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“Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”

(Ποῦ εἶναι ἡ Ζωὴ ποὺ χάσαμε στὴ Ζήση;
Ποῦ εἶναι ἡ σοφία ποὺ χάσαμε στὴ γνώση;
Ποὺ εἶναι ἡ γνώση ποὺ χάσαμε στὴν πληροφόρηση;)

Αὐτοὺς τοὺς προφητικοὺς στίχους 
ἔγραψε ὁ T. S. Eliot ἤδη τὸ 1934, γιὰ 
νὰ χαρακτηρίσει τὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει 
στὸν σύγχρονο πολιτισμὸ μεταξὺ γνώσης, 
πληροφόρησης καὶ σοφίας.

Πρῶτος ὁ Πλάτων στὴν Πολιτεία κά-
νει τὴ διάκριση μεταξὺ τῆς πίστης («δό-
ξα») καὶ τῆς γνώσης («ἐπιστήμη»). Ὁ 
Κὰντ ἀργότερα δηλώνει ὅτι ἡ δυνατότης 
τῆς γνώσεως εἶναι περιορισμένη, καὶ αὐτὸ 
δίνει τὸν χῶρο γιὰ τὴν πίστη. Ἡ πίστη 
εἶναι μιὰ ἄποψη ποὺ βασίζεται στὶς ἀξίες 
ποὺ ἔχουμε θέσει καὶ στὴν ἐμπιστοσύνη 
μας σὲ αὐτές. Εἶναι μιὰ ἐλεύθερη ἐπιλογή, 
γιὰ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἀπολύ-
τως βέβαιοι, ἀλλὰ συγχρόνως ἀναγνωρί-
ζουμε τὸ ἐνδεχόμενο ἄλλοι ἄνθρωποι νὰ 
μὴν ἔχουν τὴν ἴδια ἄποψη. Ἡ γνώση, ἀπὸ 
τὴν ἄλλη, εἶναι μιὰ ἄποψη ποὺ ἔχουμε 
ἀποδεχθεῖ καὶ ἐπαληθεύσει μὲ διάφο-
ρους τρόπους. Οἱ τρόποι ἐπαλήθευσης 
εἶναι κυρίως ἡ παρατήρηση, ἡ λογικὴ καὶ 
τὸ πείραμα. Μιὰ ἄποψη ἐπίσης μπορεῖ 
νὰ ἐπαληθευθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία. 
Ἀντίθετα μὲ τὴν πίστη, ἡ γνώση, ἐφόσον 

ἔχει καθιερωθεῖ καὶ ἐπαληθευθεῖ, γίνεται 
καθολικὰ ἀποδεκτή. Ἀλλὰ ἡ ὀρθότης τῆς 
γνώσεως δὲν εἶναι πάντοτε δεδομένη οὔτε 
πάντοτε σταθερή. Ἡ ἐμπειρία μπορεῖ νὰ 
ἀποδειχθεῖ σφαλερή, ἀλλὰ καὶ γνώσεις 
ποὺ ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὡς ὀρθὲς καὶ ἔχουν 
καθιερωθεῖ μπορεῖ μὲ νέες παρατηρήσεις 
ἢ πειράματα νὰ ἀποδειχθοῦν ἀνεπαρκεῖς 
ἢ ἀτελεῖς καὶ νὰ χρειασθεῖ νὰ συμπληρω-
θοῦν ἢ καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν.

Φαίνεται ὅτι στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ 
σοφία, μαζὶ μὲ τὴ γνώση καὶ τὴν πλη-
ροφόρηση, ἀποτελοῦσε μιὰ ὁμάδα ποὺ 
λειτουργοῦσε ἁρμονικὰ στὸ πλαίσιο τῆς 
ὑπηρεσίας τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Καὶ 
οἱ τρεῖς ἔννοιες συνυπῆρχαν σὲ ἁρμονία, 
καθὼς ἡ πληροφόρηση ἦταν τὸ πρῶτο 
στάδιο τῆς γνώσης, καὶ ἡ ἐπεξεργασία 
καὶ ἀξιολόγηση τῆς γνώσης ὁδηγοῦσε στὴ 
σοφία. Ἡ πληροφόρηση προέρχεται καὶ 
αὐτὴ ἀπὸ τὴν παρατήρηση, τὶς ἐμπειρίες 
τῆς ζωῆς καὶ τὶς γνώσεις τῶν ἄλλων, συ-
νήθως τῶν πρεσβυτέρων. Ἡ ἀφομοίωση 
καὶ ἡ ἐπεξεργασία τῆς πληροφόρησης 
προάγει τὴ γνώση. Ἡ γνώση ὡς ἀτομικὸ 
κατόρθωμα δὲν ἔχει τόση ἀξία, παρὰ μό-
νον ἂν ὑπηρετεῖ τὸ σύνολο, τήν «πόλιν», 
δηλαδὴ ἂν μετουσιώνεται σὲ σοφία. 

Πράγματι, στὸν ἑλληνικὸ κόσμο ἡ μο-
νάδα, τὸ ἄτομο, δὲν εἶχε νόημα, παρὰ 
μόνο στὴν ἐν ἐλευθερίᾳ ὑπηρεσία τοῦ 
συνόλου. Ὁ κάτοικος μιᾶς περιοχῆς 
εἶχε ὑπόσταση, ἦταν ἀναγνωρισμένος 
ὡς ὀντότητα, μόνον ἐφ’ ὅσον ἦταν πο-
λίτης, δηλαδὴ μέλος τῆς πόλεως, καὶ 
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ἀσχολεῖτο καὶ συμμετεῖχε στὴ ζωὴ καὶ 
τὴ λειτουργία τῆς πόλεως. Ἀλλιῶς ἦταν 
«ἄπολις», δηλαδὴ χωρὶς ταὐτότητα, 
χωρὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ὑπόστα-
ση. Ὁ ἀγώνας «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν» 
ἦταν ἀγώνας γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη. 
Αὐτὸς ποὺ ἀρνεῖτο τὴ συμμετοχή του 
στὰ κοινὰ καὶ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὸ σύνολο 
ἦταν «ἰδιώτης», δηλαδὴ περιφρονητέος, 

ἀνόητος. Ἡ ἔννοια αὐτὴ διασώθηκε στὶς 
νεώτερες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες (“idiot”), 
ὅπως διασώθηκε καὶ σὲ ἐμᾶς ἡ λέξη «ἰδι-
ωτεία». Τὸν ἄνθρωπο δὲν τὸν καθόριζαν 
ἡ ἀτομική του ταὐτότητα καὶ οἱ φυσικές 
του ἰδιότητες, ἀλλὰ ἡ σχέση του μὲ τοὺς 
ἄλλους, τοὺς συμπολῖτές του.

Πράγματι, ἡ ἑλληνικὴ ἀντίληψη τοῦ 
κόσμου ἦταν συλλογικὴ καὶ ὄχι ἀτομική. 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, ὅταν οἱ Ἕλληνες 
ἐξερεύνησαν τὸν οὐρανὸ καὶ σύμφωνα 
μὲ τὴν πολὺ πετυχημένη ἔκφραση τοῦ 
ποιητῆ «ἔδιωξαν τὰ γοργόνια τέρατα καὶ 
κατοίκησαν τὸ σύμπαν μὲ γελαστὲς θεό-
τητες», τότε περιέγραψαν καὶ ὀνόμασαν 
μὲ λεπτομέρεια τὰ ἄστρα. Ἡ καταγραφὴ 
αὐτὴ καὶ ἡ ὀνομασία ἔγιναν σὲ ὁμάδες, 
τοὺς ἀστερισμούς, ποὺ πῆραν μυθολογικὰ 
ὀνόματα καὶ συνδέθηκαν μεταξύ τους μὲ 
συναρπαστικὲς ἱστορίες. Τὰ ἄστρα ὡς 
μονάδες δὲν ἐπῆραν ὀνόματα, οὔτε καὶ 
ἀργότερα μὲ τὶς ἐκπληκτικὲς σὲ λεπτο-
μέρειες περιγραφὲς τῶν σχέσεων καὶ τῶν 
κινήσεών τους ἀπὸ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς 
ἀστρονόμους, ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τοὺς 
πλανῆτες. Ἡ ὀνομασία τῶν ἄστρων ὡς 

μονάδων θὰ ἔλθει πολὺ ἀργότερα, ἀπὸ 
τοὺς Ἄραβες ἀστρονόμους. Αὐτὸ δείχνει 
πόσο μικρὴ ἀξία εἶχε ἡ μονάδα καὶ τὸ 
ἄτομο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὅτι 
ἐλάμβανε ἀξία μὲ τὴν ἔνταξή του σὲ ἕνα 
σύνολο, στὸ ὁποῖο εἶχε τὴ συγκεκριμένη 
του θέση.

Μὲ αὐτὴ τὴ λογική, στὸν ἑλληνικὸ 
κόσμο ἡ πληροφόρηση ὑπηρετοῦσε τὴ 

γνώση καὶ ὁδηγοῦσε σὲ αὐτήν, ἐνῷ ἡ γνώ-
ση δὲν εἶχε καθ’ ἑαυτὴν νόημα, παρὰ 
κατὰ τὴ μετουσίωσή της σὲ σοφία, πρὸς 
ὄφελος τῆς πόλεως, δηλαδὴ τοῦ συνόλου.

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε τὴν 
παράμετρο τῆς ἀγάπης στὴν ἀπόκτηση 
τῆς γνώσης. Ἡ Ἐκκλησία προσέλαβε τὴν 
ἑλληνικὴ ἀντίληψη τῆς γνώσης καὶ τῆς 
σοφίας ὡς ἀγαθοῦ ποὺ ἀναφέρεται καὶ 
προσβλέπει στὸ ὄφελος τοῦ συνόλου. 
Προστίθεται ὅμως μιὰ οὐσιώδης διαφο-
ρά. Τὸ ἀγαθὸ τοῦ συνόλου δὲν περιο-
ρίζεται στὴν κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ διά-
στασή του, ἀλλὰ κυρίως συνίσταται στή 
«σωτηρία» τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. 
Καὶ ἡ σωτηρία αὐτὴ θὰ τελεσθεῖ εἰς τὰ 
ἔσχατα μὲ τὴν ὑποστασιακὴ ἕνωση τῆς 
Ἐκκλησίας μὲ τὸν Χριστό, τοῦ ὁποίου 
ἀποτελεῖ σῶμα. Ἡ κυριώτερη ὁδὸς πρὸς 
τὴ σωτηρία εἶναι ἡ ἀγάπη: «Δὲν μπο-
ρεῖς νὰ γνωρίσεις πλήρως κάτι, ἂν δὲν 
τὸ ἀγαπήσεις». Ἡ ἀγάπη δίνει μιὰ νέα 
διάσταση στὴν ἔννοια τῆς πρόσληψης 
τῆς πληροφορίας, τῆς ἐπεξεργασίας της 
ὡς γνώσης καὶ τελικὰ τῆς ἀναγωγῆς της 
σὲ σοφία. Εἶναι ἡ διάσταση τῆς σχέσης, 

Στὸν ἑλληνικὸ κόσμο ἡ πληροφόρηση ὑπηρετοῦσε τὴ γνώση 
καὶ ὁδηγοῦσε σὲ αὐτήν, ἐνῷ ἡ γνώση δὲν εἶχε καθ’ ἑαυτὴν  

νόημα, παρὰ κατὰ τὴ μετουσίωσή της σὲ σοφία,  
πρὸς ὄφελος τῆς πόλεως, δηλαδὴ τοῦ συνόλου. 

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε τὴν παράμετρο τῆς ἀγάπης 
στὴν ἀπόκτηση τῆς γνώσης. 
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τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς κοινωνίας 
ἐν ἀγάπῃ, ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴ γνώση, 
καὶ τελικὰ στὴ σοφία.

Ἡ χριστιανικὴ σκέψη εἰσήγαγε καὶ 
τὴν ἔννοια τοῦ πλησίον, τοῦ διπλανοῦ 
μας, τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, τὸν 
ὁποῖο καλούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε, ἀνε-
ξάρτητα ἂν ἀνήκει στὴν ἴδια πολιτική, 
θρησκευτικὴ ἢ φυλετικὴ ὁμάδα. Ἡ ἀντί-
ληψη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἰκουμενική, 
καθολικὴ καὶ παναθρώπινη, χωρὶς φυ-
λετικοὺς ἢ πολιτιστικοὺς περιορισμούς, 
οὔτε ἐκλεκτικὲς ἐθνικὲς προκαταλήψεις. 
Ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεση, 
ἀλλὰ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὡς 
συνόλου. Ἡ Κυριακὴ προσευχὴ καὶ ὅλες 
σχεδὸν οἱ προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι σὲ πληθυντικὸ πρόσωπο, καὶ τὸ 
κορυφαῖο γεγονὸς τῆς λατρείας, ἡ Θεία 
Εὐχαριστία, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τελε-
σθεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχή, πλὴν τοῦ ἱερέ-
ως, τοὐλάχιστον ἑνὸς ἀπὸ τὸ σῶμά της, 
ἐκ τοῦ λαοῦ. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει σωτηρία, παρὰ τὶς 
ὅποιες ἀτομικὲς ἀρετὲς μπορεῖ νὰ ἀπο-
κτήσει κανείς. Ἔτσι, καὶ στὸν χριστιανικὸ 
Μεσαίωνα συνεχίσθηκε νὰ ἀναγνωρίζεται 

ἡ ὑπεροχὴ τῆς σοφίας, ποὺ ὑπηρετοῦσε 
τὸ σύνολο, ἔναντι τῆς γνώσης. 

Ἡ θρησκευτικὴ Μεταρρύθμιση (Προ-
τεσταντισμός) εἶχε πολλὲς κοινωνικὲς 
καὶ οἰκονομικὲς δικαιολογίες λόγῳ τῆς 
διαφθορᾶς καὶ τῆς καταπίεσης τῆς δι-
οικούσας Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, 
ἔδωσε ὅμως μιὰ θεμελιωδῶς διαφορετικὴ 
διάσταση στὴν ἔννοια τῆς ἀτομικότητας. 

Ὁ ἄνθρωπος «ἀπελευθερώνεται» ἀπὸ τὰ 
δεσμὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μπορεῖ πλέον 
νὰ ἀναζητήσει μόνος του, μὲ τὴ μελέτη 
τῶν Γραφῶν καὶ τὴν ἄσκηση τῶν ἀτο-
μικῶν ἀρετῶν, τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία, 
ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴ σωτηρία. 
Αὐτή (ἡ σωτηρία) εἶναι πλέον ἀτομικὴ 
ὑπόθεση καὶ ἐπιδίωξη, ἀνεξάρτητη ἀπὸ 
τὸ σύνολο· δὲν εἶναι «κοινὸν ἄθλημα», 
ἀλλὰ μοναχικὸς δρόμος. Ἡ εὐρεῖα ἀπο-
δοχὴ τῆς Μεταρρύθμισης ἀπὸ τοὺς βορει-
οευρωπαϊκοὺς λαοὺς δείχνει μιὰ οὐσιώδη 
πολιτιστικὴ μεταβολὴ ποὺ εἶχε γίνει στὸν 
χῶρο αὐτό, καὶ ποὺ ἐκφράσθηκε ἐν συ-
νεχείᾳ καὶ φιλοσοφικὰ στὴν Εὐρώπη καὶ 
μεταδόθηκε σὲ ὅλο τὸν Δυτικὸ κόσμο.

Πράγματι, στὸν σύγχρονο πολιτισμὸ 
τὰ πράγματα ἀλλάζουν. Μὲ τὴν ἐμφάνιση 
τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ ἀναμφισβήτητα 
εἶχε πολλὰ θετικὰ στοιχεῖα, δίνεται μιὰ 
ἀποφασιστικὴ στροφὴ στὴν ἀντίληψη 
περὶ κοινότητας. Τὸ ἄτομο τώρα ἀποκτᾷ 
προτεραιότητα καὶ ἀνεξαρτησία ἔναντι 
τοῦ συνόλου καὶ παύει νὰ εἶναι αὐστηρὰ 
στὴν ὑπηρεσία του. Τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει καθ’ ἑαυτό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ μιὰ 
πολιτικὴ ἢ θρησκευτικὴ κοινότητα ποὺ 

παλαιότερα τοῦ ἔδινε ὑπόσταση καὶ νό-
ημα ὕπαρξης. Ἀποτελεῖ αὐτοτελῆ –καὶ 
μοναχική– ὑπόσταση, εἶναι ὀντότης καθ’ 
ἑαυτό, καὶ μάλιστα προηγεῖται ὡς ἀξία. 
Ἀναγνωρίζονται καὶ νομοθετοῦνται τὰ 
δικαιώματα τοῦ ἀτόμου ἔναντι τοῦ συ-
νόλου. Τὸ ἄτομο πλέον καθορίζεται ἀπὸ 
τὶς ἰδιότητές του, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ σχέση 
του μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 

Ἡ ἀγάπη δίνει μιὰ νέα διάσταση στὴν ἔννοια τῆς πρόσληψης 
τῆς πληροφορίας, τῆς ἐπεξεργασίας της ὡς γνώσης καὶ τελικὰ 

τῆς ἀναγωγῆς της σὲ σοφία. Εἶναι ἡ διάσταση τῆς σχέσης,  
τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς κοινωνίας ἐν ἀγάπῃ,  
ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴ γνώση, καὶ τελικὰ στὴ σοφία.
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Δήμου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῶν πιστῶν.
Πρέπει ὅμως νὰ διευκρινίσουμε ὅτι 

τόσο στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ κοινωνία ὅσο 
καὶ στὴ χριστιανικὴ Ἐκκλησία ὁ ἄνθρω-
πος δὲν εἶναι μιὰ ἀπρόσωπη μονάδα ποὺ 
ἁπλῶς ἀνήκει στὸ σύνολο καὶ τὸ ὑπηρε-
τεῖ, ὅπως στὶς Μεσοποτάμιες αὐτοκρατο-
ρίες τῆς Ἀρχαιότητας ἢ στὶς ὁλοκληρω-
τικὲς κοινωνίες τοῦ νεώτερου πολιτισμοῦ, 
δηλαδὴ τὶς φασιστικὲς ἢ κομμουνιστικὲς 
δικτατορίες. Ὁ ἄνθρωπος συνιστᾷ τὸ σύ-
νολο, εἴτε ὡς ἐλεύθερος πολίτης ποὺ ἔχει 
τὸ δικαίωμα νὰ ἀγορεύει στὴν Ἐκκλησία 

τοῦ Δήμου καὶ νὰ ἀναλαμβάνει ὁποιοδή-
ποτε δημόσιο ἀξίωμα, εἴτε ὡς μοναδικὸ 
πρόσωπο ποὺ συνιστᾷ τὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ πρὸς χάριν του 
ὁ «Ποιμὴν ὁ καλός» καταλείπει ὅλα τὰ 
ἄλλα, γιὰ νὰ τὸν ἀναζητήσει.

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, 
ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀναγέννηση, ἡ γνώση 
ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπὸ τὴ σοφία καὶ 
ἀποκτᾷ δική της ὑπόσταση καὶ ἀξία. 
Ἀναπτύσσεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς 
καὶ ἀποκτᾷ προτεραιότητα ἔναντι κάθε 
ἄλλης ἀρετῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύπτει 
ἐκ νέου τὸν κόσμο καὶ τὸν ἑρμηνεύει ἀπὸ 
ἄλλη σκοπιά. Ἐπιδίδεται μὲ πάθος στὴν 
προσπάθεια κατανόησης καὶ ἑρμηνείας 
τῆς φύσης καὶ τοῦ κόσμου, ὄχι μὲ τὴν πί-
στη σὲ ἀποκεκαλυμμένες ἀλήθειες, ἀλλὰ 
μὲ τὴν παρατήρηση, τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ 
τὴν πειραμτικὴ ἐπιβεβαίωση. Ὁ Καρτε-
σιανὸς δυϊσμός, δηλαδὴ ἡ διάκριση τοῦ 
κόσμου σὲ δύο χωριστὲς ὀντότητες, τὸν 
ὑλικὸ καὶ τὸν πνευματικό, ἀνεξαρτητο-
ποιεῖ τὴν ὑλικὴ διάσταση τοῦ κόσμου 
καὶ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν δι-

ερευνήσει πέραν κάθε πνευματικῆς πα-
ραδόσεως ἢ δεσμεύσεως. Γνωρίζω ἑπομέ-
νως ὑπάρχω (“cogito ergo sum”) καὶ εἶμαι 
ἱκανὸς νὰ διαχειρισθῶ τὴν τύχη μου, τὴν 
ὁποία ἀναζητῶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σύνο-
λο, ἀπὸ τὴν κοινότητα, καὶ καμιὰ φορὰ 
εἰς βάρος τους. Ἡ γνώση, ποὺ βασίζεται 
στήν «ἀντικειμενική» καί «λογική» πλη-
ροφόρηση, εἶναι πλέον αὐτοσκοπός.

Ὑπενθυμίζω ὅτι οἱ ἀρετὲς στὴν 
Ἀρχαία Ἑλλάδα ἦσαν ἡ σοφία, ἡ σωφρο-
σύνη, ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ὅτι εἶναι ὅλες κοινωνικὲς 

ἀρετές, δηλαδὴ ἀναφέρονται στὴ στάση 
καὶ τὴ σχέση τοῦ ἀτόμου ἔναντι τοῦ συ-
νόλου. Τώρα ἡ γνώση παίρνει τὴν πρώτη 
θέση ἔναντι τῶν ἄλλων ἀρετῶν, ἑρμηνεύει 
καὶ βελτιώνει τὸν κόσμο, ἀλλάζει τὴ ζωή 
μας, θεοποιεῖται.

Οἱ ἔννοιες τοῦ «ἱεροῦ» καὶ τοῦ «μυ-
στηρίου», ποὺ δέσποζαν στὴν ἀντίληψη 
καὶ τὴ χρήση τοῦ κόσμου, ὑποχωροῦν καὶ 
σχεδὸν ἐξαφανίζονται. Τόσο στὴν Ἀρχαι-
ότητα ὅσο καὶ στὸν Μεσαίωνα ὑπῆρχε ἡ 
ἔννοια τοῦ «ἱεροῦ» ὡς τιμὴ καὶ σεβασμὸς 
πρὸς τὸ ἐπέκεινα τῆς νόησης καὶ τῆς 
ζωῆς, πρὸς αὐτὸ ποὺ μᾶς ὑπερβαίνει 
πνευματικὰ καὶ βιολογικά. Καὶ ἡ ἔννοια 
τοῦ μυστηρίου ὑπῆρχε ὡς κάτι ποὺ δὲν 
μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε οὔτε νὰ ἑρμη-
νεύσουμε, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν 
ὑπάρχει· ἁπλῶς ἀποδεχόμαστε ὅτι ὑπερ-
βαίνει τὶς δυνατότητες τῆς νόησης καὶ 
τῆς ὕπαρξής μας, ποὺ ἔχουν ὅρια. Τώρα 
τὸ ἱερὸ ἀποκαθηλώνεται, ἀπαξιώνεται, 
ἀχρηστεύεται καὶ λοιδορεῖται, τὸ δὲ μυ-
στήριο ἀπομυθοποιεῖται, διερευνᾶται καὶ 
ἀπορρίπτεται. Καὶ τὰ δύο ἀποκλείονται 

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας,  
ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀναγέννηση, ἡ γνώση ἀνεξαρτητοποιεῖται 

ἀπὸ τὴ σοφία καὶ ἀποκτᾷ δική της ὑπόσταση καὶ ἀξία. 
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ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ζωὴ καὶ τὴν καθημερινό-
τητα τὴν ὁποία περιέβαλλαν μέχρι τώρα 
καὶ περιορίζονται στὰ πλαίσια τῆς θρη-
σκείας ἢ τῆς δεισιδαιμονίας. Ἡ Ἐκκλησία 
δὲν εἶναι πλέον ἡ ἀποκλειστικὴ πηγὴ τῆς 
ζωῆς καὶ ὁ χῶρος ὑπάρξεως ὅπου ὁ κα-
θένας ἀντλεῖ ταὐτότητα καὶ νόημα ζωῆς, 
ἀλλὰ προαιρετικὴ ἐπιλογὴ τοῦ καθενός. 
Ὁ Nietsche θὰ ἀναγγείλει τὸν θάνατο τοῦ 
Θεοῦ. Ὅλα γίνονται ἀντικείμενα ἔρευνας, 
ἡ ὁποία θὰ τὰ διευκρινίσει καὶ θὰ τὰ 
ἑρμηνεύσει.

Ἡ παράλληλη εἴσοδος τῆς Τεχνολο-
γίας στὴν ἱστορία προκαλεῖ ταχύτατη 
ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τῆς γνώσης. Αὐτὴ 
αὐτονομεῖται πλέον ἀπὸ τήν «οἰκονομία»  
τοῦ συνόλου καὶ τὴν ἁρμονία καὶ τὴν 
ἰσορροπία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ τεχνο-
λογικὴ πρόοδος καὶ οἱ συνέπειές της στὴν 
ποιότητα τῆς ζωῆς εἶναι θεαματικές. Τὰ 
θετικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁλματώδους 
προόδου τῆς Τεχνολογίας εἶναι πάρα 
πολλὰ καὶ συνιστοῦν τὴν οὐσία τοῦ Δυ-
τικοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ εἶναι πλέον ἀκα-

ταμάχητος καὶ σαρώνει κυριολεκτικὰ στὴν 
πράξη κάθε ἄλλον πολιτισμό, ὅσο πα-
λαιὸς ἢ πνευματικὸς καὶ ἂν εἶναι αὐτός.

Τὰ κυριώτερα θετικὰ ἀποτελέσματα 
τῆς τεχνολογικῆς προόδου εἶναι ἡ μείω-
ση τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου, μὲ τὶς ὁλοέ-
να καὶ ἀποτελεσματικώτερες μηχανές, ἡ 
αὔξηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἀγαθῶν, 
οἱ θαυμαστὲς ἐξελίξεις στὴν ἐπικοινωνία, 
στὶς κατασκευές, στὶς συγκοινωνίες, στὸ 
ἐμπόριο, στὴ δυνατότητα τῆς μόρφωσης. 
Ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς βελτιώνεται θεα-
ματικὰ στὶς προνομιοῦχες κοινωνίες, καὶ 
ἡ ἄνιση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν χρεώνε-
ται στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν ἀπληστία τῶν 
ἰσχυρῶν, καὶ ὄχι στὴν Τεχνολογία καθ’ 
ἑαυτήν. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς μέ-
σης τάξης συνεπάγεται τὴν αὔξηση τῶν 
διεκδικήσεών της ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τή 
«δημοκρατικώτερη» διαμόρφωση τῆς κοι-
νωνίας, εἴτε εἰρηνικὰ εἴτε βίαια. Ἡ θέση 
τῆς γυναίκας βελτιώνεται καὶ ἐξισώνεται 
κοινωνικὰ μὲ αὐτὴ τοῦ ἄνδρα. Ἡ πρόοδος 
στὴν ἰατρικὴ καὶ τὶς βιολογικὲς ἐπιστῆμες 
ἔχει αὐξήσει σημαντικὰ τὸν μέσο ὅρο τῆς 
ζωῆς. Οἱ ἄδικοι νεανικοὶ θάνατοι ἀπὸ 
τὶς λοιμώξεις ἐλαχιστοποιοῦνται, καὶ ἡ 
ποιότητα τῆς ζωῆς μὲ κριτήρια εὐμάρειας 
βελτιώνεται θεαματικά, τοὐλάχιστον στὶς 
βιομηχανικὲς χῶρες. Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν 
ἀνάπτυξη τῆς γνώσης καὶ τῆς τεχνολογίας 
εἶναι μεγάλα καὶ θαυμαστά, καὶ κανεὶς 
δὲν τὰ ἀμφισβητεῖ. Τὸ ἂν ἡ κατανομὴ τῶν 
ὀφελῶν αὐτῶν εἶναι δίκαιη ἢ ἂν περιο-
ρίζεται σὲ μειοψηφίες λαῶν εἶναι ἄλλο 
θέμα, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν καλὴ ἢ 
κακὴ χρήση των ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες.

Ἡ Τεχνολογία ὅμως ἐξελίσσεται συ-
νεχῶς καὶ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ μὲ ραγδαῖο 
καὶ ἀνεξέλεγκτο ρυθμό. Οἱ παρενέργειες 
ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται καὶ σὲ αὐτοὺς 
ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ ὀφέλη της, καὶ 
ἀφοροῦν πλέον ὅλο τὸν πλανήτη. Οἱ 
ἀλλαγὲς στὴ ζωή μας γίνονται ὅλο καὶ 
ταχύτερες, μὲ συνέπεια νὰ ἀλλοιώνεται 
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ἡ ὑποκειμενικὴ ἀντίληψη τοῦ χρόνου. Ὁ 
χρόνος πλέον περνάει πολὺ πιὸ γρήγορα 
ἀπ’ ὅ,τι παλιά, γιατὶ στὸν ἴδιο ἀντικει-
μενικὰ χρόνο συνωστίζονται πολλὰ γε-
γονότα. Ἡ πληροφόρηση (information), 
ὑποβοηθούμενη καὶ κατευθυνόμενη ἀπὸ 
τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα, δημόσια καὶ ἰδιωτι-
κά, κατακλύζει τὴν καθημερινότητά μας, 
σὲ βαθμὸ ποὺ ὑπερβαίνει τὶς βιολογικές 
μας δυνατότητες ἀφομοίωσης. Καθημερινὰ 
βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ πληροφορίες ποὺ 
δὲν προλαβαίνουμε οὔτε νὰ ἐλέγξουμε 
οὔτε νὰ ἐπεξεργασθοῦμε.  Ὁ ἄνθρωπος 
δὲν ἐπιλέγει πλέον τί θὰ μάθει, ἀλλὰ εἶναι 
ἀκούσιος δέκτης πληροφοριῶν, ἐν πολ-
λοῖς δυσνοήτων ἢ ἀχρήστων καὶ ἐνδεχο-
μένως ἀνακριβῶν, τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀξιολογήσει. Ὁλοένα καὶ ἀποκαλύ-
πτονται συστηματικὲς παραπλανήσεις 
τῆς κοινῆς γνώμης μὲ παραποιημένες 
πληροφορίες καί «ντοκουμέντα», προ-
κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἐπιθετικοὶ 
σκοποὶ γιὰ λόγους ἰδιοτέλειας. Ὁλοένα 
χρησιμοποιοῦμε ἐργαλεῖα καὶ συσκευές 
(devices) τὰ ὁποῖα δὲν καταλαβαίνουμε 
πῶς λειτουργοῦν, εἶναι πιό «ἔξυπνα» ἀπὸ 
ἐμᾶς καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ χρησιμο-
ποιήσουμε ἕνα ἀσήμαντο ποσοστὸ τῶν 
δυνατοτήτων τους. Καὶ αὐτά, μόλις μά-
θουμε νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε στοιχειωδῶς, 
ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἄλλα, «ἐξυπνότερα» 
καὶ περισσότερο δυσνόητα. Ἡ πληροφό-
ρηση διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴ γνώση καὶ 
δὲν ὁδηγεῖ σὲ αὐτήν.

Ἐπὶ πλέον, οἱ δυνατότητες ποὺ προ-
σφέρει ἡ Τεχνολογία διέσπασαν τοὺς δε-
σμοὺς τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἄμεσο περι-
βάλλον του. Ἡ δημιουργία τῶν μεγαλου-
πόλεων μὲ τοὺς διαρκῶς μετακινούμενους 
πληθυσμοὺς ἔκανε τὸν διπλανό μας (τὸν 
πλησίον) νὰ εἶναι ξένος καὶ ἀδιάφορος. 
Ἡ ἐπικοινωνία, ποὺ γινόταν ἄμεσα μὲ 
τὸν προφορικὸ ἢ γραπτὸ λόγο, γίνεται 
πλέον ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ ἀπόσταση, εἴτε 
ὡς εἰκόνα στὴν ὀθόνη εἴτε ὡς ἦχος στὸ 

ἀκουστικό. Ὁ «πλησίον» δὲν εἶναι πιὰ 
παρὼν δίπλα μας, ἔχει ἀπομακρυνθεῖ 
καὶ εἶναι ἀθέατος. Χάνεται προοδευτικὰ 
ἡ ὑλικὴ ἐπαφὴ καὶ σχέση, ἡ «κοινωνία» 
μὲ τὸν ἄλλον. Στὴν πρὸ τῆς Τεχνολογίας 
ἐποχή, στὴ δημιουργία τῆς σχέσης μὲ τὸν 
ἄλλον ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ 
πνευματικὰ καὶ ὑλικά του αἰσθητήρια. Ἡ 
ἀντίληψη τοῦ πλησίον εἶναι μὲ τὴν ἄμεση 
ὅραση, τὴν ἄμεση ἀκοὴ τῆς φωνῆς του 
ἢ τῶν θορύβων ποὺ κάνει, τὴν ἁφή, τὴν 
ὄσφρηση καὶ ἐνδεχομένως τὴ γεύση. Ὅσο 
καὶ ἂν αὐτὸ φανεῖ παράδοξο, ἡ Τεχνολο-
γία μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν πραγματικὸ 
ὑλικὸ κόσμο, ποὺ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τοὐλάχιστον εἶναι εὐλογημένος καὶ 
οὐσιώδης γιὰ τὴν καθολικὴ ὑπόσταση τοῦ 
ἀνθρώπου. Μετὰ τόν «θάνατο τοῦ Θεοῦ», 
ἡ τεχνολογία ἐπιφέρει καὶ τὸν θάνατο 
τοῦ «πλησίον», ἀλλὰ καὶ τὴν ἀχρήστευ-
ση τῆς ὕλης. Τό «ἄτομο», ποὺ ἀποτελεῖ 
τὴ θεμελιώδη μονάδα τῆς ὕλης (atom), 
ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικό «ψη-
φίο» (bit). Ὁ πραγματικὸς ὑλικὸς κόσμος 
ἀπομακρύνεται καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ 
τὸν ψηφιακὸ κυβερνοχῶρο τῆς εἰκο-
νικῆς πραγματικότητας (virtual reality), 
ὁ ὁποῖος ὅλο καὶ περισσότερο ἀπορροφᾷ 
τὸν χρόνο μας καὶ τὶς δραστηριότητές 

Καθημερινὰ βομβαρδιζόμα-
στε ἀπὸ πληροφορίες ποὺ 
δὲν προλαβαίνουμε οὔτε νὰ 
ἐλέγξουμε οὔτε νὰ ἐπεξεργα-

σθοῦμε.  Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπι-
λέγει πλέον τί θὰ μάθει, ἀλλὰ 
εἶναι ἀκούσιος δέκτης πληρο-
φοριῶν, ἐν πολλοῖς δυσνοή-

των ἢ ἀχρήστων καὶ ἐνδεχομέ-
νως ἀνακριβῶν, τὶς ὁποῖες δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει. 
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μας, σὲ παθολογικὲς κάποτε διαστάσεις. 
Ἤδη λειτουργοῦν μονάδες ἀπεξάρτησης 
παιδιῶν ἀπὸ τὴν τοξικὴ ἐπίδραση τῆς 
ἐμβύθισης καὶ περιήγησης στὸν κυβερ-
νοχῶρο.

Στὴν Ἰατρική, καὶ φυσικὰ σὲ πολλὲς 
ἄλλες ἐπιστῆμες, παράλληλα μὲ τὶς θαυ-
μαστὲς βελτιώσεις, οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες 
εἶναι πλέον ὁρατὲς καὶ ἔχουν ἀρχίσει νὰ 
συζητοῦνται καὶ νὰ προβληματίζουν. Δὲν 
εἶναι μόνον ἡ παραδοσιακὴ σχέση τοῦ 
γιατροῦ μὲ τὸν ἄρρωστο ποὺ πάσχει σὲ 
συναισθηματικὸ ἢ πνευματικὸ ἐπίπεδο 
–αὐτὸ ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ καιρό–, ἀλλὰ ὁ 
τρόπος τῆς σχέσης αὐτῆς ὑφίσταται μιὰ 
θεμελιώδη πλέον ἀλλοίωση. Ἀπὸ προσω-
πικὴ καὶ διαλεκτικὴ σχέση γίνεται ἀπρό-
σωπη διαδικασία. Τὸ λεπτομερὲς ἱστο-
ρικὸ καὶ ἡ κλινικὴ ἐξέταση, ποὺ παρὰ 
τὴν ἀτέλειά τους ὡς πηγὲς πληροφοριῶν 
εἶναι ὁ θεμελιώδης τρόπος «γνώσεως» τοῦ 
ἀσθενοῦς, σχεδὸν καταργοῦνται. Ἀντικα-
θίστανται ἀπὸ τὶς ἐργαστηριακὲς καὶ τὶς 
ἀπεικονιστικὲς ἐξετάσεις, ποὺ παρέχουν 
ἀσυγκρίτως περισσότερες καί «ἀντικει-
μενικώτερες» πληροφορίες. Θυμᾶμαι τὴ 
χαρακτηριστικὴ φράση ἑνὸς δασκάλου 
μου τῆς Χειρουργικῆς ποὺ ἔλεγε: «Πρέπει 
νὰ ἀσχοληθοῦμε πολὺ χρόνο, νὰ τόν “χορ-

τάσουμε” τὸν ἄρρωστο». Στὶς Μονάδες 
Ἐντατικῆς Θεραπείας εἶναι πιὸ ἐμφανῆ 
τὰ πράγματα. Ἔχει προκαλέσει ἤδη προ-
βληματισμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ γιατροὶ τὶς 
περισσότερες φορὲς δὲν βλέπουμε, δὲν 
ἀκροώμαστε, δὲν ψηλαφοῦμε τὸν ἀσθενῆ, 
ἀλλὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τὸ καρδιογρά-
φημά του, τὶς σφύξεις του, τὴν πίεση, τὶς 

ἀναπνοές, τὴν ὀξυγόνωση τοῦ αἵματος 
καὶ πολλὰ ἄλλα. Δὲν πιάνουμε κἂν τὶς 
ἀκτινογραφίες, ἁπλὲς ἢ μαγνητικές, στὰ 
χέρια μας, ἀλλὰ τὶς παρατηροῦμε στὴν 
ὀθόνη, ὅπου μποροῦν καὶ νὰ μεγεθυν-
θοῦν. Ἀκόμη καὶ ὁ φάκελλος τοῦ ἀσθε-
νοῦς, ποὺ ἦταν ὑλικὸς καὶ ψηλαφητός, 
τώρα εἶναι καταγεγραμμένος στὸν σκληρὸ 
δίσκο τοῦ ὑπολογιστῆ.

Στὴ Χειρουργικὴ οἱ μεταβολὲς εἶναι 
ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακές. Ἡ λαπαρο-
σκοπική - ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ μᾶς 
ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιτελοῦμε ὅλο 
καὶ μεγαλύτερες ἐγχειρήσεις ἀπὸ μικρὲς 
ὀπὲς στὸ κοιλιακὸ ἢ θωρακικὸ κλπ. 
τοίχωμα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν μικρότερο 
μετεγχειρητικὸ πόνο, τὴ μικρότερη νο-
σηλεία, τὴ μικρότερη ἀπώλεια αἵματος 
καὶ ἄλλα ὀφέλη, ἀναμφισβήτητα μεγάλα 
καὶ ἀξιοθαύμαστα. Ἡ ρομποτικὴ χειρουρ-
γικὴ ἔδωσε τὴ δυνατότητα –γιὰ ὁρισμένες, 
πρὸς τὸ παρόν, ἐγχειρήσεις– νὰ γίνονται 
οἱ κινήσεις μὲ περισσότερη ἀκρίβεια καὶ 
σταθερότητα ἀπὸ ὅση ἐπιτρέπει ἡ βιο-
λογική μας δυνατότητα. Τὰ ρομπὸτ εἶναι 
«νοήμονα» χειρουργικὰ ἐργαλεῖα. Ὁ ρόλος 
τους εἶναι νὰ αὐξάνουν τὴν ἀκρίβεια καὶ 
τὴ λεπτότητα τῶν χειρουργικῶν χειρισμῶν. 
Ἁπλῶς ἀναμεταδίδουν (ἀντιγράφοντας) 

τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν τοῦ χειρουργοῦ 
ὡς τελικοὶ ἐκτελεστὲς τῶν κινήσεων, 
λειτουργοῦν δηλαδὴ σάν «ὑπηρέτες». Τὸ 
κάνουν ὅμως βελτιώνοντάς τες, μὲ τὸ νὰ 
φιλτράρουν τὸν ἀνεπαίσθητο φυσιολογικὸ 
τρόμο (= τρέμουλο) τῶν χεριῶν καὶ μὲ τὸ 
νὰ διαβαθμίζουν τὸ εὖρος τῶν κινήσεων. 
Ἔτσι ἐπιτρέπουν τὴν ἐκτέλεση κινήσε-

Στὴν Ἰατρική, καὶ φυσικὰ σὲ πολλὲς ἄλλες ἐπιστῆμες,  
παράλληλα μὲ τὶς θαυμαστὲς βελτιώσεις,  

οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες εἶναι πλέον ὁρατὲς καὶ ἔχουν ἀρχίσει 
νὰ συζητοῦνται καὶ νὰ προβληματίζουν. 



170

ων μεγάλης ἀκριβείας καὶ τὴν ἐκτέλεση 
μικροεπεμβάσεων σὲ πολὺ μικρὴ κλίμα-
κα, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν χωρὶς 
βοήθεια. Ὁ χειρουργὸς μπορεῖ ἀβοήθητος 
νὰ ἀναστομώσει ἀγγεῖα διαμέτρου ἕως 0,5 
mm, πρᾶγμα ποὺ ἀπαιτεῖ ἀκρίβεια τοπο-
θέτησης τῶν ἐργαλείων μεταξὺ 50 καὶ 100 
μικρῶν (μm). Μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐργα-
λείων τῆς ρομποτικῆς ἡ ἀκρίβεια μπορεῖ 
νὰ φθάσει μέχρι καὶ 10 μικρά (μm), ἢ καὶ 
περισσότερο στὸ μέλλον. Ἀνάλογες καὶ 
ἐξίσου ἐντυπωσιακὲς εἶναι οἱ ἐπιτυχίες 
στὴ Νευροχειρουργική, τὴ Γυναικολογία, 
Ὀρθοπαιδική, Οὐρολογία καὶ ἀλλοῦ.

Ἡ λειτουργία τῶν ρομπὸτ εἶναι γιὰ 
τὴν ὥρα ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, 
μπορεῖ ὅμως στὸ μέλλον νὰ αὐτονομη-
θεῖ. Ἡ ψηφιακὴ ἰδιότητα τοῦ ρομπὸτ 
τοῦ ἐπιτρέπει τὴ λήψη ἐντολῶν γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση χειρισμῶν ἀπὸ ἀπόσταση, ὁσον-
δήποτε μεγάλη. Ἔτσι ἔγινε ἐφικτὴ ἡ τη-
λεχειρουργική, ποὺ δίνει τὴ δυνατότητα 
στὸν γιατρὸ νὰ ἐκτελέσει μιὰ ἐγχείρηση 
ἀπὸ χιλιόμετρα μακριά, φθάνει νὰ ὑπάρ-
χει ἡ ἀπαραίτητη καλωδιακὴ σύνδεση. 
Ἡ πρώτη ἐγχείρηση ἔγινε τὸ 2001 ἀπὸ 
δύο Γάλλους χειρουργούς (Marescaux καὶ 
Gagner). Ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, διενήργησαν 
λαπαροσκοπικὴ χολοκυστεκτομὴ σὲ ἕναν 
ἀσθενῆ στὸ Στρασβοῦργο, περίπου 6000 
χιλιόμετρα μακριά. Ἡ ἐπέμβαση διήρκεσε 
μία ὥρα, ὁ δὲ ἀσθενὴς δὲν παρουσία-
σε καμμία ἐπιπλοκή. Ἡ ἐγχείρηση ὀνο-
μάσθηκε “Operation Linberg”, ἀπὸ τὸν 
πρῶτο ἄνθρωπο ποὺ πέρασε πετώντας 
τὸν Ἀτλαντικό, καὶ ὑποστηρίχθηκε τε-
χνολογικὰ ἀπὸ τὴ France Telecom. Αὐτὴ 
ἐπέτυχε τὴν ἄμεση μετάδοση τῶν ἐντολῶν 
μὲ τὴ χρήση εἰδικῶν ἰνοοπτικῶν καλω-
δίων. Ἡ ὁμάδα τῶν συμμετεχόντων στὴν 
ἐγχείρηση ἀποτελεῖτο ἀπὸ 40 ἄτομα. Σὲ 
γενικώτερη ὅμως ἐφαρμογή, οἱ δυσκολίες 
εἶναι γιὰ τὴν ὥρα ἀρκετές: Μὲ τὶς συνή-
θεις τηλεφωνικὲς γραμμὲς δὲν ὑπάρχει 
δυνατότητα ἐφαρμογῆς, καὶ μὲ ἐντολὲς 

μέσῳ δορυφόρου ἡ ἀργοπορία τῆς ἐκτέ-
λεσης εἶναι περίπου 1,5 δευτερόλεπτο, 
πρᾶγμα ποὺ κάνει τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν 
ἀκρίβεια τῆς ἐκτέλεσης πολὺ ἀμφίβολες. 
Ἡ ἀργοπορία τῆς ἐκτελέσεως τῆς ἐντολῆς 
ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλωδιακὴ ὑπο-
στήριξη εἶναι περιοριστική. Σὲ πειράματα 
σὲ χοίρους διαπιστώθηκε ὅτι ἀργοπορία 
μεταδόσεως τῆς ἐντολῆς ἄνω τοῦ ἑνὸς 
τρίτου τοῦ δευτερολέπτου (330 msec) 
ἐπιδροῦσε σημαντικὰ στὴν ἀκρίβεια καὶ 
ἀσφάλεια τῆς ἐγχειρήσεως.

Τὸ πρόβλημα (καὶ ἡ ἀντίφαση) εἶναι 
ὅτι οἱ τεχνολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση μιᾶς τηλεχειρουργικῆς ἐπέμβα-
σης σὲ μιὰ ἀπομακρυσμένη περιοχὴ εἶναι 
τέτοιες, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχουν 
στὶς περιοχὲς ἀκριβῶς ποὺ ὑστεροῦν καὶ 
ἔχουν ἀνάγκη τῆς τηλεχειρουργικῆς. Τέ-
τοιες εἶναι οἱ ἀπομονωμένες ἀγροτικὲς 
περιοχὲς ἢ οἱ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου. 
Οἱ οἰκονομικοὶ περιορισμοὶ εἶναι ἀκόμα 
ἀπαγορευτικοί. Πολὺ λιγώτερο θὰ στοι-
χίσει ἡ μισθοδοσία μερικῶν γιατρῶν (καὶ 
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μάλιστα ντόπιων) ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἐργασθοῦν ἐκεῖ. Τὸ μέλλον θὰ δείξει τί 
εἶναι χρήσιμο καὶ τί ὑπερβολικό.

Δύο ἄλλες πραγματικότητες ποὺ δη-
μιούργησε ἡ τεχνολογία εἶναι ἡ προσο-
μοίωση (simulation) καὶ ἡ εἰκονικὴ πραγ-
ματικότητα (virtual reality). 

Προσομοίωση εἶναι ἕνας μηχανισμὸς 
ἢ μιὰ μέθοδος ποὺ ἐπιτρέπει, ὑπὸ πει-
ραματικὲς συνθῆκες, τὴν ἀναπαραγωγὴ ἢ 
τὴν ἀναπαράσταση φαινομένων, σὰν αὐτὰ 
νὰ συμβαίνουν στὴν πραγματικότητα. Ἡ 
προσομοίωση ἔχει καθιερωθεῖ στὴν Πο-
λιτικὴ Ἀεροπορία ὡς ἡ πιὸ οἰκονομικὴ 
μέθοδος ἐκπαιδεύσεως τῶν πιλότων. Ἡ 
χρήση τῆς προσομοίωσης ἔχει ἀρχίσει καὶ 
στὴν Ἰατρικὴ σὲ διάφορα πεδία γιὰ τὴν 
ἐκπαίδευση τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ, 
ἰδίως τῶν χειρουργῶν, ἀναισθησιολό-
γων, αἱματολόγων, νοσηλευτῶν κ.ἄ. Οἱ 
χειρουργοὶ μποροῦν π.χ. νὰ μάθουν νὰ 
δένουν κόμπους μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς εἰδι-
κοῦ προγράμματος τοῦ ὑπολογιστῆ ἢ νὰ 
προσομοιώνουν τὶς κινήσεις μιᾶς λαπα-
ροσκοπικῆς ἐπέμβασης χρησιμοποιώντας 
ἕνα ὁμοίωμα ποὺ μοιάζει μὲ τὴν καλυμ-
μένη κοιλιὰ τοῦ ἀρρώστου στὸ χειρουρ-
γικὸ πεδίο. Τὸ ζητούμενο εἶναι συστήματα 
ἐκπαιδεύσεως ἀσφαλῆ, ἐπαρκῆ καὶ ἀπο-
τελεσματικά. Μεγάλη πεῖρα στὸ πεδίο 
αὐτὸ ἔχει φυσικὰ ἡ βιομηχανία παρα-
γωγῆς παιχνιδιῶν καὶ ἄλλων μηχανισμῶν 
διασκέδασης. Μὲ ἀνάλογες μεθόδους μὲ 
τὰ video games, γίνεται ἀναπαράσταση 
λαπαροσκοπικῶν ἐγχειρήσεων στὴν ὀθό-
νη, ἤ, γιὰ μεγαλύτερη ἐμπειρία, μπορεῖ νὰ 
ἀναπαρασταθεῖ μὲ τὴ βοήθεια μόνιτορ καὶ 
ἄλλων μηχανημάτων καὶ νὰ γίνει ἐκτέλεση 
μιᾶς ἐγχειρήσεως σὲ ὁμοιώματα ποὺ εἶναι 
ἀρκετὰ περίπλοκα καὶ ἀναπαράγουν 
σχεδὸν τὴν πραγματικότητα. (Τὰ ὁμοιώ-
ματα αὐτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ διαφανῆ, 
γιὰ μεγαλύτερη κατανόηση τῶν συνθηκῶν 
τῆς «ἐπέμβασης». Ἔχει ἐπινοηθεῖ καὶ μέ-
θοδος κάποιας «ἁπτικῆς ἐπανάδρασης» 

στὸν ἀσκούμενο κατὰ τήν «ἐγχείρηση», 
ὥστε νὰ ἀναπαράγονται κατὰ τὸ δυνατὸν 
ἀληθινὲς συνθῆκες κατὰ τὴν ἄσκηση, καὶ 
ὁ γιατρὸς νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση τῆς ἁφῆς 
τῶν εἰκονικῶν ἀντικειμένων ποὺ χρησιμο-
ποιεῖ. Ἡ ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας 
ἐπίσης γίνεται πολὺ πιὸ εὐκρινής, ἂν οἱ 
γραφικὲς ἀπεικονίσεις τοῦ χειρουργικοῦ 
πεδίου ἀναπαραχθοῦν τρισδιάστατες καὶ 
μὲ δυνατότητα νὰ μεταβάλλονται μὲ τὴν 
ἐπέμβαση τοῦ ἀσκουμένου). Αὐτὸ βέβαια 
ἀπαιτεῖ τεράστια μνήμη στὸ κομπιοῦτερ 
καὶ εἶναι ὑπερβολικὰ πολύπλοκο. Ἐφαρ-
μόζονται διάφορες μέθοδοι προγραμμα-
τισμοῦ καὶ πολλὲς εἶναι σὲ ἐρευνητικὸ 
ἐπίπεδο.

Τὸ μεγάλο προτέρημα τῆς προσομοί-
ωσης εἶναι ἡ ἀποφυγὴ λαθῶν ἢ ἀδέξιων 
χειρισμῶν κατὰ τὴν ἐκπαίδευση εἰς βάρος 
τοῦ ἀσθενοῦς. Ποτὲ ἄλλοτε ὁ χειρουργὸς 
δὲν ἦταν ἐλεύθερος νὰ κάνει λάθη καὶ νὰ 
μάθει ἀπὸ τὰ λάθη του. Τὰ προγράμματα 
μποροῦν νὰ προσαρμοσθοῦν σὲ διάφο-
ρους βαθμοὺς δυσκολίας, νὰ μεταβάλλο-
νται ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτὴ καὶ νὰ ἐφαρ-
μόζονται διάφορες ἐγχειρητικὲς τεχνικές. 
Φυσικά, οἱ ἀπρόσμενες συνθῆκες ποὺ 
παράγει ἡ πραγματικότητα, οἱ ἰδιομορφίες 
καὶ ἡ μοναδικότητα τοῦ κάθε ἀσθενοῦς 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπαραχθοῦν. Τί-
ποτα δὲν ἀντικαθιστᾷ τὴν παραδοσιακὴ 
σχέση τοῦ δασκάλου μὲ τὸν μαθητὴ καὶ 
τὴ βαθμιαία μύηση στὴν τέχνη μὲ τὴν 
ἐξοικείωση στὰ σωστὰ καὶ τὰ λάθη τοῦ 
ἐκπαιδευτῆ. Τὸ πρόσωπο δὲν ἀντικαθί-
σταται ἀπὸ τὴ μέθοδο, μπορεῖ ὅμως νὰ 
ὑποκατασταθεῖ ἕως ἕνα βαθμό.

Ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα (ΕΠ) 
σχετίζεται στενὰ καὶ ἐνίοτε συγχέεται μὲ 
τὴν προσομοίωση, ἔχει ὅμως μερικὰ ἰδι-
αίτερα χαρακτηριστικά. Κατ’ ἀρχήν, εἰκο-
νικὴ πραγματικότητα εἶναι ἡ δημιουργία 
ἑνὸς τεχνητοῦ τρισδιάστατου περιβάλ-
λοντος, μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀλληλε-
πιδράσει ἕνας χρήστης ποὺ ἀνήκει στὸν 
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πραγματικὸ κόσμο. Βασίζεται πάντα σὲ 
ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, ποὺ θὰ ἀνα-
παραγάγουν τὸ εἰκονικὸ περιβάλλον. (Ὁ 
χρήστης, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ γίνει μέρος 
τοῦ εἰκονικοῦ περιβάλλοντος, χρειάζεται 
ἕναν ἐνδιάμεσο μηχανισμό, ποὺ μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἕνα ἁπλὸ πληκτρολόγιο ἢ ποντίκι, 
ἢ τὰ εἰδικὰ ματογυάλια ἢ προσωπεῖα τῆς 
ΕΠ). Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἀποσπασθεῖ 
τελείως ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἀντίληψη τοῦ 
χρήστη ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο, καὶ 
νὰ εἰσαχθεῖ σὲ ἕνα κόσμο μὲ ὀπτικές, 
ἀκουστικὲς καὶ ἁπτικές (αἰσθητικές) 
ἀλληλεπιδράσεις, ποὺ δημιουργοῦν τὴν 
εἰκονικὴ πραγματικότητα. Ὁ ὅρος virtual 
reality χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸ 1989, καὶ ἔχουν γυρισθεῖ φίλμ (matrix) 

ποὺ παρουσιάζουν ἐντυπωσιακὰ αὐτὴ 
τὴν ἐφιαλτικὴ σύγχυση ὑλικῆς πραγμα-
τικότητας καὶ ψηφιακοῦ κόσμου, καθὼς 
καὶ τὴν ἀντιπαλότητα καὶ τὴν ἐπιβολὴ 
τῆς μιᾶς στὴν ἄλλη. Τελικὰ δὲν εἶναι κα-
θόλου ξεκάθαρο ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο «πραγ-
ματικότητες» εἶναι πιὸ ἀληθινή.

Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν ἀξία καὶ 
τὴν ἐντυπωσιακὴ προσφορὰ τῆς τεχνολο-
γίας στὶς περιπτώσεις αὐτές, οὔτε μπορεῖ 
νὰ τὶς ἀρνηθεῖ. Ἂς παρατηρήσουμε μόνο 
ὅτι ὁ χειρουργὸς πλέον δὲν βλέπει τὰ ἴδια 
τὰ ὄργανα τοῦ ἀσθενοῦς ποὺ χειρουργεῖ, 
ἀλλὰ τὶς εἰκόνες τους στὴν ὀθόνη, καὶ 
δὲν ἀκουμπάει τὸν ἀσθενῆ, ἀλλὰ χειρίζε-
ται ἐργαλεῖα, στὴ δὲ ρομποτικὴ χειρίζεται 
ἁπλῶς ἕνα πληκτρολόγιο ἢ χειριστήριο 
(joystick). Στὴν τηλεχειρουργική, τέλος, 

ἔχουμε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς... ἀποστα-
σιοποίησης. Συνοπτικά, ὁ χειρουργὸς δὲν 
ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ μὲ τὸ ψηφιακό του ἰσοδύναμο. 
Θὰ συζητήσουμε τὰ ἀρνητικά, τὰ θετικὰ 
ὅμως εἶναι θαυμάσια. Ἡ Τεχνολογία πλέον 
ἀναπτύσσεται σχεδὸν αὐτόνομα καὶ δη-
μιουργεῖ νέες πραγματικότητες καὶ νέες 
καταστάσεις, ἀδιάφορο ἂν εἶναι καλύ-
τερες ἢ χειρότερες, ἢ μᾶλλον δημιουργεῖ 
πραγματικότητες ποὺ δυνητικὰ εἶναι εἴτε 
καλύτερες εἴτε χειρότερες.

Ὅμως ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς παραμέτρου 
τοῦ πολιτισμοῦ, ἂν γίνεται ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου, ἔχει καὶ 
σημαντικὲς παρενέργειες. Στὴ Βιολογία, 
ὅταν σὲ ἕνα ὀργανισμὸ μιὰ ὁμάδα κυττά-

ρων ἢ ἕνα ὄργανο ἀναπτύσσονται αὐτό-
νομα, ἀδιάφορα γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ 
συνόλου ὀργανισμοῦ, τὸ φαινόμενο αὐτὸ 
λέγεται νεοπλασία. Οἱ νεόπλαστοι ἱστοὶ 
ἄλλες φορὲς παρασιτοῦν ἁπλῶς, χωρὶς νὰ 
ὠφελοῦν ἢ νὰ βλάπτουν τὸν ὀργανισμό, 
ἄλλες φορὲς ὅμως γίνονται βλαπτικοὶ καὶ 
ἐπιζήμιοι. Στὸ πεδίο τῆς τεχνολογίας καὶ 
τῆς γνώσης, οἱ παρενέργειες τῆς αὐτό-
νομης ἀνάπτυξης δημιουργοῦν διάφορα 
προβλήματα, ποὺ σχετίζονται μὲ πολλὲς 
παραμέτρους.

(συνεχίζεται)

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ἄμ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς 

τ. Συντ. Δ/ντὴς Β´ Χειρουργ. Κλινικῆς 
Γ.Ν.Α. «Ὁ Εὐαγγελισμός»

Ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς παραμέτρου τοῦ πολιτισμοῦ, ἂν γίνεται  
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου, ἔχει καὶ σημα-
ντικὲς παρενέργειες. Στὴ Βιολογία, ὅταν σὲ ἕνα ὀργανισμὸ  

μιὰ ὁμάδα κυττάρων ἢ ἕνα ὄργανο ἀναπτύσσονται αὐτόνομα, 
ἀδιάφορα γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ συνόλου ὀργανισμοῦ,  

τὸ φαινόμενο αὐτὸ λέγεται νεοπλασία. 
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ΜΕρΟΣ Β΄
Ἡ Τεχνολογία πλέον ἀναπτύσσεται 

σχεδὸν αὐτόνομα καὶ δημιουργεῖ νέες 
πραγματικότητες καὶ νέες καταστάσεις, 
ἀδιάφορο ἂν εἶναι καλύτερες ἢ χειρότε-
ρες, ἢ μᾶλλον δημιουργεῖ πραγματικότη-
τες ποὺ δυνητικὰ εἶναι εἴτε καλύτερες 
εἴτε χειρότερες.

Ὅμως ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς παραμέτρου 
τοῦ πολιτισμοῦ, ἂν γίνεται ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ συνόλου, ἔχει καὶ 
σημαντικὲς παρενέργειες. Στὴ βιολογία, 
ὅταν σὲ ἕνα ὀργανισμὸ μιὰ ὁμάδα κυττά-
ρων ἢ ἕνα ὄργανο ἀναπτύσσονται αὐτό-
νομα, ἀδιάφορα γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ 
συνόλου ὀργανισμοῦ, τὸ φαινόμενο αὐτὸ 
λέγεται νεοπλασία. Οἱ νεόπλαστοι ἱστοὶ 
ἄλλες φορὲς παρασιτοῦν ἁπλῶς, χωρὶς νὰ 
ὠφελοῦν ἢ νὰ βλάπτουν τὸν ὀργανισμό, 
ἄλλες φορὲς ὅμως γίνονται βλαπτικοὶ καὶ 
ἐπιζήμιοι. Στὸ πεδίο τῆς τεχνολογίας καὶ 
τῆς γνώσης, οἱ παρενέργειες τῆς αὐτό-
νομης ἀνάπτυξης δημιουργοῦν διάφορα 
προβλήματα, ποὺ σχετίζονται μὲ πολλὲς 
παραμέτρους.

Πρῶτο, καὶ ἴσως τὸ κρισιμώτερο, εἶναι 
ἡ ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ 
οἰκολογικὴ κρίση ποὺ ἐμφανίζεται καὶ 
σιγὰ σιγὰ αὐξάνεται, χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
οὔτε πολιτικὴ βούληση οὔτε ἐνδεχομένως 
καὶ ὁρατὴ δυνατότητα νὰ ἀντιμετωπισθεῖ 
καὶ νὰ ἀνασχεθεῖ. Ἤδη ὑφιστάμεθα τὶς 
συνέπειες αὐτῆς τῆς παρενέργειας μὲ τὴν 
ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καὶ τὸ φαι-
νόμενο τοῦ θερμοκηπίου, μὲ τὴ μόλυνση 

τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἐμφάνιση νέων 
ἀσθενειῶν καὶ μὲ τὴν ἐξάντληση τῶν ἐνερ-
γειακῶν πηγῶν. Τὸ μεγάλο κῦμα ψύχους 
ποὺ σαρώνει τελευταῖα ὅλο καὶ συχνότερα 
τὴν Εὐρώπη καὶ προκαλεῖ τὸν θάνατο 
πολλῶν ἀνθρώπων ὀφείλεται στὴν τήξη 
τῶν πάγων, ποὺ μεταφέρουν τὶς χαμηλὲς 
θερμοκρασίες στὶς θάλασσες. Παραδόξως, 
αὐτὸ τὸ φαινόμενο ἐναλλάσσεται μὲ πε-
ριόδους πρωτοφανοῦς καύσωνος. Οἱ κλι-
ματικὲς συνθῆκες εἶναι πλέον αὐθαίρετες 
καὶ ἀκανόνιστες καὶ ἰδιαίτερα ἀσταθεῖς, 
οἱ θερμοκρασίες, ἡ ἔνταση τῶν ἀνέμων, οἱ 
βροχοπτώσεις παίρνουν πλέον ἀκραῖες τι-
μές, μὲ συνέπεια νὰ γίνονται μερικὲς φορὲς 
καταστροφικές. Τὸ κλίμα παύει νὰ ἔχει 
σταθερές, καὶ τὰ ἀκραῖα φαινόμενα γίνο-
νται ὁλοένα καὶ συχνότερα. Ἡ μόλυνση 
τῶν ποταμῶν καὶ τῶν θαλασσῶν ἀπὸ τὰ 
βιομηχανικὰ καὶ ραδιενεργὰ ἀπόβλητα με-
ταφέρεται στὰ ψάρια καὶ στὴ διατροφή 
μας. Ἡ ἀποξήρανση τῶν λιμνῶν καὶ ἡ 
μόλυνση τῶν ὑδροφόρων ὁριζόντων ἀπὸ 
ὑπερβολικὴ χρήση προκαλεῖ τεράστιες 
οἰκολογικὲς μεταβολὲς καὶ ὁδηγεῖ στὴν 
ἐξαφάνιση διάφορα εἴδη ζῴων καὶ στὴν 
πενία ὁμάδες ἀνθρωπίνων πληθυσμῶν. 
Παρόμοια μόλυνση τῆς γεωργικῆς παρα-
γωγῆς εἴτε ἀπὸ βιομηχανικοὺς εἴτε ἀπὸ 
ραδιενεργοὺς ρύπους, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν 
παράλογη χρήση ἐντομοκτόνων δηλητηρί-
ων, ἔρχεται στὴν καθημερινὴ τροφή μας. 
Ἡ νοσηρότητα ἀπὸ τὶς νεοπλασματικὲς 
νόσους αὐξάνεται συνεχῶς, καὶ οἱ αἰτίες 
εἶναι μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ μόλυνση τῆς 
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ἀτμόσφαιρας, ἡ ἀκτινοβολία ἀπὸ ἀτυχή-
ματα σὲ πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρες, τὰ 
μολυσμένα τρόφιμα κτλ. Τὰ κράτη ἐξαρ-
τοῦν τὴν οἰκονομία τους ἀπὸ τὶς ἐνερ-
γειακὲς πηγές, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα εἶναι 
κυρίως τὸ πετρέλαιο καὶ οἱ πυρηνικοὶ 
ἀντιδραστῆρες. Ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν στὶς 
πρῶτες ὕλες, ἀναγκαία ἢ τεχνητή, ἐπιφέ-
ρει μεγάλες ἐπιβαρύνσεις στὶς οἰκονομίες 
τῶν κρατῶν ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτὲς 
καὶ ὁδηγεῖ σὲ οἰκονομικὲς κρίσεις ἐνίοτε 
καταστροφικές.

Δεύτερον εἶναι ἡ δραστικὴ παρέμβα-
ση στὴν ἀνθρώπινη ζωή, καὶ εἰδικὰ στὶς 
ἀκραῖές της στιγμές, δηλαδὴ εἴτε στὴν 
ἀρχὴ τῆς ζωῆς εἴτε στὸ τέλος της. Στὴν 
ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἡ παρέμβαση ἐκφράζεται 
μὲ τὴν ἀντισύλληψη, τὴν τεχνητὴ δια-
κοπὴ τῆς κύησης, τὴ δημιουργία τρα-
πεζῶν σπέρματος καὶ ὠαρίων, τὶς διά-
φορες μεθόδους ἐξωσωματικῆς σύλληψης 
καὶ κύησης, τόν «δανεισμό» τῆς μήτρας 
ἄλλης γυναίκας γιὰ τὴν κυοφορία, τὴν 
ἐπιλογὴ τῶν ἐμβρύων ποὺ θὰ παραμεί-
νουν ζωντανὰ σὲ πολλαπλὴ κύηση ποὺ 
προκαλεῖται μὲ ὁρμόνες, τὴ δυνητικὴ δια-
κοπὴ τῆς κύησης σὲ πρώιμες διαγνώσεις 
ἀσθενειῶν ἢ διαμαρτιῶν τοῦ ἐμβρύου κτλ.

Ἐπίσης, πολὺ σοβαρὰ προβλήματα 
δημιουργοῦνται μὲ τὴ δυνατότητα ποὺ 
ἐμφανίζεται στὴ διάγνωση καὶ πρόγνωση 
ἀσθενειῶν ποὺ εἶναι πιθανὸν ἢ μοιραῖο 
νὰ ἐπέλθουν ἀργότερα σὲ κάθε ἄνθρωπο. 
Συνέπεια αὐτῆς τῆς πληροφορίας εἶναι 
νὰ ἐπηρεάζεται ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς καὶ 
νὰ καθορίζεται ἢ νὰ καταστρέφεται ἡ πι-
θανὴ μελλοντικὴ καριέρα τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει διαγνωσθεῖ ἀπὸ 
τὸ γονιδίωμά του (genome) ὅτι πρόκειται 
νὰ νοσήσει ἀπὸ κάποια σοβαρὴ ἀρρώστια 
στὴν ἐνήλικη ζωή του δὲν θὰ προσλαμ-
βάνεται σὲ ἐργασία, οὔτε οἱ ἀσφαλιστικὲς 
ἑταιρεῖες θὰ δέχονται νὰ τὸν ἀσφαλίσουν. 
Τέλος, τὰ πιὸ σοβαρὰ ἴσως προβλήματα 
ἐμφανίζονται μὲ τοὺς πειραματισμούς 

«ἐπὶ ζῶντος» (κλωνοποίηση, ἔρευνες μὲ 
ἐμβρυικὰ κύτταρα, δημιουργία ἐμβρυικῶν 
ἱστῶν ποὺ προορίζονται νὰ μεταμοσχευ-
θοῦν, νανο-βιοτεχνολογία κτλ.).

Στὸ τέλος τῆς ζωῆς ἡ παρέμβαση 
ἐκφράζεται μὲ τὴν εὐθανασία, ἐνεργητικὴ 
ἢ παθητική, δηλαδὴ τὴ διακοπὴ τῆς θε-
ραπείας σὲ βαριές, βασανιστικὲς νόσους. 
Τὰ προβλήματα τῆς εὐθανασίας δημιούρ-
γησε ἡ ἴδια ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος τῆς 
Ἰατρικῆς, ποὺ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις 
παρατείνει ἐπ’ ἀόριστον τὴ διαδικασία 
τοῦ θανάτου, χωρὶς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ 
τὴν ἀναστρέψει, δημιουργώντας καταστά-
σεις ποὺ ὁ ἀσθενὴς δὲν μπορεῖ νὰ κρατη-
θεῖ στὴ ζωὴ χωρὶς μηχανικὴ ὑποστήριξη, 
ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχει ἐλπίδα ἐπανόδου, ἀφοῦ 
ἔχουν νεκρωθεῖ ζωτικὰ ὄργανα ἀπαραί-
τητα γιὰ τὴ ζωή.

Στὰ ἰατρικὰ συνέδρια ἀναπτύσσονται 
οἱ νέες τεχνολογίες, ἰδίως στὴ χειρουργι-
κή, ποὺ εἶναι ἐκπληκτικές. Τὰ διάφορα 
μηχανήματα ἀπεικόνισης καὶ διάγνωσης, 
ἀναζωογόνησης, τηλεϊατρικῆς, ἐλάχιστα 
τραυματικῆς (minimally invasive) καὶ ρο-
μποτικῆς χειρουργικῆς δίνουν μεγάλες 
δυνατότητες στὴ διάγνωση καὶ θεραπεία 
τῶν νόσων καὶ ἐντυπωσιάζουν ὅσο πο-
τέ. Ὁλοένα καινούργια φάρμακα ἀνακα-
λύπτονται κατὰ τῶν μικροβίων καὶ ἰῶν, 
ποὺ δυστυχῶς προσαρμόζονται ταχύτα-
τα καὶ ἀποκτοῦν ἀντοχὴ καὶ λόγῳ τῆς 
ἀλόγιστης χρήσης τῶν ἀντιβιοτικῶν. Νέα 
ἀντινεοπλασματικὰ φάρμακα προστίθε-
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νται συνεχῶς στὴ θεραπευτικὴ φαρέτρα 
τῶν γιατρῶν, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς 
ὁλοένα αὐξανόμενες νεοπλασματικὲς νό-
σους καὶ τὶς αὐξανόμενες στρατιὲς τῶν 
ἀσθενῶν ποὺ ταλαιπωροῦνται μὲ βαριὲς 
καὶ πανάκριβες θεραπεῖες. Τίθεται ὅμως 
πλέον τὸ θέμα τῶν οἰκονομικῶν περι-
ορισμῶν. Οἱ φροντίδες τῆς ὑγείας βελ-
τιώνονται σημαντικά, οἱ δαπάνες ὅμως 
αὐξάνονται ἐκθετικά, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ ὑπερβαίνουν τὶς ἀντοχὲς τῶν ἀσφα-
λιστικῶν ταμείων, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τῶν 
προϋπολογισμῶν τῶν κρατῶν, ἰδίως μὲ 
τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἔχει ἤδη ἔλθει. 
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν, πάλι, δια-
φοροποιεῖται σὲ ποιότητα πρὸς ὄφελος 
τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν. Τὰ κράτη ἀνα-
γκάζονται νὰ θέτουν περιορισμοὺς στὴν 
ἐφαρμογὴ τῶν θαυμαστῶν δυνατοτήτων 
τῆς τεχνολογίας. Παράλληλα, αὐξάνουν οἱ 
φωνὲς ποὺ ἐπισημαίνουν τὶς ζημιογόνες 
συνέπειες καὶ τὶς ζοφερὲς προοπτικὲς 
ἀπὸ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου καὶ 
ἄλλες περιβαλλοντικὲς βλάβες, ποὺ γίνο-
νται πλέον αἰσθητὲς τόσο σὲ οἰκονομικὸ 
ἐπίπεδο, ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑγείας καὶ 
ποιότητας ζωῆς.

Μπροστὰ σὲ αὐτὲς τὶς παρενέργειες, 
σήμερα ἡ σοφία παύει νὰ εἶναι τὸ ἀπο-
κορύφωμα τῆς γνώσης καὶ ἔρχεται σὲ 
ἀντιδιαστολὴ μαζί της. Ὄχι μόνο δὲν προ-
κύπτει ἀπὸ αὐτὴν ὡς φυσικὴ συνέχεια, 
ἀλλὰ καὶ καλεῖται πλέον ὡς δεοντολογία 
(ἢ καὶ ὡς ἠθική) νά «ἐλέγξει» τὴ γνώση 
καὶ τὴν τεχνολογία, γιὰ νὰ προφυλάξει 
τὴν κοινωνία ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδρά-
σεις των. Μπορεῖ ὅμως;

Φαίνεται ὅτι εἶναι ἀδύνατον ὁποια-
δήποτε δεοντολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ κάθε 
εἴδους κοσμοθεωρία ἢ ἡ ὁποιαδήποτε 
ἠθικὴ νὰ ἐλέγξει τὴν τεχνολογία. Ἡ τεχνο-
λογία δὲν ἔχει ἠθικὴ διάσταση· δὲν εἶναι 
οὔτε καλὴ οὔτε κακή. Ἁπλῶς προχωρεῖ 
καὶ ἐξελίσσεται αὐτόνομα, εἴτε λύνοντας 
προβλήματα, εἴτε δημιουργώντας νέα, τῶν 

ὁποίων ἐπιζητεῖ τὴ λύση. Ὅσες φορὲς ἡ 
ἠθικὴ καὶ ἡ δεοντολογία συγκρούσθηκαν 
μὲ τὴ γνώση καὶ τὴν τεχνολογία, ἀπέτυ-
χαν καὶ ὑποχώρησαν σὲ νέες, λιγώτερο 
ἀπαιτητικὲς θέσεις. Ἡ τεχνολογία πάντο-
τε ἔβρισκε τρόπους νὰ τὶς ὑπερκεράσει. 
Ἆραγε ὑπάρχει λύση;

Ὅταν τὸ ἄτομο ἀνεξαρτητοποιεῖται 
ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ συμπεριφέρεται 
ἐγωιστικά, ὄχι γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸ σύνο-
λο συμμετέχοντας στὴν ἀνάπτυξή του καὶ 
ἀπολαμβάνοντας τὶς ἀγαθὲς συνέπειες 

μιᾶς ἁρμονικῆς καὶ συνολικῆς προόδου, 
ἀλλὰ ἀντίθετα ἀποσκοπεῖ στὸ δικό του 
ἀποκλειστικὰ ὄφελος εἰς βάρος τοῦ συ-
νόλου, τότε ἐπιβαρύνει καὶ βλάπτει τὸ 
σύνολο. Ἡ βλάβη αὐτὴ τοῦ συνόλου, ὅταν 
γίνει μεγάλη, μπορεῖ νὰ προκαλέσει τὴν 
καταστροφή του, ἡ ὁποία ὅμως κατα-
στροφὴ θὰ ἔχει ὡς συνέπεια καὶ τὴν κα-
ταστροφὴ τῶν ἀτόμων ποὺ τὴν προκάλε-
σαν. Ἀκριβῶς ὅπως ἕνας κακοήθης ὄγκος 

Μπροστὰ σὲ αὐτὲς τὶς πα-
ρενέργειες, σήμερα ἡ σο-
φία παύει νὰ εἶναι τὸ ἀπο-
κορύφωμα τῆς γνώσης καὶ 
ἔρχεται σὲ ἀντιδιαστολὴ 
μαζί της. Ὄχι μόνο δὲν 
προκύπτει ἀπὸ αὐτὴν ὡς 
φυσικὴ συνέχεια, ἀλλὰ καὶ 
καλεῖται πλέον ὡς δεοντο-
λογία (ἢ καὶ ὡς ἠθική) νά 
«ἐλέγξει» τὴ γνώση καὶ τὴν 
τεχνολογία, γιὰ νὰ προφυ-
λάξει τὴν κοινωνία ἀπὸ τὶς 
ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις των. 
Μπορεῖ ὅμως;
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σὲ ἕναν ὀργανισμό, ποὺ ἀναπτύσσεται 
αὐτόνομα καὶ ἄναρχα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ 
φυσιολογικὰ κύτταρα, ποὺ συμπεριφέρο-
νται μὲ ἁρμονία καὶ συνεργασία γιὰ τὴν 
ἀνάπτυξη καὶ διατήρηση τοῦ ὀργανισμοῦ, 
αὐξάνεται ὑπερβολικὰ εἰς βάρος τοῦ συ-
νόλου, καὶ τελικὰ προκαλεῖ τὸν θάνατο 
τοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ τὸν φιλοξενεῖ, ἀλλὰ 
καὶ τὸν δικό του ἀναπόφευκτο θάνατο.

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ὁ μόνος τρό-
πος νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ αὐτόνομη ἀνάπτυξη 
τῆς γνώσης καὶ τῆς τεχνολογίας εἶναι ὁ 
αὐτοπεριορισμός της ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς 
οἰκολογικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες 
τὶς ὁποῖες προκαλεῖ. Αὐτὸ εἶναι ἕνα νέο 
εἶδος δεοντολογίας, ποὺ δὲν ὑπηρετεῖ κά-
ποια κοσμοθεωρία ἢ ἠθική, ἀλλὰ τὴν ἴδια 
τὴν ὕπαρξη. Πρέπει νὰ εἴμαστε δίκαιοι 
ἔναντι τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος 
φαίνεται ὅτι ἐπεσώρευσε ὅλα αὐτὰ τὰ 
κακά, ἀλλὰ ἔφερε καὶ ὅλα τὰ ἀντίστοιχα 
ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἀπολαύσαμε καὶ ἀπο-
λαμβάνουμε. Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, 
εἴμαστε μέσα στὸν Δυτικὸ Πολιτισμὸ καὶ 
ἀποτελοῦμε μέρος του. καὶ ὅπως εἴμαστε 
ὠφελημένοι ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες του, ἔτσι 
εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιὰ τὶς παρενέρ-
γειές του. Δυστυχῶς, γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο 
μέρος τῶν περιβαλλοντικῶν βλαβῶν εἶναι 
ὑπεύθυνα καὶ τὰ ἀναπτυσσόμενα κρά-
τη, ποὺ κάνουν μοιραῖα ἀλόγιστη χρήση 
τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων ποὺ τοὺς 
παρέχονται.

Ὁ προβληματισμὸς ἔχει ἀρχίσει καὶ 
στὸν ἴδιο τὸν Δυτικὸ κόσμο, ὄχι βέβαια 
ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις ἢ τὶς οἰκονομικὲς 
ὀλιγαρχίες ποὺ τὶς ἐλέγχουν, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὸν ἁπλὸ κόσμο καὶ τὴ διανόηση. Ἂν 
ἀφαιρέσουμε τὶς διαμαρτυρίες ἀπὸ πο-
λιτικὰ ἀντιπολιτευόμενες ὁμάδες ποὺ 
σφετερίζονται τὴ δυσφορία τοῦ κόσμου 
καὶ κάνουν τὰ ἴδια, ὅταν ἔλθουν στὴν 
ἐξουσία, ὑπάρχει ἕνα, ἢ μᾶλλον πολλὰ 
κινήματα εὐκρινοῦς προβληματισμοῦ καὶ 
ἀντίδρασης ἀπὸ φιλοσόφους, θεολόγους, 

οἰκονομολόγους, κοινωνιολόγους, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ἀσχολούμενους μὲ 
τὴν τεχνολογία.

Ἱστορικὰ ὑπάρχει τὸ παράδειγμα τῆς 
φοβερῆς ἀτμοσφαιρικῆς καὶ περιβαλλο-
ντικῆς ρύπανσης ποὺ εἶχε φέρει ἡ βιομη-
χανικὴ ἐπανάσταση στὶς βορειοευρωπα-
ϊκὲς χῶρες τὸν περασμένο αἰῶνα καὶ ἡ 
ὁποία ἀντιμετωπίσθηκε ἐπιτυχῶς. βέβαια, 
τώρα τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ μεγάλο 

καὶ πολὺ πιὸ δύσκολο, ἴσως ἀσύγκριτα 
πιὸ σοβαρό. Ὅπως ὅμως καὶ τότε δὲν 
ὑπῆρχε ὁρατὴ λύση, καὶ τελικὰ βρέθη-
κε, ἡ αἰσιόδοξη ἄποψη δίνει τὴν ἐλπίδα 
ὅτι ἴσως βρεθοῦν διορθωτικοὶ μηχανισμοὶ 
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Τεχνολογία. Φυσικὰ 
ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀπαισιόδοξες φωνὲς 
ἀπὸ σοβαροὺς φιλοσόφους ἢ θεολόγους, 
ὅτι ἡ κατάσταση δὲν εἶναι ἀντιστρεπτή, 
καὶ ὅτι ἡ Τεχνολογία ἔχει πλέον προσλά-
βει διαστάσεις Ἀπόλυτου κακοῦ ποὺ δὲν 
ἐλέγχεται. Πρὸς τὸ παρόν, δὲν μπορεῖ 
καμμία ἄποψη οὔτε νὰ διαψευσθεῖ οὔτε 
νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Τὸ μέλλον θὰ ἐπιβε-
βαιώσει τὴν ὀρθὴ πρόβλεψη. Ἡ ἱστορία 
ἔχει διδάξει ὅτι σὲ ἀδιέξοδα φυσικὰ ἢ 

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ὁ μόνος 
τρόπος νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ αὐτό-
νομη ἀνάπτυξη τῆς γνώσης 
καὶ τῆς τεχνολογίας εἶναι ὁ 
αὐτοπεριορισμός της ἀπὸ 
τὶς ἴδιες τὶς οἰκολογικὲς καὶ 
οἰκονομικὲς συνέπειες τὶς 
ὁποῖες προκαλεῖ. Αὐτὸ εἶναι 
ἕνα νέο εἶδος δεοντολογίας, 
ποὺ δὲν ὑπηρετεῖ κάποια 
κοσμοθεωρία ἢ ἠθική, ἀλλὰ 
τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη.
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προκλητά, μεγάλες φυσικὲς καταστροφὲς 
ἢ μεγάλους πολέμους, πάντα εὑρέθηκε 
κάποια λύση καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ἐπε-
βίωσε, ὄχι ὅμως δυστυχῶς χωρὶς κάποιο 
τίμημα, ποὺ μερικὲς φορὲς ἦταν πολὺ 
βαρύ. Τώρα ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται 
ἴσως σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀδιέξοδά 
της. Ἡ λύση ἴσως δοθεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν 
Τεχνολογία μὲ τὴν ἀνακάλυψη νέων ἐνερ-
γειακῶν πηγῶν, τὴ δυνατότητα σεβασμοῦ 
καὶ ὑποβοήθησης τοῦ περιβάλλοντος, τὴ 
σωστὴ διαχείριση τῶν τεχνολογικῶν δυ-
νατοτήτων, ἢ μὲ κάποια ἄλλη λύση, ποὺ 
δὲν μπορεῖ ἀκόμα νὰ προβλεφθεῖ, μὲ τὸ 
ἀνάλογο βέβαια σοβαρὸ τίμημα. Ἡ ἐλπί-
δα εἶναι ὅτι ἡ γνώση καὶ ἡ Τεχνολογία 
δημιουργοῦν καὶ προκαλοῦν οἱ ἴδιες μη-
χανισμοὺς ποὺ θὰ ἐλέγξουν τὴν ἐξέλιξή 
τους καὶ τὶς δυσάρεστες συνέπειες αὐτῆς 
τῆς ἐξέλιξης.

βέβαια, «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί». Ἴσως 
ὁ χρόνος ἐπείγει καὶ οἱ φωνὲς διαμαρτυ-
ρίας πρέπει νὰ αὐξηθοῦν, γιὰ νὰ εὐαι-
σθητοποιήσουν τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς 
νὰ κατανοήσουν ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι 
παγκόσμιο καὶ ἀφορᾷ καὶ σὲ αὐτοὺς 
τοὺς ἴδιους. Ἤδη ὑπάρχουν φωνὲς ἀπὸ 
φωτισμένους κληρικούς, θεολόγους καὶ 
διανοουμένους, φιλοσόφους ἢ ἐπιστήμο-

νες ὅλων τῶν κλάδων. Ὑπάρχουν ὀργα-
νισμοί, ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 
μέχρι τὶς οἰκολογικὲς καὶ μὴ κυβερνητικὲς 
ὀργανώσεις, τεχνολόγους καὶ ἄλλους. 
Ἆραγε θὰ νικηθεῖ ἡ σκιὰ τοῦ κακοῦ ποὺ 
παρεμβάλλεται ἀνάμεσα στὶς καλὲς προ-
θέσεις καὶ τὴν πράξη; Πάλι ὁ Ἔλιοτ τὸ 
ἐκφράζει αὐτὸ θαυμάσια ποιητικά:

«Ἀνάμεσα στὴν ἔμπνευση
καὶ τὴ δημιουργία

Ἀνάμεσα στὴ συγκίνηση
καὶ τὴν ἀνταπόκριση

Πέφτει ὁ ἴσκιος».
(Τ. Σ. Ἔλιοτ, Οἱ ρηχοὶ ἄνθρωποι)

Ὁ Γάλλος φιλόσοφος Jacques Ma-
ritain τὸ ἐξέφρασε ἐπιγραμματικά: «Τὸ 
πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος 
εἶναι πολὺ ἁπλό. Θὰ γίνουν ἱκανοὶ οἱ 
ἄνθρωποι νὰ θέσουν τὴν ἐπιστήμη καὶ 
τὴ δύναμη τῆς τεχνολογίας κάτω ἀπὸ τὴν 
ἀληθινὴ σοφία;»

Ἂς τὸ ἐλπίσουμε.
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