Ὁμιλία Μακαριςτοφ Μητροπολίτου Κιςάμου και Σελίνου κυροφ
Ειρηναίου (Γαλανάκη) ςτὸ Συνζδριο «Χριςτιανικὴ Ἀνθρωπολογία καὶ
Βιοτεχνολογικὴ πρόοδοσ»1 2002
Πρὸ ὀλίγθσ ὥρασ, ςτὸν Ἑςπερινό, μεταξὺ ἄλλων, διαβάςαμε καὶ τὸν 103ο
Ψαλμό, τὸν Ψαλμὸ τῆσ Δθμιουργίασ τοῦ κόςμου, ςτὸν ὁποῖο ὁ Ποιθτισ του
(Βαςιλιὰσ Δαυὶδ) ὑμνεῖ τὸν Δθμιουργὸ Θεό, ποὺ ἔκανε τόςο ὡραῖο τὸν κόςμο. Τὸν
οὐρανὸ μὲ τὰ ἄςτρα, τὴ Γῆ, τὴν ξθρὰ μὲ τὰ βουνά, τοὺσ κάμπουσ, τὰ δάςθ, τὰ ηῷα
καὶ τὸν ἄνκρωπο. Τὴ κάλαςςα μὲ τὰ ψάρια τθσ καὶ τὰ πλοῖα ποὺ τὴ διαςχίηουν.
Ὅλα τὰ βλζπει, τὰ καυμάηει ὁ Ποιθτὴσ καὶ ἀναφωνεῖ: «ὡσ ἐμεγαλφνκθ τὰ ἔργα
ςου, Κφριε· πάντα ἐν ςοφίᾳ ἐποίθςασ».
Ὁ Ψαλμὸσ αὐτόσ, μαηὶ μὲ τὸ Πρῶτο Βιβλίο τῆσ Παλαιᾶσ Διακικθσ, τὴ «Γζνεςθ»,
ἀποτζλεςε, ὡσ γνωςτόν, γιὰ πολλοὺσ αἰῶνεσ καὶ γιὰ πολλοὺσ λαοὺσ καὶ τόπουσ μία
βιβλικὴ κοςμοκεωρία ἑρμθνείασ τοῦ κόςμου καὶ ἔδινε καὶ ἀπαντιςεισ ςὲ πολλὰ
ἐρωτιματα τοῦ ἀνκρϊπου.
Ἀργότερα, μὲ τὴν πρόοδο τῆσ Ἐπιςτιμθσ, ὁ ἄνκρωποσ ηιτθςε νὰ δϊςει μία
ἐπιςτθμονικὴ ἑρμθνεία τῆσ γζννθςθσ τοῦ κόςμου καὶ ἔκανε διάφορεσ ὑποκζςεισ καὶ
κεωρίεσ, οἱ ὁποῖεσ ἀκόμθ ςυηθτοῦνται καὶ ςυμπλθρϊνονται.
Στὴν ἐποχι μασ, μὲ τὴν ἀνάπτυξθ τῆσ Ἐπιςτθμονικῆσ Τεχνολογίασ, ὁ ἄνκρωποσ
φαίνεται νὰ ὑπειςζρχεται βακφτερα ςτὰ μυςτικὰ τοῦ κόςμου ποὺ ἔπλαςε ὁ Θεόσ,
νὰ γίνεται καὶ ὁ ἴδιοσ δθμιουργὸσ ςὲ πολλὰ πράγματα, ποὺ ἀγγίηουν τὴ Θεία
Δθμιουργία, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπειλοῦν τὴ φυςικὴ καὶ ἠκικὴ ὕπαρξθ τοῦ ἀνκρϊπου καὶ
τοῦ πολιτιςμοῦ του.
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Πρόκειται γιὰ Διεκνὲσ Συνζδριο, τὸ ὁποῖο ὀργάνωςε ἡ Ὀρκόδοξοσ Ἀκαδθμία Κριτθσ, ςὲ
ςυνεργαςία μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο Κριτθσ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία γιὰ τὴ Μελζτθ τῆσ Ἐπιςτιμθσ καὶ
τῆσ Θεολογίασ. Χορθγὸσ ἦταν τὸ Κζντρο Θεολογίασ καὶ Φυςικῶν Ἐπιςτθμῶν (CTNS). Τὸ κζμα:
«Χριςτιανικὴ Ἀνκρωπολογία καὶ Βιοτεχνολογικὴ Πρόοδοσ» ἦταν ἄκρωσ ἐπίκαιρο, λόγῳ καὶ τῆσ
ςυηιτθςθσ τότε ςτὴ Βουλὴ ςχετικοῦ Νομοςχεδίου, ποὺ εἶχε προκαλζςει προβλθματιςμοὺσ καὶ
ἀντιπαρακζςεισ.
Γενετικὰ μεταλλαγμζνεσ τροφὲσ κὰ μπορζςουν νὰ κρζψουν τοὺσ φτωχοὺσ καὶ πειναςμζνουσ τοῦ
κόςμου, εἶπε κάποιοσ ἀπὸ τοὺσ ἐπιςτιμονεσ τὴν πρϊτθ ἡμζρα τοῦ Συνεδρίου. Ἄλλοι ἀμφιςβιτθςαν
τὴν ἄποψθ αὐτι, ὑποςτθρίηοντασ ὅτι τὸ κίνθτρο τοῦ κζρδουσ καὶ τῆσ ἀποκλειςτικότθτασ δὲν κὰ
ἐπιτρζψουν τὴν εὐρεῖα διάκεςθ τῶν καρπῶν αὐτῆσ τῆσ τεχνολογίασ. Ἐπιςτιμονεσ καὶ Θεολόγοι,
Ὀρκόδοξοι, Προτεςτάντεσ καὶ Κακολικοί, ςυντάχκθκαν μὲ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλθ ἄποψθ ς’ αὐτὴν τὴ
ςυηιτθςθ.
Περιςςότερα ἀπὸ ὀγδόντα ἄτομα παρακολοφκθςαν τὴν τελετὴ ἔναρξθσ τοῦ Συνεδρίου. Πρὸσ τὸ
Συνζδριο ἀπθφκυνε Μινυμα ὁ Παναγιϊτατοσ Οἰκουμενικὸσ Πατριάρχθσ διά τοῦ Ἀρχιμανδρίτθ
Μακαρίου Γρινιεηάκθ. Τὸ Συνζδριο εὐλόγθςε ὁ Πρόεδροσ τῆσ ΟΑΚ Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ
Κιςάμου καὶ Σελίνου Εἰρθναῖοσ.
Ἀναλυτικὰ Δθμοςιεφματα γράφτθκαν ςτὶσ Ἐφθμερίδεσ: «Χανιϊτικθ Ἐλευκεροτυπία» 6-9-2002/4,
«Πατρὶσ» 6-9-2002, «Μεςόγειοσ» 8-9-2002/10, «Κιρυξ» 8-9-2002/9, «Χανιϊτικθ Ἐλευκεροτυπία» 259-2002/6, «Δθμοκράτθσ τῶν Χανίων» 25-9-2002/8, «Χανιϊτικα Νζα» 26-9-2002, «Σελινιϊτικα Νζα»
26-9-2002/15, «Χανιϊτικα Νζα» 27-9-2002, «Ἀντίλαλοσ τῆσ Μεςαρᾶσ» 27-9-2002, «Χριςτὸσ καὶ
Κόςμοσ» Σεπτζμβριοσ - Ὀκτϊβριοσ 2002/τεῦχοσ 130/ςελ. 78, «Μαρτυρία» Σεπτζμβριοσ - Ὀκτϊβριοσ
2002/τεῦχοσ 215, «Λόγοσ Πίςτεωσ καὶ Μαρτυρίασ» Σεπτζμβριοσ - Ὀκτϊβριοσ 2002/τεῦχοσ 5,
o
«Ἐλευκερία» 26-10-2002/18, «Bio News» October 2002/3/N 32, «Ἐλευκερία» 2-11-2002,
«Ἀνάπλαςισ» Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2002.

Γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴ γνϊμθ πολλῶν Θεολόγων καὶ Ἐπιςτθμόνων, χρειάηεται νὰ
γίνει ςτὴν ἐποχι μασ ἕνασ Διάλογοσ μεταξὺ Ἐπιςτιμθσ καὶ Θρθςκείασ γιὰ νὰ
ςυηθτθκοῦν μερικὰ προβλιματα κοινοῦ ἐνδιαφζροντοσ.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἐμεῖσ -νομίηουμε- ὅτι οἱ Χριςτιανοὶ ἔχουμε νὰ
ἐπαναλάβουμε ςτὴν ἐποχι μασ τὸ ἔργο τῶν Χριςτιανῶν λογίων τοῦ 4ου καὶ 5ου
αἰῶνοσ μ.Χ., τὴ ςφηευξθ Χριςτιανικῆσ Πίςτθσ καὶ κοςμικῆσ (Ἑλλθνικῆσ) Παιδείασ, μὲ
τὴν ὁποία ςφηευξθ ἔγινε τότε ςτὰ ἐρείπια τῆσ παρακμῆσ τοῦ ἀρχαίου κόςμου ἕνασ
πολιτιςμὸσ τῆσ Χριςτιανικῆσ Ἀνατολῆσ μὲ κζντρο τὸ Βυηάντιο καὶ ὁ Δυτικὸσ
Χριςτιανικὸσ Πολιτιςμὸσ μὲ κζντρο τὴ Ῥϊμθ – Δυτικὴ Εὐρϊπθ.
Γιὰ τοὺσ λόγουσ αὐτοὺσ βρίςκουμε πολὺ ἐπίκαιρο τὸ κζμα τοῦ Συνεδρίου ςασ:
«Χριςτιανικὴ Ἀνκρωπολογία καὶ Βιοτεχνολογικὴ Πρόοδοσ».
Προςωπικὰ τὸ κεωρῶ ἰδιαίτερθ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ποὺ τὸ Συνζδριο αὐτὸ
γίνεται ςτὴν Ὀρκόδοξο Ἀκαδθμία Κριτθσ, ποὺ ἡ μικρὴ καὶ ταπεινὴ Μθτρόπολθ
Κιςάμου καὶ Σελίνου δθμιοφργθςε (πρὸ ςαράντα περίπου ἐτῶν) ἀκριβῶσ γιὰ
ςκοποὺσ ποὺ ἔχει τὸ Συνζδριό ςασ.
Ὡσ Ἐπίςκοποσ τῆσ Ἐπιςκοπῆσ αὐτῆσ καὶ Πρόεδροσ τῆσ Ἀκαδθμίασ, ςᾶσ καλωςορίηω
καὶ εὔχομαι κάκε ἐπιτυχία ςτὶσ ἐργαςίεσ τοῦ Συνεδρίου ςασ, ποὺ καλλιεργεῖ τὸν
ἐπίκαιρο καὶ χριςιμο Διάλογο Γνϊςθσ καὶ Πίςτθσ, Ἐπιςτιμθσ καὶ Θρθςκείασ *...+.

