
Βιοηθική καί βιοθεολογία 
Περιεχόμενα 

Πρόλογος Β΄ Ἐκδόσεως  

Πρόλογος Α΄ Ἐκδόσεως  

 
A´ Βιοηθικά προβλήματα καί ὀρθόδοξη θεολογία  
 

Βιοηθικά προβλήματα καί ὀρθόδοξη θεολογία  
1. Ἡ ἔκρηξη τῆς βιοτεχνολογικῆς ἐπανάστασης  

α) Ἀπό τήν βιομηχανική ἐπανάσταση στόν αἰώνα τῆς βιοτεχνολογίας  

β) Ἡ ἐπιστήμη τῆς μοριακῆς βιολογίας καί τῆς γενετικῆς μηχανικῆς  

γ) Τά κύτταρα καί τό γενετικό ὑλικό  

δ) Μερικές ἀπόψεις γιά τήν ἐπιστήμη τῆς «κοινωνιοβιολογίας»  

2. Ἡ βιοηθική ὡς ἐπιστήμη  

3. Βιοηθικές καί ὀρθόδοξη βιοηθική  

4. Δύο βιβλία γιά τήν βιοηθική  

α) «Βιοηθική, ἀναφορά στούς γενετικούς καί τεχνολογικούς νεωτερισμούς» 

 β) «Ἐλεύθεροι ἀπό τό Γονιδίωμα, προσεγγίσεις ὀρθόδοξης βιοηθικῆς»  

5. Δύο σημαντικά κείμενα  

α) Μήνυμα τοῦ «Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου» στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 

β) «Διακήρυξη βασικῶν ἀρχῶν βιοηθικῆς» τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης 

Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ)  

6. Βιοηθική καί βιοθεολογία  

1. Ἡ ἀρχή τῆς ζωῆς  

α) Χαρτογράφηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος  

β) Κλωνοποίηση  

  γ) Ἔρευνες στά βλαστοκύτταρα  

  δ) Ἀναπαραγωγικές τεχνολογίες  

  ε) Ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου - ἐκτρώσεις  

 2. Ἡ παράταση τῆς βιολογικῆς ζωῆς  

  α) Μετάγγιση αἵματος  

  β) Μεταμοσχεύσεις ὀργάνων  

  γ) Κυτταρικές καί γονιδιακές θεραπεῖες, προλήψεις ἀσθενειῶν  

 3. Τό τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς  

  α) Εὐθανασία  

  β) Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας (ΜΕΘ)  

 4. Βιοτεχνολογία καί περιβάλλον  

  α) «Μετάλλαξη» καί «γενετικά τροποποιημένοι ὀργανισμοί»  

  β) «Πράσινη ἐπανάσταση» καί «γονιδιακή ἐπανάσταση»  

  γ) Θετικές καί ἀρνητικές συνέπειες  



 5. Οἱ βιοϊατρικές καί ἰατρικές ἔρευνες  

  α) Ὁρισμός τῆς βιοϊατρικῆς  

  β) «Πατέντες» καί βιοτεχνολογία  

  γ) «Βιοτράπεζες»  

  δ) «Βιοπειρατεία» καί κλινικές δοκιμές σέ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου  

  ε) Διαπλοκή μεταξύ Ἑταιρειῶν, Ἐρευνητικῶν Κέντρων καί Ἐπιτροπῶν  

  στ) Εὐγονική  

  ζ) «Βιολογικός ντετερμινισμός»   

  η) «Βιολογική θρησκεία»  

  θ) Δύο κείμενα  

   1. Οἰκονομικός πόλεμος γιά ἕνα γονίδιο  

   2. Ὁ «πονοκέφαλος» γιά τήν πατέντα   

  ι) Θεολογικά «σημεῖα»  

7. Ἐπιλεγόμενα  

 

Β´  Εἰδικά βιοηθικά θέματα  
 

1. Εἰσηγήσεις καί δημοσιευθέντα κείμενα  

 α) «Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἐπιστήμη»  

 β) «Οἱ μεταμοσχεύσεις ἀπό ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική πλευρά»  

 γ) «Μιά μορφή εὐζωΐας καί εὐθανασίας»  

δ) «Θεολογική προσέγγιση τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί οἱ ἐκκλησιολογικές 

ἐπιπτώσεις»  

2. Τό Σχέδιο Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καί Δεοντολογίας  

 α) Συγκρότηση - μετονομασία τῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ σκοπός της  

 β) Ἡ κατάρτιση τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Συμβουλίου  

γ) Ἡ κατάρτιση τοῦ Σχεδίου Κώδικα Ἄσκησης Ἰατρικοῦ Ἐπαγγέλματος καί 

Δεοντολογίας  

 δ) Οἱ παρεμβάσεις μου σέ καίρια ζητήματα κατά τήν κατάρτιση τοῦ Κώδικα 

 ε) Συμπέρασμα  

3. Ἡ ἰατρική ὑποβοήθηση στήν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή - νέος Νόμος  

 1. Ἡ βιοτεχνολογία καί ἡ βιοηθική   

 2. Ἡ ἱστορική ἀναδρομή τοῦ νομοσχεδίου  

 3. Ὁ νόμος γιά τήν Ἰατρική Ὑποβοήθηση στήν Ἀνθρώπινη Ἀναπαραγωγή 

 4. Γενικές θεολογικές παρατηρήσεις  

 5. Τό κείμενο τῆς Ἐκκλησίας γιά τό θέμα αὐτό  

 Συμπέρασμα  

4. Ἐκκλησία καί δημογραφικό πρόβλημα  

 1. Ἡ ἐπιστήμη τῆς δημογραφίας καί ἡ ὀρθόδοξη θεολογία  

 2. Τά αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος  

 3. Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό δημογραφικό πρόβλημα  



 Συμπέρασμα  

5. Ἡ εὐθανασία καί τά βιοηθικά προβλήματα πού σχετίζονται μέ αὐτήν  

 1. Ἐρωτήματα γιά τό τί εἶναι ζωή καί θάνατος  

 2. Τί εἶναι ἡ εὐθανασία   

 3. Τό βιοηθικό πρόβλημα τῆς εὐθανασίας  

 4. Ἀπόψεις – θέσεις τῆς Ἐκκλησίας  

 5. Ἡ εὐθανασία τῶν «ἀχρήστων»  

6. Γενικές βιοθεολογικές «ἀρχές»  

 1. Θεολογία καί ἐπιστήμη  

 2. Βασικές θεολογικές «ἀρχές» γιά τήν βιοϊατρική ἐπιστήμη  

 

Γ´  Παράρτημα  
 

1. Μήνυμα τοῦ «Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου» στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο  

2. Πορίσματα Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου: «Ἐκκλησία καί Βιοηθική - Ὁ λόγος τῆς 

ἐπιστήμης καί ὁ λόγος τῆς θρησκείας»  

3. Διακήρυξη Βασικῶν Ἀρχῶν Βιοηθικῆς βασισμένων στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση  

 


