∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Τι επιβεβαιώνει συνήθως το ερώτηµα για το ποιο είναι το νόηµα της ζωής;
Σε τι διαφέρει η ζωή του ανθρώπου από εκείνη των ζώων;
2. Πώς τεκµηριώνεται βιολογικά η ζωή και ο θάνατος;
3. Ποια είναι η αιτία προέλευσης της ζωής κατά την Εκκλησία και ποιες
ηθικές συνέπειες προκύπτουν από αυτήν την αιτία;
4. Πώς προσδιορίζεται η ζωή αν λάβουµε υπόψη τις φράσεις της Καινής
∆ιαθήκης «εγώ είµαι η ζωή», ο Χριστός είναι «αρχηγός της ζωής» και «η
ζωή σας»;

1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Γιατί ο Χριστός θεωρείται “ο άρτος του Θεού που κατέβηκε από τον
ουρανό” (Ιωάν. 6,33);
2. Τι κρύβει η απαίτηση του ανθρώπου για µια απάντηση στο ερώτηµα «τι
είναι η ζωή»;
3. Πώς προσδιορίζεται βιολογικά η ζωή;
4. Τι είναι η ζωή κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας;
5. Τι παραπάνω από τη βιολογική έννοια περιέχει ο όρος «ζωή» για την
Εκκλησία;
6. Ποιες διαστάσεις παίρνει ή ζωή στο πρόσωπο του Χριστού;
7. Ποιες διαστάσεις παίρνει η ζωή στην Καινή ∆ιαθήκη;
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1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης
1. Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί το ερώτηµα τι είναι η ζωή. Συνήθως οι
απαντήσεις προσδιορίζουν µέρος αυτού του θέµατος.
α. Πώς προσδιορίζεται από τη βιολογική και ιατρική άποψη;
β. Ποια είναι τα όρια έξω από τα οποία δεν υπάρχει η ζωή;
2. Με αφορµές από την καθηµερινή ζωή ο άνθρωπος συχνά θέτει ερωτήµατα
που έχουν σχέση µε την ύπαρξή του.
α. Ποιες αφορµές προκαλούν συνήθως ερωτήµατα γύρο από το νόηµα της
ζωής;
β. Γιατί δεν υπάρχει σταθερή και ενιαία απάντηση στο τι είναι ζωή;

1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στη ζωή του ανθρώπου και του ζώου είναι
ότι:
α. ο άνθρωπος θέλει να προσδιορίσει την ύπαρξή του µε το ερώτηµα «γιατί
ζω».
β. ο άνθρωπος έχει σχέση µε το περιβάλλον του, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο
µε τα ζώα.
γ. τα ζώα σχετίζονται πιο πολύ µε άλλα ζώα του ίδιου είδους και πολύ λίγο
µε τον άνθρωπο.
2. Ζωή σηµαίνει ενέργεια και σχέση. Εποµένως ο Θεός είναι το πρότυπο της
ζωής γιατί:
α. δηµιούργησε τη ζωή από το µηδέν, αλλά δεν ενδιαφέρεται πλέον γι’
αυτήν
β. δηµιούργησε τη ζωή, αλλά και επιδιώκει τη σχέση µε εκείνα τα όντα που
µπορούν να συνάψουν σχέση µαζί του.
γ. δείχνει µε τον τρόπο αυτόν ότι όλα τα έµβια όντα πρέπει να επιδιώκουν
ηθικές σχέσεις µε το περιβάλλον τους.
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β) Ερωτήσεις διάταξης
Κατά την εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου αναπτύσσονται βαθµιαία οι
σχέσεις του µε το περιβάλλον. Βρείτε τη σωστή σειρά.
Λανθασµένη σειρά
Σωστή σειρά
α) επιδίωξη σχέσεων αγάπης
α) …………………….
β) συνειδητή ζωή
β) …………………….
γ) ώριµη σχέση µε το Θεό
γ) …………………….
δ) επιδίωξη σχέσης µε το περιβάλλον
δ) …………………….
ε) εµβρυακή ζωή
ε) …………………….
γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο
της στήλης Β)
Α
Β
σχέση και ενέργεια
αγάπη
εµβρυακή ζωή
αγαπώ
«Ο ΩΝ»

αληθινή ζωή
ζωή
ασυνείδητη ζωή
πηγή της ζωής
υπάρχω
αγώνας επιβίωσης
ζωή µε ανέσεις

δ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
επιβίωση, αγαθών, πραγµατική, γλυκιά, αγάπη, στεφάνι, ανώτερη
Η αγάπη σηµαίνει ........................... ζωή, όχι απλά ..........................., και ο
Θεός είναι η πηγή των δυο αυτών ..........................., της ζωής και της αγάπης. .......................... . Ας ακούσουµε δυο σχετικές µαρτυρίες. Η µια
προέρχεται από τα ασκητικά ενός περίφηµου βυζαντινού θεολόγου, του
Ισαάκ του Σύρου: «Η αγάπη είναι πιο ........................... κι απ’ τη ζωή».Κι η
άλλη ανήκει στον Ντοστογιέφσκι: «Η αγάπη είναι ........................... απ’ τη
ζωή, η ........................... είναι το ........................... της ζωής και πώς είναι
δυνατό να µην το προσκυνήσει η ζωή»;
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ε) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “σωστό-λάθος”
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος).
1. Το ερώτηµα ‘γιατί ζω’ που θέτει ο άνθρωπος δηλώνει τη
διαφορά του από τα άλλα ζώα.
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2. Η Εκκλησία θεωρεί ως ζωή το γεγονός της σχέσης και
της ενέργειας των όντων µέσα στη φύση.
3. Για την ιατρική θάνατος είναι η ανυπαρξία σκέψης
στον άνθρωπο.
4. “Εγώ είµαι η ζωή” είναι φράση που είπε ο Θεός κατά
την ∆ηµιουργία του κόσµου.
5. Η αγάπη ενός σκύλου προς τον άνθρωπο είναι δηλωτική
αληθινής ζωής, όπως την ερµηνεύει η Εκκλησία.
6. Ο Χριστός σταυρώθηκε από αγάπη προς τον κόσµο για
να του χαρίσει την αιώνια ζωή.
7. Η ζωή αποκτά νόηµα όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται
στην Εκκλησία.
8. Κατά Χριστόν ζωή σηµαίνει σχέση αγάπης µε
τον συνάνθρωπο.

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης
Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας µε
συντοµία την απάντησή σας.
α. Σχέση και ενέργεια είναι στοιχεία που δηλώνουν το δεσµό του
ανθρώπου µε τη ζωή, όπως την αντιλαµβάνεται ο Χριστιανισµός.
β. Η αληθινή ζωή είναι αυτή που εκδηλώνεται µε σχέση προς το Θεό και
αγάπη προς τους άλλους.
γ. Η αγάπη για τη ζωή είναι αγάπη προς την κοσµική ζωή.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
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Να δοθούν για επεξεργασία στην τάξη τα παρακάτω κείµενα µε σκοπό να
επισηµανθούν τα στοιχεία που ορίζουν τη ζωή, αλλά και εκείνα τα στοιχεία
που συνθέτουν το σεβασµό στον άνθρωπο και τη ζωή.
α) «Τι είναι λοιπόν ένα ανθρώπινο πρόσωπο; Είναι το σύνολο των ανθρώπινων σκέψεων, βουλήσεων, συναισθηµάτων, πράξεων, φαντασιών, ονείρων
και σχέσεων ενός υποκειµένου, που βιώνονται πάντοτε σε αδιάσπαστη
όσµωση και αλληλεπίδραση µε το ανθρώπινο φυσικό, οικογενειακό, φιλικό,
κοινωνικό, οικονοµικό, ιδεολογικό και θεσµικό περιβάλλον.
Η ικανότητα ετεροαναφορικότητας και συσχετισµού αποτελεί συστατική
κατηγορία του ανθρώπινου προσώπου, πολύ περισσότερο είναι αυτό
καθεαυτό το ανθρώπινο πρόσωπο.
Εάν τέτοιο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο, τότε ο άνθρωπος δεν υπάρχει
µεµονωµένα και ατοµοκεντρικά, ως αυτονοµηµένο σώµα ή ως
ανεξάρτητη, αποσαρκωµένη ψυχή. Με αυτήν την έννοια οι εφκ (εµµενούς
φυτικής κατάστασης) ασθενείς στερούνται τα συστατικά χαρακτηριστικά
της προσωπικής ζωής, βιώνουν δηλ. κατά ένα µη συνειδητό τρόπο µια
λανθάνουσα ή εν αναστολή τελούσα προσωπική ύπαρξη».
Και παρακάτω: «...τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα, τι θεωρούµε σήµερα θάνατο;
Την πλήρη νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους µόνο ή το θρυµµατισµό
της συνδροµής εκείνης των χαρακτηριστικών που συναποτελούν την
προσωπική ύπαρξη του καθενός µας; Για να το διατυπώσουµε λίγο
προκλητικά, είναι ο ασθενής το σώµα του, ταυτίζεται ο άνθρωπος µε το
σκήνωµά του ή η προσωπική ιστορία, βιογραφία και κοινωνική
συσχετικότητα του καθενός µας διέπει, συγκροτεί και εγγράφει το σώµα
µας;» (Πέτρου Γιατζάκη, “Η ζωή ως επιβίωση και ο θάνατος ως
τραγωδία”, περ. Σύναξη, τευχ. 68, σελ. 40-41).
(Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει και άλλα αποσπάσµατα από το ίδιο
άρθρο για εργασίες στο σπίτι).
β) «Γνώρισα µια µάνα, µια γυναίκα απλή, πρόσφυγα µέσα στη δύνη αυτού
του κόσµου, που δεν της έφθανε η αγωνία της επιβίωσης, αλλά έχει και
ένα παιδί µε σύνδροµο Down. Πολλές φορές αναρωτήθηκα τι µπορεί να
σηµαίνει αγάπη και σχέση ανάµεσα σε δυο ανθρώπους, που καλά καλά
δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε λόγια, έστω µ’ αυτά τα ξερά και
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ανούσια λόγια που χρησιµοποιεί ο καθένας µας καθηµερινά για να
εκφράσει τις ανάγκες του, τη χαρά, τη λύπη, τους φόβους του. Βλέποντας
όµως την έκφραση που παίρνει το πρόσωπο του παιδιού αυτού, όταν του
µιλά η µάνα του, καταλαβαίνω ότι µια βαθιά επικοινωνία υπάρχει
ανάµεσά τους. Για µένα το παιδί αυτό είναι ένα πρόβληµα, ένα γενετικό
λάθος της φύσης.... για τη µάνα του είναι ένας ολόκληρος κόσµος που τον
περιδιαβαίνει καθηµερινά, τον αγκαλιάζει, τον φιλά, τον χαίρεται. Είναι
ένας µικρός και εύθραυστος κόσµος που βγήκε από µέσα της και δε θα
πάψει ποτέ να υπάρχει γι’ αυτήν. Θα ζει για πάντα, ως την αιωνιότητα».

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Απόσπασµα από τον Όρκο του Ιπποκράτη (µετάφρ. Στέφ. Καραχάλια):
«Ορκίζοµαι στον Απόλλωνα τον γιατρευτή και στον Ασκληπιό και στην Υγεία
και στην Πανάκεια και σ’ όλους τους θεούς και σ’ όλες τις θεές, και
µάρτυρες τους βάζω, πως θα εκτελέσω τον όρκο µου αυτό κι’ αυτό µου το
συµβόλαιο όσο οι δυνάµεις και η κρίση µου το επιτρέπουν.
[...] Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα είναι, όσο από τη δύναµη και τη δική
µου κρίση εξαρτάται, µόνο για το καλό του αρρώστου, και θα φυλάγοµαι µη
δώσω συνταγή για το κακό ή για να τον βλάψω. Και να µου το ζητήσουν,
φάρµακο θανατηφόρο σε κανέναν δε θα δώσω, κι’ ούτε θα βγει από µένα µια
τέτοια συµβουλή. Ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρµακο να καταστρέψει το
βλαστό της. Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή και την τέχνη µου. ∆ε θα
εγχειρήσω ούτε άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα .΄Εργα τέτοια θα τα αφήνω σε ανθρώπους που είναι σ’ αυτά εξασκηµένοι. Σε όποιο σπίτι θα µπαίνω,
για το καλό θα µπαίνω των ανθρώπων. Θα µένω µακριά από κάθε αδικία
θεληµατική και από κάθε βλάβη. [...] Όσο τον όρκο µου αυτό θα τον κρατώ
και δε θα τον καταπατώ, πάντοτε να χαίροµαι τη ζωή και την τέχνη µου,
έχοντας πάντα καλό όνοµα ανάµεσα στους ανθρώπους. Αν όµως παραβώ τον
όρκο µου και τον πατήσω, να µου συµβούν ακριβώς τα αντίθετα».

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14
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Βιοϊατρική και ηθική
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Πώς και σε ποιες περιπτώσεις η βιοτεχνολογία γίνεται ανεπιθύµητη και
απαράδεκτη;
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά την
εφαρµογή της βιοτεχνολογίας στη ζωή του ατόµου σε συνάρτηση και µε
τους όρους που θέτει η χριστιανική ηθική; Αναφέρετε παραδείγµατα.
3. Γιατί η εξέλιξη και οι εφαρµογές των «βιοεπιστηµών» καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης της βιοηθικής;
4. Τι είναι η βιοηθική; Γιατί η ύπαρξή της καθίσταται απαραίτητη και µάλιστα
τόσο περισσότερο, όσο εξελίσσονται οι «βιοεπιστήµες»;
5. Ποια είναι τα πιο γνωστά σήµερα επιτεύγµατα της βιοϊατρικής και µε
ποιους τρόπους θα µπορούσε η βιοηθική να παρέµβει;
6. Τι λέγεται βιοηθική και ποιο µέρος της βιοϊατρικής καλείται σήµερα να
προσδιορίσει σε συνάρτηση µε την χριστιανική ηθική; ∆εν αρκούν οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις;
7. Με ποια κριτήρια αντιµετωπίζει η χριστιανική ηθική τις επιστηµονικές
εξελίξεις γενικά και ιδιαίτερα αυτές των ηµερών µας; Ποιος είναι ο τελικός
σκοπός της βιοηθικής;

1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιος είναι ο σκοπός των παρεµβάσεων της βιοηθικής στη βιοεπιστηµονική εξέλιξη;
2. Ποιους όρους θέτει ή χριστιανική ηθική που θα πρέπει να πληρούνται για
βιολογικές παρεµβάσεις στον άνθρωπο;
3. Μπορεί ο καθορισµός του φύλου να προεξοφλήσει πόσο ευτυχισµένο θα
είναι ένα παιδί, ως αγόρι ή ως κορίτσι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
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5. Η αφαίρεση και µεταµόσχευση οργάνων είναι σωτήρια για την επιβίωση.
Με ποια θετικά κριτήρια αντιµετωπίζει την εξέλιξη αυτή η χριστιανική
ηθική;
6. Η εξέλιξη των βιοεπιστηµών κρύβει συγχρόνως το καλό και το κακό. Με
ποια κριτήρια τα αντιµετωπίζει η χριστιανική ηθική;
7. Ποια γενική αρχή θα πρέπει να επικρατεί σε όλες τις περιπτώσεις
εφαρµογής των επιστηµονικών επιτευγµάτων;
8. Σε τι διαφέρει η φυσική σύλληψη ενός παιδιού από εκείνη, στη οποία οι
µελλοντικοί γονείς καθορίζουν το φύλο του παιδιού τους;
1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης
1. Η βιοηθική φαίνεται ότι παίζει ρόλο ελεγκτή στα επιτεύγµατα των
βιοεπιστηµών.
α. Πρόκειται τελικά για έλεγχο ή είναι απαραίτητη η συµβολή της;
β. Τι καλείται να προσδιορίσει µε την παρέµβασή της;
2. Η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, όταν αυτή
εξυπηρετεί ατοµικές επιδιώξεις και οφέλη.
α. Με ποιους όρους διαφυλάσσεται η σωστή εφαρµογή της;
β. Γιατί κατά τη χριστιανική ηθική προτιµάται η υιοθεσία από την τεχνητή
γονιµοποίηση;
1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου
α) Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Οι ιατρικές εφαρµογές της βιολογίας δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, όταν:
α. διαφυλάσσονται η ελευθερία, η συνειδητή και εκούσια επιλογή του
ανθρώπου
β. προάγεται η επιστηµονική έρευνα
γ. λαµβάνονται υπόψη µόνο τα αµιγή επιστηµονικά δεδοµένα
2. Η βιοηθική καλείται να θέσει τα όρια ανάµεσα στις θετικές και αρνητικές
συνέπειες της επιστήµης στη ζωή του ανθρώπου. Ως κριτήριο θέτει:
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α. την αποδοχή των επιστηµονικών εξελίξεων από την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα
β. τα επιτεύγµατα αυτά να υπηρετούν την αλήθεια, να γίνονται από αγάπη
προς τον άνθρωπο και µε θέληση ελεύθερη από ατοµικά οφέλη
γ. την υλική ευτυχία του ατόµου
β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο
της στήλης Β)
Α
Β
έρευνα ηθικών προβληµάτων βιολογίας
καταχρήσεις βιοτεχνολογίας
βιολογία
µελέτη ζωικού βασιλείου
µεταµόσχευση οργάνων
παραγωγή «άριστου» απογόνου
κλωνοποίηση
ευεργετική εφαρµογή βιοτεχνολογίας
βιοηθική
έλλειψη σεβασµού στο άτοµο
σκοπός της διαβίωσης
άνθρωποι - πειραµατόζωα
γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
επίγεια εικόνα, όρος, εκούσια, ανίατων, ιατρική, ελευθερία, διαδικασία
Η δυνατότητα του ανθρώπινου προσώπου να επιλέγει ...........................,
συνειδητά και ελεύθερα, είναι ο απαράβατος ........................... που η χριστιανική ηθική απαιτεί να τηρείται σε περιπτώσεις πρόληψης ή θεραπείας
........................... νοσηµάτων και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τρίτα
πρόσωπα που εµπλέκονται σε µια βιοϊατρική ..........................., όπως τα
παιδιά που πρόκειται να γεννηθούν. Γενική αρχή σε κάθε περίπτωση
πρέπει να είναι ότι η ........................... εφαρµογή της βιολογίας δεν µπορεί
να πλήττει την αλήθεια, την ........................... και την ανθρωπιά του
ανθρώπου, δηλαδή την ........................... ........................... του Θεού.
δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “σωστό-λάθος”
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Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος).
1. Βιολογία είναι η επιστήµη που µελετά το ζωικό βασίλειο.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Ο καθορισµός του φύλου και η βελτίωση του ανθρώπινου
είδους είναι επιτρεπτά από την ηθική.
3. Η βιοηθική καλείται να θέσει όρια στις θετικές και αρνητικές συνέπειες της επιστήµης.
4. Τα βιοϊατρικά επιτεύγµατα τα κρίνουµε µε βάση τη χριστιανική πίστη και παράδοση.
5. Για τη βελτίωση της ιατρικής πρέπει να γίνονται πειράµατα
σε ανθρώπους.
6. Πειράµατα που γίνονται σε ανθρώπους έχουν ως αποτέλεσµα την βελτίωση της ιατρικής.
7. Η ατοµική εφαρµογή της βιοτεχνολογίας θα πρέπει να γίνεται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσώπου που θίγεται απ’ αυτήν.
8. Η γενετική επιλογή κρύβει κινδύνους για την υγεία
του ανθρώπου.

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης
Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος). Αιτιολογήστε τις επιλογές σας.
1. Η βιοηθική καλείται να προσδιορίσει τις ενέργειες και
τις παρενέργειες της βιοϊατρικής.

Σ

Λ

2. Είναι δικαίωµα του ατόµου να επιλέξει την εφαρµογή ενός επιτεύγµατος της βιοϊατρικής (π.χ. την τεχνητή γονιµοποίηση). Σ

Λ

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Β. Χαρακτηρίστε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
Η χριστιανική ηθική συναινεί στην αφαίρεση και µεταµόσχευση οργάνων κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και
για συγκεκριµένο σκοπό.

Σ

Λ

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Οι παρακάτω θέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αφορµή για συζήτηση στην τάξη ή για έρευνα µέσα από πληροφορίες που δηµοσιεύονται στον
Τύπο για το ζήτηµα των περίπλοκων επιδράσεων που ασκεί η βιοτεχνολογία
στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου:
α) «∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η τεχνική αυτή ανάπτυξης µοσχευµάτων δια
του κλωνισµού θα σώσει χιλιάδες ζωές. ... Οι επιστήµονες προσπαθούν
να είναι ψύχραιµοι: θα είναι µόνο µια παραγωγή ιστών και οργάνων.
¨Όµως υπάρχει και ο αντίλογος: Αν κάποιος αρχίσει να δηµιουργεί τέρατα;» (Τασούλας Καραϊσκάκη, «“Μικροί θεοί”, µεγάλα διλήµµατα», εφ.
Καθηµερινή, 27.10.97).
β) «...∆ηµιουργία λοιπόν ακέφαλων βατράχων σήµερα και ακέφαλων ανθρώπων αύριο. Και όλα αυτά στο βωµό της προόδου. Μα είναι πρόοδος
ή οπισθοδρόµηση το κόψιµο της κεφαλής; Εδώ πρέπει να µπουν τα κεφάλια µας στη θέση τους. Και ένα άµεσο ερώτηµα που αναβλύζει αυθόρµητα
είναι γιατί γίνονται αυτά τα πειράµατα; Και γιατί δεν απαγορεύεται δια
νόµου η βάναυση αυτή παρέµβαση σε αυτό που λέµε ζωή;
∆εν µπορεί να’ χει αποτελέσµατα καµιά ποινικοποίηση επιστηµονικού
έργου, όπως ήδη µερικοί θα το ήθελαν. Και είναι θανάσιµο λάθος µια
τέτοια προσέγγιση. Γιατί το πρόβληµα δε λύνεται έτσι.…
(Σταµ. Ν. Αλαχιώτη, Καθ. Γενετικής, ‘Το µεγαλείο του ανθρώπου’, εφ.
Καθηµερινή, 27.10.97).
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γ) «Οι εξελίξεις της γενετικής τεχνολογίας κλονίζουν εκ βάθρων πεποιθήσεις
και αρχές οι οποίες θεωρούσαµε ότι µας συνέχουν. ∆ηλαδή τι λογίζεται
ως ανθρώπινη ζωή (ως ον και ως βίος) τι σηµαίνει αξιοπρέπεια και
αυταξία του ανθρώπου. Αυτή η υπονόµευση της ηθικής µας σφαίρας είναι
που δηµιουργεί και τα αισθήµατα αποτροπιασµού» (Βάσως Κιντή, Καθ.
Φιλοσοφίας, ‘Ανάγκη για µακροβιότητα’, εφ. Καθηµερινή, 27.10.97.

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Αφιέρωµα του περ. Σύναξη: “∆ιλήµµατα Βιοηθικής”, αρ. τεύχ. 68, Αθήνα
1999.
2. Το κείµενο που ακολουθεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανοµή εργασιών σε οµάδες µαθητών και να αποτελέσει αφορµή για έρευνα στον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο. Μπορούν να βρεθούν και νεότερα στοιχεία
γύρω από τις εξελίξεις στο θέµα του κλωνισµού και στο υπό αναµόρφωση
ηθικό υπόβαθρο του σύγχρονου αυτού επιστηµονικού δεδοµένου. Επίσης,
µπορεί να γίνει στατιστική έρευνα µε σκοπό να δηµοσιευθούν τα στοιχεία
αυτά στον τοπικό Τύπο, σε ραδιοφωνικό Σταθµό της πόλης σας ή σε εφηµερίδα του Σχολείου σας.
«Με µεγάλη προσοχή και µάλιστα από τον Θεολόγο πρέπει να αντιµετωπίζεται η εξέλιξη µιας επιστήµης, όπως η Γενετική. ∆ιότι κάθε πρόχειρη τοποθέτηση ή συναγωγή συµπερασµάτων δεν µένει χωρίς συνέπειες. Η µέθοδος του
«κλωνισµού» («κλωνοποίησης») πάντως θέτει πρόβληµα ορίων, που δεν
εξασφαλίζονται τόσο µε την κρατική νοµοθεσία, όσο µε τον αυτοπεριορισµό
των ίδιων των επιστηµόνων. Γι’ αυτό προσβλέπω µε κάποια αισιοδοξία στην
επιστήµη της «βιοηθικής». Ως Θεολόγος διακρίνω τις ακόλουθες όψεις στο
πρόβληµα!
α) Την πνευµατική. Η ανάπτυξη και εξάπλωση µεθόδων, όπως η υπο
συζήτηση, αναιρεί τη φυσική οδό και κατά τον Πατερικό λόγο «παν το κατά
φύσιν φίλον τη φύσει»! Η παράταση της ζωής του ανθρώπου από
πνευµατικής πλευράς και µάλιστα σε παρόµοιες µεθόδους (δεν εννοώ
απόρριψη της ιατρικής), δεν είναι βέβαιο, ότι «ωφελεί» τον άνθρωπο στο
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ζήτηµα της σωτηρίας. Εξάλλου, η τεχνητή επιµήκυνση της ζωής δεν σηµαίνει
και νίκη πάνω στο θάνατο.
β) Την ηθική. Η ανάγκη εξεύρεσης “ανταλλακτικών” για την αποκατάσταση
της υγείας δεν σηµαίνει ότι µπορεί να ευτελιστεί ο άνθρωπος, εκλαµβανόµενος ως απλή «σάρκα» και καθιστάµενος «αποθήκη ανταλλακτικών».
΄Ισως θα µπορούσε να στραφεί η επιστήµη σε άλλη κατεύθυνση, σε τεχνητά
δηλαδή όργανα. ∆ιαβλέπω έκπτωση της αξίας του ανθρώπου.
γ) Την πολιτική. Μια τέτοια µέθοδος µόνο φρικίαση προκαλεί, διότι
ανακαλεί στη µνήµη την περίπτωση του «Φραγκεστάιν». Και αναλογίζοµαι,
πού µπορεί να οδηγήσει η πολιτική «χρήση» της µεθόδου και ποιος κόσµος
µπορεί να προέλθει από αυτή την (κατά)χρηση. ∆ιότι κάτι, που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί «για το καλό», εύκολα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και «για το
κακό». Να γιατί είπα στην αρχή ότι είναι πρόβληµα ορίων» (Πρωτοπρ.
Γεωργίου Μεταλληνού, Καθ. Παν. Αθηνών, «Ελπίδες στη “βιοηθική”», εφ.
Καθηµερινή, 27.10.97).

101

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Παραβίαση και περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής
(Φόνος - Θανατική Ποινή - Βασανιστήρια)
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Ποιες µορφές θανάτου χαρακτηρίζονται ως βίαιοι τρόποι τελευτής του
ανθρώπου; Γιατί καταδικάζονται τέτοια φαινόµενα;
2. Η Εκκλησία καταδικάζει το φόνο. Ποια περίπτωση εξαιρείται από τον
κανόνα και γιατί;
3. Ποια στοιχεία κάνουν ανεκτό το φόνο σε έναν αµυντικό πόλεµο και ποια
στάση τηρεί η Εκκλησία σ’ αυτή την περίπτωση;
4. Ποια στάση τηρεί η Εκκλησία απέναντι στη θανατική ποινή και γιατί;
5. Ποιες µορφές βίας εκδηλώνονται ακόµη και σήµερα ανά τον κόσµο και πώς
συµβάλλει η Εκκλησία στην εξάλειψή τους; Ποια είναι η αιτία ύπαρξης
τέτοιων φαινοµένων;
6. Φόνος, νόµιµη άµυνα, δίκαιος πόλεµος: Τι κοινό υπάρχει ανάµεσά τους και
ποιες είναι οι διαφορές τους;
7. Ποιος πόλεµος χαρακτηρίζεται ως αµυντικός και ποια είναι η στάση της
Εκκλησίας σ’ ένα τέτοιο γεγονός;

1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιοι τρόποι τελευτής του ανθρώπου χαρακτηρίζονται ως βίαιος θάνατος;
2. Με ποιους τρόπους παραβιάζεται η ζωή µε αποτέλεσµα το θάνατο;
3. Τι αρνείται εκείνος που ασκεί βία κατά του συνανθρώπου του;
4. Ποια αρνητικά στοιχεία προβάλλονται κατά την άσκηση βίας στον
συνάνθρωπο;
5. Ποια είναι η απαξία σε πράξεις στέρησης της ελευθερίας;
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6. Ποιες είναι οι ηθικές και υλικές συνέπειες από την άσκηση βασανιστηρίων
στον άνθρωπο;
7. Ποια θέση επέχει η λεγόµενη «δικαστική πλάνη» στον αγώνα για την
κατάργηση της θανατικής ποινής;
8. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία εναντιώνεται στη
θανατική ποινή;
9 «Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα». Πώς ερµηνεύεται αυτό στην περίπτωση της θανατικής ποινής και των βασανιστηρίων;
10. Ποια είναι η στάση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας απέναντι στους
απελευθερωτικούς αγώνες του Γένους;
11. Πώς ενεργεί η Εκκλησία, ώστε να διαφυλάσσει τον κληρικό από
ασυµβίβαστες µεταξύ τους πράξεις, όπως είναι ο πόλεµος και τα ιερά
Μυστήρια; Θα δικαιολογούσατε την ένοπλη συµµετοχή κληρικού σε έναν
πόλεµο;
12. Πώς δικαιολογείται ο φόνος κατά τη νόµιµη άµυνα ενός ατόµου ή ενός
έθνους;
13. Τι είναι τα βασανιστήρια και από ποιους µεθοδεύονται συνήθως;
14. Ο λόγος του Χριστού είναι θεραπευτικός αλλά και προληπτικός απέναντι
στο φόνο. Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό;

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης
1. Η Εκκλησία εναντιώνεται στη θανατική ποινή.
α. Ποιος είναι ο κύριος λόγος της αντίθεσής της στην πρακτική αυτή;
β. Ποιοι άλλοι σοβαροί λόγοι συνηγορούν στη θέση της Εκκλησίας;
2. Η θέση της Εκκλησίας απέναντι στο φόνο φαίνεται ότι είναι «επιλεκτική».
Για το λόγο αυτό έχει κατηγορηθεί από διάφορες κοινωνικές οµάδες.
α. Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δείχνει ανεκτικότητα στο φόνο
χωρίς όµως να ταυτίζεται µε αυτόν;
β. Ποια είναι η στάση της απέναντι σ’ αυτόν που υπέπεσε σε τέτοιο
σφάλµα;
1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου
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α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Περιφρόνηση και παραβίαση της ανθρώπινης ζωής εκφράζονται µε:
α. την πρόκληση βίαιου θανάτου και τα βασανιστήρια
β. τον αµυντικό πόλεµο
γ. τη δικαστική πλάνη
2. Η νόµιµη άµυνα ή ο αµυντικός πόλεµος χαρακτηρίζονται από την
Εκκλησία ως «αναγκαίο κακό».
α. Αυτό σηµαίνει ότι η Εκκλησία συνηγορεί υπέρ του φόνου υπό ορισµένες
συνθήκες
β. Είναι κακό που γίνεται κατ’ ανάγκη, αλλά δεν συµφωνεί σ’ αυτό η
Εκκλησία
γ. Γι’ αυτό οι χριστιανοί προτρέπονται σε θυσίες, τις οποίες επιβάλλει ένας
πόλεµος
β) Ερώτηση αντιστοίχισης ή σύζευξης
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο
της στήλης Β)
Α

Β

πόλεµος

στέρηση µετάνοιας

θανατική ποινή

αναγκαίο κακό

αµυντικός πόλεµος

νόµιµη άµυνα

ζωή

αφαίρεση ζωής

κώλυµα ιεροσύνης

δώρο του Θεού

θανάσιµη αµαρτία

άρνηση µετανοίας
σταύρωση
ειρήνη

γ) Ερώτηση συµπλήρωσης κενού
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Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
αυτοπροστασίας, ανεκτός, άδικη, θανάτωση αποδεκτός,, νόµιµη, πόλεµο
Μια µοναδική εξαίρεση υπάρχει, όπου ο φόνος γίνεται ...........................
από την Εκκλησία, χωρίς όµως ποτέ να θεωρείται ...........................: πρόκειται για τη ........................... άµυνα και τη συµµετοχή σε δίκαιο
........................... . Περίπτωση νόµιµης άµυνας υπάρχει όταν συντρέχουν οι
παρακάτω προϋποθέσεις: η ζωή µας απειλείται σοβαρά από την
........................... επιβουλή ενός κατά πολύ ισχυρότερου από εµάς αντιπάλου
για την αντιµετώπιση του οποίου δεν διαθέτουµε πια κανένα άλλο αποτελεσµατικό µέσο παρά µόνο τη ........................... του. Πρόκειται για το
δικαίωµα ........................... του αθώου θύµατος απέναντι στον άδικο θύτη.
δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “σωστό-λάθος”
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος).
1. Βίαιη τελευτή του ανθρώπου είναι αυτή που οφείλεται
π.χ. σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Στη θανατική καταδίκη υπεύθυνος είναι ο αµετανόητος
κακοποιός.
3. Ο φόνος είναι ανεκτός από την Εκκλησία, αλλά όχι
αποδεκτός.
4. Νόµιµη άµυνα υπάρχει, όταν απειλείται η περιουσία
του ατόµου.
5. Φόνος, νόµιµη άµυνα και δίκαιος πόλεµος έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό την απονοµή δικαιοσύνης.
6. Η Εκκλησία εναντιώνεται στη θανατική ποινή µόνο για
ανθρωπιστικούς λόγους.
7. Για την Εκκλησία είναι απαράδεκτη η θανατική ποινή.
8. Για τη χριστιανική ηθική κάθε βασανιστής είναι βλάσφηµος,
γιατί τελικά περιφρονεί το ∆ηµιουργό.

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης
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Α. Χαρακτηρίστε την παρακάτω ερώτηση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
Αιτιολογήστε τις επιλογές σας.
Η Εκκλησία εναντιώνεται στη θανατική ποινή, επειδή αυτή
στερεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να µετανοήσει
και να σωθεί.

Σ

Λ

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Β. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας
µε συντοµία την απάντησή σας.
Προϋπόθεση της µετάνοιας είναι η συνέχιση της ζωής. Για το σκοπό αυτό
η Εκκλησία εύχεται:
α. να τίθεται σε εφαρµογή η θανατική ποινή κατά περίπτωση
β. να µετανοεί ο κατάδικος πριν την εκτέλεση της θανατικής ποινής
γ. να ζει ο καθένας ειρηνικά, να µετανοεί για τα λάθη του και να έχει
ανώδυνο τέλος
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
1. Στο διήγηµα Η φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη γίνεται
λεπτοµερής ανάλυση των κινήτρων για το φόνο που θα διαπράξει η
ηρωίδα. Προηγούµενες αγιάτρευτες πληγές, χαίνουσες µέσα στην ψυχή της
θα την ωθήσουν στην ‘κάθαρση’ που αυτή πιστεύει ως τη µόνη λύση στην
τραγωδία της ζωής της, δηλαδή στο φόνο της µικρής της εγγονής, αλλά και
άλλων παιδιών, όλων κοριτσιών. Πρόκειται για κίνητρα που προκύπτουν
από τις ταλαιπωρίες και την κακοµεταχείριση της γυναίκας επί γενεές
γενεών. Όµως αυτή η σκληρή πραγµατικότητα γίνεται κάποια στιγµή
µοχλός που ωθεί τη γυναικεία φύση στο ρόλο του θύτη. Να παραβληθεί το
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φαινόµενο της φόνισσας µε εκείνο της Μήδειας (από την οµώνυµη
τραγωδία του Ευριπίδη).
• Να δοθούν αποσπάσµατα του πιο πάνω διηγήµατος του Αλ. Παπαδιαµάντη
σε οµάδες µαθητών µε σκοπό:
α) να εντοπισθούν τα ακριβή κίνητρα των φόνων πού διέπραξε η
Φραγκογιαννού.
β) Να σχολιαστεί το γεγονός ότι τα κίνητρα, όσο ισχυρά και αν είναι, δεν
µπορούν να αποτελούν δικαιολογία ή ιδεολογία για τη διάπραξη φόνου.
γ) Να απαντηθεί το ερώτηµα, αν ο φόνος φέρνει τη λύση σε προβλήµατα
προσωπικά ή ευρύτερα κοινωνικά.
δ) Να ερευνηθεί η περίπτωση δικαιολόγησης του φόνου που γίνεται κάτω
από συνθήκες περιστασιακής απώλειας της συνείδησης.
ε) Να ερευνηθεί αν τα ποικίλα ‘ελαφρυντικά’ που επικαλείται ο δικανικός
λόγος (βρασµός ψυχής, µέθη, πάθος σεξουαλικό, πάθος πλεονεξίας)
µπορούν να χρησιµεύσουν ουσιαστικά, ώστε να δικαιολογηθεί ηθικά
ένας φόνος;
2. «Ο δήµιος µολονότι έχει την εξουσιοδότηση της πολιτείας να σκοτώνει, ήταν
πάντα ένας άνθρωπος κοινωνικά απόβλητος. Απόβλητος ήταν και για τη
λογοτεχνία. Ο Ντοστογιέφσκι βάζει στο στόµα του πρίγκιπα Κίσκιν, στον
“Ηλίθιο”, λόγια αλησµόνητα, λόγια που πρέπει να περιλαµβάνει κάθε
διακήρυξη για την κατάργηση της ποινής του θανάτου: “Να σκοτώνεις
εκείνον που έχει σκοτώσει είναι µια τιµωρία που δεν µπορεί να συγκριθεί µε
το ίδιο το έγκληµα. Ο νόµιµος φόνος είναι πολύ πιο αποτρόπαιος από το
φόνο που κάνει ο κακοποιός”. Από τότε που γράφτηκαν αυτά τα λόγια, έχει
γίνει πια συνείδηση των πιο φωτισµένων ανθρώπων πως η ποινή του
θανάτου πρέπει να καταργηθεί. Ολοένα και περισσότερες χώρες προχωρούν
στην κατάργησή της. Μα όσο περισσότερες γίνονται αυτές, τόσο πιο χτυπητή
είναι η απουσία της Αµερικής ανάµεσά τους» (Ρούσσου Βρανά, εφ. Τα Νέα,
21.6.99).
3. «Όποια και αν είναι η τιµωρία, ο άνθρωπος έχει επίγνωση για την
κατάστασή του, λέει ο Μπόµπιο. Στην περίπτωση της θανατικής ποινής, δεν
πεθαίνει µονάχα, µα έχει επίγνωση του θανάτου. Το χειρότερο βασανιστήριο
είναι η επίγνωση του βέβαιου θανάτου, είχε πεί ο καθηγητής Φαίδων
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Βεγλερής. Ο θανατοποινίτης φαντάζεται και ζει προκαταβολικά την εκτέλεσή
του, πεθαίνει χίλιες φορές µέχρι τον θάνατό του» (Ρούσσου Βρανά, εφ. Τα
Νέα, 21.6.99).

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Να δοθούν στους µαθητές εργασίες µε θέµατα που θα ληφθούν από τα
παρακάτω:
• Γεν. 4, 8-16, ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν.
• Ποινικός Κώδικας, κεφ. 15ο, άρθρο 299 (Προµελετηµένος φόνος).
• Ποινικός Κώδικας, άρθρ. 301, άρθρ. 28, άρθρ. 67 (Φόνος από αµέλεια).
• Γ. Κουµάντου, ‘Εγκλήµατα και τιµωρίες’, εφ. Καθηµερινή, 15.2. 98.
2. Να δοθεί ως εργασία η εξεύρεση στοιχείων για τα βασανιστήρια που
γίνονται σε κρατούµενους από τις Αρχές πολλών χωρών του κόσµου,
ιδιαίτερα σε χώρες µε τυραννικά καθεστώτα. Η έρευνα για τα
βασανιστήρια να επεκταθεί, κατά το δυνατόν, και για χώρες στις οποίες
ισχύει ο ισλαµικός νόµος (σαρία), όπου αυτά πραγµατοποιούνται µε
‘νόµιµο τρόπο’, και µάλιστα σε δηµόσιους χώρους, κάτω από τα βλέµµατα
των πολιτών. (Παρουσίαση τέτοιων θεµάτων έχει γίνει από το περ. «Ε» της
‘Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας’ όπου και µπορεί να αναζητηθεί υλικό.
Πληροφορίες για το θέµα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
µπορούν οι µαθητές µε τη βοήθεια του καθηγητή της τάξης να απευθυνθούν στα Γραφεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας).
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Άρνηση και υποτίµηση της ανθρώπινης ζωής
(Αυτοκτονία - Αυτοθυσία - Ευθανασία - Άµβλωση)
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Ποια είναι τα αίτια της αυτοκτονίας και γιατί η Εκκλησία παίρνει αρνητική
στάση στο θέµα αυτό;
2. Πού εντοπίζεται η διαφορά ανάµεσα στην αυτοθυσία και την αυτοκτονία
και ποια είναι η στάση της Εκκλησίας προς τους αυτόχειρες;
3. Ποια αίτια συνήθως προκαλούν το δίληµµα της ευθανασίας και ποια
κίνητρα µπορεί να κρύβονται σε µια τέτοια απόφαση;
4. Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται ως ‘ενεργητική’ ή ‘παθητική ευθανασία’
και ποια κίνητρα τις κατευθύνουν;
5. Ποιοι λόγοι οδηγούν στην άµβλωση και πόσο σοβαροί µπορεί να είναι
αυτοί; Πώς επέδρασε η Εκκλησία στη διαµόρφωση µιας ηθικής συνείδησης
επάνω στο θέµα της ενδοµήτριας ζωής;
6. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην άµβλωση; Πώς αντιµετωπίζει η Εκκλησία στην πράξη οριακά διλήµµατα, όπως αυτά της ζωής ή του
θανάτου;

1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιες είναι οι τραγικές συνέπειες της αποµάκρυνσης του ανθρώπου από το
Θεό και πώς ο Χριστός τις ακύρωσε;
2. Ποια είναι τα αίτια που συνήθως οδηγούν στην επιλογή της διακοπής της
κύησης;
3. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που κάνει την Εκκλησία αρνητική προς την
άµβλωση;
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4. Γιατί η ευθανασία έχει χαρακτηριστεί σαν «δολοφονία» ή σαν «αυτοκτονία»;
5. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν την πράξη αυτοθυσίας;
6. Ποια µέτρα παίρνει η Εκκλησία και γιατί είναι τόσο σκληρή η στάση της
απέναντι στον αυτόχειρα; Πώς αντιµετωπίζει η Εκκλησία τον αυτόχειρα
και γιατί;
7. Ποια είναι τα συνήθη αίτια που οδηγούν στην αυτοκτονία;

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης
1. Η ζωή δεν µας ανήκει, αλλά είναι δώρο του Θεού και δικό Του χάρισµα.
α. Ποια θέση παίρνει η Εκκλησία απέναντι στην αυτοκτονία;
β. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην αυτοκτονία και την αυτοθυσία;
2. Η ευθανασία είναι πράξη διακοπής της ζωής µε ποικίλα χαρακτηριστικά ως
προς τα κίνητρα.
α. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν στην επιτέλεση µιας τέτοιας πράξης;
β. Πώς αντιµετωπίζει το γεγονός αυτό η Εκκλησία;
3. Η άµβλωση είναι ένα θέµα για το οποίο η Εκκλησία έχει διατυπώσει µε
σαφήνεια τη θέση της.
α. ΓιαΤι αρνείται να δεχθεί την άµβλωση;
β. Πώς την αντιµετωπίζει στην πράξη;

1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Η Εκκλησία καταδικάζει την αυτοκτονία ως πράξη η οποία αντιβαίνει στην
οµαλή σχέση του ανθρώπου µε το Θεό και εκφράζει:
α. αυτοκαταστροφικότητα, απιστία και απουσία της χριστιανικής ελπίδας
β. τη µοναδική αντίδραση των νέων ανθρώπων απέναντι στις κοινωνικές
δοµές του σύγχρονου κόσµου
γ. µια στείρα σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό κόσµο
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2. Η αυτοθυσία είναι προσφορά της ζωής για έναν ιερό σκοπό ή τη σωτηρία
κάποιου συνανθρώπου που κινδυνεύει. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την
αυτοκτονία γιατί:
α. γίνεται από αγάπη, µε ανιδιοτέλεια και συχνά για να µείνει αδούλωτη η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια
β. περιέχει κίνητρα που αποσκοπούν στον παραδειγµατισµό των άλλων
γ. γίνεται για να λυτρωθεί κάποιος από τις δυσχέρειες της ζωής
β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο
της στήλης Β)
Α

Β

αυτοθυσία

πράξη αφαίρεσης ζωής

αυτοκτονία

αυτοκαταστροφή

ευθανασία

ανιδιοτελής προσφορά ζωής

άµβλωση

διακοπή µηχανικής υποστήριξης

παθητική ευθανασία

τεχνητή διακοπή κύησης

«ποιµαντική» της Εκκλησίας

αντιµετώπιση κατά περίπτωση
τραγική συνέπεια της πτώσης
ολοκλήρωση της ζωής

γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
απιστία, αυτοκτονία, χριστιανική, τελευταία, αυτόχειρας,
µετάνοια, κίνητρα, δώρο
Η Εκκλησία µας καταδικάζει την ..........................., επειδή είναι η
αυτοκαταστροφή του ανθρώπου, ........................... στο Θεό και την
πρόνοιά του, απουσία της ........................... ελπίδας. Ο ...........................,
εκείνος δηλαδή που αυτοκτονεί, καταστρέφει τον εαυτό του και έτσι
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αρνείται το ........................... της ζωής. Επιπλέον µε την αυτοκτονία
διαπράττει την ........................... του πράξη, αποχωρίζεται από την πηγή
της ζωής, το Θεό, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ........................... . Η
διαφορά ανάµεσα στην αυτοκτονία και την αυτοθυσία βρίσκεται στα
........................... .
δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “σωστό-λάθος”
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος).
1. Ο θάνατος και η φθορά είναι συνέπειες της αυτοκτονίας.

Σ

Λ

2. Η αυτοθυσία έχει µικρή διαφορά από την αυτοκτονία.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

3. Η Εκκλησία καταδικάζει την αυτοκτονία, επειδή είναι
η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου.
4. Η διαφορά ανάµεσα στην αυτοθυσία και την αυτοκτονία
βρίσκεται στα κίνητρα.
5. Η ευθανασία επικροτείται από την Εκκλησία ως πράξη
θανάτωσης για ανθρωπιστικούς λόγους.
6. Η ευθανασία κρίνεται κατά περίπτωση είτε ως
«δολοφονία» είτε ως «αυτοκτονία».
7. Η έκτρωση δεν γίνεται δεκτή από την Εκκλησία, ακόµη
και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι(π.χ. κίνδυνος ζωής
της µητέρας).
8. Η πρόωρη διακοπή της κύησης µε τεχνητά µέσα
λέγεται άµβλωση ή έκτρωση, γεγονός στο οποίο
αντιτίθεται η Εκκλησία.

112

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης
Α. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας
µε συντοµία την απάντησή σας.
Στην πράξη η Εκκλησία ποτέ δεν αντιµετωπίζει απρόσωπα σοβαρά
προβλήµατα όπως η αυτοκτονία, η ευθανασία, η έκτρωση.
α. Προσεγγίζει κάθε περίπτωση ως ιδιαίτερο περιστατικό µε σεβασµό στην
ανθρώπινη ύπαρξη και ενισχύει τον άνθρωπο, ώστε να ακολουθήσει
ελεύθερα τη διδασκαλία της.
β. Η ευθανασία αποτελεί πρόβληµα στο οποίο η Εκκλησία διατηρεί θετική
στάση.
γ. Η αυτοθυσία είναι µια πράξη για την οποία δεν συµφωνεί η Εκκλησία.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Β. Χαρακτηρίστε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
Η ζωή δεν µας ανήκει αλλά µας χαρίστηκε από το Θεό.
Εποµένως η στάση µας θα πρέπει να είναι κατηγορηµατικά αρνητική απέναντι σε πράξεις που απειλούν
τη ζωή, όπως η αυτοκτονία, ή έκτρωση, η ευθανασία.

Σ

Λ

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
1. Να συζητηθούν στην τάξη θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε την
ευθανασία. Προτείνονται:
α) ενεργητική ή θετική και παθητική ή αρνητική ευθανασία,
β) η ευθανασία ως πρόβληµα ηθικό, θρησκευτικό, νοµικό και κοινωνικό,
γ) η ευθανασία σε υπερήλικα άτοµα,
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δ) η αντίληψη ότι σήµερα µετρά περισσότερο η ποιότητα ζωής και η
‘αξιοπρέπεια’ στο θάνατο από τη διατήρηση της ζωής µε κάθε µέσον,
ε) η ευθανασία ως αποτέλεσµα εξοικονόµησης πόρων για να προστατευτεί
η υγεία των ήδη υγιών ή για να θεραπευτούν από µια ασθένεια άτοµα
που έχουν ελπίδες να επιβιώσουν,
στ) η εφαρµογή της ευθανασίας σε νεογνά και βρέφη που γεννιούνται µε
έλλειψη ικανότητας να επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον (ανεγκέφαλα,
παιδιά µε σύνδροµο Down) και η χρήση των οργάνων τους για
µεταµοσχεύσεις σε παιδιά που υποφέρουν από κάποια ασθένεια, αλλά
έχουν πιθανότητες να ζήσουν µια υγιή ζωή. Για τα παραπάνω θέµατα να
ληφθεί

υπόψη το άρθρο του Εµµανουήλ ∆. Παναγόπουλου,

‘Ευθανασία’, περ. Σύναξη, τεύχ. 68, σελ. 29-37.
2. Να γίνει επεξεργασία του παρακάτω κειµένου από οµάδα µαθητών και να
εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τη θέση που κατέχουν στην κοινωνία
µας άτοµα µε αδυναµία στην επικοινωνία. Να τεθεί το ερώτηµα κατά πόσο
τέτοια άτοµα µπορούν να διατηρούν το δικαίωµα στη ζωή και την
υποχρέωση απέναντι στην κοινωνική προσφορά και αν αυτές οι
παράµετροι µόνο µπορούν να καθορίσουν την αξία της ζωής τους.
• «... ο άνθρωπος, και όταν ακόµη φαίνεται ότι ζει µόνον βιολογικά, δεν παύει
να είναι έµψυχον ον, αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη και κανείς δεν µπορεί να
αποκλείσει την ύπαρξη εσωτερικών βιωµάτων, εσωτερικών εµπειριών και
ψυχικών διεργασιών, που όµως δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από
εµάς λόγω έλλειψης επικοινωνίας προς τον έξω κόσµο...» (Εµµ. ∆.
Παναγόπουλου, ‘Ευθανασία’, περ. Σύναξη, σελ. 37).
3. Για το θέµα της αυτοθυσίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα:
• Ιωάν. 15, 13: «Μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει, ίνα την ψυχήν αυτού θη
υπέρ των φίλων αυτού».
• Ρωµ. 5,7: «µόλις γάρ υπέρ δικαίου τις αποθανείται. Υπέρ γαρ του αγαθού
τάχα τις και τολµά αποθανείν».

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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1. Να σχολιαστεί το άρθρο µε θέµα: «Πρέπει να κηδεύονται οι αυτόχειρες;»
του Ηλία Βουλγαράκη, Καθ. Παν Αθηνών, εφ. Εκκλησιαστική Αλήθεια,
φ.1-16.12.1989, 16-30.12.1989, 1.1.1990, 1-16.2.1990.
2. Από το κεφάλαιο µε τίτλο ‘Η κούραση και η φυγή’ του βιβλίου του Χρ.
Γιανναρά, Πείνα και δίψα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1981 (σελ. 27-35) να
δοθούν αποσπάσµατα µε σκοπό να γίνει κατανοητή η διαφορά που υπάρχει
ανάµεσα στη φυγή που εµφανίζει το θάνατο ως πέρασµα προς την
αιωνιότητα από τη µια πλευρά και το θάνατο ως δειλία για τη ζωή που
σπρώχνει στο θάνατο (αυτοκτονία). Αντιπροσωπευτικά παρατίθεται το
παρακάτω απόσπασµα:
«Ο πόθος του θανάτου είναι µια µορφή φυγής που µπροστά της στέκοµαι µε
σεβασµό. Γιατί µαρτυράει πως ο κόπος έφτασε σε όρια έσχατα. ΄Όµως,
όποιος βλέπει το θάνατο σαν λύση φυγής δε βρίσκεται στην αλήθεια. ΄Οποιος
κοιτάζει το θάνατο σαν ξεκούραση δε βλέπει σωστά. Ο θάνατος είναι µια
αλλαγή, το κατώφλι µιας βαθειάς αλλαγής, η παράδοση σε µια άλλη Αγάπη.
΄Όλα αυτά όµως είναι µια κατάκτηση κι όχι µια κατάσταση. Γι’ αυτό ο
θάνατος είναι το τέρµα του αγώνα και όχι η διέξοδος της φυγής. [...]
Κάθε λύση φυγής σου στερεί το πιο σηµαντικό απ’ όσα κατέχεις σαν
άνθρωπος: Να υπάρχεις! Και να υπάρχεις σηµαίνει να ζεις συνειδητά την
τραγική αντινοµία του µέσα σου και του γύρω σου κόσµου».
3. Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνού, “Το ράσο στη θυσία για την ελευθερία”,
εφ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1-16.11.89. Να σχολιαστεί.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 17
Το πρόβληµα των ναρκωτικών
(Η αναζήτηση του νοήµατος της ζωής)
1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Ποια σχέση αλλά και ποιες διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στον παράδεισο
της Βίβλου και τον «τεχνητό παράδεισο» των ναρκωτικών;
2. Πώς ξεκίνησαν και σε ποιες διαπιστώσεις κατέληξαν άνθρωποι που
γνώρισαν τα ναρκωτικά;
3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις κάθε είδους ναρκωτικών στην υγεία; Ποια είναι η
αλήθεια σχετικά µε τη χρήση «µαλακών» ναρκωτικών;
4. Τι επισηµαίνει και τι προτείνει η Εκκλησία γύρω από το πρόβληµα των
ναρκωτικών;
5. Πώς θα µπορούσε να παροµοιαστεί η ζωή του ναρκοµανούς και ποιες
επιπτώσεις έχει στην κοινωνική του ζωή;
6. Ποιοι είναι οι φανατικοί κατήγοροι και ποιοι οι υποστηρικτές στο θέµα της
διάδοσης των ναρκωτικών; Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν τη στάση τους αυτή;
7. Ποιοι λόγοι (κύριοι και δευτερεύοντες) παρακινούν συνήθως το άτοµο στη
δοκιµή και χρήση των ναρκωτικών;
8. Πώς µπορεί η κοινωνικότητα να βοηθήσει κάποιον ενάντια στη ροπή προς
τα ναρκωτικά;
9. Ποια γνωρίσµατα περιείχε ο τρόπος ζωής των πρωτοπλάστων; ΄Έχουν
κάποια σχέση τα γνωρίσµατα αυτά µε όσα υπόσχεται ο «τεχνητός
παράδεισος» των ναρκωτικών;
10. Θα µπορούσε η ευφορία των ναρκωτικών να συγκριθεί µε τα στοιχεία που
είχε η ζωή των πρωτοπλάστων, όπως φαίνεται στη Βίβλο; Αιτιολογήστε
την απάντησή σας.
11. Ποιες θεµελιώδεις αρχές θέτει η Εκκλησία ως αρωγή στον αγώνα του νέου
ανθρώπου να κρατηθεί µακριά από τα ναρκωτικά;
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1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιος είναι ο «παράδεισος» που προτείνει η Εκκλησία απέναντι σ’ εκείνον
των ναρκωτικών;
2. Γιατί η ζωή του ναρκοµανούς µοιάζει µε ναρκοπέδιο;
3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον οργανισµό του ναρκοµανούς από τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών;
4. Γιατί είναι δύσκολη και κάποτε ακατόρθωτη η επαναφορά στη φυσική ζωή
κάποιου που ξεκινά να γνωρίσει τον κόσµο των τοξικών ουσιών;
5. Θα µπορούσε να ισχύει η άποψη ότι τα λεγόµενα «µαλακά» ναρκωτικά δεν
βλάπτουν;
6. Ποια κενά προσπαθεί να καλύψει αυτός που αποφασίζει να χρησιµοποιήσει
παραισθησιογόνες ουσίες;
7. Ποια θα µπορούσε να είναι η τραγικότερη διαπίστωση ενός τοξικοµανούς,
όσο παραµένει εξαρτηµένος;
8. Τι προσδοκά να καλύψει ο νέος άνθρωπος µέσα στον «τεχνητό παράδεισο»
των ναρκωτικών;
9. Τι αναζητεί ο νέος άνθρωπος µε αποτέλεσµα να οδηγείται συχνά στον
«τεχνητό παράδεισο» των ναρκωτικών;
10. Γιατί οι µαρτυρίες όλων σχεδόν των χρηστών καταλήγουν στο ότι τα
ναρκωτικά προσφέρουν ψεύτικη λύση στην αναζήτηση της αληθινής ζωής;
11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει ο ψεύτικος παράδεισος των
ναρκωτικών;
12. Πώς θα δικαιολογούσες το γεγονός ότι οι ναρκωτικές ουσίες είναι παγίδες
λευκού θανάτου από τους εµπόρους ναρκωτικών;
13. Ποια είναι η αλήθεια σχετικά µε τη χρήση ελαφρών τοξικών ουσιών;
Μπορεί να µείνει κανείς ως εκεί;
14. Τι είναι αυτό που κάνει οδυνηρές και δύσκολες τις επιλογές ενός
τοξικοµανούς;
15. Γιατί δεν υπάρχει ικανοποίηση από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών;
16. Ποια σχέση ή ποιες διαφορές µπορούν να έχουν ναρκωτικά, αλκοόλ και
κάπνισµα;
17. Ποια κατάσταση επιβάλλεται να ακολουθεί την προσπάθεια αποτοξίνωσης;
(δες ΚΕΙΜΕΝΑ: Olivier Clement, Η αλήθεια ελευθερώσει υµάς).

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης
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1. Η καχυποψία αποτελεί πιθανώς στοιχείο αντικοινωνικής συµπεριφοράς και
φόβου.
α. Πότε µια τέτοια συµπεριφορά θα µπορούσε να αποβεί όπλο στην άµυνα
κατά των ναρκωτικών;
β. Σε αντίθεση µε την καχυποψία ποιο νόηµα ορίζουν οι λέξεις ζω, αγαπώ,
ελευθερώνοµαι; Πώς σχετίζονται µε τον αγώνα ενάντια στους
«τεχνητούς παραδείσους»;
2. Η ανακάλυψη του χαµένου παράδεισου είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου.
Συνήθως όµως στη θέση του βρίσκεται ο πόνος της φθοράς.
α. Μπορεί να πουλιέται ή να αγοράζεται ο παράδεισος;
β. Ποιο νόηµα δίνει η Εκκλησία σε φράσεις όπως: “ο παράδεισος δεν
βρίσκεται στο «εγώ» αλλά είναι στο «εµείς»”;

1.4. Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου
α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Στο δρόµο προς τα ναρκωτικά οδηγεί:
α. η έλλειψη της επικοινωνίας και αγάπης που χρειάζονται οι νέοι στον
αγώνα για επιβεβαίωση
β. η αναζήτηση θρησκευτικών εµπειριών
γ. η ενασχόληση µε την τεχνολογία
2. Στον αγώνα κατά της χρήσης ναρκωτικών η Εκκλησία προτρέπει µεταξύ
άλλων:
α. σε καλλιέργεια σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αγάπης
β. σε µια γενική καχυποψία έναντι των κοινωνικών σχέσεων
γ. στην παραδειγµατική καταδίκη όλων των χρηστών
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β) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης
Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της
στήλης Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο
της στήλης Β)
Α

Β

στερητικό σύνδροµο

θανατηφόρες ουσίες

ναρκωτικά

σύνολο επώδυνων συµπτωµάτων

ωφέλειες από ναρκωτικά

πλουτισµός εµπόρων ναρκωτικών

δεινοί κατήγοροι των ναρκωτικών

πρόωρος θάνατος

απειλή από ναρκωτικά

χρήστες
βασανιστικό ερώτηµα
αληθινή ζωή

γ) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
συµπαράσταση, παράδεισος, τοξικές, κατήγοροι, κόλαση, διάδοση, απελπισία
Είναι στ’ αλήθεια άξιο πολλής προσοχής, ότι ποτέ κανείς δεν
υπερασπίστηκε τη ........................... των ναρκωτικών, παρά µόνο όποιος
εµπορεύτηκε ........................... ουσίες και πλούτισε από αυτές σε βάρος
των συνανθρώπων του. Οι πιο δεινοί, φοβεροί ........................... των
ναρκωτικών, είναι οι ίδιοι οι χρήστες: όσοι δοκίµασαν παραισθησιογόνα
έγιναν οι πιο αµείλικτοι εχθροί τους. ΓιαΤι άραγε; Μα είναι ολοφάνερο:
ζητώντας τον .............. του νοήµατος της ζωής ανακάλυψαν την
........................... των ναρκωτικών. Από κει κάτω υψώνουν κραυγή
διαµαρτυρίας και φωνή ........................... . Χρέος µας είναι να τους ακούµε
και να δείχνουµε τη ........................... µας, παραδειγµατιζόµενοι από τις
οδυνηρές µαρτυρίες και τα επώδυνα µαρτύριά τους.
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δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “σωστό-λάθος”
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες,
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το
λάθος).
1. Ανικανοποίητοι παραµένουν οι χρήστες ναρκωτικών
σ’ όλη τη διάρκεια λήψης των ουσιών αυτών.

Σ

Λ

2. Η χρήση των λεγόµενων «µαλακών» ναρκωτικών δεν
αποκλείει την επέκταση και στη χρήση σκληρών τοξικών
ουσιών.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

3. Το στερητικό σύνδροµο προτρέπει τον χρήστη στην παύση
των ναρκωτικών.
4. Οι ωφέλειες από τα ναρκωτικά είναι µόνο οικονοµικές
και αφορούν τους εµπόρους του λευκού θανάτου και
µόνον αυτούς.
5. Η χρήση ναρκωτικών δεν επηρεάζει την υγεία
των ναρκοµανών.
6. Οι πιο φοβεροί κατήγοροι των ναρκωτικών είναι
οι ίδιοι οι χρήστες.
7. Η ευτυχία δεν πουλιέται. Όσοι λένε ότι µπορούν
να την προσφέρουν δεν πρέπει να γίνονται πιστευτοί.
8. Η Εκκλησία προτείνει στους νέους να καλλιεργούν
σχέσεις αγάπης και αµοιβαίας εµπιστοσύνη αντί της µοναξιάς που µπορεί να οδηγήσει στα ναρκωτικά.

1.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοικτής απάντησης
Α. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας
µε συντοµία την απάντησή σας.
Η καθηµερινή ζωή περιέχει νόηµα και αληθινή χαρά, όταν υπάρχουν
αυθεντικές σχέσεις αγάπης ανάµεσα στους ανθρώπους. Αυτή η
πραγµατικότητα κατευθύνει προς:
α. την αναζήτηση «τεχνητών παραδείσων» µε τη βοήθεια των παραισθησιογόνων.

120

β. µια ζωή που δεν έχει ανάγκη από «τεχνητούς παραδείσους».
γ. µια µοναχική ζωή, αποµακρυσµένη από τον κίνδυνο των ναρκωτικών.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Β. Χαρακτηρίστε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
Αιτιολογήστε την επιλογή σας.
1. Η αληθινή ευτυχία την οποία αναζητεί ο άνθρωπος δεν είναι
εµπορεύσιµο αντικείµενο.

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Ο χαµένος παράδεισος βρίσκεται κρυµµένος µέσα µας και
µέσα στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρο µας.

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
1. Σε ανύποπτο χρόνο µπορεί να µάθει κάποιος τον πόνο που κατακλύζει την
ψυχή εκείνων, των οποίων αγαπηµένα τους πρόσωπα έτυχε να πέσουν
θύµατα των ναρκωτικών. Μέσα σε µια έκθεσή του ένας µικρός µαθητής
από τη Νότια Ιταλία γράφει:
«Θέµα: ‘Αφηγήσου ένα θαύµα του Χριστού’.
Ο Χριστός έκανε πολλά θαύµατα, τον τυφλωµένο, το λεπρό, τον παράλυτο, τη
φρεναρισµένη καταιγίδα, το περπάτηµα στα νερά, κλπ. Αλλά ένα θαύµα δεν
το έκανε, δεν έσωσε τον αδελφό µου από τα ναρκωτικά.
Αλλά σας παρακαλώ, µη διαβάσετε αυτή την έκθεση στην τάξη»
(Επιµέλεια: Μαρτσέλο Ντ’ ΄Ορτα, Ο Θεός µας έπλασε τζάµπα, εκδ.
«Γνώση», Αθήνα 1993).
• Ποιες αλήθειες θα µπορούσαν να αναδυθούν µέσα από την παραπάνω
σύντοµη αλλά γεµάτη παράπονο ιστορία;
3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
121

1. Να δοθεί το άρθρο του Μητροπ. Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου,
“Η θεολογία της εξάρτησης και η θεραπεία των εξαρτηµένων, (κεντρικά
σηµεία)”, εφ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1-16.12.1995 για µελέτη και
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε τη φύση των ναρκωτικών και τις
επιδράσεις τους στο αυτεξούσιο του ανθρώπου.
2. Να γίνει έρευνα - έκθεση από οµάδες µαθητών όπου θα αναζητούνται οι
λόγοι που ωθούν τους νέους στη χρήση τοξικών ουσιών. Για την
πληρότητα µιας τέτοιας έρευνας - έκθεσης καλό είναι να ακολουθήσουν
και προτάσεις από τους µαθητές, σχετικές µε όσα θα πρέπει να ξέρει και
να προσέχει κάποιος, ώστε να µη πέσει στα δίχτυα της εξάρτησης από τις
ποικίλες τοξικές ουσίες.
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