Ὁμιλία Μακαριςτοφ Μητροπολίτου Κιςάμου και Σελίνου κυροφ Ειρηναίου (Γαλανάκη) ςτὸ
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Συνζδριο «Βιοηθικὰ Προβλήματα καὶ Ὀρθοδοξία» ςτὶσ 31 Ὀκτωβρίου 1997
Ὡσ Ἐπίςκοποσ τῆσ περιοχῆσ καὶ Πρόεδροσ τοῦ Ἱδρφματοσ τῆσ Ὀρκοδόξου Ἀκαδθμίασ Κριτθσ,
ςᾶσ καλωςορίηουμε εἰσ τὴν ἱςτορικὴ αὐτὴ Ἐπιςκοπὴ Κιςάμου καὶ Σελίνου καὶ εὐχόμεκα καλὴ
παραμονὴ καὶ καλὴ ἐπιτυχία ςτὶσ ἐργαςίεσ τοῦ Συνεδρίου ςασ.
Ἡ Ὀρκόδοξοσ Ἀκαδθμία Κριτθσ, Ἵδρυμα καὶ ἔργο τῆσ Μθτροπόλεϊσ μου (λειτουργοῦςα ἀπὸ τὸ
1968), εἶναι βῆμα διαλόγου τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ μὲ τὸν κόςμο, τὸν ςφγχρονο κόςμο. Κι ἐνῶ τὸ κφριο
ἀντικείμενό τθσ εἶναι ἡ καλλιζργεια καὶ ἑρμθνεία τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ παραδόςεων τῆσ
Ὀρκοδοξίασ, φιλοξενοῦμε εὐχαρίςτωσ καὶ Συνζδρια – ςυηθτιςεισ ἐπὶ ἐπιςτθμονικῶν – τεχνολογικῶν
– πολιτιςμικῶν κεμάτων.
Διότι ςκοπὸσ τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι νὰ παρακολουκεῖ τὴν πορεία τῆσ ἀνκρϊπινθσ προόδου καὶ νὰ
φωτίηει μὲ τὸ φῶσ τῆσ Θείασ Ἀποκάλυψθσ τὴν κοπιϊδθ ἔρευνα πάνω ςτοὺσ νόμουσ καὶ τὰ μυςτικὰ
τῶν ἔργων τῆσ Δθμιουργίασ.
Διαβάηοντασ τοὺσ τίτλουσ τῶν κεμάτων τοῦ Συνεδρίου ςασ διαιςκάνομαι ὅτι τὰ κζματα αὐτὰ
ἀγγίηουν τὶσ παραδόςεισ τῆσ Ὀρκοδοξίασ μασ καὶ εἶναι πολὺ χριςιμο νὰ ςυνεργάηονται Ὀρκόδοξοι
Ἐπιςτιμονεσ καὶ Ὀρκόδοξοι Θεολόγοι καὶ νὰ βρίςκουν λφςεισ καὶ ἀπαντιςεισ ςὲ πράγματα ποὺ δὲν
εἶναι μόνο ἐπιςτθμονικά, τεχνικά, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀνκρϊπινα καὶ ἑπομζνωσ μπαίνουν καὶ ςτὴ ςφαῖρα
τῆσ ἠκικῆσ.
Στὴν Ἑλλθνορκόδοξο παράδοςθ εἶναι γνωςτὴ ἡ ςφηευξθ Ἑλλθνικῆσ Σοφίασ καὶ Χριςτιανικῆσ
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Πίςτθσ, ποὺ ςυντελζςτθκε τὸν 4 καὶ 5 χριςτιανικὸ αἰῶνα, τὸν ἀποκλθκζντα «Χρυςὸ Αἰῶνα» τῶν
Χριςτιανικῶν Γραμμάτων.
Καὶ ἐμεῖσ προςωπικὰ πιςτεφουμε ὅτι καὶ ἡ ἐποχι μασ, μὲ τὴν τεράςτια, ἀλλὰ πολλάκισ καὶ
μονομερῆ – ἐπικίνδυνθ ἐπιςτθμονικὴ γνϊςθ, χρειάηεται μία νζα ςφηευξθ Ἐπιςτιμθσ καὶ Πίςτθσ, γιὰ
τὴ δθμιουργία ἑνὸσ ἰςορρόπου πολιτιςμοῦ, ποὺ δὲν κὰ ἀπειλεῖ οὔτε τὴ φυςικι, οὔτε τὴν ἠκικὴ
ὕπαρξθ τοῦ ἀνκρϊπου.
Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ μὲ αἰςκιματα τιμῆσ καὶ ἀγάπθσ, ςᾶσ καλωςορίηω, ἀγαπθτοὶ Σφνεδροι ςτὴ
Μθτρόπολι μου καὶ ςυγχαίροντεσ τὸν Σφνδεςμο Ὀρκοδόξων Νεολαιῶν καὶ τὴν Ἀκαδθμία μασ διὰ
τὴν ὀργάνωςθ τοῦ ςθμαντικοῦ τοφτου Συνεδρίου, κθρφςςουμε τὴν ἔναρξθ τῶν ἐργαςιῶν αὐτοῦ.
Καὶ ἔρχομαι τϊρα νὰ ςᾶσ μεταδϊςω τὸ μινυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρκολομαίου, ὁ ὁποῖοσ ἔχει ἀναπτφξει πολλὲσ πρωτοβουλίεσ ἐπὶ τοῦ μεγάλου καὶ παγκοςμίου
οἰκολογικοῦ προβλιματοσ καὶ ἔχει ἐπίςθσ γιὰ τὰ κζματα τοῦ Συνεδρίου μασ βακυςτόχαςτεσ
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κεολογικὲσ καὶ ποιμαντικὲσ ἐπιςθμάνςεισ .
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Τὴν ἔναρξθ τῶν ἐργαςιῶν τοῦ Συνεδρίου εὐλόγθςε ὁ Πρόεδροσ τοῦ Ἱδρφματοσ Σεβαςμιϊτατοσ
Μθτροπολίτθσ Κιςάμου καὶ Σελίνου Εἰρθναῖοσ, ὁ ὁποῖοσ ἀνζγνωςε καὶ τὸ ςεπτὸ Μινυμα τῆσ Α.Θ.Π. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρκολομαίου: «Τοῖσ Ἐντίμοισ μζλεςι τοῦ ἐν τῇ Ὀρκοδόξῳ Ἀκαδθμίᾳ Κριτθσ
ςυνεδρίου ἐπὶ τοῦ κζματοσ "Ὀρκοδοξία καὶ Βιοθκικι", τζκνοισ τῆσ ἡμῶν Μετριότθτοσ ἐν Κυρίῳ ἀγαπθτοῖσ,
χάριν καὶ εἰρινθν παρὰ Θεοῦ. Εἶναι ὄντωσ λίαν ςοβαρὸν καὶ ἐπίκαιρον τὸ κζμα: "Βιοθκικὰ διλιμματα καὶ
Ὀρκοδοξία", τὸ ὁποῖον μζλλει νὰ ἀπαςχολιςῃ ὑμᾶσ κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Συνδζςμου τῶν Ὀρκοδόξων Νεολαιῶν καὶ
τῆσ Ὀρκοδόξου Ἀκαδθμίασ Κριτθσ ςυνδιοργανοφμενον ἀπὸ λα’ τρζχοντοσ μθνὸσ Ὀκτωβρίου ἕωσ γ’ Νοεμβρίου
ἐ.ἔ. διορκόδοξον ςυνζδριον, ὡσ ὑπζβαλλε τῇ ἡμετζρᾳ Μετριότθτι διὰ τοῦ ἀπὸ λ’ παρελκόντοσ Μαΐου
γράμματοσ αὐτοῦ ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆσ Ὀργανωτικῆσ Ἐπιτροπῆσ Ἐλλογιμϊτατοσ Δρ Κωνςταντῖνοσ Ζορμπᾶσ, ὅπερ,
ὡσ καὶ τὰ ςυνθμμζνα αὐτῷ, μετὰ μεγάλθσ προςοχῆσ καὶ ζνδιαφζροντοσ διεξιλκομεν.
Ἡ μεγάλθ αὔξθςισ τῶν βιολογικῶν καὶ ἰατρικῶν γνϊςεων καὶ τῶν ςυναφῶν δυνατοτιτων ἐπεμβάςεωσ εἰσ τὴν
δθμιουργίαν καὶ τὴν ἐξζλιξιν αὐτῆσ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιμικυνςιν τῆσ ηωῆσ τοῦ ἀνκρϊπου, ἔχει ἐγείρει νζα καὶ
ἀπροςδόκθτα διὰ τοὺσ παλαιοτζρουσ ἐρωτιματα περὶ τῶν ἐπιτρεπτῶν ὁρίων τῶν τοιοφτων ἐπεμβάςεων εἰσ τὴν
ηωὴν τῶν ςυνανκρϊπων ἡμῶν. Ὡσ ἐκ τοφτου, δὲν δυνάμεκα νὰ ἀνεφρωμεν ἑτοίμουσ ἀπαντιςεισ εἰσ τὴν
ὀρκόδοξον γραμματείαν. Ὀφείλομεν, ὅμωσ, νὰ ἐμβακφνωμεν εἰσ τὰ προβλιματα καὶ νὰ ἀνακαλφψωμεν τὰσ
βαςικὰσ ἀρχάσ, αἱ ὁποῖαι διζπουν τὴν δθμιουργίαν τοῦ Θεοῦ, ὥςτε ἐξ αὐτῶν, διὰ τῆσ καταλλιλου κεωριςεωσ
τῶν ὄντων, νὰ ςυναγάγωμεν τὰσ ὀρκὰσ ἀπαντιςεισ εἰσ τὰ νζα ἐρωτιματα. Διότι οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐντεκειμζνοι
εἰσ τὴν δθμιουργίαν φυςικοὶ καὶ βιολογικοὶ νόμοι ἔχουν ἕκαςτοσ τὸν ἐμφανῆ εἰσ ἡμᾶσ ἢ τὸν κρυμμζνον ἀφ’
ἡμῶν λόγον, ὥςτε χρειάηεται μεγάλθ περίςκεψισ πρὶν ἀποφαςίςωμεν νὰ παρζμβωμεν εἰσ αὐτοὺσ καὶ νὰ
ἀναγκάςωμεν τὴν ηωὴν νὰ ἀκολουκιςῃ τοὺσ ἰδικοφσ μασ δρόμουσ. Ἡ τοιαφτθ ἐπζμβαςισ ἡμῶν ἐνδζχεται νὰ
περιζχῃ αὐκάδειαν ἢ ἔπαρςιν καὶ νὰ προκαλζςῃ τὰσ δυςμενεῖσ ςυνεπείασ τὰσ ὁποίασ ςυνεπάγεται πᾶςα
"ὕβρισ", μὲ τὴν ἀρχαίαν ἑλλθνικὴν ἔννοιαν τοῦ ὅρου, κατὰ τῆσ φφςεωσ.

Ἐὰν ἐπὶ παραδείγματι ἡ ἐπιςτιμθ κατορκϊςῃ ὄχι μόνον τὴν ἐξωςωματικὴν γονιμοποίθςιν, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἐξωςωματικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐμβρφου, ὀφείλομεν νὰ προβλθματιςκῶμεν ςοβαρῶσ ἐὰν εἶναι ἠκικῶσ
ἐπιτετραμμζνον ὅπωσ ἀναπτφξωμεν ἀνκρϊπουσ ἐκτὸσ μθτρόσ. Φαίνεται ὅτι τοιοῦτοι ἄνκρωποι κὰ ἔχουν
ςτερθκῆ τῆσ μθτρικῆσ καλπωρῆσ, ἡ ὁποία γίνεται αἰςκθτὴ ὑπὸ τοῦ ἐμβρφου κατὰ τὴν διάρκειαν τῆσ κυιςεωσ
καὶ ἑπομζνωσ κὰ βαρφνωνται μὲ τὸ ἄγχοσ τῆσ ἀναςφαλείασ καὶ τῆσ μὴ ἀποδοχῆσ καὶ πικανῶσ κὰ γίνουν
ἀντικοινωνικὰ ἄτομα. Ἀνεξαρτιτωσ ὅμωσ τοφτου καὶ αὕτθ κακ’ ἑαυτιν ἡ ἀνατροπὴ τῆσ φυςικῆσ τάξεωσ ἐγείρει
τεράςτια ἐρωτθματικά, ὅπωσ καὶ ὁ ςκοπὸσ διὰ τὸν ὁποῖον ἐπιχειρεῖται.
Πολλάκισ οἱ ἅγιοι πατζρεσ βεβαιοῦν ἡμᾶσ ὅτι ὁ Θεὸσ δὲν ἀποδζχεται καὶ δὲν χορθγεῖ ὡριςμζνα αἰτιματα διότι
τοῦτο ἐπιβάλλει τὸ ςυμφζρον τοῦ αἰτοῦντοσ. Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ αἰτοῦντοσ ὅπωσ ἀποκτιςῃ ταῦτα δι’ ἀνκρωπίνων
μεκοδεφςεων, ἀςφαλῶσ εἶναι ἐςτερθμζνθ χάριτοσ καὶ ἐπικίνδυνοσ διὰ τὸν ἀνυπότακτον. Εἶναι γνωςτὴ ἡ
ἐξομολόγθςισ τοῦ Ἀποςτόλου Παφλου περί τοῦ ὅτι τρὶσ τὸν Κφριον παρεκάλεςεν ὅπωσ ἀπομακρφνῃ ἀπ’ αὐτοῦ
τὸν δοκζντα αὐτῷ ςκόλοπα τῇ ςαρκὶ καὶ περὶ τοῦ ὅτι ἔλαβεν ἀρνθτικὴν τὴν ἀπάντθςιν. Παρ’ ὅλον δὲ ὅτι δὲν
φαίνεται νὰ ἔχῃ γίνει ςυςτθματικὴ ἔρευνα περὶ τῆσ ἀναπτφξεωσ καὶ ἐξελίξεωσ τῶν τζκνων, τῶν ἀποκτθκζντων
διὰ μὴ κακαρῶσ φυςικοῦ τρόπου, αἱ μαρτυρίαι περὶ ὀξζων ψυχικῶν προβλθμάτων πολλῶν ἐξ αὐτῶν, διαρκῶσ
αὐξάνονται. Ἡ κατὰ φφςιν λειτουργία τοῦ ἀνκρωπίνου ὀργανιςμοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ καλυτζρα δυνατι. Αἱ
ἰατρικαὶ καὶ βιοχθμικαὶ παρεμβάςεισ ὁςάκισ ςκοποῦν ὅπωσ ὑποβοθκιςουν ἢ ἀποκαταςτιςουν τὴν
διαταραχκεῖςαν ἐκ τινὸσ νοςογόνου αἰτίου φυςικὴν λειτουργίαν εἶναι ἀςφαλῶσ δεδικαιωμζνα. Ὁςάκισ ὅμωσ
ἐπιδιϊκουν ὅπωσ τροποποιιςουν τὰσ φυςικὰσ λειτουργίασ καὶ εἴτε αὐξιςουν δῆκεν τὰσ ςωματικὰσ ἱκανότθτασ,
εἴτε διευρφνουν δῆκεν τὰσ πνευματικὰσ δυνατότθτασ, διὰ διαφόρων οὐςιῶν, προκαλουςῶν προςωρινὴν ἰςχὺν
ἢ ἐκςτατικὰσ καταςτάςεισ ἢ ἄλλασ μεταβολάσ, καταδικάηονται τόςον ὑπὸ τῶν νομοκεςιῶν ὅςον καὶ ὑπὸ τῆσ
κοινῆσ γνϊμθσ καὶ ἀςφαλῶσ καὶ ὑπὸ τῆσ Ἐκκλθςίασ.
Ὁ ἐκβιαςμὸσ τῆσ φφςεωσ εἴτε τῆσ ἀνκρωπίνθσ εἴτε τῆσ περιβαλλοφςθσ ἡμᾶσ ὅπωσ παραγάγῃ ἀςυνικθ
ἀποτελζςματα ἀποτελεῖ παρακεκινδυνευμζνθν ἐνζργειαν. Συνεπῶσ ἡ ὑπὸ τοῦ ςυνεδρίου μελζτθ τῶν
ἀνακυπτόντων προβλθμάτων εἶναι λίαν ἐπίκαιροσ καὶ ἀναγκαία. Ὅκεν ςυγχαίρομεν ὑμῖν ἐπὶ τῇ ἐπιλογῇ τοῦ
κζματοσ καὶ τῇ πραγματοποιιςει τοῦ ςυνεδρίου καὶ ἐπιδαψιλεφομεν ὑμῖν καὶ πᾶςι τοῖσ ἐκλεκτοῖσ ςυνζδροισ
ὁλόκυμον τὴν πατρικὴν καὶ Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχιν, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπωσ φωτίςῃ ὑμᾶσ
ἄνωκεν πρὸσ διατφπωςιν τῶν ὀρκῶν ἀρχῶν ἀντιμετωπίςεωσ τῶν ςχετικῶν προβλθμάτων καὶ ὅπωσ χαρίηθται
ὑμῖν ὑγιείαν καὶ εὐρωςτίαν ψυχῆσ τε καὶ ςϊματοσ ἐπ’ ἀγακῷ πάντων. Ἡ χάρισ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰθςοῦ Χριςτοῦ
εἴθ μεκ’ ὑμῶν. Διάπυροσ πρὸσ Θεὸν εὐχζτθσ Βαρκολομαῖοσ Α’».

