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Θ. Ε. 5. ΗΘΙΚΗ 

5. 1. Βιοηθική 



Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η   Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ   

Διερευνητική (2 ώρες) 



 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

Οι μαθητές/μαθήτριες να:  

• αναγνωρίζουν τη σχέση των βιοηθικών 

ζητημάτων με τη θρησκεία,  

• διακρίνουν προσεγγίσεις της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας σε βιοηθικά ζητήματα,  

• δίνουν παραδείγματα διαφορετικών 

προσεγγίσεων των ζητημάτων βιοηθικής 

στις θρησκείες.  

  

  

 Σύνδεση βιοηθικών ζητημάτων και 

θρησκείας.  

 Παρουσίαση της χριστιανικής θεώρησης 

και άλλων θρησκευτικών προσεγγίσεων 

σε διλήμματα βιοηθικής.  

 Διατύπωση επιχειρημάτων με 

θρησκευτικά κριτήρια σε συγκεκριμένα 

θέματα βιοηθικής.  

  



 

 

«Βιοηθική λέγεται η έρευνα των ηθικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις 

εφαρμογές της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή μας. Σήμερα πια έχουμε τις 

«βιοεπιστήμες», δηλαδή όλους εκείνους τους κλάδους που έχουν ως αντικείμενο 

έρευνας το φαινόμενο της ζωής, από τα κύτταρα και τους μικροοργανισμούς μέχρι τα 

ζώα και τον άνθρωπο, αυτό το υπέρτατο έμβιο ον». 

 

ΜΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΓΖΟΣ – ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (2016).  

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής, Αθήνα: Διόφαντος, σ. 108. 

  

 

Τ ι   ε ί ν α ι   β ι ο η θ ι κ ή ; 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ  

Βιοηθικά διλήμματα αντλημένα από την επικαιρότητα 



 

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 

 Αναφέρουμε παραδείγματα από την επικαιρότητα 

 

Προεμφυτευτικός προγεννητικός έλεγχος, προγεννητικός έλεγχος,  

άμβλωση, καταστροφή πλεοναζόντων κατεψυγμένων εμβρύων  

από την παρεμβατική γονιμοποίηση, In vitro έμβρυα,  

παρένθετη και υποκατάστατη μητρότητα.  

 

Ι Δ Ε Ο Θ Υ Ε Λ Λ Α  



ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 

Η πολυπλοκότητα των βιοηθικών ζητημάτων 



Ποιο είναι το βιοηθικό δίλημμα; 

Ποια το έχει;  

Πού σκέφτεται να απευθυνθεί; 

Πότε συμβαίνει αυτό; 

Πώς σκέφτεται να το ξεπεράσει;  

Γιατί συνέβη αυτό; 

 

Πέντε Π και ένα Γ (5W1H) 

 ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελένης Καραγιάννη, σσ. 161-162. 

Διακρίνουμε τα αίτια και τα κίνητρα στις επιλογές του κεντρικού προσώπου.  



Ας θέσουμε ένα συγκεκριμένο βιοηθικό δίλημμα,  

την απόφαση μιας εγκύου να προβεί σε άμβλωση μετά από προγεννητικό 

έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε μία ανίατη ασθένεια στο έμβρυο.  

 

Μέσα στο περίγραμμα να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.  

Έξω από το περίγραμμα να καταγράψετε τις σκέψεις  

του κοινωνικού της περίγυρου.  

 

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 



ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 

Προσεγγίσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας  

και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων σε βιοηθικά ζητήματα 



ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 

Κείμενα με θέσεις άλλων δογμάτων  

ή θρησκειών σε ζητήματα βιοηθικής.  



ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ 

Θεολογικά επιχειρήματα σε συγκεκριμένα θέματα βιοηθικής 



ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Είναι θεμιτή η παρένθετη μητρότητα για έναν χριστιανό;  

Είναι θεμιτή η εξωσωματική γονιμοποίηση για έναν χριστιανό;  

Στοχαζόμαστε και καταγράφουμε τις σκέψεις μας. 

Μελετάμε το κείμενο: «Αρχές ορθόδοξης ανθρωπολογίας», σ. 165.  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΜΑΔΑ 1η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: 

Είναι θεμιτή η παρένθετη μητρότητα για έναν χριστιανό;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΜΑΔΑ 2η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:  

Είναι θεμιτή η εξωσωματική γονιμοποίηση για έναν χριστιανό;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΜΑΔΑ 3η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:  

Είναι θεμιτή η παρένθετη μητρότητα για έναν χριστιανό;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΜΑΔΑ 4η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:  

Είναι θεμιτή η εξωσωματική γονιμοποίηση για έναν χριστιανό;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ  

Προσωπικές κρίσεις στις θέσεις του Χριστιανισμού  

και των θρησκειών σε θέματα βιοηθικής  



ΘΕΤΙΚΟ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τις τεχνικές της 

παρεμβατικής γονιμοποίησης για την αντιμετώπιση της ατεκνίας των 

συζύγων, (εντός γάμου). 

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στο Ισλάμ, η παρένθετη μητρότητα 

απορρίπτεται ως τρόπος αντιμετώπισης της ατεκνίας / στειρότητας. 

Η ιουδαϊκή θρησκεία αποδοκιμάζει την άμβλωση, εκτός αν συντρέχουν 

ιατρικοί ή άλλοι σοβαροί λόγοι.  



Η πολυπλοκότητα των βιοηθικών ζητημάτων  

Με αναφορές σε Προσεγγίσεις  

της Ορθόδοξης Εκκλησίας  

και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων  



Υ Π Ε Ρ   Τ Ο   Δ Ε Ο Ν 

Περισσότερο από το αναγκαίο, το απαραίτητο…  

 

Θέματα για συζήτηση 

Ερωτήματα  



 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α   Κ Α Ι   Θ Ε Μ Α Τ Α   Γ Ι Α   Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η   

Γιατί η εξέλιξη και οι εφαρμογές των βιοεπιστημών καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη ύπαρξης της βιοηθικής; 

Κατά την χριστιανική ηθική, ποιος νομίζετε ότι είναι ο τελικός σκοπός της 

βιοηθικής; 

Μπορεί ο καθορισμός του φύλου να προεξοφλήσει πόσο ευτυχισμένο θα είναι ένα 

παιδί, αγόρι ή κορίτσι; 

Η αφαίρεση και μεταμόσχευση οργάνων είναι σωτήρια για την επιβίωση ενός 

ανθρώπου.  Με ποιά κριτήρια την αντιμετωπίζει η χριστιανική ηθική; 

Η εξέλιξη των βιοεπιστημών συγχρόνως κρύβει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

Να τα επισημάνετε. 

Ποιοι λόγοι οδηγούν στην άμβλωση και πόσο σοβαροί μπορεί να είναι αυτοί;  Πως 

επιδρά η Εκκλησία στη διαμόρφωση μιας ηθικής συνείδησης επάνω στο θέμα της 

ενδομήτριας ζωής; 

 



ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ. (2013). «Η επίκληση της συνείδησης»,  

στο: Η επιστροφή της ηθικής: παλαιά και νέα ερωτήματα.  

Επιμέλεια Σταύρος Ζουμπουλάκης, Αθήνα: Άρτος Ζωής, σσ. 445-451. 











ΜΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΕΓΖΟΣ – ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (2016).  

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής, Αθήνα: Διόφαντος, σσ. 26-27. 





ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Μελετήστε με προσοχή τα παραπάνω κείμενα· [τα αποσπάσματα: «Η λέξη “συνείδηση”… (Λεξικό Δημητράκου), ‘Έτσι βρίσκουμε … θέματα»]   

1. Να εντοπίσετε τις διαφορές και τις ομοιότητές τους σ’ ότι αφορά την έννοια της συνείδησης. 

2. Να καταγράψετε την προσωπική σας θέση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Αρχιμ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ. 

(2018). «H περί Gender θεωρία  

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή  

από την Ορθόδοξη Θεολογία»: 

http://www.pemptousia.gr/2018/05/h-

peri-gender-theoria-den-bori-na-

gini-apodekti-apo-tin-orthodoxi-

theologia/  

[τελευταία ανάκτηση: 01 / 10 / 2018]. 

Ολόκληρη η μελέτη εδώ: 

http://www.pemptousia.gr/vivliothiki/

lemontzis_book/mobile/index.html  
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Αρχιμ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ. 

(2018). «Oι περί Gender θεωρίες 

συγχέουν την κοινωνική  

με την οντολογική διάσταση  

της ανθρώπινης ύπαρξης»: 

http://www.pemptousia.gr/2018/04/i-

peri-gender-theories-sigcheoun-tin-

kinoniki-me-tin-ontologiki-diastasi-

tis-anthropinis-iparxis/ 

[τελευταία ανάκτηση: 01 / 10 / 2018]. 

Ολόκληρη η μελέτη εδώ: 

www.pemptousia.gr/vivliothiki/lemon

tzis_book/mobile/index.html 
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«Οι άνθρωποι δεν είναι πράγματα. Η ζωή τους δεν πρέπει να θυσιάζεται ενάντια στη θέλησή τους, 

ακόμη και για χάρη αγαθών σκοπών, όπως η διάσωση της ζωής άλλων ανθρώπων. Ο λόγος που οι 

άνθρωποι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πράγματα ή να χρησιμοποιούνται ως μέσα για ένα 

σκοπό είναι ότι είναι απαραβίαστοι. Πρόκειται, για να δανειστούμε τη γλώσσα του Καντ, για 

σκοπούς καθεαυτούς, άξιους σεβασμού. Σε ποιο σημείο αποκτούμε αυτόν το χαρακτήρα του 

απαραβίαστου; Πότε καθίσταται άξια σεβασμού η ανθρώπινη ζωή; Η απάντηση δεν μπορεί να 

εξαρτάται από την ηλικία ή το στάδιο ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης ανθρώπινης ζωής. Τα βρέφη 

είναι σαφώς απαραβίαστα και πολλοί λίγοι άνθρωποι θα ανέχονταν την αφαίρεση οργάνων για 

μεταμόσχευση ακόμη κι από ένα έμβρυο. Κάθε ανθρώπινο ον - καθένας από μας - άρχισε τη ζωή 

του ως έμβρυο. Αν οι ζωές μας είναι άξιες σεβασμού και άρα απαραβίαστες, απλώς και μόνο χάρη 

στην ανθρωπινότητά μας, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι σε κάποια νεότερη ηλικία ή 

προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης δεν ήμασταν άξιοι σεβασμού. Όσο δεν μπορούμε να υποδείξουμε 

μια αποφασιστική στιγμή στο πέρασμα από τη σύλληψη στη γέννηση που να σηματοδοτεί την 

ανάδυση του ανθρώπινου προσώπου, πρέπει να θεωρούμε ότι τα έμβρυα διαθέτουν το ίδιο στοιχείο 

του απαραβίαστου με τους πλήρως ανεπτυγμένους ανθρώπους». 



Η   Θ Α Λ Α Σ Σ Α   Μ Ε Σ Α   Μ Ο Υ  

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή και μουσική  

ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΑΜΕΝΑΜΠΑΡ 

Βασίζεται στην πραγματική ιστορία  

του Ραμόν Σαμπέδρο 



ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ραμόν είναι τετραπληγικός, 

κλινήρης για τριάντα χρόνια. Μόνο του 

παράθυρο στον κόσμο αυτό του δωματίου 

του, απ’ όπου φαντάζεται τη θάλασσα όπου 

ταξίδευε από μικρός, που του έμαθε τον 

κόσμο, του έδωσε ζωή και του την πήρε, 

όταν ένα φοβερό ατύχημα του επέτρεψε 

να ζει χωρίς να κινείται. Μοναδική του 

επιθυμία, να τερματίσει αξιοπρεπώς τη 

ζωή του. Δύο γυναίκες θα αλλάξουν τον 

κόσμο και τις εμπειρίες του: η δικηγόρος 

Χούλια, που τον στηρίζει στον αγώνα του 

για το δικαίωμα στην ευθανασία και η 

Ρόζα, μια χωριατοπούλα πεπεισμένη ότι 

αξίζει τον κόπο να ζεις. 



Φ Υ Λ Λ Ο   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
 

Δείτε την ταινία και αφού λάβετε υπόψη 

τη διαπίστωση ότι ευθανασία είναι πράξη 

διακοπής της ζωής με ποικίλα 

χαρακτηριστικά ως προς τα κίνητρα, να 

απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τον 

πρωταγωνιστή στην επιτέλεση μιας 

τέτοιας πράξης; 

2. Πως αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός το 

οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον; 
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Ευθανασία ή αθανασία; 

«Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στη ροή της ζωής ανασταλτικά, τόσο στην αρχή 

της με την αντισύλληψη, όσο και στο τέλος της με την αυτοκτονία ή την 

ευθανασία, συνιστά αναστολή του έργου του Θεού. Συνεπώς αντιστρατεύεται τόσο 

το Θεό όσο και την ίδια τη ζωή. Δηλαδή στρέφεται εναντίον του Δημιουργού και 

του δημιουργήματος, του πλάστη και του πλάσματος, του κτίστη και του 

κτίσματος, του κτιστού και του άκτιστου, του ποιητή και του ποιήματος». 
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«Πράγματι, η ικανότητα της υιοθέτησης ενός ηθικού κώδικα μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. […] Με αυτήν την έννοια, οι 

βιολόγοι πρέπει να εξηγήσουν πως τα ανθρώπινα όντα απέκτησαν στη διάρκεια 

της εξέλιξης την ικανότητα να έχουν ηθικές πίστεις. Αυτό όμως ουδόλως 

εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των εν λόγω πίστεων. Ένα πράγμα δεν είναι 

“καλό” επειδή είναι “φυσικό”. Ακόμη και αν υπήρχαν διαφορές ιδιοσυγκρασίας 

και διανοητικής ικανότητας μεταξύ των δύο φύλων – πράγμα που πρέπει να 

εξακριβωθεί -,  αυτό δεν σήμαινε ότι είναι “καλό” ή “δίκαιο” να αρνηθούμε στις 

γυναίκες ορισμένα δικαιώματα και ορισμένους ρόλους μέσα στην κοινωνία. 

Εξάλλου, η αναζήτηση μέσα στην εξέλιξη μιας εξήγησης των ηθικών κωδίκων 

δεν δικαιολογείται περισσότερο από την αναζήτηση μιας εξήγησης της ποίησης 

ή των μαθηματικών και ουδείς πρότεινε ποτέ μια βιολογική εξήγηση της 

φυσικής». 
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