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Η Ιατρική Ηθική υπόκειται σε υποκειµενικές προσεγγίσεις 
και ερµηνείες, ήτοι προσεγγίζεται επί τη βάσει 
ουµανιστικών, επιστηµονικών, φιλελεύθερων, 
συντηρητικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων.



Δεδοµένου ότι ασχολείται µε τον άνθρωπο, 
κάποιες φορές αγγίζει τα όρια µεταφυσικών 
ζητηµάτων και συνεπώς προβληµατίζει 
έντονα επίσης τις δύο µεγαλύτερες 
µονοθεϊστικές θρησκείες:

Τον Χριστιανισµό και το Ισλάµ.



Η Ορθόδοξη Χριστιανική Βιοηθική εξετάζει τα βιοηθικά 
ζητήµατα βάση διαχρονικών κριτηρίων και αρχών, 
που δεν στρέφεται εναντίον της επιστήµης, της 
τεχνολογίας και της ιατρικής προόδου. 



Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει σκοπό να εµποδίσει τα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα, αλλά προσπαθεί να 
ωριµάσει πνευµατικά τους ανθρώπους ώστε να είναι 
ικανοί να λαµβάνουν υπεύθυνα αποφάσεις.



Η Βιοηθική εµφανίζεται µε αξιώσεις και µε τάσεις
κυριαρχίας επί των άλλων περιοχών της Ηθικής.

Θεωρείται ως η κορυφαία και η πιο χρήσιµη µορφή
Ηθικής σε µια εποχή που αποθεώνεται το κοινωνικό,
το παγκόσµιο, το οικονοµικό και υποβαθµίζεται το
ατοµικό, το προσωπικό, το ελεύθερο.



Προέκταση της Ιατρικής Ηθικής;

Η Ιατρική Ηθική έχει περισσότερο επαγγελµατικό 
χαρακτήρα. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον 
ηθικό χαρακτήρα της σχέσης γιατρού – ασθενούς.



Η Βιοηθική έχει αρκετά εκτεταµένο περιεχόµενο, αφού
ασχολείται και µε θέµατα της ιατρικής και
βιοτεχνολογικής έρευνας, µε την οικονοµική διάσταση
της έρευνας και θεραπείας, µε την Ηθική του
περιβάλλοντος και ζωής γενικότερα, δηλαδή µε τη
βιόσφαιρα, τις κοινωνικές και άλλες συνέπειες των
εφαρµογών της Βιοϊατρικής και Βιοτεχνολογίας. Με
βάση τα παραπάνω, η Ιατρική Ηθική αποτελεί µέρος
της Βιοηθικής.



Η Βιοηθική δεν είναι µεταφυσική, αλλά πραγµατιστική
επιστήµη. Δεν είναι ούτε Φιλοσοφία, ούτε Θεολογία.

Ο βιοηθικολόγος δεν είναι ούτε στον φιλοσοφικό του
πύργο (φιλόσοφος), ούτε στο κελί του (θεολόγος).





Η Βιοηθική πρέπει να κρατά αποστάσεις από τη 
Φιλοσοφία, τη Θεολογία, την Πολιτική, την Νοµική.

Η Βιοηθική είναι υπόθεση όλων των πολιτών, διότι 
σχετίζεται µε το φαινόµενο της ζωής. Είναι τελικά µία 
Ηθική που αναφέρεται στην κοινωνία.



Η Βιοηθική δεν µπορεί να αυτοπεριορίζεται.

Δεν µπορεί να ασχολείται µόνο µε την υπεύθυνη
σχέση του ανθρώπου προς τη δική του ζωή, αλλά και
προς τη ζωή γενικότερα.

Η ζωή του ανθρώπου δεν νοείται αυτόνοµα, αλλά
πάντα σε σχέση προς το φυσικό και το πολιτισµικό, το
ανθρωπογενές περιβάλλον.



Η σχέση Ηθικής και σύγχρονης ιατρικής επιστήµης 
βρίσκεται σήµερα σε κρίσιµη καµπή.

Υπάρχει εκατέρωθεν η αίσθηση ότι η µία υπονοµεύει 
την άλλη. Ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν µε τη σχέση 
επιστήµης και Θεολογίας.



Η ιατρική επιστήµη αισθάνεται ότι περιορίζεται στα
σχέδιά της από µία ηθική αντίληψη που επιµένει σε
παραδοσιακές αρχές, οι οποίες λόγω του
µεταφυσικού τους χαρακτήρα παρεµποδίζουν την
ανάπτυξη του νέου.

Η Ηθική από την άλλη πλευρά βλέπει µε καχυποψία τα
µεγάλα άλµατα της επιστήµης, επισηµαίνοντας τους
κινδύνους για τον άνθρωπο και την κοινωνία.



Η σύγκρουση δεν αφορά συνολικά στην ιατρική
επιστήµη και την Ηθική, αλλά σε δύο επιµέρους
κλάδους τους: Στην επιστήµη που επιδιώκει την
αυθαιρεσία και προκαλεί τεράστια διλήµµατα στο
σύγχρονο άνθρωπο µε της µορφή Βιοατρικής και τη
σχέση της προς τη Βιοτεχνολογία.



Το πεδίο της σύγκρουσής τους είναι η ίδια ζωή.

Η µία αγωνίζεται κατά περίπτωση για τη διαιώνιση, τη
διάγνωση, τη διόρθωση, τη µετάδοση και τη
δηµιουργία της ζωής, χρησιµοποιώντας µεθόδους
που ενίοτε στρέφονται κατά της φύσης και της ζωής,
ενώ η άλλη για την εξασφάλιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
όπου αυτά πλήττονται από τις εξελίξεις.



Η ενότητα, η οποία εξασφαλίζει η κοσµική βιοηθική 
στην πραγµατικότητα είναι κενή, διότι υφίστανται 
τόσες κοσµικές ερµηνείες για την ηθική, τη δικαιοσύνη 
και την εντιµότητα, όσες είναι και οι θρησκείες.

Ο Engelhardt διασαφηνίζει ότι δεν υπάρχει καµµία
κοινή ηθική και βιοηθική, δηλώνοντας παράλληλα ότι 
οι άνθρωποι έχουν θεµελιώδεις διαφωνίες αναφορικά 
µε το περιεχόµενό τους.

Η κοσµική ηθική αποδείχθηκε διασπασµένη, 
ποικιλόµορφη και ανίκανη να παρέχει ένα ξεκάθαρο, 
σαφές, δεσµευτικό, µοναδικό και λογικά 
αιτιολογηµένο περιεχόµενο τόσο στην ηθική, όσο και 
στη βιοηθική . 



Ορθόδοξη Χριστιανική Βιοηθική



Η χριστιανική βιοηθική αποτελεί αίνιγµα, καθώς, από 
τη χρήση και µόνο του επιθετικού προσδιορισµού 
χριστιανική, ανακύπτει το ερώτηµα εάν µπορεί η ηθική 
να είναι σεκταριστική, να απευθύνεται δηλαδή σε µία
συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων.



H ονοµασία χριστιανική βιοηθική υπονοεί κάτι το 
οποίο δεν έχει καθολική ισχύ



Εάν ό,τι πρέσβευε η κοσµική Ηθική, πρέσβευε και η 
χριστιανική, τότε όποιος ενδιαφερόταν θα έβρισκε 
αυτό που ήθελε στην κοσµική ηθική.

Ο Engelhardt αποφαίνεται ότι δεν µοιραζόµαστε µία 
κοινή, πλήρη περιεχοµένου ηθική 



Η Βιοηθική, σύµφωνα µε τον Engelhardt, γεννήθηκε 
για να εξυπηρετήσει δύο στόχους: ένα θεωρητικό και 
ένα πρακτικό. Ο θεωρητικός στόχος ήταν η 
περιγραφή της ορθής ηθικής συµπεριφοράς για τους 
γιατρούς, τις νοσοκόµες και τους βιοϊατρικούς 
επιστήµονες, ενώ ο πρακτικός η δηµιουργία ενός 
είδους κοσµικών ιερέων, οι οποίοι θα είχαν τη 
δυνατότητα παροχής συµβουλών στα νοσοκοµεία, 
τις ιατρικές σχολές και τα ερευνητικά κέντρα.



Τα 18 κριτήρια της ορθόδοξης χριστιανικής βιοηθικής
Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Απόστολο Νικολαΐδη, τα 
κριτήρια µιας χριστιανικής θεώρησης της βιοηθικής 
είναι τα ακόλουθα: 



(α) Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί δώρο του Θεού προς 
τον άνθρωπο.
(β) Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις οικολογικές 
ισορροπίες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της 
ζωής.
(γ) Ο άνθρωπος είναι συνδηµιουργός της 
ανθρώπινης ζωής και όχι δηµιουργός της.
(δ) Ο άνθρωπος είναι διαχειριστής της ζωής του.
(ε) Ο άνθρωπος αποτελεί ψυχοσωµατική οντότητα.
(στ) Η υγεία και η ασθένεια αποτελούν τρόπους 
διαχείρισης της ζωής.



(ζ) Η ανθρώπινη ζωή είναι µία αξία, αλλά όχι 
αυτοαξία.
(η) Από τη στιγµή της σύλληψης η ανθρώπινη ζωή 
αποκτά ιερό χαρακτήρα.
(θ) Η ανθρώπινη ζωή και ο θάνατος δεν 
εµπορευµατοποιούνται.
(ι) Η ανθρώπινη ζωή έχει αξιοπρέπεια.



(ια) Κάθε ιατρική επέµβαση στον άνθρωπο πρέπει να 
γίνεται µε προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η 
ελευθερία του.
(ιβ) Το κάθε άτοµο θεωρείται αναντικατάστατο και 
µοναδικής αξίας.
(ιγ) Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος µόνο για τη 
δική του ζωή, αλλά και για τη ζωή των άλλων και των 
επόµενων γενεών.



(ιδ) Αναφορικά µε το µυστήριο της ζωής, ο 
άνθρωπος δεν µπορεί να συµπεριφέρεται αλαζονικά 
διεκδικώντας το ρόλο του Θεού.
(ιε) Οποιαδήποτε παρέµβαση στους νόµους που 
διέπουν την ανθρώπινη φύση, πρέπει να συνοδεύεται 
από την αίσθηση ότι αποτελεί επέµβαση στη θεία 
δηµιουργία και συνεπώς χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, 
σεβασµό και ταπείνωση.
(ιστ) Η επέµβαση της βιοτεχνολογίας σκοπεύει στη 
θεραπεία ασθενειών και όχι στη διόρθωση της 
δηµιουργίας.



(ιζ) Από την επέµβαση στη διόρθωση της 
δηµιουργίας, δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα, τα 
οποία σχετίζονται µε την αλλοίωση του κοινωνικού 
σώµατος και των λειτουργιών του µέσω ρατσιστικών 
και άλλων παρεµβάσεων και την πρόκληση 
συγκρούσεων και αποκλεισµών.
(ιη) Το σηµαντικό είναι ο πνευµατικός θάνατος. Δεν 
πρέπει να δίνεται σηµασία στη διατήρηση της ζωής, 
όσο στην αποφυγή του πνευµατικού θανάτου που 
δηλώνει η σχέση ακοινωνησίας προς τον Θεό και το 
συνάνθρωπο.





Ισλαµική Βιοηθική 

´Α. Από το Εγώ στο Εσύ, 
και έπειτα στο ΕΣΥ 

(προσεγγίζοντας τον άλλο, 
µέσα από την πολιτισµική ιδιαιτερότητά του, 

Και µιλώντας στη γλώσσα του)
Δυτικός τρόπος σκέψης VS Κόσµος



Πώς σκεφτόµαστε εµείς

´

´ Τί αξία έχουν για σας 

οι ηθικές υπαγορεύσεις της χριστιανικής πίστης;

´ Τί σηµαίνει για σας η προσωπική επιλογή 

για προσωρινή αγνόηση, 

είτε και µια επιλεκτική απόρριψή τους;



Ο ισλαµικός τρόπος σκέψης

ΑΚΡΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

´ Ας θυµηθούµε τα σκίτσα του Μωάµεθ…

…και τί έγινε στα γραφεία του Charlie Hebdo

… Να θυµηθούµε και τα θύµατα που έσπρωχναν στρατιώτες του Ισλαµικού Κράτους από τις 
οροφές κτηρίων      
ως τιµωρία για τις οµοφυλοφιλικές τους προτιµήσεις



Η φιλοσοφία του Ισλάµ όµως δεν είναι 
εξ ορισµού εχθρική και µισαλλόδοξη

´ Το κλειδί της ερµηνείας: Το Ισλάµ διέπεται από νοµικό πνεύµα

´ Άρα στο Ισλάµ οι ηθικές υποχρεώσεις είναι αντικειµενικό 
και µη διαπραγµατεύσιµο καθήκον

´ Οι πηγές του Νόµου στο Ισλάµ είναι το Κοράνι, οι Καταγεγραµµένες 
Παραδόσεις (Χαντίθ) και οι Κανονιστικές Συλλογές



Βιοηθικές Αρχές και Δικαίωµα LGBΤQ 
αυτοπροσδιορισµού στην ισλαµική σκέψη

´ Οι 4 Αρχές Βιοηθικής των Beauchamp/Childress χωρίς να προσβάλλουν, 
δεν εκφράζουν στον ίδιο βαθµό την Ισλαµική Ηθική.

´ Παράλληλες Βιοηθικές Αρχές που βαρύνουν στη συνείδηση 

του πιστού Μουσουλµάνου



Προσεγγίζοντας την ιδιαιτερότητα

Τα δικαιώµατα της LGBTQ κοινότητας δεν είναι αποδεκτά στη νοµική/ηθική 
σκέψη του Ισλάµ. 

Παράλληλα, οποιαδήποτέ µοµφή κατά του εκπεφρασµένου αυτού πλαισίου,  
δεν βοηθεί περισσότερο το µέλος αυτής της θρησκευτικής κοινότητας,            
αλλά µάλλον του φορτώνει επιπλέον ενοχές και αρνητισµό.

Η ιδιαιτερότητα των νέων µουσουλµανικών πληθυσµών που εγκαθίστανται 
στον ελλαδικό χώρο: προέρχονται από ανατολικές και όχι από δυτικές κοινωνίες.



Κάνοντας µια καλή αρχή…

´ Μιλώντας µε ειλικρίνεια εξηγούµε πως η ελληνική είναι µια διαφορετική 
κοινωνία και πως δεν γνωρίζουµε πολλά από όσα ισχύουν στην χώρα 
καταγωγής του.

´ Εκφράζουµε σεβασµό και καλή διάθεση απέναντι στις παραδόσεις και τον 
τρόπο σκέψης του.

´ Εφόσον γνωρίζουµε, αναφέρουµε ως παράδειγµα ότι µας είναι γνωστές οι 
δεσµεύσεις έναντι του ηθικού κώδικα που ασπάζεται (ισλαµικού εν 
προκειµένω)

´ Δεν τον κρίνουµε 

´ Παρουσιάζουµε αντίστοιχες περιπτώσεις ατόµων ή συλλόγων µε κοινό 
ηθικοθρησκευτικό υπόβαθρο στη Δύση και πώς εκφράστηκαν


