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Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή του, καὶ ... οἱ «διορθωτικές» μας
παρεμβάσεις (γ΄ βλαστοκύτταρα-μεταμοσχεύσεις1).
ἀπαραίτητες δι ευκρινίσ εις

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιοτεχνολογίας στὶς μέρες μας κάνει δυσδιάκριτα τὰ ὅρια τῆς ἐπιτρεπτῆς ἀπὸ τὴν ἀνεπίτρεπτη παρέμβαση
στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ποιά
εἶναι τὰ ὅρια σεβασμοῦ καὶ «ὕβρης» πρὸς
στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ξεκινᾶ τὴν ὕπαρξή του
ἐδῶ ἀλλὰ ἔχει προοπτική του τὴν
αἰωνιότητα; Αὐτὸ
ποὺ φαίνεται καλὸ
εἶναι πάντα καλό;
Ἀρκοῦν οἱ καλὲς
προθέσεις γιὰ νὰ
ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ παρεμβαίνουμε στὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου; Ὁ πατερικὸς λόγος ποὺ λέει
ὅτι τὸ καλὸ δὲν εἶναι καλὸ ἄν δὲ γίνει καὶ
μὲ καλὸ τρόπο εἶναι νομίζω σαφής. Τὸ
πρόβλημα βέβαια εἶναι νὰ προσδιορίσουμε τὸ καλὸ μὲ σαφῆ ἐκκλησιαστικὰ
κριτήρια.
Στὰ τελευταῖα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ
μας τολμήσαμε μιὰ στοιχειώδη προσέγγιση τοῦ θέματος αὐτοῦ ποὺ ἀφορᾶ στὴ

ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ διλλήματα ποὺ τίθενται ἀφοροῦν κυρίως τὴν
ἔναρξη καὶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς ἀπὸ τὴν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγὴ ὥς καὶ τὶς μεταμοσχεύσεις. Ἄν
πράγματι δεχόμαστε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι «...ζῶον
ἐνταῦθα οἰκονομούμενον τοὐτέστιν ἐν τῷ παρόντι
βίῳ, καὶ ἀλλαχοῦ
μεθιστάμενον ἐν
τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι...τῇ πρὸς
Θεὸν νεύσει θεούμενον...»2 τότε κριτήριο γιὰ τὶς ὅποιες παρεμβάσεις μας εἶναι ἄν αὐτὲς συντελοῦν στὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ ὅλου θέματος εἶναι ἡ κατανόηση βασικῶν ὅρων καὶ ἐννοιῶν, ὅπως
ἡ ἔννοια τῆς ζωῆς, τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς νοερῆς - καρδιακῆς ἐνέργειας ποὺ τὸ χαρακτηρίζει, τοῦ χρόνου καὶ
τῆς αἰωνιότητας, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευ-

θερίας καὶ τῆς θυσίας κ.λπ., μὲ τὸν τρόπο
ποὺ αὐτὲς κατανοοῦνται στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ Θεολογία.
Μέχρι τώρα στὰ δύο προηγούμενα τεύχη καὶ παράλληλα μὲ τὰ εἰδικότερα θέματα τῆς ἔκτρωσης καὶ τῆς ἐξωσωματικῆς
γονιμοποίησης θίξαμε δύο καίρια ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη θέματα: α. τὴν ἔννοια τῆς
ζωῆς, τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία βιώνει ὡς
ὑπαρκτικὴ σχέση μὲ τὸ Χριστό3 καὶ
β. τὴν ἔννοια τοῦ νοῦ καὶ
τῆς νοερῆς ἐνέργειας
τοῦ ἀνθρώπου τὴν
ὁποία διακρίνει
ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὴ ἐνέργεια
καὶ λειτουργία.
***
Συνεχίζω
ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ
σταμάτησα στὸ
προηγούμενο
τεῦχος.
Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε αὐτὸ ποὺ λέγεται στὸ Ἆσμα Ἀσμάτων:
«ἐγὼ καθεύδω καὶ καρδία
μου ἀγρυπνεῖ»; Τί ξέρομε οἱ περισσότεροι γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ «ἔσω
ἀνθρώπου» ποὺ ἡ καρδιά του εἴτε μιλᾶ
εἴτε κοιμᾶται εἴτε κάνει ὁ,τιδήποτε ἄλλο
βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση4, σὲ κατάσταση
προσευχῆς ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει «ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι» ὅλο τὸν κόσμο;
Γράφει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
στὸ βιβλίο του «Γράμματα στὴ Ρωσία»5:
“...ὅταν γίνεται λόγος ὄχι γιὰ ἐκεῖνο ποὺ
«βλέπει» ὁ χειροῦργος –δηλαδὴ ἁπλῶς
ἕνα κομμάτι σάρκας, ἕναν ἀπὸ τοὺς μῦς-,
ἀλλὰ γιὰ τὸ πραγματικὸ κέντρο τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ καρδιά μας
σὲ ὄχι μικρότερο βαθμὸ ἀλλὰ ἴσως καὶ σὲ
ἀκόμη μεγαλύτερο ὑπερβαίνει τὰ ὅρια
αὐτοῦ τοῦ κόσμου,...καὶ «ἐκεῖ», στὸ ὑπερκόσμιο ἐπίπεδο, στὴν κίνηση τῆς ἀγάπης,
οἱ ἄνθρωποι γίνονται τόσο οἰκεῖοι, ὥστε

νὰ ἐξαφανίζονται τὰ «σύνορα» μεταξύ
τους”.
Συνεχίζοντας ὁ Γέροντας τὸ λόγο του
λέει γιὰ τό θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ τὰ
ἑξῆς: “Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θὰ σοῦ πῶ
ὅτι μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο
εἶμαι ἐναντίον τῆς μεταμοσχεύσεως τῆς
καρδιᾶς. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ πράξη
αὐτὴ βρίσκεται πάντοτε στὰ ὅρια τοῦ
φόνου τοῦ δότη». Καὶ πιὸ κάτω
γράφει μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνθρώπου
ὡς ζώου ἐκ μέρους ἐπιστημόνων: «...ἔτσι
λοιπὸν ὁ μεγαλοφυὴς αὐτὸς χειρουργὸς στὴν
καρδιὰ
τοῦ
ἀνθρώπου τίποτε ἄλλο δὲν εἶδε
παρὰ μόνο κάποιον μῦ...Τὸν
ἔδειξε σὲ ὅσους
ἦταν μαζί του κατὰ
τὴν ἐγχείρηση, ὅταν
αὐτὸς ὁ μῦς ἀκόμη
«παλλόταν» ὡς ζωντανός!
Καταλαβαίνεις τὸ πράγμα αὐτό;
Ἐγὼ ὅμως θέλω νὰ τὸ βλέπω αὐτὸ ὡς
ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ἐξωτερικὴ
μορφὴ τοῦ σώματός του δὲν εἶναι ἀκόμη
πάντοτε αὐθεντικὰ Ἄνθρωπος. Καὶ ὅταν
γίνεται λόγος γιὰ τὸν «ζωολογικὸ κῆπο»,
τότε μποροῦν νὰ ἐπιτραποῦν τέτοιες
ἐγχειρήσεις”.
Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ξεπερνᾶ τὴ ζωώδη κατάσταση καὶ νὰ γίνεται πραγματικὰ ἄνθρωπος σύμφωνα μὲ
τὸν Γέροντα Σωφρόνιο ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλους
τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ
συνάντηση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ἡ Χριστοποίησή του. Ἡ συνάντηση αὐτὴ ὁδηγεῖ τὸν
ἄνθρωπο σὲ ἄλλες διαστάσεις. Ὁ χῶρος
καὶ ὁ χρόνος ποὺ φυλακίζουν τὸν ἄνθρωπο καταργοῦνται καὶ ὁ ἄνθρωπος γεύεται
τὴν αἰωνιότητα.
Τί εἶναι αἰωνιότητα; Μήπως ἡ ἀτελεύ-

τητη ροὴ τοῦ χρόνου; Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Θεολόγος γράφει στὸ 17ο κεφάλαιο στιχ.
3 τοῦ Εὐαγγελίου του: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ
αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον
ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν
Χριστόν». Σύμφωνα μὲ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ
αἰωνιότητα δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη
κατάσταση ἀλλὰ ταυτίζεται μὲ τὴ γνώση
τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ. Τὸν προσωπικὸ
αὐτὸν Θεὸ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ὁ Χριστός, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ αἰωνιότητα
βιώνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς μετοχὴ
στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ὄχι ἠθικὰ ἀλλὰ
ὀντολογικά καὶ ταυτίζεται μὲ τὴ θέωση
τοῦ ἀνθρώπου.
«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν
ἐστί»6, δηλαδὴ στὴν καρδιά μας ὅπου
εἶναι τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ὑπάρξεώς μας, ἡ ἕδρα τῆς νοερῆς ἐνέργειας τῆς
ψυχῆς. Ἡ νέκρωση τοῦ ἐγκεφάλου δὲν συνεπάγεται παύση τῆς νοερῆς ἐνέργειας τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπώλεια τῆς συνειδήσεως.
Ὅταν καθεύδει ὁ ἄνθρωπος (ὅπως καὶ ἄν
ἑρμηνεύσουμε αὐτὴν τὴν ὕπνωση) ἡ καρδία ἀγρυπνεῖ. Καὶ ἄν ἡ καρδία ἀγρυπνεῖ
ποιός μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴ συνάντηση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἐκεῖ στὸ κέντρο
τῆς ἐνέργειας τοῦ νοῦ καὶ ὄχι στὰ «μετόχια» της7. Ποιός μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴ
νοερὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὰ ἀσχημάτιστα ἐγκεφαλικῶς κρυοκατεψυγμένα ἔμβρυα γιὰ νὰ
τὴν ἀποκλείσει καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ
νοσηλεύεται μὲ κατεστραμένο ἔστω τὸν
ἐγκέφαλό του;
Λένε κάποιοι: μὰ εἶναι θέμα χρόνου
καὶ πρέπει νὰ προλάβουμε τὴ σήψη τῶν
ὀργάνων ἤ «...ἡ σχολαστικὴ ἀγωνία τοῦ
ἀπόλυτου προσδιορισμοῦ τῆς στιγμῆς
τοῦ θανάτου δὲν ἔχει...νόημα»8. Ὡς πρὸς
τὸ θέμα τοῦ χρόνου ὑπάρχει στὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἔννοια
τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου. Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι ζώντας μέσα στὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ὁ χρόνος παύει νὰ λειτουργεῖ ὡς παρόν, παρελθὸν καὶ μέλλον. Τὰ πάντα
εἶναι παρόντα γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι «Σήμερον

κρεμᾶται», «Σήμερον γεννᾶται» καὶ στὴ
ἀναφορὰ τῆς Θείας Λειτουργίας λέμε γιὰ
τὴ Βασιλεία τὴν μέλλουσα ποὺ μᾶς ἔχει
ἤδη χαριστεῖ καθὼς καὶ ὅτι θυμηθήκαμε
ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴ σωτηρία
μας, «τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως ...τῆς δευτέρας καὶ
ἐνδόξου πάλιν παρουσίας».
Στὸ Θεό δὲν ὑπάρχει χρόνος καὶ ὅταν ὁ
Θεὸς συναντιέται μὲ τὸν ἄνθρωπο τότε ἡ
στιγμὴ γίνεται χιλιετία («χίλια ἔτη ἐν
ὀφθαλμοῖς σου Κύριε ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθὲς
ἥτις διῆλθε» λέει ὁ ∆αυΐδ) ποὺ μπορεῖ νὰ
ἀποβεῖ καθοριστικὴ γιὰ τὴν σωτηρία. Τὸ
μυστήριο τοῦ κοσμικοῦ χρόνου φωτίζεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς αἰωνιότητας. Ἄν κάποιος νομίζει ὅτι εἶναι σχολαστικισμὸς ἡ
ἀγωνία γιὰ τὴν αἰώνια προοπτικὴ τῆς
ἀνθρώπινης ψυχῆς ἄς ἀναλάβει τὴν εὐθύνη νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σ’ αὐτὰ
τὰ ἐπισφαλῆ μονοπάτια. Ἡ Ἐκκλησία
ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτό.
Συνέχεια καὶ τέλος σὺν Θεῷ στὸ ἑπόμενο.
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης
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Προβληματισμοί πάνω στό θέμα τν μεταμοσχεύσεων

Πολύς λόγος γίνεται τά τελευταῖα χρόνια μέ τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων.
Ὑπολογίζεται ὅτι σήμερα περισσότεροι
ἀπό 1,2 ἑκατομμύρια συνάνθρωποι μας σέ
ὁλόκληρο τόν κόσμο ἔχουν ὑποβληθεῖ σέ
κάποια μεταμόσχευση ὀργάνου ἤ ἱστοῦ.
Στή χώρα μας, οἱ μεταμοσχεύσεις καρδιᾶς
ἔχουν αὐξηθεῖ κατά 50% ἀπό τό 2004, ἐνῶ
ἀνάλογη πορεία ἀκολουθοῦν οἱ μεταμοσχεύσεις ἥπατος καί νεφρῶν, οἱ ὁποῖες
τήν τελευταια πενταετία αὐξήθηκαν κατά
17% καί 44% ἀντίστοιχα. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει
ἀπό τά ὑψηλότερα ποσοστά προσφορᾶς
ὀργάνων ἀπό ζῶντος δότη στήν Εὐρώπη,
ἐνῶ ἔχει τό χαμηλότερο ποσοστό προσφορᾶς πτωματικῶν ὀργάνων.
Μέ τόν ὅρο μεταμόσχευση ἐννοοῦμε τήν
ἐμφύτευση ἑνός ἱστοῦ ἤ ὀργάνου πού καλεῖται μόσχευμα καί πού ἀναλαμβάνει τή
λειτουργία τοῦ ἀντίστοιχου ἀνεπαρκοῦντος ὀργάνου.
Ἡ ἀντικατάσταση αὐτή φθαρμένων
ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπό ἄλλον ὑγιῆ θεωρήθηκε ἀπό πολύ νωρίς ὡς μιά νίκη τοῦ
ἀνθρώπου στήν πάλη του μέ τήν ἀρρώστια κι ἔγινε εὐρέως ἀποδεκτή μέ ἀρκετό ἐνθουσιασμό ἀπό τόν ἰατρικό κόσμο.
Ἡ προσφορά ὀργάνων συνδέθηκε αὐτόματα μέ τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη, ἡ ὁποία
π.χ, ὁδηγεῖ μία μητέρα νά προσφέρει τόν
ἕνα της νεφρό στήν κόρη της, γιά νά τῆς
χαρίσει μία ὑγιή καί παραγωγική ζωή.
Σίγουρα ἡ δωρεά ἑνός ἐκ τῶν διπλῶν
ὀργάνων π.χ. ὁ κερατοειδής χιτώνας τοῦ
ματιοῦ ἤ ὁ νεφρός -τό ὁποῖο προέρχεται
ἀπό ὑγιή ζωντανό δότη ἀποτελεῖ πράξη
ἀλτρουϊσμοῦ καί «καθαρῆς» ἀγάπης. Τί γίνεται ὅμως στήν περίπτωση μονήρων
ὀργάνων ὅπως π.χ. ἡ καρδιά, ὁπότε τό μόσχευμα προέρχεται ἀπό «ἐγκεφαλικῶς νεκρούς» δότες; Πῶς ὁρίζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος; Μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά συνηγορήσει στή λήψη τῶν ὀργάνων πρίν

ἀπό τήν ὁριστική διάλυση τῆς συνάφειας ψυχῆς καί σώματος; Τά παραπάνω
ἐρωτήματα ἔχουν προβληματίσει τόν ἐπιστημονικό καί τόν ἐκκλησιαστικό κόσμο.
∆ιακεκριμένοι ἐντατικολόγοι ταυτίζουν τόν βιολογικό θάνατο ἑνός ἀνθρώπου μέ τή νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ
στελέχους. Τό στέλεχος εἶναι τό τμῆμα τοῦ
ἐγκεφάλου ἀπό τό ὁποῖο ἐμφύονται τά
περισσότερα ἐγκεφαλικά νεῦρα, διέρχονται οἱ νευρικές ὁδοί καί στό ὁποῖο βρίσκονται κέντρα πού ρυθμίζουν τήν ἐνσυνείδητη κατάσταση, τή γνωστική καί συναισθηματική ζωή, τήν ἀναπνοή καί τήν
καρδιακή λειτουργία. Ἡ καταστροφή τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ στελέχους φυσιολογικά
ὁδηγεῖ ἄμεσα στήν παύση τῆς ἀναπνοῆς
καί τῆς καρδιακῆς λειτουργίας. Μέ τήν
ἀνάπτυξη ὅμως τῆς τεχνολογίας δημιουργεῖται μία τεχνητή κατάσταση κατά
τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔχει κατεστραμμένο ἐγκεφαλικό στέλεχος καί μηχανικά
ὑποστηριζόμενη ἀναπνοή καί κυκλοφορία. Ἡ κατάσταση αὐτή περιγράφεται ὡς
ἐγκαφαλικός θάνατος. Οἱ ἐντατικολόγοι
χρησιμοποιοῦν συγκεκριμένες κατευθυντήριες ὁδηγίες (Guidelines) - τά λεγόμενα κριτήρια Harvard- γιά νά διαγνώσουν τόν ἐγκεφαλικό θάνατο. Μετά
ἀπό τή διάγνωση αὐτή ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἕνας ὑποψήφιος πτωματικός δότης ἀπό
τόν ὁποῖο εἶναι δυνατό νά ἀφαιρεθοῦν τά
ὄργανα γιά μεταμόσχευση.
Ὡστόσο ὑπάρχουν γιατροί πού θεωροῦν ὅτι ἡ νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους δέν συνεπάγεται ἐγκεφαλική νέκρωση καί ἑπομένως θάνατο. Ὁ καθηγητής κ. Ἀθαν. Ἀβραμίδης ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ
νέκρωση τοῦ στελέχους δέν εἶναι πάντοτε
καθολική, ἀλλά γίνεται κατά περιοχές,
ὥστε ἐπί βλάβης τοῦ νοῦ διατηροῦνται κάποιες ἀπό τίς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου,

ἀκόμη καί μετά τή διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. Πῶς νά κλείσει ἑπομένως ὁ γιατρός τόν ἀναπνευστήρα ὅταν
«ἐγκεφαλικῶς νεκροί» διατηροῦν τήν
κυκλοφορία τοῦ αἵματος, ἀφομοιώνουν
τροφές, ἐπουλώνουν τραύματα, διατηροῦν
διούρηση;» ∆έν εἶναι λίγα τά παραδείγματα ἀνθρώπων πού ἐνῶ θεωρήθηκαν
ἐγκεφαλικῶς νεκροί τελικά ἐπέζησαν.
Σχετικά μέ τά παραπάνω ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου
κ. Ἱερόθεος ἀναφέρει
ὅτι πολλές φορές ἡ
πορεία τοῦ θανάτου
εἶναι ἀναστρέψιμη
ὅταν ἡ παύση τῆς
λειτουργίας τῶν
ὀργάνων γίνεται σταδιακά. Ἀκόμη κι ὅταν
μερικά ὄργανα κινοῦνται μέ ὑποστηρικτικές λειτουργίες,
ἡ ψυχή ἐξακολουθεῖ
νά βρίσκεται καί νά ἐνεργεῖ μέσα στό
σῶμα. Ἔτσι εἶναι δυνατό ὁ ἄνθρωπος νά
μήν ἔχει συνείδηση τοῦ περιβάλλοντος
κόσμου, νά μήν σκέπτεται, νά μήν ἀντιλαμβάνεται, ἀλλά ἐφόσον λειτουργεῖ ἡ
καρδιά, λειτουργεῖ καί ἡ νοερά ἐνέργεια
τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς, ἀκόμη κι ὅταν
ἔχει καταστραφεῖ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου κι ὁ ἴδιος θεωρεῖται ἐγκεφαλικά νεκρός, ἡ ψυχή δέν ἔχει ἀποχωρισθεῖ ἀπό τό
σῶμα.
Χαρακτηριστικά ὁ π. Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι: «∆έν
εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε τήν ἀκριβή ὥρα χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπό τό
σῶμα, ἀφοῦ τό μυστήριο τοῦ θανάτου παραμένει πάντοτε μυστήριο. Ὡς ἐκ τούτου
δέν δυνάμεθα νά δεχθοῦμε παρέμβαση λήψης ὀργάνων πρίν τόν ὁριστικό θάνατο
ἐφ᾽ ὅσον ἀντιστοιχεῖ σέ ἀφαίρεση ζωῆς. Ὁ
σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα. Ἐπίσης, δέν
δικαιολογεῖται ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπό

ἐγκεφαλικά νεκρό δότη, ἐπιδή σέ λίγα λεπτά χωρίς μηχανική ὑποστήριξη θά καταλήξει. ∆έν γνωρίζουμε τίς διεργασίες
πού ἐπιτελοῦνται στήν ψυχή τά λίγα
αὐτά τό λεπτά. Ἡ ἱστορία δέν εἶναι μόλις
τρία δευτερόλεπτα ἀκόμη καί θά πεθάνει.
Γιά τό μάτι τοῦ Χριστοῦ τά δευτερόλεπτα
αὐτά εἶναι αἰώνας».
Σύμφωνα μέ τά παραπάνω γίνεται εὔκολα ἀντιληπτή ἡ πολυπλοκότητα τοῦ θέματος τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἀπαραίτητη τίθεται ἡ κριτική στάση καθενός
ἀπό ἐμᾶς ἀπέναντι
στό θέμα αὐτό σεβόμενοι πάντοτε τόν
ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ἑνότητα,
καθώς ἐπίσης καί
τήν ἔννοια τῆς ζωῆς
καί τοῦ θανάτου.

Πηγές:
-Ἀθαν. Β. Ἀβραμίδης (καρδιολόγος, καθηγητής Ἐντατικῆς θεραπείας Παν/μίου
Ἀθηνῶν), Τί θά θέλαμε νά μάθουμε γιά
τόν ἐγκεφαλικό θάνατο.
-Σεραφείμ Νανᾶς (Ἐπικ. Καθηγητῆ
Ἐντατικῆς θεραπείας Παν/μίου Ἀθηνῶν),
Ἐπιστημονική θεώρηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ
θανάτου.
-Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος
(Βλάχος), Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπο ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική πλευρά.
-Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων,
Οἱ μεταμοσχεύσεις στήν Ἑλλάδα.
-π. Κων/νος Στρατηγόπουλος, Μεταμόσχευση ζωτικῶν ὀργάνων.
-π. Κων/νος Στρατηγόπουλος, Στά πρόθυρα μιᾶς «θεολογίας» τῆς εὐθανασίας
-Μοναχός ∆αμασκηνός Ἁγιορείτης,
Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί μεταμοσχεύσεις ζωτικῶν ὀργάνων.
∆έσποινα Ἁγιαννιωτάκη, Ἰατρός

Βλαστοκύτταρα: Μύθος καί πραγματικότητα

Βομβαρδισμός πληροφοριῶν σχετικά
μέ τή φύλαξη τῶν βλαστοκυττάρων τῶν
παιδιῶν τους καταιγίζει τούς γονεῖς τούς
τελευταίους μῆνες τῆς κύησης. «∆ῶρο
ζωῆς ἀπό σᾶς γιά τά παιδιά σας», «Μοναδική εὐκαιρία σωτηρίας γιά σᾶς καί τό
παιδί σας», «Μοναδική στιγμή, μοναδική
ἀπόφαση» εἶναι κάποιες ἀπό τίς ἐκφράσεις πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἰδιωτικές τράπεζες φύλαξης. Φτάνει στό σημεῖο ὁ κάθε
γονέας νά νιώθει τύψεις καί ἐνοχές ἐάν
τυχόν ἀρνηθεῖ νά συμμετέχει σ’ αὐτή τή
διαδικασία. Τό θέμα αὐτό χρειάζεται προσοχή. Ἐν συντομίᾳ θά ἀναφέρουμε τήν
ἄποψή μας γιά τό
θέμα καί θά προσπαθήσουμε νά ξεκαθαρίσουμε λίγο
τά πράγματα.
Καταρχήν τί εἶναι
τά βλαστοκύτταρα;
Εἶναι ἀρχέγονα
κύτταρα τά ὁποῖα
ἀποτελοῦν πρόδρομες μορφές ὅλων
τῶν κυττάρων τοῦ
ἀνθρώπινου σώματος καί κάτω ἀπό κατάλληλες συνθῆκες
μποροῦν νά μετατραποῦν σέ ὅλους τους
τύπους κυττάρων τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὑπάρχουν διάφοροι τύποι βλαστοκυττάρων
ἀνάλογα ἀπό τίς πηγές πού προέρχονται,
τά σωματικά τά ἐμβρυικά, καί τά ὀμφαλοπλακουντιακά.
Πηγές λήψης βλαστικῶν κυττάρων:
Ἐμβρυικά βλαστοκύτταρα ἀπαντῶνται
στά ἀρχικά στάδια ἀνάπτυξης τοῦ
ἐμβρύου. Ἕνας πιθανός τρόπος γιά τήν
ἀπομόνωση ἐμβρυικῶν βλαστοκυττάρων
εἶναι ἡ διάρρηξη τοῦ ἐμβρύου προτοῦ αὐτό
ἐνσωματωθεῖ στή μήτρα. Στό στάδιο αὐτό
τό ἔμβρυο ὀνομάζεται βλαστοκύστη (5-6
ἡμερῶν) ἐνῶ ἀπό αὐτή συλλέγεται ὁ
κυτταρικός πυρήνας τοῦ ὁποίου τά κύτταρα δημιουργοῦν ὅλους τους ἱστούς τοῦ
ἀνθρώπινου σώματος.
Ἄλλη μιά πρόταση περιλαμβάνει τήν πα-

ραγωγή ἐμβρυικῶν βλαστικῶν κυττάρων ἀπό πρόωρα in vitro γονιμοποιημένα ἔμβρυα πού ἔχουν πεθάνει ξαφνικά. Τό
θέμα ἐδῶ εἶναι νά καθοριστοῦν συγκεκριμένα κριτήρια πού θά χαρακτηρίζουν
τό ἔμβρυο ὡς νεκρό. Ἡ ἐξακρίβωση αὐτή
τῶν κριτηρίων σέ ἐπίπεδο κυττάρων
εἶναι στόχος πολύ δύσκολος καί εἶναι προσπάθεια παρόμοια μέ τόν καθορισμό τῶν
κριτηρίων πού χαρακτηρίζουν ἕναν
ἄνθρωπο ὡς ἐγκεφαλικά νεκρό.
Ἐνήλικας. Βλαστικά κύτταρα μποροῦν
νά συλλεχθοῦν ἀπό τό λίπος τῶν ἐνηλίκων τό ὁποῖο συλλέγεται εἴτε μέ λιποαναρρόφηση, εἴτε
κατά τή διάρκεια
προγραμματισμένης γιά ἄλλο λόγο
χειρουργικῆς ἐπέμβασης. Σωματικά
βλαστικά κύτταρα
εἶναι ἐκεῖνα πού
ἑδρεύουν σέ διαφοροποιημένους
ἱστούς, στόν ὀργανισμό τοῦ ἐνήλικα,
καί ἔχουν τήν ἱκανότητα νά φτιάξουν ἤ νά ἀναπλάσουν τά
κύτταρα τοῦ ἱστοῦ στόν ὁποῖο βρίσκονται,
γιά παράδειγμα τά βλαστοκύτταρα τοῦ
ἐγκεφάλου ὑπό κανονικές συνθῆκες διαφοροποιοῦνται σέ νευρικά κύτταρα καί
ὄχι σέ κύτταρα καρδίας. Τά ἐνήλικα βλαστοκύτταρα διαφέρουν ἀπό τά ἐμβρυικά
ὡς πρός τήν ἱκανότητα πολλαπλασιασμοῦ
(τά τελευταῖα διαιροῦνται γρηγορότερα
καί ἑπομένως μποροῦν νά ἀνανεώνονται
ἀποτελεσματικότερα) καί ὡς πρός τή δυνατότητα διαφοροποίησης σέ περισσότερα εἴδη κυττάρων. Ἀπό τή φύση τους, λοιπόν τά ἐμβρυικά βλαστοκύτταρα ἔχουν δυνητικά πολύ εὐρύτερες θεραπευτικές
ἐφαρμογές.
Πηγή λήψης μεσεγχυματικῶν βλαστοκυττάρων μποροῦμε νά πάρουμε ἀπό
τούς πολφούς τῶν νεογιλῶν, ἀπό τούς
φρονιμίτες καθώς καί ἀπό δόντια πού ἐξά-

γονται γιά ὀρθοδοντικό σκοπό.
Καί τέλος μποροῦμε νά συλλέξουμε
βλαστικά κύτταρα ἀπό τό αἷμα τοῦ πλακούντα καί τό σῶμα τοῦ ὀμφάλιου λώρου.
Γιά τή συλλογή μεγαλύτερου ἀριθμοῦ
βλαστικῶν κυττάρων ἐφαρμόζεται εἰδική μέθοδος ἔκπλυσης ἀποστράγγισης τοῦ
πλακούντα. Τά αἱμοποιητικά βλαστικά
κύτταρα εἶναι αὐτά πού συλλέγονται ἀπό
τό ὀμφαλοπλακουντιακό αἷμα καί ἔχουν
τήν ἱκανότητα νά ἀναπαράγονται καί
νά ἀναπτύσσονται σέ βασικά κύτταρα
τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν, σέ κύτταρα τοῦ
αἵματος, δηλαδή σέ ἐρυθρά αἱμοσφαίρια
καί αἱμοπετάλια, καί σέ κύτταρα τοῦ
ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.
Ἡ φύλαξη τώρα
τῶν βλαστικῶν
κυττάρων αὐτῶν,
γίνεται στίς ἰδιωτικές καί στίς δημόσιες τράπεζες. Οἱ
ἰδιωτικές τράπεζες
ἀναπτύσσουν μία
ραγδαία δράση τά
τελευταῖα χρόνια
στήν Ἑλλάδα. ∆έν
εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ
χώρα μας διαθέτει
τό 20% τῶν ἰδιωτικῶν τραπεζῶν πού
λειτουργοῦν παγκοσμίως. Σέ συνεργασία
μέ ἰδιωτικά μαιευτήρια οἱ τράπεζες αὐτές
προωθοῦν τή διαφύλαξη τῶν βλαστικῶν
κυττάρων, συλλέγοντας αἷμα ἀπό τόν
ὀμφάλιο λῶρο κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ μέ σκοπό, ὅπως διαφημίζουν, νά
ἀντιμετωπίσουν στό μέλλον σοβαρά προβλήματα ὑγείας τῶν παιδιῶν τους, ὅπως
γιά παράδειγμα λευχαιμία ἤ ἄλλες κακοήθειες τοῦ αἵματος. Γιά τή διαδικασία
λήψης, ἐπεξεργασίας καί φύλαξης οἱ γονεῖς πληρώνουν ἀπό 1.500 ἕως 3.000 €
Σύμφωνα ὅμως μέ τόν εἰδικό συνεργάτη τράπεζας βλαστοκυττάρων τοῦ ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν ἐρευνῶν τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, κ. Ἀνδρέα Παπασάββα, ἡ ἰδιωτική φύλαξη τοῦ ὀμφαλοπλακουντιακοῦ αἵματος δέν ἔχει στόχο τή
λευχαιμία, τόν καρκίνο τοῦ αἵματος, για-

τί ἡ χρήση τῶν δικῶν του βλαστοκυττάρων σέ παιδιά πού πάσχουν ἀπό κακοήθη αἱματολογική νόσο ὅπως λευχαιμία,
εἶναι ἀδύνατη. Ἡ αὐτόλογη ὅπως λέγεται μεταμόσχευση εἶναι ἄχρηστη ἐπειδή
καί τά κύτταρα πού ἔχουν φυλαχθεῖ,
εἶναι ἤδη ἄρρωστα. Θά χρειασθεῖ κύτταρα συμβατοῦ δότη, κάτι πού στίς ἰδιωτικές τράπεζες φύλαξης εἶναι ἀδύνατον νά
βρεθοῦν.
Οἱ ἰδιωτικές τράπεζες δέν ἀσχολοῦνται
μέ τήν ἱστοσυμβατότητα τῶν κυττάρων
πού φυλάσσονται. Ἄρα δέν συμμετέχουν
στήν παγκόσμια δεξαμενή μοσχευμάτων,
καί ἔτσι μειώνουν τήν πιθανότητα εὕρεσης κατάλληλων μοσχευμάτων γιά ὅλους,
κάτι τό ὁποῖο στά
δημόσια νοσοκομεῖα γίνεται. Ἐκεῖ
βέβαια ἡ φύλαξη
δέν εἶναι προσωπική.
Ὁ κ. Ἀνδρέας Παπασάββας ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἰδιωτική
φύλαξη ἔχει στόχο
ἐφαρμογές τῆς ἀναγεννητικῆς
ἰατρικῆς ὅπως θεραπεία τοῦ διαβήτη τύπου1, τῆς σκλήρυνσης κατά πλάκας, τοῦ τραυματισμοῦ
τοῦ νευρικοῦ ἤ τοῦ καρδιακοῦ ἱστοῦ,
ρευματικά νοσήματα».
Οἱ ἰδιωτικές τράπεζες, ὅμως, θά πρέπει
νά τηροῦν τίς προδιαγραφές ἀσφαλείας
καί ποιότητας. Τό κράτος θά πρέπει κάτι τό ὁποῖο ἀκόμα δέν ἔχει γίνει- νά ἐπιθεωρεῖ ὅλες τίς τράπεζες. Ὁ κ. Ἀνδρέας
Παπασάββας γιά τό θέμα αὐτό ἀναφέρει
«Στήν Ἑλλάδα χρειάζονται περίπου 5.000
συλλογές (καί ὄχι 10.0000 τό χρόνο) στίς
ἤδη λειτουργοῦσες δημόσιες τράπεζες
ὥστε νά καλύψει τίς ἀνάγκες ὅλου τοῦ
πληθυσμοῦ. Στατιστικά δηλαδή μέ τόν
ἀριθμό αὐτό, καλύπτεται κάθε ἱστολογικός τύπος. Ἄν λοιπόν τό ὑπουργεῖο Ὑγείας χρηματοδοτήσει 3-4 δημόσιες τράπεζες
μέ τό ἕνα δέκατο τῶν χρημάτων πού
σχεδιάζει νά δωρίσει στίς ἰδιωτικές μέσῳ

τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, κάθε παιδί
θά βρίσκει τό μόσχευμα πού τοῦ χρειάζεται στή δύσκολη ὥρα».
Τελειώνοντας ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἔρευνα γιά τά βλαστοκύτταρα προκαλεῖ στόν
ἐπιστημονικό κόσμο ἔντονους προβληματισμούς.
Ὁ πρῶτος προβληματισμός ἔγκειται
στήν ἀσφαλή χρησιμοποίησή τους. Σύμφωνα μέ τήν διευθύντρια ἐρευνῶν τοῦ
ἑλληνικοῦ ἰνστιτούτου Παστέρ κ. Ρεβέκκα Μάτσα: «Ἡ μεταμόσχευση ἐμβρυικῶν
βλαστοκυττάρων ἐνέχει τόν κίνδυνο καρκινογένεσης, λόγῳ τοῦ γρήγορου καί
ἀπεριόριστου τρόπου μέ τόν ὁποῖο πολλαπλασιάζονται».
Ἕνας ἄλλος προβληματισμός μέ ἔντονα βιοηθικά ἐρωτήματα ἔγκειται στήν
πηγή λήψης τῶν ἐμβρυικῶν βλαστοκυττάρων, τά πρόωρα ἔμβρυα, τά ὁποῖα εἶναι
ἐργαστηριακά δημιουργήματα, ἤ προέρχονται ἀπό ἀμβλώσεις. Γνωρίζουμε ὅτι
κάθε πηγή βλαστοκυττάρων, δυνητικά,
ἔχει τή δυνατότητα νά δημιουργήσει ἕνα
ὁλοκληρωμένο ἔμβρυο.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ κ. Κούλης Γιαννουκάκος, διευθυντής Ἐρευνῶν στό Ἐργα-

στήριο Μοριακῆς ∆ιαγνωστικῆς τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν ∆ημόκριτος, «μέ τά βλαστικά κύτταρα πού λαμβάνεις στό ἐργαστήριο μέ τεχνητή γονιμοποίηση τοῦ
ὠαρίου, μπορεῖς νά... δημιουργήσεις ἀπό
τήν ἀρχή ἕναν ἄνθρωπο!».
∆ημιουργώντας ὅμως ἕνα ἔμβρυο φτιάχνουμε ἕνα ὁλοκληρωμένο ἄνθρωπο,
ἕνα πρόσωπο. Ἡ ἀξία τοῦ προσώπου
ὑπάρχει ἤδη, ὅμως, ἀπό τή στιγμή τῆς γονιμοποίησης τοῦ ὠαρίου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ
ἀπομόνωση βλαστικῶν κυττάρων ἀπό
τήν βλαστοκύστη δέν εἶναι ἀποδεκτή
ἐπειδή θανατώνεται τό ἔμβρυο ἀλλά καί
ἡ λήψη βλαστοκυττάρων μέ ὁποιοδήποτε τρόπο πού στοχεύει στήν δημιουργία
ὁλοκληρωμένου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος στή
συνέχεια θυσιάζεται προκειμένου νά ληφθοῦν τά ὄργανά του δέν μπορεῖ ἐπίσης
νά γίνει ἀποδεκτό.
Ἡ ἀπόφαση εἶναι προσωπική καί γίνεται ἐλεύθερα. Ἄς εἴμαστε περισσότερο
προσεκτικοί καί ἐνημερωμένοι στό τί
κάνουμε καί τά ὑπόλοιπα ἄς τά ἀφήσουμε στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Εὐάννα Κεφαλογιάννη-Μαζωνάκη,
Ἰατρός

«Ἐξαρτόμαστε ἀπό τούς θανατοποινίτες γιά τίς μεταμοσχεύσεις»
«Ἡ Κίνα ἀνακοίνωσε χθές τήν ἔναρξη τῆς λειτουργίας ἑνός ἐθνικοῦ συστήµατος δωρεᾶς ὀργάνων, ἀποκαλύπτοντας γιά πρώτη φορά πόσο πολύ βασίζεται γιά τίς µεταµοσχεύσεις στά ὄργανα πού ἀφαιροῦνται ἀπό κατάδικους πού ἐκτελοῦνται. Τά νοσοκοµεῖα τῆς Κίνας ἐξαρτῶνται ἀπό
τά ὄργανα τῶν θανατοποινιτῶν, τά ὁποῖα ἀφαιροῦνται µέσα σέ ἀσθενοφόρα πού περιµένουν στόν
τόπο τῆς ἐκτέλεσης, ὥστε νά πιστοποιήσει ὁ γιατρός τόν θάνατο τοῦ φυλακισµένου, ἀποκάλυψε ὁ Κινέζος ὑφυπουργός Ὑγείας Χουάνκ Τζιεφού. Παρά τόν κανονισµό πού ἰσχύει ἀπό τό 2007
καί ἀπαγορεύει τίς δωρεές ὀργάνων ἀπό πρόσωπα πού δέν ἔχουν συγγενική σχέση ἤ πού συνδέονται συναισθηµατικά µέ τόν ἀσθενή, ἡ ἐφηµερίδα «China Daily» ἀναφέρει ¬τι τό 65% τῶν
ὀργάνων πού µεταµοσχεύονται προέρχονται ἀπό ἐκτελεσµένους θανατοποινίτες.
Ὁ ὑφυπουργός Χουάνκ ὑπογράµµισε πώς χρειάζεται ἡ γραπτή συγκατάθεση τοῦ θανατοποινίτη γιά νά χρησιµοποιηθοῦν ὄργανά του γιά µεταµόσχευση. Ὡστόσο ≤νας κορυφαῖος χειρουργός, ὁ Τσιάν Τζιανµίν, ἐπικεφαλῆς τοῦ τµήµατος µεταµοσχεύσεων στό νοσοκοµεῖο Χουασάν τῆς
Σανγκάης, ὑπαινίχθηκε ¬τι οἱ καταχρήσεις τοῦ συστήµατος αὐτοῦ εἶναι κάτι συνηθισµένο σέ µία
χώρα ¬που χιλιάδες ἄνθρωποι ἐκτελοῦνται κάθε χρόνο καί ¬που, λόγῳ ἔλλειψης ἐθελοντῶν δωρητῶν, µόνο τό 1% τῶν ἀσθενῶν πού χρειάζονται µεταµόσχευση βρίσκει µόσχευµα».
TΗΕ ΤΙΜΕS, Τῆς Jane ΜacΑrtney (Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 27/8/2009)

