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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMATIKH ΕNOTHTA 1: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 

 

Γ_ Θ.Ε. 1.3 Γενετική  
 

Εφαρμόζοντας 1η δραστηριότητα: 

Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. Απόσπασμα από 
Σύμβαση Οβιέδ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ανθρώπινο γονιδίωμα 

Άρθρο 11: Απαγόρευση διακρίσεων 

Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση εις βάρος προσώπου επί τη βάσει του 
γενετικού κληρονομικού υλικού του. 

Άρθρο 12: Γενετικές εξετάσεις που έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης 

Εξετάσεις που προβλέπουν την εμφάνιση γενετικών νόσων ή που χρησιμοποιούνται 
είτε για την αναγνώριση του υποκειμένου ως φορέα γονιδίου υπεύθυνου για νόσο 
είτε για την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης ή δεκτικότητας για νόσο, επιτρέπεται 
να διενεργούνται µόνο για λόγους υγείας ή για επιστημονική έρευνα που σχετίζεται 
µε λόγους υγείας, και υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης γενετικής 
συμβουλευτικής. 

Άρθρο 13: Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα 

Κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος 
είναι επιτρεπτή µόνο για προληπτικούς. διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς 
και μόνον εφόσον δεν αποσκοπεί στο να εισαγάγει οποιαδήποτε τροποποίηση στο 
γονιδίωμα τυχόν απογόνων. 

Άρθρο 14: Απαγόρευση επιλογής του φύλου 

Η χρήση τεχνικών της ιατρικώς υποβοηθούμενης τεκνοποίησης δεν είναι επιτρεπτή 
εφόσον αποσκοπεί στην προεπιλογή του φύλου του παιδιού, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αποφευχθεί σοβαρά κληρονομική νόσος που 
σχετίζεται µε το φύλο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Επιστημονική έρευνα 

Άρθρο 15: Γενικός κανόνας 

Η επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Βιολογίας και της Ιατρικής διεξάγεται 
ελεύθερα, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και τις λοιπές νομικές 
διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία του ανθρωπίνου όντος. 

Άρθρο 16: Προστασία των προσώπων στα οποία διενεργείται η έρευνα 
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Επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας επί προσώπου µμόνον εφόσον συντρέχουν όλες 
οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) ∆εν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της 
έρευνας επί ανθρώπων. 

(ii) Οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι 
δυσανάλογοι προς τα πιθανά οφέλη από την έρευνα. 

(iii) Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιστημονικής αξίας του, συµπεριλαµβανοµένης της 
εκτίμησης της σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες 
ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό. 

(iv) Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα 
δικαιώματα και τις διασφαλίσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία τους. 

(v) Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει δοθεί ρητά, ειδικά 
και είναι τεκμηριωμένη. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε. 

Άρθρο 17: Προστασία των προσώπων που αδυνατούν να συγκατατεθούν στη 
διενέργεια έρευνας 

1. Επιτρέπεται να διενεργηθεί έρευνα σε πρόσωπο που δεν διαθέτει την ικανότητα 
συναίνεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 5, μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) Πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16, υποπαράγραφοι i 
έως iv. 

(ii) Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν πραγματικό 
και άμεσο όφελος για την υγεία του. 

(iii) ∆εν είναι εφικτή η διενέργεια έρευνας συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας σε 
άτομα που διαθέτουν την ικανότητα συναίνεσης. 

(iv) Η αναγκαία εξουσιοδότηση που προβλέπεται από το άρθρο 6 έχει δοθεί 
κατηγορηματικώς και γραπτώς και 

(v) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν αντιτίθεται. 

2. Εξαιρετικώς και κατά τις προστατευτικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία, στις 
περιπτώσεις που η έρευνα δεν έχει τη δυνατότητα να παραγάγει αποτελέσματα 
άμεσης ωφέλειας για την υγεία του ενδιαφερόμενου προσώπου, δύναται να 
επιτραπεί αυτή η έρευνα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, 
υποπαράγραφοι i, iii, iv και v ανωτέρω, καθώς και στις ακόλουθες πρόσθετες 
διατάξεις: 

(i) Η έρευνα σκοπό έχει να συμβάλλει, µέσω της σημαντικής βελτίωσης της 
επιστημονικής κατανόησης της πάθησης, νόσου ή διαταραχής του ασθενούς, στην 
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τελική επίτευξη αποτελεσμάτων ικανών να επιφέρουν όφελος στο ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα της αυτής ηλικιακής κατηγορίας ή πάσχοντα από την 
αυτή νόσο ή διαταραχή ή έχοντα την αυτή πάθηση. 

(ii) Η έρευνα συνεπάγεται ελάχιστο µόνο κίνδυνο και ελάχιστη επιβάρυνση για το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

Άρθρο 18: Έρευνα σε έμβρυα in vitro 

1. Στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει την έρευνα σε έμβρυα in vitro, θα 
εξασφαλίσει την επαρκή προστασία του εμβρύου. 

2. Απαγορεύεται η δημιουργία ανθρωπίνων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς. 

Σύμβαση Οβιέδο 1997, Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση µε τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. 

*** 

Διερευνώντας 1η δραστηριότητα: 

Εκκλησία και Βιοϊατρική 

«Σε όλα αυτά η Εκκλησία έχει τον όσο ποτέ επίκαιρο λόγο της. Με πολλή χαρά για 
τις ‘επιτυχίες’ βλέπει την ανθρωπότητα να προοδεύει. Με αρκετή όμως απορία και 
έκπληξη τη βλέπει να… μην βλέπει. Αλλά και με πολλή συμπάθεια την αντικρύζει να 
οδηγείται προς τον Θεό από την απόρριψή Του, να Τον αποδεικνύει με την 
αμφισβήτησή Του. Συχνά τα κοινωνικά αδιέξοδα αποδεικνύονται μονόδρομοι στη 
συνάντηση του Θεού. 

‘Τα οφέλη για την ανθρωπότητα είναι τέτοια που ξεπερνούν όποιους ηθικούς 
ενδοιασμούς’ δήλωσε ο πρόσεδρος της Επιτροπής Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, 
Liam Donaldson, με την ευκαιρία της πρόσφατης απόφασης της Βρετανικής 
Κυβέρνησης να επιτρέψει τα πειράματα επί ανθρώπινων κυττάρων που 
προέρχονται από κλωνοποίηση τύπου Dolly. Η άποψη αυτή εκφράζει με σαφήνεια 
τη σύγχρονη κοσμική αντίληψη. Οι ηθικές αξίες έπαψαν να έχουν…αξία. Αξία έχουν 
μόνον τα λεγόμενα οφέλη. Αντίθετα, για την Εκκλησία, οι ηθικές αξίες είναι τέτοιες 
που οι αναστολές τις οποίες ενίοτε δημιουργούν, ξεπερνούν κάθε τέτοιο ‘όφελος’ 
για την ανθρωπότητα. 

 Για την Εκκλησία ο σεβασμός στη δημιουργία είναι σεβασμός στο όνομα του 
Τριαδικού Θεού∙ η επικοινωνία του ανθρώπου με την κτίση ως κατασκεύασμα του 
Θεού είναι ατραπός θεογνωσίας∙ οι αξίες ως αιώνιες είναι ανώτερες από τους 
όποιους ανθρώπινους νόμους∙ οι σχέσεις κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 
αποτελούν έκφραση και αντανάκλαση της μεθεκτικής σχέσης του ανθρώπου με τον 
Θεό∙ το αυτεξούσιο, η ελεύθερη βούληση. Ο αρμονικός σύνδεσμος ψυχής και 
σώματος και η μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα των προσώπων συνθέτουν τον 
κύριο άξονα της σωτηρίας και την πολυτιμότερη περιουσία του ανθρώπου, η δε 
αιώνια προοπτική και η αίσθηση της ανάγκης του Θεού συναπαρτίζουν τα μέσα με 
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τα οποία μπορεί να ξεπεράσει τα δεσμά του θανάτου και τους περιορισμούς της 
ανθρώπινης φύσης του. Χωρίς όλα αυτά ο άνθρωπος μπορεί μεν να παρατείνει τη 
διάρκεια της ζωής του, μπορεί να μεταβάλλει τη μορφή της, δεν μπορεί όμως να 
έχει αίσθηση της ζωής ούτε βίωση της ανθρώπινης φύσης του. 

Όλα αυτά τα εξασθενίζει η σύγχρονη βιοϊατρική πρόοδος. Σκοπός και στόχος της 
Εκκλησίας δεν είναι η ανατροπή ή έστω παρεμπόδιση της εξέλιξής, αλλά η διαρκής 
υπόμνηση των αιωνίων αρχών και αξιών, που μεταμορφώνουν τον άνθρωπο από 
βιολογικό πειραματιστήριο σε εικόνα του Θεού.» 

Χατζηνικολάου Νικολάου, Μητρ. Μεσογαίας,  Ελεύθεροι από το γονιδίωμα: 
Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής,  εκδ. Σταμούλης, Αθήνα 2007, Σελ 37 -38.  

*** 

Εναλλακτικά: 

Μοριακή Γενετική: Προβληματισμοί 

«Σήμερα ανοίγεται μια νέα εποχή για τον άνθρωπο. Στον τομέα υγείας οι 
διαγνωστικές τεχνικές, που βασίζονται στη μοριακή γενετική, είναι εξαιρετικά 
ακριβείς και πολυτιμότατες στην πρακτική ιατρική. Ακόμη ο έλεγχος της 
ανθρώπινης αναπαραγωγής, συνδυαζόμενος με την ικανότητα θεραπείας και 
πρόβλεψης των ασθενειών, αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου για τον άνθρωπο. Οι 
νέες αυτές μέθοδοι της επεμβατικής γενετικής, είτε αυτές αναφέρονται στον 
άνθρωπο (προγεννητικός έλεγχος, διάγνωση κληρονομικών ασθενειών, θεραπεία 
κληρονομικών ή άλλων ασθενειών κ.λπ.), είτε ακόμη αναφέρονται στην παραγωγή 
ζώων εκτροφής με βελτιωμένες ιδιότητες, είτε στην παραγωγή φυτών με ανάλογες 
ιδιότητες, θα πρέπει να είναι της αποδοχής όλων των κοινωνικών ομάδων, και να 
είναι σύμφωνες με τους γραπτούς και άγραφους ηθικούς νόμους. 

Για να υπάρξει μια τέτοια αποδοχή από όλες τις κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα σωστής ενημέρωσης όλων των φορέων της κοινωνίας και όλων 
των εμπλεκομένων ομάδων, που θα συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων 
ορθολογικής χρήσης στην πράξη, των μεθόδων αυτών στους επί μέρους τομείς. 
Είναι φυσικό και κατανοητό να υπάρχουν επιφυλάξεις, αντίθετες απόψεις και 
αντιδράσεις, σε αυτές τις νέες βιοτεχνολογικές εξελίξεις, που αποτελούν καινοτομία 
και επανάσταση στα μέχρι σήμερα κρατούντα. Θα πρέπει λοιπόν, να υπάρξουν 
τρόποι προσέγγισης στις σχέσεις ανάμεσα στην επιστήμη και τεχνολογία με το 
κοινωνικό σύνολο. Ήδη έχουν ξεκινήσει ειδικά προγράμματα στον ευρωπαϊκό χώρο 
για την μελέτη του θέματος αυτού όπως είναι π.χ. το ESST (Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Πανεπιστημίων και Σχολών για την κοινωνία, επιστήμη και τεχνολογία). Θα πρέπει 
να προχωρήσουμε στην ενημέρωση και στη χώρα μας, όλων των ενδιαφερόμενων 
ατόμων και ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με θέματα βιοϊατρικής, άλλα και 
εκείνων των επιστημόνων που το γνωστικό αντικείμενο τους άπτεται τέτοιων 
θεμάτων (δικαστές, νομικοί, εκπαιδευτικοί, θεολόγοι και εκκλησιαστικοί 
παράγοντες). Είναι καθήκον των ειδικών, της μοριακής βιολογίας, της γενετικής και 
της γενετικής μηχανικής να καθίσουν σε στρογγυλές τράπεζες και να συζητήσουν 
πάνω σε αυτά τα θέματα με τους επιστήμονες όλων των άλλων κλάδων, ώστε να 
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υπάρξει συνεννόηση και κοινή αποδοχή των νέων αυτών επιτευγμάτων που έχουν 
άμεση σχέση με τον άνθρωπο. 

 

Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη. Ο οργανισμός του δεν είναι μόνο άθροισμα 
γονιδίων, κυττάρων και ιστών. Ο άνθρωπος έχει, αυτός μόνος από όλα τα όντα, το 
προνόμιο να έχει το πνεύμα, την αθάνατη ψυχή, διότι έχει δημιουργηθεί «κατ' 
εικόνα Θεού». Με το πνεύμα ο άνθρωπος μπορεί και γίνεται γνώστης των μυστικών 
της φύσης, ένας συνειδητός δημιουργός που μπορεί μέχρις ενός ορίου να κυριαρχεί 
επί ορισμένων λειτουργιών της φύσης. Με το πνεύμα γίνεται μέτοχος του νοήματος 
της ζωής και κατανοεί τη λογικότητα του κόσμου. Αξίζει να τονισθεί στο σημείο 
αυτό, ότι όσο προχωρεί ο άνθρωπος στη γνώση των πιο πολύπλοκων μηχανισμών 
και λειτουργιών του ίδιου του οργανισμού του, τόσο ανακαλύπτει ότι υπάρχουν 
όρια, πέρα από τα οποία ορισμένα φαινόμενα ξεπερνούν τις διανοητικές ικανότητές 
του. Για την κατανόηση αυτών των φαινομένων, μήπως θα πρέπει να καταφύγει ο 
άνθρωπος σε κάτι άλλο εκτός της επιστήμης; διερωτάται ένας από τους σύγχρονους 
Γάλλους μοριακούς βιολόγους ο François Gros. Για τον χριστιανό επιστήμονα η 
ερώτηση δεν μένει χωρίς απάντηση. Αυτός γνωρίζει καλά ότι το κάτι άλλο, έχει 
σχέση με τον άκτιστο κόσμο. Εκεί θα αναζητήσει να βρει απάντηση για το νόημα της 
ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου εδώ στη γη». 

Χ. Γιαμβριάς, Οι σύγχρονες εξελίξεις των Βιολογικών επιστημών πρόκληση για τον 
σημερινό άνθρωπο, 1997, Περιοδικό Ακτίνες, Αριθμ. 579. 

*** 

Αναπλαισιώνοντας 1η δραστηριότητα 

Γενετική και Ηθική 

«Η έκρηξη της υπευθυνότητας και τα ηθικά βάρη που δημιουργεί μπορεί να φανούν 
επίσης στους μεταβαλλόμενους κα νόνες που συνοδεύουν τη χρήση του 
προγεννητικού γενετικού ελέγχου. Κάποτε, η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο 
Ντάουν εθεωρείτο ζήτημα τύχης. Σήμερα, πολλοί γονείς παιδιών με σύνδρομο 
Ντάουν ή άλλες γενετικές ανωμαλίες νιώθουν να επικρίνονται ή να 
κατηγορούνται2. Ένα πεδίο που άλλοτε οριζόταν από τη μοίρα, έχει γίνει σήμερα 
μια αρένα επιλογών. Όποιες κι αν πιστεύει κανείς ότι πρέπει να είναι οι γενετικές 
συνθήκες που δικαιολογούν την παύση της κύησης (ή τη μη επιλογή ενός εμβρύου, 
στην περίπτωση της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης), η έλευση του 
γενετικού ελέγχου έχει δημιουργήσει ένα βάρος επιλογής και απόφασης που δεν 
υπήρχε πριν. Οι υποψήφιοι γονείς είναι ελεύθεροι να διαλέξουν αν θα προβούν σε 
προγεννητικό έλεγχο και αν θα κινηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα. Δεν είναι 
όμως στο χέρι τους να αποφύγουν το βάρος της επιλογής που δημιουργεί η νέα 
τεχνολογία. Ούτε μπορούν να μην εμπλακούν στο διευρυμένο πλαίσιο ηθικής 
υπευθυνότητας που συνοδεύει τις νέες συνήθειες και πρακτικές ελέγχου».  

Σαντέλ Μάικλ , Ενάντια στην τελειότητα: Η ηθική στην εποχή της γενετικής μηχανικής, εκδ. 

Αλεξάνδρεια 2011, σ.106. 3. 


