Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
«..Ας διασπάσωµεν τους δεσµούς αυτών,
και ας απορρίψωµεν αφ’ηµών τας αλύσεις αυτών»
(Ψαλµ. β:3)
Ζούµε σε έναν αιώνα ταχύτατων ριζικών µετατροπών στην επιστήµη, στην
τεχνολογία και στην παγκόσµια θεώρηση των πραγµάτων. Στο επίκεντρο αυτής της
κοσµοθεωρίας βρίσκεται η άποψη ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωµα, αν όχι την
ευθύνη να «βελτιώσει» τον εαυτό του µε κάθε τρόπο. Σε ένα πολιτισµό που
επιβραβεύει τη νεότητα, την ελκυστικότητα και τις επιδόσεις, η ιδέα των προσωπικών
βελτιώσεων επεκτείνεται σε πεδία τα οποία οι προηγούµενες γενεές δεν είχαν ούτε
καν φαντασθεί.
Είναι µια φυσική ανθρώπινη επιθυµία να τροποποιούµε τα σώµατά µας για να
φαίνονται καλύτερα, να αισθάνονται καλύτερα και να γερνάνε καλύτερα. ∆εν
θέλουµε απλώς να µην είµαστε άρρωστοι, αλλά βαθιά επιθυµούµε να παραµείνουµε
νεανικοί στην εµφάνιση και στο φυσικό σφρίγος.
Τώρα, µερικοί θέλουν να επεκταθούν πέρα από τα φυσικά βιολογικά όρια για να
επιτύχουν ακόµη µεγαλύτερες «βελτιώσεις» στο µέλλον. Αντιµετωπίζουµε ήδη την
αδιαµφισβήτητη αλήθεια ότι τουλάχιστον µερικοί συνάνθρωποί µας είναι έτοιµοι να
χρησιµοποιήσουν τεχνικές γενετικής ενίσχυσης, κλωνοποίησης και γενετικής
µηχανικής βλαστικών κυττάρων για να επιτύχουν αυτό που µερικοί ονοµάζουν το
«µετά τον άνθρωπο µέλλον»!
Είστε έτοιµοι για την µετά τον άνθρωπο εποχή; Αυτό είναι το τροµακτικό ερώτηµα
που θέτει o Wesley J. Smith στο βιβλίο του: «Οδηγός καταναλωτή για ένα θαυµαστό
Καινούργιο Κόσµο».
Η γενετική τροποποίηση διαφέρει από προηγούµενες τεχνολογίες και τεχνικές
προσωπικής παρέµβασης. Η πλαστική χειρουργική- ακόµη και για κάτι τόσο ριζικό
όπως είναι η αλλαγή του φύλλου- επηρεάζει το σώµα ενός ατόµου. ∆εν τροποποιεί
όµως το γενετικό υλικό που θα µεταδοθεί στους απογόνους.
Το σκηνικό όµως αλλάζει εντελώς όταν χρησιµοποιηθούν οι ανωτέρω τεχνικές.
Πολλές από τις προτάσεις που συζητιούνται σοβαρά από το επιστηµονικό
κατεστηµένο κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Ο άνθρωπος, λένε, θα πρέπει να είναι
ελεύθερος να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και τους απογόνους του…Αυτό θα
µπορούσε να περιλαµβάνει την εισαγωγή DNA ζώων σε ανθρώπινα έµβρυα,
εισαγωγή ή αφαίρεση χρωµατοσωµάτων, εισαγωγή τεχνητών χρωµατοσωµάτων σε
γενετικά τροποποιηµένα έµβρυα ή και πιθανώς αλλαγή των ανθρώπινων ικανοτήτων
και ιδιοτήτων µέσω νανοτεχνολογίας.
Η αναπαραγωγή θα γίνεται µέσα σε εργαστήρια διότι η φυσιολογική διαδικασία θα
οδηγούσε σε «απρόβλεπτα» αποτελέσµατα. Οι «γονείς» θα µπορούν να παραγγέλνουν τα παιδιά τους ανάλογα µε τις προσωπικές τους προτιµήσεις και όπως κάθε
καλά πληροφορηµένος και απαιτητικός καταναλωτής θα επιµένουν για τις τελευταίες
καινοτοµίες.

Η φιλοσοφία πίσω από το κίνηµα αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν καθορισµένα
ανθρώπινα όρια και ότι όλα επιτρέπονται σε αυτή την κατά περίσταση ηθική. Γίνεται
λοιπόν προσπάθεια να επαναπροσδιορισθεί το τι είναι άνθρωπος µε το σκοπό
δηµιουργίας γενιάς «ανωτέρων ανθρώπων».
Εισερχόµαστε λοιπόν σε µια νέα εποχή ευγονικής. Οι µεγαλύτεροι τρόµοι που έζησε
η ανθρωπότητα τον εικοστό αιώνα προήλθαν από τις απόψεις, τα πειράµατα και τις
διαδικασίες υλοποίησης της ευγονικής. Αποφασισµένοι να δηµιουργήσουν µια
«ανώτερη φυλή», οι Ναζί δόκτορες εφηύραν νέες και διεστραµµένες τεχνικές
γενετικής µηχανικής και τελικά συµµετείχαν στη διαδικασία εξόντωσης των
«κατώτερων» φυλών.
Πίσω από το κίνηµα της ευγονικής κρύβεται µια απέχθεια για την ανθρώπινη φύση.
Οι υποστηρικτές του κινήµατος της ευγονικής πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν
έχει κάποιο ιδιαίτερο νόηµα αυτή καθ’εαυτή, αλλά η αξία κάθε ύπαρξης -ζώου,
ανθρώπου, µετανθρώπου, µηχανής, ανθρωποµηχανής- καθορίζεται από τις
µετρήσιµες ικανότητές του και ιδιαίτερα από το επίπεδο γνώσης που κατέχει…
Σπρώχνοντας τα όρια της γνωστικής φιλοδοξίας, µερικοί απαιτούν το δικαίωµα να
αυξήσουν τα επίπεδα ανθρώπινης γνώσης µε οποιοδήποτε κόστος για να επεκτείνουν
τα όρια των ανθρώπινων επιδόσεων.
Ο Λόγος όµως του Θεού µας λέει ότι “Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα
τα µυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να
µετατοπίζω όρη, αγάπην δε µη έχω, είµαι ουδέν.” (Α Κορινθίους 13: 2).
Σε πλήρη δε αντίθεση µε τη φιλοσοφία του κινήµατος της ευγονικής µας προτρέπει:
“Το αυτό δε φρόνηµα έστω εν υµίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις
εν µορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόµισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα µε τον Θεόν, αλλ'
εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου µορφήν, γενόµενος όµοιος µε τους ανθρώπους,
και ευρεθείς κατά το σχήµα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος
υπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. ∆ιά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν
αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνοµα το υπέρ παν όνοµα, διά να κλίνη εις το όνοµα
του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα
να οµολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός.”
(Φιλιππησίους 2: 5-10)
Μακάριοι όσοι µετανοήσουν και δεχθούν τη θυσία της αγάπης Του και την κυριαρχία
του Λόγου στη ζωή τους “∆ιότι το πολίτευµα ηµών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και
προσµένοµεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει µετασχηµατίσει
το σώµα της ταπεινώσεως ηµών, ώστε να γείνη σύµµορφον µε το σώµα της
δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα
πάντα εις εαυτόν” (Φιλιππησίους 3:20-21)
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