χάριν, νά ενεργοποιήσει τό κατ' εικόνα σέ καθ' 
όμοίωσιν Θεού. Ή τεκνογονία, δηλαδή, δέν είναι μόνο μία βιολογική αναπαραγωγή, ένας απλός 
πολλαπλασιασμός του είδους (πράγμα πολύ σπουδαίο και σημαντικό κι αυτό). Ή τεκνογονία σκο
πεύει δυνητικά στην υιοθεσία του άνθρωπου από τόν Θεό. Ό ευαγγελιστής 'Ιωάννης, τό διατυπώνει 
μέ τρόπο σαφή στό πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ότι όσοι πίστεψαν στό όνομα του Χριστού 
έδωκεν αύτοΐς τήν "έξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι" ('Ιωάννου α' 12). Ή πίστη ως αναγέννηση προϋ
ποθέτει τη γέννηση. 

4. Σέ περίπτωση αδυναμίας του άνθρωπου νά τεκνοποιήσει, έχουμε πολλές φορές προσφυγή 
στον Θεό γιά νά θεραπεύσει αυτήν τήν έλλειψη. "Ετσι έχουμε τεκνοποιία άπό στείρα ζεύγη μέ τήν 
επέμβαση της Χάρης του Θεού. Ή απόλυτη αυτή θεία δημιουργική δυνατότητα φαίνεται καί στή δια
βεβαίωση τού Χριστού "ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων έγεΐραι τέκνα τω Αβραάμ" 
(Ματθαίου γ' 9). 

5. Παρ' όλη τήν ιδιαίτερη αγάπη καί μέριμνα τού Θεού γιά τόν γάμο τών ανθρώπων, τήν οικογέ
νεια καί τά παιδιά "αφετε τά παιδία ελθείν προς με" φανερώνεται στην αγία Γραφή καί ιδιαίτερα 
στην Καινή Διαθήκη μιά υπέρβαση τών φυσικών οικογενειακών δεσμών εν όψει της Βασιλείας τού 
Θεού. Ό Χριστός αναφέρεται επανειλημμένως στή δημιουργία τής νέας οικογένειας, πού έχει τόν 
Θεό ως Πατέρα καί μέλη της όσους ποιούν τό θέλημα Του. 

Οι πιό πάνω πέντε θέσεις μας προδιαθέτουν στό νά έχουμε μιά γενική καί σαφή αντίληψη γιά τό 
πώς τοποθετείται ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία έναντι τής τεκνογονίας ακολουθώντας μιά μακραίωνα 
παράδοση στην διδασκαλία της. Θα έτόνιζα ότι, ενώ εύχεται γιά τήν απόκτηση παιδιών τά όποια 
ονομάζει "περιπόθητον χρήμα", ομιλεί γιά "καλή τεκνογονία" καί συνδράμει μέ τόν τρόπο της στην 
εκπλήρωση τής επιθυμίας γιά παιδιά, δέν τοποθετείται υπέρ μιας τεκνογονίας "πάση θυσία". Ή 
άτεκνία, όταν δέν είναι εκούσια αποφυγή τών παιδιών, δέν λογίζεται ως όνειδος καί δέν δικαιολογεί 
τό διαζύγιο. Άπό τήν άλλη μεριά, ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία χαίρεται μαζί μέ τήν μητέρα "διά τήν 
χαράν ότι έγεννήθη άνθρωπος εις τόν κόσμον" ('Ιωάννου ις' 21). Παράλληλα είναι δυνατόν νά 
λεχθεί, ότι (ή εκκλησία) συμπαρίσταται καί συμμερίζεται τόν πόνο καί τήν λύπη, εκείνων τών συζύ
γων, πού δέν μπορούν νά κάνουν παιδιά. 

Θά ήταν, λοιπόν, δυνατό νά πει κανείς, ότι μέ πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί τίς εξελίξεις στό 
πεδίο ερευνών καί κλινικών εφαρμογών σέ θέματα αναπαραγωγής τού άνθρωπου. 
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Προβληματισμοί 

Στή σημερινή εποχή, εποχή διάχυτης επιθυμίας αποφυγής της τεκνογονίας καί περιορισμού των 
γεννήσεων, μία μερίδα πληθυσμού επιδιώκει τήν πάση θυσία τεκνοποιία μέ ποικίλα μέσα. 

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε μπροστά στό σύγχρονο φαινόμενο αναπτύξεως νέων μεθόδων καί 
τεχνικών αναπαραγωγής τοΰ ανθρώπου, οι όποιες όμως θέτουν καί μία σειρά βιοϊατρικών, βιοη-
θικών καί νομικών προβλημάτων καί προβάλλουν στή σκέψη μας ηθικά ερωτήματα πού συνδέονται 
μέ αυτές τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές. Όλ' αυτά απαιτούν τόν εξ ύπαρχής επαναπροσδιορισμό τών 
πλαισίων μιας ιατρικής ηθικής καί δεοντολογίας. 

Τόσο στον επιστημονικό κόσμο όσο καί στον χώρο τών χριστιανικών εκκλησιών καί τών θρη
σκειών γενικότερα επιχειρείται ή χάραξη κατευθύνσεων, οι όποιες θά είναι δυνατόν νά βοηθήσουν 
στην απάντηση τών έγειρομένων ερωτημάτων καί στην επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών αιτημά
των. Τό χώρο αυτό καλείται νά υπηρετήσει ή αποκαλούμενη Βιοηθική. 

Ασφαλώς δέν είναι δυνατόν στά πλαίσια της παρούσης ομιλίας νά διαπραγματευθούμε όλο τό 
εύρος τών προβλημάτων πού άπτονται της βιοηθικής καί της βιοτεχνολογίας. Θά περιορισθούμε ως 
επί τό πλείστον σέ μιά προβληματική σέ θέματα αναπαραγωγής πού ξεκινάει άπό δυσκολίες καί προ
βλήματα πού τό σημερινό ζευγάρι αντιμετωπίζει γιά νά φέρει παιδιά στον κόσμο. Οι βιολογικές καί 
ιατρικές επιστήμες προτείνουν ορισμένες λύσεις προς υπέρβαση αναπαραγωγικών δυσκολιών. Οι 
προτεινόμενες λύσεις μας προβληματίζουν ως προς τήν ηθική αποδοχή τους. Τό κύριο ερώτημα πού 
τίθεται είναι κατά πόσον οι λύσεις αυτές, είναι δυνατόν νά γίνουν αποδεκτές άπό τόν σύγχρονο 
άνθρωπο, καί άν ανταποκρίνονται, σέ μιά ηθική τάξη, πού τηρείται επί τή βάσει ορισμένων κριτη
ρίων καί κανόνων, οί όποιοι ρυθμίζουν τήν συμπεριφορά. Ή προέλευση αυτών τών κανόνων μπορεί 
νά ποικίλει. 

Γενικά, μπορεί νά γίνει αποδεκτό, ότι και οί θρησκείες καί οί Εκκλησίες διατυπώνουν κανόνες 
συμπεριφοράς πού διαμορφώνουν ένα ήθος ζωής. Ή θεολογία, ως συγκεκριμένη εκκλησιαστική λει
τουργία, σέ μία σύζευξη θεωρίας καί πράξεως, θεμελιώνει τήν αλήθεια τών ηθικών κανόνων, οί 
οποίοι στή συνέχεια λειτουργούν ώς κριτήρια αποδοχής τών λύσεων. 

'Ασφαλώς, δέν μπορώ νά υιοθετήσω τήν άποψη, σύμφωνα μέ τήν οποία, ή Ηθική "παρουσιάζει 
πάντα ένα πρόβλημα γιά κάθε προτεινόμενη λύση", ότι κάνει, δηλαδή, προβληματική τή ζωή μας καί 
τότε ακόμα, όταν διαφαίνονται λύσεις στά τυχόν προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε. 

Θεμελιώδης άλλωστε ανθρωπολογική σταθερά, παραμένει ή δυνατότητα λήψεως άπό τόν άνθρω
πο αποφάσεων καί ή επιλογή, κατόπιν κρίσεως, λύσεως ή λύσεων στά προβλήματα του. Ή κρίση 
αυτή, προϋποθέτει κριτήρια γιά τήν αποδοχή ή τήν απόρριψη τών λύσεων. Τ αυτές τίς διαδοχικές 
διαδικασίες προς λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως, τό ηθικόν δέον διαδραματίζει έναν ουσιαστικό 
ρόλο. Τό ηθικόν δέον βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τίς αλήθειες πού θεμελιώνουν τά κριτήρια. 
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Μία θεολογική προσέγγιση της ηθικής διαστάσεως της αναπαραγωγής τοϋ ανθρώπου, πρέπει νά 
μας κάνει οικείους μέ τίς αλήθειες αυτές τίς οποίες καί υπαινιχθήκαμε λίγο πιό πάνω υπό μορφή 
θέσεων. 

"Ας δοϋμε όμως εγγύτερα τό πώς ή τεχνολογία ανταποκρίνεται νά καλύψει τίς βαθύτερες 
ανάγκες καί επιθυμίες τού ανθρώπου, στην περίπτωση μάλιστα διαπιστώσεως εγγενούς αδυναμίας 
εκπληρώσεως τους. 

Επιθυμία καί τεχνολογία 

Θεμελιώδης ορμή τού ανθρώπου φαίνεται νά είναι ή επιδίωξη του νά κάνει "τά αδύνατα δυνα
τά". Γιά νά τό κατορθώσει μάλιστα αυτό επικαλείται καί άλλες δυνάμεις πέρα άπό τίς δικές του καί 
χρησιμοποιεί εξωτερική βοήθεια. Άπό τήν αυγή της άνθρωπότητος διαπιστώνουμε χρήση υποτυπώ
δους έστω τεχνολογίας γιά νά φθάσουμε στην "τεχνολογική επανάσταση" των καιρών μας. Ό άνθρω
πος έμαθε νά χειρίζεται σιγά σιγά σχεδόν τέλεια τά υλικά καί τά στοιχεία πού τού προσέφερε ο γύρω 
του κόσμος ή νά κατασκευάζει ό Ιδιος άλλα άπ' αυτά. Σήμερα, μέ τή "βιολογική επανάσταση" έμαθε 
νά χειρίζεται τά όργανα τού σώματος του ώς εξαρτήματα (μεταμοσχεύσεις), νά παρεμβαίνει ακόμα 
καί στον γενετικό του εξοπλισμό (γενετική μηχανική). 

Όλους μας γοητεύει ή τεχνολογία, όταν μάλιστα μας δίνει τή δυνατότητα νά εκπληρώσουμε 
βαθύτατες ανάγκες καί επιθυμίες πού προβάλλονται ώς αναφαίρετα δικαιώματα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Ή επιθυμία συναντάει τήν τεχνολογία πού τήν καθιστά εφικτή. Ό άνθρωπος δέν παραμέ
νει απλώς στό στάδιο της "παντοδυναμίας της σκέψεως καί της επιθυμίας" ή οποία χαρακτηρίζει τήν 
"παιδική" λεγόμενη "νοοτροπία", αλλ' ενήλικας πιά στηρίζει όλες του τίς ελπίδες στην πράξη πού 
επιτυγχάνει τό ποθητό αποτέλεσμα συνδυάζοντας δύο λογικές. Τήν "λογική της επιθυμίας" πού δια
τυπώνεται στην ακόλουθη φράση: άπαξ καί επιθυμήσω κάτι ενδίδω σ' αυτήν, καί τήν "τεχνοκρατική 
λογική" πού μπορεί νά υλοποιήσει στην πράξη τίς σκέψεις καί τίς επιθυμίες. 

Αυτό όμως πού είναι άπό τήν πλευρά της τεχνικής δυνατό είναι γιά τόν άνθρωπο καί επιθυμητό; 
Είναι μάλιστα καί υποχρεωτικό καί δέον; "Αν ή τεχνική μας πει: "Νά τί μπορούμε νά κάνουμε!" εμείς 
θά "πρέπει καί νά τό κάνουμε;" 

Πρίν όμως θέσουμε αυτά τά ερωτήματα πού συνιστούν αυτό πού θά ονομάζαμε "αξιολογική πρό
κληση της τεχνολογίας" οφείλουμε νά διαπιστώσουμε πώς "μέ λογισμό καί μ' όνειρο" -μέ φαντασία 
δηλαδή, πού μέχρι πρίν άπό λίγο χαρακτηριζόταν ώς επιστημονική- ή ιατρική επιστημονική τεχνολο
γία μπόρεσε νά κάνει πραγματικότητα τρία όνειρα του άνθρωπου, στον τομέα τουλάχιστον πού μας 
απασχολεί: 

1. Νά μήν κάνει παιδιά όταν δέν τά θέλει (αντισύλληψη, στειροποίηση, άμβλωση). 

2. Νά κάνει παιδιά όταν τά θέλει (πάλη εναντίον της στειρότητος, τεχνητή γονιμοποίηση, εξωσω
ματική γονιμοποίηση...). 
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3. Νά κάνει τά παιδιά πού θέλει (προγεννητική διάγνωση, επιλεκτική άμβλωση ή άμβλωση κατό
πιν ευγονικής ενδείξεως). 

Αυτό πού ήταν ένα μακρυνό καί άπιαστο όνειρο, σήμερα γίνεται κοντινή καί χειροπιαστή πραγ
ματικότητα. 

Οι νέες, όμως, δυνατότητες θέτουν νέα προβλήματα καί απαιτούν νέες λύσεις. Έδώ καί τριαντα
πέντε περίπου χρόνια προκύπτουν πλείστα όσα ηθικά ερωτήματα πού αφορούν τίς νέες αυτές νίκες 
της τεχνικής. Μπροστά μας εκτείνεται ενα πεδίο εντελώς καινούργιο καί τά ερωτήματα πού τίθενται 
αγγίζουν τά όρια της ανθρώπινης ζωής μέσα στον ορίζοντα "ενός θαυμαστού καί γενναίου κόσμου". 
Ή χριστιανική αλλά καί κάθε άλλη φιλοσοφική ή καί θρησκευτική παραδοσιακή ηθική βρίσκεται 
μπροστά σέ δυσεπίλυτα προβλήματα πού δέν επιδέχονται εύκολες λύσεις καί αποφάσεις, ούτε όμως 
καί αναβολές. 

Ό ηθικός προβληματισμός έτσι όπως σκιαγραφείται, παρουσιάζεται ώς ευκαιρία καί δυνατότητα 
νά διερωτηθούμε όλοι μας κατά πόσο μπορεί ή παραδοσιακή ηθική είτε φιλοσοφική είναι αυτή είτε 
θρησκευτική νά είναι δεσμευτική γιά τίς εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας σέ θέματα αναπαρα
γωγής τοΰ άνθρωπου. 

Έάν, δηλαδή, οι επικρατούσες μέχρι σήμερα ήθικες αρχές προσανατολίζουν τά άτομα καί τίς 
κοινωνίες νά πάρουν αποφάσεις μέ τίς οποίες ρυθμίζουν βαθύτερες ανάγκες, επιθυμίες καί δικαιώ
ματα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ποιο ή ποιος θά είναι εκείνος πού θά (μας) βοηθήσει τους 
ανθρώπους στή λήψη αποφάσεων γιά θέματα πού ξεφεύγουν άπό λύσεις πού έχουν ήδη δοθεί; 

Υπάρχουν άραγε στοιχεία στην ιστορία τής άνθρωπότητος καί της ηθικής πού νά επιτρέπουν νά 
αντιμετωπίσουμε καινοφανή -νέα τουλάχιστον ώς προς τίς δυνατότητες λύσεων- προβλήματα πού 
συνδέονται μέ τήν αναπαραγωγή τοΰ άνθρωπου; 

Πώς είναι δυνατό νά εξισορροπηθούν: 

• ή τάση γιά πρόοδο, 

• ή κάλυψη βαθύτερων ανθρώπινων αναγκών καί επιθυμιών μέ 

• τήν αναζήτηση ενός ηθικού δέοντος πού διαμορφώνει τό ανθρώπινο ήθος; 

Έναντι τού περιορισμού πού ή ηθική φαίνεται ότι θέλει νά επιβάλει στην επιστήμη, απαγορεύο
ντας της νά εισχωρήσει στά μυστήρια τής ανθρώπινης ζωής, τίθεται τό ακόλουθο ερώτημα: πάνω σέ 
τί στηρίζεται ή ηθική γιά νά μιλάει μέ τόση αυθεντία πάνω σέ αυτά τά ζητήματα; Έν ονόματι τίνος, 
ποίων άρχων, ποιας ιδεώδους αντιλήψεως γιά τόν άνθρωπο μπορεί ν' αντιταχθεί σ' αυτούς τους 
νέους πειραματισμούς; Αυτό τό ερώτημα αξίζει νά τό προσέξουν σοβαρά οι ειδικοί, άλλα καί κάθε 
άνθρωπος πού ψάχνει γιά ενα καλλίτερο μέλλον τής άνθρωπότητος, γιά έναν καλλίτερο κόσμο. Θά 
ήταν οπωσδήποτε αναγκαίο καί χρήσιμο νά έχουν ήδη εκφρασθεί οί θεολόγοι καί οι ηθικοί επιστήμο
νες έχοντας μελετήσει τίς νέες εξελίξεις τής επιστήμης πρίν αυτές γίνουν πραγματικότητα· νά έχουν 
διατυπώσει τίς παρατηρήσεις καί τίς ηθικές κρίσεις τους πρίν εγκατασταθεί μία κατάσταση πανικού. 
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Πολλοί απ' αυτούς έχουν διερωτηθεί αν έπρεπε νά μιλήσουν πολύ πρίν ή ευθύς αμέσως. 'Αρκετοί 
πάντως έχουν πάρει ήδη θέση πάνω στίς νέες αυτές επιστημονικές εξελίξεις. ("Αν καί τά προηγούμε
να θά προϋπέθεταν τήν ανύπαρκτη ώς σήμερα αίσθηση συγγένειας μεταξύ τών επιστημών, όπως καί 
τήν αίσθηση της ανάγκης άπό τόν ενα γιά τήν ύπαρξη, άρα καί τή γνώμη τοΰ άλλου.) 

'Ανησυχίες 

"Ισως όμως, σ' αυτό τό σημείο, θά έπρεπε, αφήνοντας κατά μέρος τίς γενικές θεωρήσεις νά πλη
σιάσουμε τόν συγκεκριμένο άνθρωπο πού έρχεται ενώπιον μας μέ συγκεκριμένα αιτήματα υπερβάσε
ως τών δυσκολιών του σέ θέματα τεκνογονίας καί απαιτεί άπό εμάς διεξόδους πού νά μπορέσουν νά 
εκπληρώσουν τήν επιθυμία του. Τί δυνατότητες διαθέτουμε άπό πλευράς ηθικής παραδόσεως, ώστε 
νά ανταποκριθούμε στό ερώτημα του καί νά δώσουμε απάντηση; Αυτό βέβαια δέν θά μπορέσει νά 
γίνει ή δέν πρέπει νά γίνει χωρίς κάποιες προϋποθέσεις: 

• 'Από τή μία πλευρά δέν μπορούμε νά δώσουμε τήν εντύπωση ότι ήδη κατέχουμε τίς απαντήσεις 
σέ αυτά τά καινούργια ερωτήματα καί ότι έχουμε τό μονοπώλιο τών λύσεων. Είναι ασφαλώς 
αναγκαίος ό ειλικρινής καί ανοιχτός διάλογος ανάμεσα σέ ερευνητές, γιατρούς, νομικούς, θεολόγους 
καί εκκλησιαστικούς υπευθύνους. 

• Άπό τήν άλλη πλευρά επιβάλλεται οπωσδήποτε εξαιρετική σύνεση καί διάκριση ευθύς ώς 
αγγίζουμε τόν άνθρωπο στίς πρώτες-πρώτες αρχές του καί τίς επιθυμίες του. 

Ποιος θά μας εγγυηθεί ώς προς τίς βιολογικές καί ψυχολογικές συνέπειες της επεμβάσεως μας 
καί ποιος θά εξασφαλίσει τή σωματική καί ψυχική υγεία παιδιών καί γονέων; Νά κάτι στό όποιο 
οφείλουμε νά είμεθα πολύ προσεκτικοί. 

Νά γιατί ίσως εκτός άπό τό ενδιαφέρον πού όπως είδαμε ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία επιδεικνύει 
προς τίς εξελίξεις ανησυχεί αναφορικά μέ τίς παρεμβάσεις της νέας τεχνολογίας στό χώρο της 
αναπαραγωγής, καί αυτό γιά λόγους πού έχουν άμεση ή έμμεση σχέση μέ αρχές της χριστιανικής 
ανθρωπολογίας, 'ιδιαίτερα δέ της ανθρωπολογίας τών φύλων, τοΰ γάμου καί της οικογενείας, γιατί: 

1. Άλλες λιγότερο καί άλλες περισσότερο άπ' αυτές τίς παρεμβάσεις, συνεπάγονται συγκεκριμέ
νους γιά τό παρόν καί ακαθόριστους γιά τό μέλλον κινδύνους. 

2. Ύποθάλπτουν έναν κατακερματισμό της ανθρώπινης σεξουαλικότητος καί γονιμότητος (ή 
γονιμότητα συντελείται ερήμην τών σεξουαλικών σχέσεων). 

3. Προσκρούουν, θίγουν καί προσβάλλουν θεμελιώδεις θεολογικές αντιλήψεις γιά τόν άνθρωπο, 
όπως αυτές πού αφορούν: 

α) τίς σχέσεις τών φύλων μέσα στό γάμο (συγκλήρωση τοΰ βίου παντός, πίστη συζυγική, ανάληψη 
τών ατελειών καί τών δυσκολιών) 

β) τήν υπόσταση τοΰ εμβρύου ώς ψυχοσωματικής οντότητος άπό τής στιγμής της συλλήψεως 
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γ) την ευθύνη γιά την ακεραιότητα της ανατροφής καί της ψυχικής υγείας τών παιδιών, πού συν
δέεται 

δ) μέ τίς διαπροσωπικές σχέσεις τοΰ ζευγαριού καί του παιδιού προς "τρίτους" (δότες, φέρουσες 
ή ύποκαθιστώσες μητέρες, ιατρικό προσωπικό, κλπ.) 

ε) τίς έσχατες επιπτώσεις πάνω στη ζωή τών ατόμων, τών κοινωνιών καί τίς δυνατότητες εκμε
ταλλεύσεως καί χειρισμού τοΰ άνθρωπου από κυβερνήσεις, πολιτικές ομάδες καί κόμματα ή καί 
απλούς εκβιαστές κλπ. 

Πέραν όμως απ' όλες αυτές τίς διαπιστώσεις, ένα πάντως είναι γεγονός, ότι βρισκόμαστε μπρο
στά σ' αυτές τίς νέες επιστημονικές δυνατότητες της βιολογίας καί της ιατρικής, οι όποιες ασφαλώς 
έχουν ώς επακόλουθο ορισμένα νέα προβλήματα, αλλά καί προσφέρουν νέες λύσεις σε χρόνιες ή 
προσωρινές δυσκολίες τών ζευγαριών νά τεκνοποιήσουν. 

θέσεις καί στάσεις 

Έτσι όπως είναι τά πράγματα, είναι καιρός πλέον νά θέσουμε εκ νέου μία βασική ερώτηση πού 
συνοψίζει όλα τά διάχυτα ερωτήματα πού πλανώνται στον ορίζοντα καί πού συνέχουν τίς γνωστι
κές, τίς συναισθηματικές καί τίς βουλητικές λειτουργίες τοΰ σύγχρονου ανθρώπου. Ή ερώτηση είναι 
ή ακόλουθη. 

Πώς εΐναι δυνιτόν νά εξισορροπήσουν καί νά εναρμονισθούν: 

• ή τάση γιά περισσότερη γνώση καί πρόοδο 

• ή κάλυψη βαθύτερων ανθρωπίνων αναγκών με 

• τήν αναζήτηση ενός ηθικού δέοντος πού διαμορφώνει τό ανθρώπινο ήθος; 

Οι απαντήσεις καί οι γνώμες ώς προς αυτήν τήν τριπλή ερώτηση, είναι αλήθεια, ότι επιδέχονται 
περισσότερες άπό μία αντιμετωπίσεις. 

"Αλλοι χαιρετίζουν τίς καινούργιες δυνατότητες λύσεων σάν ένα χαρμόσυνο μήνυμα, γιά τό 
ξεπέρασμα μιας βαθειάς ανάγκης, πού βιώνεται ώς υπαρξιακή έλλειψη, καί προσκαλούν επιστήμονες 
καί ζευγάρια ή καί μεμονωμένα άτομα νά εκμεταλλευθούν τίς προσφερόμενες ευκαιρίες. 

"Αλλοι πάλι, θετικά προσανατολισμένοι, δέν παύουν εντούτοις νά διστάζουν ώς προς τίς ενδε
χόμενες μελλοντικές συνέπειες, εφόσον δέν μπορούν άπό τώρα νά ελεγχθούν στην πληρότητα τους, 
ιδιαίτερα μάλιστα πού οι πειραματισμοί γίνονται στον άνθρωπο. 

"Αλλοι, έχοντας τήν πεποίθηση, ότι οι παρεμβάσεις αυτές εγγίζουν στην ουσία του τόν άνθρωπο 
καί μπορούν νά επιφέρουν βαθύτατες αλλοιώσεις στίς τωρινές άλλα καί στίς μελλοντικές σχέσεις 
τών ζευγαριών, τών παιδιών καί τών κοινωνιών παρόλο ότι συμπαθούν τήν επιθυμία τους καί 
αναγνωρίζουν τήν υφιστάμενη έλλειψη παιδιών ώς ατέλεια στην ένωση ενός άνδρα καί μιας γυναί-
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κας συνιστούν επιφυλακτικά ή καί ανεπιφύλακτα τήν αποχή άπό τέτοιου είδους ενέργειες. Στό 
επίπεδο του ανθρώπου, λέγουν, ή σεξουαλική συνεύρεση προσδίδει ενα "σύν" στην ποιότητα της 
τεκνογονίας. Έπί προσωπικού επιπέδου δέχονται, ότι ή άσκηση συμβουλευτικής καθοδηγήσεως 
εΐναι "εκ των ων ουκ άνευ" γιά τή συμπαράσταση σ' εκείνα τά άτομα πού αντιμετωπίζουν τήν πρό
κληση της σύγχρονης τεχνολογίας γιά την κάλυψη βαθύτατων αναγκών καί επιθυμιών. 

Ή άσκηση όμως μιας τέτοιας συμβουλευτικής ενέχει πολλές δυσκολίες, καί άπό τήν μεριά των 
συμβούλων καί άπό τήν μεριά τών συμβουλευόμενων. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν δέν έχουν ξεπεραστεί 
άλλα καί δέν έχουν αποσαφηνιστεί τά ηθικά διλήμματα πού προκύπτουν, σέ τυχόν επιλογές πού 
οφείλουν νά κάνουν γιατροί καί πελάτες τους σέ πλήθος θεμάτων. Αναφέρω μερικά άπό αυτά: 

1. τήν αντισύλληψη 

2. τήν προγεννητική διάγνωση 

3. τόν καθορισμό καί τήν επιλογή τοΰ φύλου 

4. τήν άμβλωση 

5. τήν τεχνητή σπερματέγχυση (in vivo) 

6. τήν εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro) 

7. τίς φέρουσες μητέρες 

8. τίς άντικαθιστώσες ή αναπληρωματικές μητέρες, κλπ. 

Σ' αυτά τά προβλήματα θά πρέπει νά προστεθούν όλα εκείνα πού συνδέονται μέ τήν ηθικότητα 
ερευνητικών σχεδίων, τά οποία σκοπεύουν στην τελειοποίηση μεθόδων καί τεχνικών, πού θα εφαρ
μοσθούν γιά τήν υπέρβαση τών πιό πάνω αναπαραγωγικών ατελειών. 

Αναζήτηση κριτηρίων 

Μέ ποια κριτήρια εν τούτοις θά στοιχειοθετηθεί αυτό τό ηθικό δέον πού θά διαμορφώσει τό 
ανθρώπινο ήθος; Μέ ποια κριτήρια ό "ηθικός επιστήμονας" άλλα καί όλοι εμείς θά αντιμετωπίσουμε 
τίς παλαιές αυτές ανάγκες καί επιθυμίες τοΰ άνθρωπου μέ τίς νέες μορφές επιλύσεων πού προτείνει 
ή σύγχρονη πραγματικότητα; 

Γιά ορισμένους είναι αλήθεια ότι πηγή εμπνεύσεως θά αποτελέσει ή διδασκαλία της 'Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Στην 'Ορθόδοξη Ελλάδα τής έσχατης δεκαετίας τοΰ εικοστού αιώνα, ή πίστη παίζει 
ακόμα έστω καί μή συνειδητά ενα σημαίνοντα ρόλο στή συνείδηση τοΰ πληθυσμού καί προσδιορίζει 
επίσης κανόνες συμπεριφοράς καί αξιολογήσεως προσώπων, πράξεων καί καταστάσεων. 

Πώς θά μπορούσαμε, λοιπόν, νά θέσουμε τίς βάσεις πού θα μας βοηθήσουν νά διερμηνεύσουμε τά 
στοιχεία πού μας προσφέρει ή μακραίωνη Παράδοση της Εκκλησίας μας καί νά συνοδεύσουμε μέ 
αυτά στον βίο τόν σύγχρονο άνθρωπο, μέ τήν ϊδια ενάργεια καί φιλανθρωπία; 
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(Στό σημείο αυτό πρέπει νά υπογραμμίσουμε την ανάγκη σοβαρής, νηφάλιας, εμπεριστατωμένης, 
άγαπητικής, συγχωρητικής, φιλάνθρωπης, ευαίσθητης, νοήμονος, ταπεινής -ώς προς τήν έκφραση της-
άλλά καί ταπεινόφρονος -ώς προς τήν προσέγγιση των επιστημονικών επιτευγμάτων- υπεύθυνης μελέ
της καί μέ προσευχή καί ικεσία εναγώνιας αναζήτησης δρόμων αντιμετώπισης καί ανακούφισης τών 
έμπερίστατων σύγχρονων ανθρώπων.) 

Γιά άλλους τό ζήτημα δέν είναι πλέον τί λέει ή πίστη, αλλά νά γνωρίζουμε πώς θά ενεργήσουμε 
όταν δέν υπάρχει πιά πίστη, πώς νά βρούμε μιά συνάφεια καί συνοχή στίς ενέργειες μας όταν δέν 
υπάρχουν πιά σημεία αναφοράς καί βρισκόμαστε μπροστά σ' ενα κενό πλαίσιο αναφοράς. Τό ενδιαφέ
ρον, λοιπόν, τοποθετείται πρίν απ' όλα προς τήν κατεύθυνση της γνωσιολογίας καί της φιλοσοφικής 
ηθικής. Δέν θεωρώ όμως σκόπιμο νά επεκταθώ στή θεώρηση τού θέματος άπ' αυτή τή σκοπιά. 

Τά πράγματα δέν είναι καθόλου άπλα. 'Ακόμα καί μέ τήν ίδρυση κέντρων βιοϊατρικής ηθικής ή καί 
συνδέσμου τέτοιων κέντρων, ό δρόμος θά είναι μακρύς, έ'ως ότου καταλήξουν οι διάφορες επιστήμες, 
κατόπιν διεπιστημονικού διαλόγου, σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα καί λύσεις κοινής αποδοχής. 
'Ακόμα καί αν εκπρόσωποι τού κλήρου καί της θεολογικής επιστήμης μετέχουν σέ επιτροπές ιατρικής 
ηθικής καί βιοηθικής ή στρογγυλά τραπέζια καί κύκλους ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων όπως ή 
αποψινή κατόπιν ειδικής προετοιμασίας τους σέ ζητήματα βιοϊατρικής ηθικής κατά τίς σπουδές τους, 
εΐναι δύσκολο νά υποστηρίξουν καί νά επιβάλουν τίς απόψεις τους. Πιθανόν νά είναι χρήσιμο, νά 
έμφανισθύν ώς σύμβολα μιας "διαφορετικής πραγματικότητος", πού έχουν ώς ρόλο τους, νά προφέ
ρουν έναν προφητικό λόγο εμπνεόμενο από αυτήν ακριβώς τήν "διαφορετική πραγματικότητα". 

Ό λόγος τους αυτός θά βασίζεται σ' έναν άποκαλυμμένο λόγο πού αυτόν καταθέτουν καί γι' αυτόν 
δίνουν μαρτυρία. Μαρτυρία γιά τήν αξιοπρέπεια καί τήν μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, 
πού ô Θεός τό γνωρίζει "εξ άκρας συλλήψεως", όταν ακόμα βρίσκεται στην κοιλιά τής μητέρας του ώς 
άμορφο έμβρυο ("τό ακατέργαστόν μου εΐδοσαν οι οφθαλμοί σου" αναφέρει ο ψαλμωδός ρλη' 16) καί 
τό προστατεύει από τότε (στίχος 13). 

Όταν θελήσουν όμως νά εκπροσωπήσουν υπεύθυνα αυτόν τόν λόγο, ή υπευθυνότητα τους αυτή 
δοκιμάζεται καθημερινά στην αντιπαράθεση τους κατά τό διάλογο μέ τίς βιοϊατρικές, φιλοσοφικές, 
ψυχολογικές καί άλλες επιστήμες του άνθρωπου, τήν επίσημη όταν είναι διατυπωμένη διδασκαλία τής 
Εκκλησίας τους, τίς προσωπικές θεολογικές τους ερμηνείες καί τίς απόψεις τών μεμονωμένων 
γιατρών καί λοιπών επιστημόνων, άλλα καί όλων εκείνων πού προστρέχουν στή συμβουλή καί στή 
γνώμη τους. 

Στό τέλος αυτής τής ομιλίας οφείλω νά ομολογήσω ότι μοιάζω μ' εκείνον τόν πρωταγωνιστή ενός 
αγγλικού κινηματογραφικού έργου, πού έφερε τόν παράδοξο τίτλο: "ό άνθρωπος πού νόμιζε ότι 
ανέβηκε ενα λόφο καί κατέβηκε ένα βουνό". Μέ αυτό θέλω νά πώ ότι αισθάνθηκα καί δύσκολα καί 
εύκολα κατά τήν ανάπτυξη τού θέματος. Δέν ξέρω τί θά ήταν πιό εύκολο ή προτιμότερο: ν' ανέβαινα 
ενα βουνό καί νά κατέβαινα ενα λόφο; 

Ή συζήτηση θά τό δείξει! 
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