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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ! 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΒΡΙΔΙΟ;*  

  

Ἀρχιμ. Νικολάου Χατζηνικολάου 

 

 Πιστεύω πὼς θὰ ἦταν πολὺ λίγο νὰ εἶναι ἡ πρόσκληση αὐτῆς τῆς ὁμιλίας 

προσανατολισμένη στὸ πρόσωπό μου. Ὁ λόγος τῆς δικῆς μου τιμῆς ἀκούγεται 

πολὺ κούφιος μπροστὰ στὴ βαθειὰ ἀνάγκη ὅλων μας γιὰ σταγόνες ἀληθείας, 

γιὰ σπέρματα αὐθεντικοῦ λόγου καὶ στιγμὲς οὐσιαστικοῦ προβληματισμοῦ. 

 Γι᾿ αὐτό ἐπιτρέψτε μου νὰ μὴν κάνω αὐτὸ ποὺ σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις 

συνηθίζεται· νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ κάνετε. Θὰ σᾶς 

εὐχαριστήσω ὅμως πολὺ γιὰ τὴ χαρὰ ποὺ μοῦ δίνετε, σ᾿ αὐτὸ τὸν χῶρο, μέσα στὸ 

χειρουργεῖο τοῦ ἐκλεκτοῦ συνεδρίου σας, ἀντικρύζοντας ἐσᾶς μὲ τὸ νυστέρι τῆς 

ἀμεσότητος τῆς ἐμπειρίας καὶ τοῦ πλούτου τῆς ἐξειδικευμένης γνώσης, πάνω 

στὸ σῶμα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, νὰ προσφέρω ἐγὼ τὸ δικό μου αἷμα τῆς 

σκέψης καὶ τοῦ λόγου καὶ μὲ συναίσθηση ἐπεμβατικῆς χειρουργίας καὶ συστολὴ 

ὑπερβατικῆς ἱερουργίας μαζὶ νὰ ψάξουμε τὰ δυσδιάκριτα μυστικὰ αὐτῆς τῆς 

πρωτόγνωρης «μείξης» καὶ ἀμοιβαίας ἐπίδρασης μεταξὺ τεχνολογίας, ἰατρικῆς 

καὶ ἀνθρώπινου προσώπου. Μιᾶς μείξης ποὺ ὁ τεχνολογικός της χαρακτήρας 

προκαλεῖ ἔκπληξη καὶ θαυμασμὸ γιὰ τὸ ἐπίτευγμα, ἡ ἰατρική της συνιστῶσα 

δισταγμὸ καὶ ἀπορία γιὰ τὸ μέλλον καὶ ἡ ἀνθρώπινή της διάσταση διλήμματα, 

προβληματισμὸ καὶ σύγχυση γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἀνθρώπινου 

προσώπου. (Αὐτὸ καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ τρία διαφορετικὰ σημεῖα στίξης τοῦ 

τίτλου). 

 Ἂν ἡ τέχνη καὶ ὁ λόγος, δηλαδὴ ἡ αἰσθητικὴ καὶ ἡ ἀλήθεια ἀντίστοιχα, 

ἀποτελοῦν τοὺς δύο ἄξονες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ σπονδυλικὴ 

στήλη τῆς σύγχρονης ζωῆς εἶναι ἡ τεχνολογία. Μιὰ λέξη ποὺ ἐνῶ τεχνικὰ 

συναπαρτίζεται ἀπὸ τὶς λέξεις «τέχνη» καὶ «λόγος», στὴν οὐσία δὲν φαίνεται νὰ 

ἔχει καὶ τόση συγγένεια οὔτε μὲ τὴν αἰσθητικὴ οὔτε βέβαια καὶ μὲ τὴν ἀλήθεια. 

Γιατὶ ἐνῶ ἡ τέχνη εἶναι κάτι ποὺ φυσικὰ ἀναδύεται καὶ προκύπτει, ἡ τεχνολογία 

τεχνητὰ ἐπιβάλλεται. Καὶ ἐνῶ ὁ λόγος εἶναι κάτι περισσότερο θεωρητικὸ καὶ 

λεπτό, ἡ τεχνολογία κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν τραχύτητα τοῦ πρακτικοῦ. Ἡ ἀλήθεια 

καὶ ἡ αἰσθητικὴ δίνουν τὴ θέση τους στὴν ἄνεση, τὴν πρακτικότητα καὶ τὴν 

ἐφαρμογή. Ἡ δημιουργία τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ κατασκευάσματος 
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ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν παραγωγικότητα τῶν πολλῶν καὶ πανομοιοτύπων 

προϊόντων. 

 Ἡ διαμορφωτικὴ ἐπίδραση καὶ προσφορὰ τῆς τεχνολογίας στὴ σύγχρονη 

ζωὴ εἶναι τεράστια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κάθε πτυχὴ καὶ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας 

ὁμολογεῖ τὴ γενικευμένη κυριαρχία της. Ἡ τεχνολογία σήμερα δὲν ρυθμίζει 

μόνο τὸ τί κάνουμε, -τὴ ζωή μας,- ἀλλὰ καθορίζει ταυτόχρονα καὶ τὸ ποιοὶ 

εἴμαστε, -τὴν ταυτότητά μας. Μὲ τὴ μορφὴ τῆς μηχανῆς μᾶς ἐξέτρεψε ἀπὸ τὸν 

φυσικὸ τρόπο ζωῆς. Ὡς διαστημικὴ τεχνολογία μᾶς ξεκόλλησε ἀπὸ τὴ γῆ καὶ 

μᾶς ἔστειλε στὸ διάστημα. Ὡς ὄγκος, ἀποθήκευση καὶ ἀνάλυση πληροφοριῶν ἢ 

ἐπεξεργασμένη σκέψη καὶ τεχνητὴ εὐφυΐα (artificial intelligence) μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ 

τὴ μονοπωλιακὴ αἴσθηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας μας καὶ τοῦ ἀναντικατάστατου 

τῶν ἰδιωματικῶν ἱκανοτήτων μας. 

 Ἰδιαίτερα στὴν ἰατρικὴ καὶ τοὺς τομεῖς ὑγείας, ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ 

τὴν τεχνολογία δὲν ἔχει μόνο χαρακτῆρα ἁπλῆς ἐπαφῆς καὶ ἐπίδρασης, ἀλλὰ 

ἀμοιβαίας περιχώρησης καὶ ἀφομοίωσης, ἀφοῦ ἡ τεχνολογία πλέον διεπέρασε 

ἀκόμη καὶ τὰ φυσικὰ ὅριά μας, τὸ δέρμα μας, καὶ εἰσχώρησε στὶς ἄβατες γωνιὲς 

τοῦ σώματός μας (διαγνωστικὰ ἐργαλεῖα, τεχνητὰ ὄργανα, κ.λπ.), ἢ ὡς βιο-

τεχνολογία καὶ γενετικὴ μηχανικὴ διείσδυσε στὰ γονίδιά μας καὶ οὐσιαστικὰ 

ἀπειλεῖ τὴ βιολογικὴ τροχιὰ καὶ τὴ γενετικὴ ταυτότητά μας. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, 

ἀλλὰ ἡ σχέση ἐντείνεται καὶ ἀποκτᾶ ψυχικὲς διαστάσεις ἀπὸ τὸ γεγονὸς καὶ 

μόνον ὅτι ἡ προσφυγὴ στὴν ἰατρικὴ τεχνολογία ἐπισυμβαίνει σὲ στιγμὲς 

ἀσθένειας, στιγμὲς δηλαδὴ ἰδιαίτερης εὐαισθησίας, ἀνασφάλειας καὶ ἀδυναμίας, 

τότε ποὺ καὶ ὁ ψυχικὸς κόσμος εἶναι πιὸ εὔθραυστος καὶ ἐπιδεκτικὸς 

ἐπηρεασμῶν. 

 Ἡ τεχνολογία στὴν ἰατρικὴ δὲν ἀποτελεῖ πολυτέλεια, ἀλλὰ ἀνάγκη 

ἐπιβιώσεως. Μήπως ὅμως τὰ προβλήματα καὶ ἠθικὰ διλήμματα ποὺ ἀνακύπτουν 

γίνονται πλέον τόσο πολλὰ καὶ πολύπλοκα ποὺ ἀρνούμεθα καὶ νὰ τὰ 

σκεφθοῦμε, γιατί ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ προβλέψουμε καὶ νὰ τὰ ἀξιολογήσουμε 

ἔγκαιρα, πολὺ δὲ περισσότερο νὰ τὰ ἐπιλύσουμε; 

 Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου συνήθως ἀνάγεται σὲ μιὰ ἐξίσωση. Ἡ ἐξίσωση 

αὐτὴ στὸ ἕνα της σκέλος ἔχει τὶς ἀπόλυτες καταστάσεις, τὴν ἰσορροπία καὶ τὴν 

ἁρμονία τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου. Στὸ ἄλλο της ἔχει τὶς σχέσεις μὲ τὰ 

γεγονότα, τὶς συγκυρίες, τὰ πρόσωπα καὶ τὶς ἀνησυχίες. Ἡ παράμετρος τῆς 

τεχνολογίας φαίνεται πὼς λύνοντας κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ πρόβλημα τῆς ὑγείας 

καὶ βελτιώνοντας τοὺς ὅρους τῆς ζωῆς συνεισφέρει στὸ πρῶτο. Τὸ ἐρώτημα ὅμως 

εἶναι πόσο καὶ πῶς ἐπηρεάζει τὸ δεύτερο. 

 Ἂς δοῦμε κατ᾿ ἀρχὰς πῶς τὸ τεχνολογικὸ γονίδιο ἐπηρεάζει τὸ σῶμα τοῦ 

ἰατρικοῦ ὀργανισμοῦ. 
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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ! 

 Ἡ εἴσοδος τῆς τεχνολογίας στὴν ἰατρικὴ κατάφερε δραστικὰ νὰ περιορίσει 

τὴ θνησιμότητα καὶ θεαματικὰ νὰ αὐξήσει τὸ μέσο ὅρο ζωῆς, ἄνοιξε τὸ δρόμο σὲ 

νέες, πολὺ πιὸ μεγάλες σὲ πολυπλοκότητα, δυσκολία καὶ διάρκεια, ἀλλὰ 

περισσότερο ἀποτελεσματικὲς καὶ λιγότερο ἐπικίνδυνες χειρουργικὲς ἐπεμβά-

σεις, δημιούργησε ἀσφαλέστερες καὶ πιὸ ἀκριβεῖς μὴ παρεμβατικὲς 

διαγνωστικὲς τεχνικές, πρόσφερε ταχύτερη μετεγχειρητικὴ ἀνάνηψη καὶ βάσιμες 

ἐλπίδες γιὰ ζωὴ μὲ ποιότητα σὲ ἑκατομμύρια ἄλλως καταδικασμένων 

ἀνθρώπων.  

 Ἔδωσε ἐντελῶς καινούργια ταυτότητα σ᾿ αὐτὸ ποὺ σήμερα ὀνομάζουμε 

νοσοκομεῖο, μεταβάλοντάς το ἀπὸ χῶρο ἀνακούφισης καὶ περίθαλψης πτωχῶν 

ἀσθενῶν σὲ διαγνωστικὸ καὶ ἐπεμβατικὸ θεραπευτήριο. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδέα καὶ 

λειτουργία τῶν μονάδων ἐντατικῆς παρακολούθησης, ὅπως καὶ ὁλόκληρο τὸ 

σύγχρονο σύστημα ἀσφάλισης καὶ πρόνοιας, καὶ ἡ ἰατρικὴ ἔρευνα, μὲ τὴ μορφὴ 

καὶ διάσταση ποὺ ἔχει σήμερα, ἀποτελοῦν καρπὸ αὐτῆς τῆς γονιμοποίησης τοῦ 

ἰατρικοῦ ὠαρίου ἀπὸ τὸ τεχνολογικὸ σπέρμα. 

 Καινούργιες ἰδέες, πρωτότυπες μέθοδοι καὶ συσκευὲς γεννῶνται μὲ τόσο 

γρήγορους ρυθμοὺς ὥστε ἐνίοτε, μόλις περάσουν στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐφαρμογῆς, 

εἶναι ἤδη ξεπερασμένες. Νέοι τομεῖς καὶ ἀνακαλύψεις διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντες 

καὶ ἐντυπωσιακὰ μεταβάλλουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἰατρικὴ περνάει ἀπὸ 

τὴν ἔρευνα στὴν ἐφαρμογὴ καὶ τὴν πράξη. 

 Ἔτσι, ἐπὶ παραδείγματι, ἡ τηλεϊατρικὴ ὑπόσχεται ἰατρικὴ περίθαλψη καὶ 

φροντίδα ἀτόμων ἀπομακρυσμένων περιφερειῶν μέσω κλειστοῦ κυκλώματος 

τηλεοράσεως ἀπὸ μεγάλα ἰατρικὰ κέντρα. Συστήματα πολυφασικῶν ἀπεικονί-

σεων μποροῦν νὰ βοηθήσουν οὐσιαστικὰ τὴν προληπτικὴ ἰατρική, ὥστε στὰ 

νοσοκομεῖα νὰ πηγαίνουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ὅσοι χρειάζονται διαγνω-

στικὴ ἢ θεραπευτικὴ παρέμβαση ὑψηλῶν τεχνολογικῶν ἢ μὴ προδιαγραφῶν. Ἡ 

τελειοποίηση μέσων αὐτοματισμοῦ καὶ πληροφορικῆς σύντομα θὰ δώσει εὔκολη 

πρόσβαση τοῦ γιατροῦ στὴν κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς, ὄχι μόνο κατὰ τὴ 

νοσηλεία του στὸ νοσοκομεῖο, ἀλλὰ καὶ ἐνῶ βρίσκεται στὸ σπίτι. Ἡ ἰδέα νὰ 

μεταφέρεται ἡ γνώση ἀντὶ τῶν ἀσθενῶν ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ κυριαρχήσει ὡς βασικὴ 

ἰατρικὴ τάση καὶ φιλοσοφία κατὰ τὴν ἐρχόμενη δεκαετία.1 

 Βλέποντας τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἰατρικῆς ἐντυπωσιαζόμαστε 

ἀπὸ τὸ ἐπίτευγμα· ἡ τεχνολογία ἔκανε τὸ ἀδύνατο ἐφικτὸ καὶ τὸ ἀπίθανο 

πραγματικό. Ἀντικρύζοντάς τα ὅμως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς τεχνολογίας ξαφνια-

ζόμαστε ἀπὸ τὸ ἀνεκμετάλλευτο τῶν δυνατοτήτων· οἱ ἐφαρμογὲς τῆς ἰατρικῆς 

τεχνολογίας βρίσκονται πολὺ πιὸ πίσω ἀπὸ τὶς δυνατότητές της. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 

πιστεύουμε ὅτι ἡ μεγάλη ἔκρηξη δὲν ἔγινε ἀκόμη ἀλλὰ ἐπίκειται. 

                                                
1 Ramo, Joshua C., Techology: Doc in a Box. TIME, Fall 1996. Special Issue, The Frontiers of 

Medicine, σ. 57. 
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 ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ. 

 Ἡ εἰσβολὴ τῆς τεχνολογίας δὲν ἐπηρέασε μόνο -καὶ πολὺ θετικὰ μάλιστα- 

τὴν ὑγεία ὡς ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα. Ταυτόχρονα προκάλεσε ἔντονους κρα-

δασμοὺς καὶ στὴν ἰατρικὴ ἀντίληψη καὶ νοοτροπία. Ἔδωσε ἄλλη πνοὴ στὴν 

ἰατρικὴ ὡς ἐπιστήμη, ἔρευνα καὶ κλινικὴ πράξη καὶ καθοριστικὰ ἐπηρέασε καὶ 

διεμόρφωσε τὴ σκέψη καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ γιατροῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ σχέση τῆς 

ἰατρικῆς μὲ τὴν κοινωνία γενικά. 

 Μὲ τὴν εἴσοδο τῆς νέας τεχνολογικῆς νοοτροπίας καὶ τὴν ἀνάμειξη τῶν 

μηχανικῶν στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα, ἡ κλασσικὴ συνθετικὴ καὶ συντηρητικὴ ἰατρικὴ 

σκέψη ἔγινε πιὸ ἀναλυτική. Ὁ γιατρὸς αἰσθάνεται μεγαλύτερη αὐτοπεποίθηση. 

Γνωρίζει τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν μέσων ποὺ ἔχει στὴ 

διάθεσή του. Τὸ φάσμα τῶν ἐπιλογῶν του εἶναι ἀφάνταστα διευρυμμένο. Μπορεῖ 

πολλὰ νὰ κάνει, ἀλλὰ πλέον ὄχι μόνος του. Οἱ γρήγοροι ρυθμοὶ τῆς τεχνολογι-

κῆς ἐξέλιξης καὶ ἡ ἀνάγκη συνεχοῦς προσαρμογῆς στὴ νέα σκέψη καὶ τεχνο-

γνωσία τὸν ἔκαναν λιγότερο σκεπτόμενο καὶ περισσότερο ἐξαρτώμενο. Οἱ 

ταχύτητες εἶναι ἰλιγγιώδεις. Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ παρακολουθήσει τὶς 

ἐξελίξεις εὔκολα πνίγεται στὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι ἀνεπαρκὴς καὶ ξεπερασμένος. 

Ἡ ἰατρικὴ κινδυνεύει νὰ καταστεῖ περισσότερο ἐπιστήμη τῆς γνώσης καὶ τῆς 

μάθησης παρὰ τῆς ἐξυπνάδας καὶ τῆς σκέψης· τοῦ τί τὰ βιβλία καὶ οἱ «ἄλλοι» 

λένε, παρὰ τοῦ τί ὁ ἴδιος ὁ γιατρὸς αἰσθάνεται καὶ ἀντιλαμβάνεται. 

 Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἀσθενοῦς στὴ διαγνωστικὴ διαδικασία περιορίστηκε. 

Ἀκόμη καὶ ἡ αἴσθησή του ὅτι συμμετέχει σ᾿ αὐτὴν ἐνεργὰ καὶ ὁ γιατρὸς τραυ-

ματίστηκε. Ἡ ἀντικειμενικότητα τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων ἐκπαραθύρωσε 

τὴν προσωπικὴ ἐκτίμηση τοῦ γιατροῦ καὶ τὴν ὑποκειμενικὴ ἔκφραση τοῦ ἀσθε-

νοῦς. Τὸ σωστὸ στὴν ἰατρικὴ τείνει νὰ γίνει ἐργαστηριακό, ὄχι προσωπικό· τὸ 

ἀποφασίζουν οἱ μηχανὲς καὶ τὸ ἐγκρίνουν οἱ ἄνθρωποι. Κατὰ τὴ διαγνωστικὴ 

διαδικασία οἱ μηχανὲς κυριαρχοῦν, οἱ γιατροὶ παρακολουθοῦν καὶ οἱ ἀσθενεῖς 

ἀπουσιάζουν. Ἡ προσωπική ὅμως ἐπικοινωνία εἶναι ποὺ ὑπογραμμίζει τὴ 

μοναδικότητα τοῦ προσώπου, ἐνῶ ἡ ὁμοιομορφία τῶν τεχνικῶν μεθόδων τὴν 

ὑποσκάπτει. 

 Ἡ τεχνολογία παρεμβάλλεται μεταξὺ ἀσθενοῦς καὶ γιατροῦ κι ἔτσι κατ᾿ 

ἀνάγκην ἀλλοιώνει τὴ φύση τῆς ἀνθρώπινης σχέσης. Οἱ ἀσθενεῖς μολονότι 

νοιώθουν μεγαλύτερη ἀσφάλεια μὲ τὴν τεχνολογικὴ ἰατρική, ὅλο καὶ περισσό-

τερο διαμαρτύρονται πὼς αἰσθάνονται περισσότερο ὡς μηχανὲς καὶ ἀντικείμενα 

παρὰ ὡς πρόσωπα. Καί, ἐνῶ τὸ δημόσιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἰατρικὲς ἐξελίξεις καὶ 

προόδους ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἦταν τόσο μεγάλο, ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἰατρικὴ 

πράξη διαρκῶς περιορίζεται (μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1966 καὶ 1982 ἀπὸ 73% σὲ 32%).2 

Σύμφωνα μὲ πρόσφατες στατιστικές, τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ πιστεύει ὅτι ἡ 

                                                
2 Louis Harris and Associates National Surveys, 1966-82. 
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ἰατρικὴ ἔρευνα εἶναι περισσότερο προσανατολισμένη στὰ ἐνδιαφέροντα τῶν 

ἰατρῶν παρὰ στὶς ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν. 3  

 Ἔτσι ὁ γιατρὸς ἔγινε πιὸ πολὺ ὑπηρέτης τῆς ὑγείας παρὰ τοῦ ἀνθρώπου· 

τοῦ ἀπροσώπου παρὰ τοῦ προσώπου· ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ἀσθέ-

νεια ὡς ἐρευνητικὸ ἀντικείμενο, παρὰ γιὰ τὸν ἀσθενῆ ὡς πάσχον πρόσωπο· 

αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του περισσότερο ὡς μεσάζοντα καὶ τὸν ἀσθενῆ λιγότερο 

δικό του. Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνο στὴ διαγνωστική, ἀλλὰ μὲ τὴ ραγδαία 

ἐξέλιξη τῆς ρομποτικῆς, ἀναμένεται ὅτι θὰ ἰσχύσει σύντομα καὶ στὴ χειρουρ-

γική. Ἡ ὑγεία φαίνεται νὰ χάνει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἀνθρωπιά της. Ἡ ἰατρικὴ 

ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο! 

 Ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος δὲν ἔχει μόνο ἐπηρεάσει τὴν ταυτότητα τῆς ἰατρι-

κῆς, ἀλλὰ καὶ ἔντονα ἔχει δυσκολέψει τὶς σχέσεις ἐπικοινωνίας της μὲ τὴν κοινω-

νία. Ὅσο πιὸ δυσνόητα, τολμηρὰ καὶ μεγαλοφυῆ γίνονται τὰ ἰατρικὰ ἐπιτεύγ-

ματα, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται ἡ κοινωνία νὰ τὰ ἀξιολογήσει σωστά, νὰ 

λάβει τὶς ὀρθὲς ἀποφάσεις ἢ νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἰατρικὴ πολιτική. Ὁ τεράστιος 

ἀριθμὸς σχετικῶν ἐπιτροπῶν ἀποδεικνύει τὴν πολυπλοκότητα τῶν βιοϊατρικῶν 

θεμάτων καὶ προβλημάτων καὶ τὴν ἀνικανότητα τῆς ὑφισταμένης θεσμικῆς 

ὑποδομῆς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει. Αὐτὴ ἡ πολυπλοκότητα ἔχει ἐφοδιάσει τοὺς 

ἐξειδικευμένους ἐπιστήμονες καὶ αὐτοὺς ποὺ χρηματοδοτοῦν τὴν ἰατρικὴ ἔρευνα 

μὲ διαρκῶς αὐξανόμενη δύναμη ἐπιρροῆς καὶ ἐλέγχου ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς καὶ 

τεχνολογικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα παρεμποδίζει τοὺς ἄμεσα ἐνδιαφερό-

μενους ἀπὸ τὸ νὰ συμμετέχουν στὴ διαδικασία λήψεως σημαντικῶν ἀποφάσεων. 

 Ἡ ὑγεία, τέλος, ἔγινε ἔντονα οἰκονομική. Μπῆκε μέσα της καθοριστικὰ τὸ 

χρῆμα καὶ ἡ πολυπλοκότητα. Ἡ καλπάζουσα ἐξέλιξη συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴ 

δύσκολη ἐνημέρωση καὶ τὸν πολυδάπανο ἐξοπλισμό. Ἡ ἰατρικὴ τοῦ πιεσόμετρου 

καὶ τοῦ στηθοσκοπίου ἔδωσε τὴ θέση της στὸν ἀξονικὸ τομογράφο καὶ τὴ 

μαγνητικὴ ἀπεικόνιση. Συχνὰ ἡ ὑγεία καὶ ἡ ζωή μας κρίνονται μὲ καθαρὰ 

οἰκονομικὰ καὶ νομικὰ κριτήρια. Δὲν γίνεται πλέον ἀλλιῶς. Πανάκριβα μηχανή-

ματα (ἕνα μαχαίρι ἀκτινοβολίας γ, μιὰ θαυμάσια συσκευὴ ποὺ ἑστιάζει μικρὲς 

δέσμες κοβαλτίου μὲ καταπληκτικὴ ἀκρίβεια σὲ μικροσκοπικοὺς ὄγκους καὶ δυσ-

πλασίες τοῦ ἐγκεφάλου, κοστίζει περισσότερο ἀπὸ 3 ἑκατομμύρια δολλάρια4, 

ἕνας τομογράφος ἐκπομπῆς ποζιτρονίων (ΡΕΤ) κοστίζει σχεδὸν 2 ἑκατομμύρια 

δολλάρια κ.λπ.),5 τεράστιες ἀμοιβές, ἀπλησίαστα νοσήλεια, ὅλα ἀπόρροια τῆς 

ὑψηλῆς τεχνολογίας, μεταφέρουν συχνὰ τὸ πρόβλημα τῆς ὑγείας ἀπὸ τὸ 

ἐπίπεδο τῆς δυνατότητος θεραπείας σ᾿ αὐτὸ τῆς οἰκονομικῆς ἀνταπόκρισης καὶ 

                                                
3 National Commission for the Protection of Human Subjects, Special Study, Department of 

Health, Education and Welfare Publ. No. (OS)78-0015 (Washington, D.C., Government 

Printing Office 1978), σ. 207. 

4 Ramo, Joshua C., Techology: Doc in a Box. TIME, Fall 1996. Special Issue, The Frontiers of 

Medicine, σ. 56. 
5 Blume, S.S., Insight and Industry: On the Dynamics of Technological Change in Medicine. MIT 

Press. Cambridge, ΜΑ, σ. 1. 
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ἐπαρκείας. Τὸ πόσο θὰ μείνει κανεὶς στὴ μονάδα, τὸ ἂν θὰ δοθεῖ κάποιο ὄργανο 

στὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο ἀσθενῆ, τὸ ἂν θὰ ὑποστῆ κάποιος τὴν μιὰ ἢ τὴν ἄλλη 

λιγότερο ἢ περισσότερο δαπανηρὴ θεραπεία ἢ ἐπέμβαση ἔπαψε πλέον νὰ εἶναι 

θέμα καθαρὰ ἰατρικό· ἔγινε ἔντονα οἰκονομικό. Ἡ τεχνολογία κοστίζει· τὸ ἴδιο 

καὶ ἡ ὑγεία. Τὴν ἀπολαμβάνει ὅποιος ἔχει καὶ πληρώνει... 

 Ἡ ἰατρικὴ περίθαλψη καὶ ἔρευνα ἀπὸ ἰδιωτική, αὐτοχρηματοδοτούμενη 

ὑπόθεση μετεστράφηκε σὲ μαζική, ἐθνικὴ ἢ καὶ διεθνῆ ἐπιχείρηση, ποὺ ἀπαιτεῖ 

πολυδάπανες συσκευὲς καὶ ἐξειδικευμένο προσωπικὸ καὶ χρηματοδοτεῖται 

κυρίως ἀπὸ τὸ δημόσιο, τὴ βιομηχανία, τοὺς ὀργανισμοὺς καὶ τὶς ἰδιωτικὲς 

ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες. Ἔτσι σήμερα μιλᾶμε γιὰ «ἑταιρικοποίηση», 

«βιομηχανοποίηση» καὶ «ἐμπορευματοποίηση» τῆς ὑγείας. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι 

τὰ κερδοσκοπικὰ νοσοκομεῖα στὶς ΗΠΑ ἔχουν τριπλασιασθεῖ ἐντὸς τῆς 

δεκαετίας τοῦ 1990.6 

 Ἡ ἰατρική, μαζὶ μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ πρόοδό της, περνάει καὶ τὴν κρίση 

τῆς ταυτότητός της. Χωρὶς ἀμφιβολία, τὸ γονίδιο τῆς τεχνολογίας ἔχει 

καθοριστικὰ ἐπιδράσει στὸ DNA τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς ἀντίληψης καὶ ἔχει 

δώσει γέννηση στὸ νεοφανὲς ὑβρίδιο τοῦ τεχνολογικοῦ ἀνθρώπου. 

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΒΡΙΔΙΟ; 

 Ἡ ὑγεία ἀποτελεῖ κύρια συνιστῶσα τῆς ἀνθρώπινης εὐτυχίας καὶ ἡ 

ἰατρικὴ τεχνολογία ἔχει σημαντικὰ συνεισφέρει στὴν πρόοδό της. Ἔτσι ἔδωσε 

ἀνακούφιση, βάσιμες ἐλπίδες καὶ παρηγοριά, μέρες ζωῆς, ὄχι μόνο σὲ 

ἑκατομμύρια ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ στὶς οἰκογένειες καὶ τοὺς φίλους τους. Στὴ θέση 

τῆς ἀγωνίας μπῆκε ἡ ἐλπίδα, τὸν πόνο τὸν διαδέχθηκε ἡ ἀνακούφιση, ἡ αἴσθηση 

ἐσωτερικῆς ἱκανοποίησης ἀντικατέστησε τὴν ψυχικὴ ἔνταση καὶ ἡ 

ἀνακουφισμένη ψυχὴ τὸ πονεμένο σῶμα. Ἡ μακροχρόνια ἀνησυχία τοῦ 

ἀδιαγνώστου ὑπεχώρησε στὴν πρωτοφανῆ διεύρυνση τοῦ γνωστικοῦ ὁρίζοντος.  

 Τὰ σύγχρονα τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ἐμφανίζονται ὡς πραγματικὰ 

θαύματα. Χάρις στὴ βιορομποτική, ἀνάπηροι περπατοῦν ἢ κουνοῦν τὰ χέρια 

τους· χάρις στὴ βιοηλεκτρικὴ τεχνολογία, ἄνθρωποι βυθισμένοι στὴ μονοτονία 

τοῦ σκοταδιοῦ καὶ τὴ βοὴ τῆς σιωπῆς, ἐλπίζουν πὼς σύντομα θὰ ἀντικρύσουν τὶς 

ἀναλαμπὲς τῶν χρωμάτων καὶ θὰ ἀκούσουν τὴ μελωδία τῶν ἤχων. Ἡ 

βιορευστομηχανικὴ προσφέρει νέες διαγνωστικὲς καὶ χειρουργικὲς τεχνικὲς στὴν 

καρδιοχειρουργική, τὴν ἀγγειολογία, τὴ νεφρολογία, τὴν πνευμονολογία καὶ τὴν 

ὀφθαλμολογία. Μιὰ πρωτοφανὴς ἐπανάσταση ἐπιτελεῖται σ᾿ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. 

 Ἡ ὑγεία ἀποκτᾶ χαρακτηριστικὰ ὑψηλῆς τεχνολογίας ὁ ἄνθρωπος ὅμως 

λιγοστεύει καὶ σὲ αἰσθήματα καὶ σὲ ποιότητα. Ὁ πόνος εἶναι μειωμένος, ἡ 

ἀπειλὴ τῆς νόσου καὶ τοῦ θανάτου ἀμυδρότερη, ἡ ἐπιστημονικὴ δύναμη 

                                                
6 Duttton, D.B. 1988. Worse than the Disease: Pitfalls of Medical Progress, Cambridge University 

Press, σ. 18. 
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μεγαλύτερη, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχικὴ ἀδυναμία μας μπροστὰ στὸν πόνο καὶ τὴν 

ἀσθένεια αὐξημένη. Ὁ τεχνολογικὸς ἄνθρωπος πτώχυνε σὲ ἀνθρωπιὰ καὶ 

περίσσεψε σὲ ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ ἀνεπάρκεια. Ἔχει τρομερὴ δύναμη, ἀλλὰ 

μικρὴ ἀντοχή. Ἔχει θελήματα, ἀλλὰ ὄχι θέληση· τεράστιες δυνατότητες, ἀλλὰ 

ὄχι σθένος. Εὔκολα καλλιεργεῖ ψηλὲς ἐλπίδες, συχνὰ δυσανάλογες πρὸς τὸ 

ἐπίτευγμα, τὴ σημασία ἢ τὴν ἀξία του. Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε λιγότερο ἀνθρώπινος 

στὶς σχέσεις του, ἀλλὰ καὶ δεσμευτικά, ἀποκλειστικὰ ἀνθρώπινος στὶς 

προοπτικές του. 

 Ὁ ἄνθρωπος-πρόσωπο ἔδωσε τὴ θέση του στὸν ἄνθρωπο-μηχανή· στὸν 

μηχανικὸ ἄνθρωπο, τὸν μὴ ἀνθρώπινο ἄνθρωπο· σ᾿ αὐτὸν ποὺ ἐμφανίζεται 

περισσότερο ὡς σύνολο ἀριθμητικῶν τιμῶν, ὡς συνδυασμὸς δυσνοήτων 

παραμέτρων, ὡς ἰατρικὸ περιστατικό, ὡς ἀπρόσωπο πεδίο ἐφαρμογῆς 

συγκεκριμένων διαγνωστικῶν ἢ θεραπευτικῶν διαδικασιῶν, ὡς οἰκονομικὸς 

λογαριασμός. Ἡ μηχανικὴ ὑποστήριξη δίνει ἀρρωστημένη ἐξάρτηση. Τὸ λάθος 

τῆς συσκευῆς εἶναι σπάνιο, ἀλλὰ ὁ φόβος τοῦ ἐνδεχομένου του πιὸ 

βασανιστικός. Εἶναι παρατηρημένο· τὸν ἄνθρωπο -ἂς μπορεῖ λιγώτερα- τὸν 

ἐμπιστευόμαστε περισσότερο. 

 Ἐπὶ πλέον, αὐτὴ ἡ ἐσφαλμένη ἐξάρτηση σταδιακὰ ὁδηγεῖ καὶ στὴν 

ἀπόλυτα μηχανικὴ ἀντίληψη καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ζωῆς. Ὅπως ὁ 

κατασκευαστὴς τῆς τεχνητῆς καρδιᾶς Robert Jarvik ἰσχυρίζεται, «ἡ ζωὴ ἀποτελεῖ 

ἕνα μεῖγμα μηχανικῶν καὶ χημικῶν πραγμάτων, καὶ μπορεῖ πλήρως νὰ 

καθορισθεῖ».7 Ὁ ἄνθρωπος πλέον καταντάει ...μόνον ἄνθρωπος. Ἡ δημιουργία 

ἐξωπραγματικῶν ἐλπίδων καὶ ὁ πρωτοφανὴς πειρασμὸς νὰ ὑποκαταστήσουμε 

τὸν Θεό, ἀμφότερα καρποὶ τῆς τεχνολογικῆς ἔκρηξης, ἔχουν ἐκδιώξει τὸν Θεὸ 

ἀπ᾿ τὴ ζωή μας καὶ ἔχουν καίρια τραυματίσει τὴν ἐλπίδα μας νὰ βγοῦμε λίγο 

ἀπὸ τὴ μιζέρια αὐτοῦ ποὺ εἴμαστε ἢ τὴ στενότητα τοῦ κόσμου στὸν ὁποῖο ζοῦμε. 

Κάναμε τὸν Θεὸ ἀκατανόητο, φτιάξαμε ἕνα ὑποκατάστατό Του ἀνόητο καὶ 

ἀνθρώπινο, ἀνάξιο τῆς πίστης καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης μας. Ὁ ἐξανθρωπισμὸς τοῦ 

Θεοῦ κατέστρεψε τὸ ὅραμα τοῦ θεϊκοῦ ἀνθρώπου. Ἡ τεχνολογικὴ κυριαρχία 

ἐπέβαλε τὸ μοντέλο τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπου· αὐτοῦ ποὺ εἶναι μόνο 

ἄνθρωπος, δέσμιος τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς του, ποὺ ἐπιβιώνει ἀλλὰ δὲν ζεῖ· τοῦ 

ἀνθρώπου ποὺ τὸ πρόσωπό του ἔχει ἀποδυναμωθεῖ καὶ ἡ αἰώνια, οὐράνια καὶ 

θεϊκή του διάσταση ἔχει παραμερισθεῖ. 

 Ἡ ὑποδούλωση στὶς ἀνάγκες, τὸ ἐγωιστικὸ συμφέρον, τὴν ἄνεση καὶ τὴν 

προσωρινότητα καίρια φαίνεται νὰ πλήττει τὴ δυνατότητα νὰ ξεπεράσουμε τὸν 

χῶρο, τὸ χρόνο καὶ τὴ φύση μας. Ὁ σκοπὸς μας δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἁπλὰ νὰ 

παρατείνουμε τὴ ζωὴ ἢ νὰ ἀναβάλουμε τὸ θάνατο· εἶναι νὰ ζήσουμε αἰώνια τὴ 

ζωὴ καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὸ θάνατο. Ἡ ζωὴ μὲ τὸν θάνατο ὡς μοναδικὴ 

προοπτική, ἀκόμη κι ἂν ἔχει μάκρος καὶ ὑγεία, εἶναι λίγη σὲ ποσότητα καὶ 

                                                
7 Robert Jarvik, quoted in Marie-Claude Wrenn, “The heart has its reasons,” UTAH HOLIDAY 

(July 1982), σ. 34. 
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φτωχὴ σὲ ποιότητα. Ὁ θάνατος μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς ἐξασφαλίζει 

τὴν ποιότητα τῆς ἀληθοῦς ὑγείας καὶ τὴν ποσότητα τῆς ἄληκτης ζωῆς. 

 Ἡ γενετικὴ μηχανική, τὸ ἀκούσαμε τὶς δύο περασμένες ἑβδομάδες, εἴτε μὲ 

τὸν τύπο κλωνοποιημένων παραγώγων εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τοῦ «ἐνζύμου τῆς 

ἀφθαρσίας» ἄρχισε πλέον νὰ χρησιμοποιεῖ καὶ μεταφυσικοὺς ὅρους· ὑπόσχεται 

στὸν ἄνθρωπο βιολογικὴ ἀθανασία καὶ ἐπίγειο αἰωνιότητα. Ἡ φύση ὅμως ἔχει 

τοὺς νόμους καὶ τὰ μυστικά της. Ὅσο πλησιάζουμε τὶς ἐσχατιὲς τοῦ σύμπαντος 

τόσο αὐτὸ μᾶς ἀπομακρύνεται μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ( Νόμος τοῦ Hubble). 

Ὅσο βρίσκουμε μὲ ἀκρίβεια τὴ θέση ἑνὸς σωματιδίου τοῦ μικροκόσμου, τόσο 

μεγαλύτερο λάθος κάνουμε στὸν προσδιορισμὸ τῆς ταχύτητας καὶ τῆς ὁρμῆς 

του. (Ἀρχὴ τῆς ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg) Κατὰ ἀνάλογο τρόπο καὶ ὅσο 

ἀνακαλύπτουμε τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς τόσο φαίνεται πὼς χάνουμε τὸ ἐλιξήριο 

τῆς ἀθάνατης ψυχῆς. Ὅ,τι βιολογικὰ αἰωνίζει τὸν ἄνθρωπο πνευματικὰ τοῦ 

ἀποστερεῖ τὴν αἴσθηση καὶ τὴν οὐσία τῆς ἀθανασίας του. Ἡ ἄρνηση καὶ 

ἀπώθηση τῆς στιγμῆς τοῦ θανάτου τὸν μετασχηματίζει ἀπὸ στιγμιαῖο γεγονὸς 

σὲ κυριαρχικὴ κατάσταση. Ὁ θάνατος μόνον αἰωνίζει καὶ ἀθανατίζει... 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἕνα κλάσμα. Ἀριθμητής του εἶναι τὸ 

ψυχικὸ καὶ πνευματικό του περιεχόμενο. Παρονομαστής ἡ μηχανική, βιολογική 

του ὑπόσταση. Ἀριθμητής ἡ ψυχή, παρονομαστὴς ἡ ζωή. Ὁ παρονομαστὴς ἔχει 

μιὰ ἐλάχιστη τιμή. Εἶναι αὐτὴ τῆς νομοτέλειας καὶ τῆς ἐπιβίωσης. Ἡ τεχνολογία 

εἶναι μιὰ παράμετρος ποὺ βασικὰ ἐπηρεάζει τὴ ζωή. Ἡ προσφορά της στὸ 

ἐπίπεδο τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου φαίνεται πὼς εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ταυτόχρονα 

ὅμως καὶ ἡ συμβολή της στὸν πνευματικὸ ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ ἀνθρώπου 

δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητη. Ὅ,τι ἐμφανίζεται ὡς βραχυπρόθεσμη ἐπιτυχία μπορεῖ 

εὔκολα νὰ καταλήξει σὲ μακροπρόθεσμη ἀποτυχία. Ἡ τεχνολογία ἐμφανῶς 

βελτιώνει τὴν ὑγεία, ἀλλὰ ἀφανῶς ἀλλοιώνει τὴ λεπτότητα τῆς ψυχῆς. Τὴν 

ἀγαπᾶμε ἀλλὰ καὶ τὴ φοβόμαστε, τῆς ἀξίζει ἡ εὐγνωμοσύνη μας, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ 

ἐμπιστοσύνη μας. 

 Καθὼς ἡ ἐπιστήμη διευρύνει τὰ σύνορα τῆς ἰατρικῆς, μαζὶ μὲ τὰ νεῦρά 

μας, τεντώνει καὶ τὰ ὅρια τῆς παραδοσιακῆς ἠθικῆς. Ὅπως λέει καὶ ὁ περίφημος 

ἠθικολόγος Willard Gaylin, «ἡ ἀπώλεια τῶν ἀνθρώπινων ἀξιῶν θὰ μᾶς κάνει 

ὅλους μικρότερους, μὲ τίμημα ἀπρόβλεπτο καὶ τρόπους ἄγνωστους σὲ καιροὺς 

ἀπροσδιόριστους».8 Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ προσωπικὴ αὐτονομία 

φαίνεται πὼς ἀποτελοῦν τὸ βαρὺ τίμημα τῆς καλύτερης ὑγείας. Ἡ τεχνολογικὴ 

ἰατρικὴ τείνει νὰ καταστεῖ ἀπάνθρωπη ὅσον ἀφορᾶ στὴν κοινωνικὴ ἐπικοινωνία, 

διατρέχοντας ἔτσι τὸν κίνδυνο νὰ προσβάλει καίρια τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις· καὶ 

μόνον ἀνθρώπινη ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες, περιορίζοντας ἔτσι 

                                                
8 Willard Gaylin, “Harvesting the Dead: The Potential for Recycling Human Bodies,” 

HARPERS (September 1974), σ. 30. 
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σημαντικὰ τὸν ὁρίζοντα τῶν προοπτικῶν. Ἔχει μὴ ἀνθρώπινα ἐξασθενίσει τὴν 

ἀνθρωπιὰ καὶ ἀπάνθρωπα αὐξήσει τὸν ἀνθρωπομονισμό. 

 Ἴσως ὅλα αὐτὰ νὰ ἀδικοῦν κάπως τὴν ἰατρικὴ τεχνολογία. Τὸ πρόβλημα 

σίγουρα δὲν εἶναι ἡ τεχνολογία, ἀλλὰ ἡ μορφὴ καὶ ἡ κατεύθυνση ποὺ τελικὰ τῆς 

δώσαμε. Δὲν λύνεται μὲ βάση αὐτὰ ποὺ κάνουμε, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ 

γνώμονα αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νά γίνουμε. Τὰ αἴτια ποτὲ δὲν βρίσκονται στὰ 

ἄψυχα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Δυστυχῶς ἡ ἔκρηξη τῆς τεχνολογίας 

συμπίπτει μὲ μιὰ βαθειὰ κρίση ἀξιῶν, κοινωνιῶν, αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἀποδεικνυόμαστε ἀνέτοιμοι νὰ σηκώσουμε τὸ βάρος τῶν ἐπιτευγμάτων της 

χωρὶς κανένα κόστος. Ἂν οἱ πνευματικὲς ἀξίες λειτουργοῦν ὡς ἰσχυρὴ 

παράμετρος στὸν ἀριθμητή, ἡ τεχνολογία μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ κάνει τὴ δουλειά 

της στὸν παρονομαστὴ τοῦ ἀνθρώπινου κλάσματος. 

 Χωρὶς ἀμφιβολία, μαζὶ μὲ τὰ προβλήματα ποὺ λύνει ἡ τεχνολογία, 

δημιουργεῖ νέα, πρωτοφανῆ καὶ τεράστια διλήμματα. Στὸ μέτρο ποὺ εἶναι 

ἀξεπέραστα προκαλεῖ σύγχυση. Στὸ ἐπίπεδο ποὺ μποροῦμε νὰ παλεύουμε μαζί 

τους γεννᾶ πρωτόγνωρες εὐαισθησίες καὶ φέρνει στὴν ἐπιφάνεια νέα στοιχεῖα 

γι᾿ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ταυτότητα. Ἡ προσφορά της στὴν ὑγεία, εἶναι 

τεράστια, ἡ προσφορά της ὅμως στὴν ἀφύπνιση καὶ γέννηση νέων εὐαισθησιῶν 

μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἀνυπολόγιστη. Ἡ καθημερινὴ πάλη μὲ τὸ μυστικὸ τῆς 

ἀρχῆς τῆς ζωῆς ἢ τὸ μυστήριο τοῦ τέλους της καὶ τῆς μορφῆς της ὁδηγεῖ σὲ μιὰ 

βαθύτερη κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης φύσης -αὐτοῦ ποὺ εἴμαστε- καὶ μιὰ 

διαυγέστερη εἰκόνα καὶ προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου -αὐτοῦ ποὺ 

μποροῦμε νὰ γίνουμε. 

 Ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη μποροῦν νὰ ἐπεμβαίνουν στὴ ζωή μας. Δὲν 

τοὺς ἀνήκει ὅμως ἡ ψυχή μας. Στὴν ἐπίθεση τῆς τεχνολογίας ἀπάντηση δὲν 

εἶναι ὁ φραγμὸς καὶ ὁ φόβος, ἀλλὰ ἡ ἰσόρροπη καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου ὄχι 

μόνον ὡς ἀτόμου, οὔτε ὡς ἁπλοῦ κοινωνικοῦ κυττάρου, ἀλλὰ ὡς προσώπου μὲ 

θεϊκὴ φυσιογνωμία καὶ αἰώνια προοπτική. Ἡ ἀνθρωπιὰ τῶν σχέσεων καὶ τὸ 

ὅραμα τοῦ θεόμορφου ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὸ ἀσφαλέστερο τιμόνι τοῦ 

ὀχήματος τῆς τεχνολογίας. Ὁ τεχνολογικὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος· ὁ 

θνητός, ἀνθρώπινος λίγος καὶ ἀνεπαρκής. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ὁ 

ἄνθρωπος τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς μεταμορφωτικῆς δύναμης· αὐτὸς 

μπορεῖ καὶ τὴν πανίσχυρη τεχνολογία νὰ τὴ μεταμορφώσει ἀπὸ κυρίαρχο σὲ 

ὑπηρέτη του. Ἡ τεχνολογία τῆς εὐφυΐας πρέπει νὰ δώσει τὴ θέση της στὴν 

τεχνολογία τῆς συνέσεως καὶ τῆς σοφίας. 

 Εἶναι κοινὴ πίστη ὅτι χρειάζεται ἡ κοινωνία μας τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ἱππο-

κράτειο ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοὶ ἐπίσης μιλοῦν γιὰ τὴν 

ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς τῆς ζεστασιᾶς στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἢ ἀκόμη συνιστοῦν 

τὴν ἔμφαση στὶς κοινωνικὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς σπουδὲς στὰ προγράμματα 

ἰατρικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἡ φύση, λένε, χρειάζεται συνεργασία ὄχι κυριαρχία. 
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 Ἡ ἰδέα καὶ ἡ πρόταση νὰ περιορισθεῖ ἢ νὰ ἐλεχθεῖ ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη 

μὲ νόμους, κανόνες, δεοντολογίες, ἀποφάσεις καὶ ἐπιτροπὲς δὲν εἶναι μόνον 

ἀνεφάρμοστη, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ καὶ ἀποπροσανατολιστική. Ἡ 

τεχνολογία, ἡ ἐξέλιξη καὶ ἡ πρόοδος δὲν χρειάζονται ὁδηγίες· χρειάζονται 

ὁδηγό. Χρειάζονται τὸν ἄνθρωπο. Τὸν ἀληθινὸ ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ μπορεῖ 

ἁρμονικὰ νὰ συνδυάσει τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ καινούργιες ἀνακαλύψεις μὲ τὸ 

σεβασμὸ στὶς δοκιμασμένες παραδοσιακὲς ἀρχὲς καὶ ἰδέες, ποὺ καταφέρνει 

ἐλεύθερα νὰ ἐξισορροπήσει τὴν πρόοδο τῆς ὑγείας μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς συν-

τελεστές της, καὶ ἔχει τὴ διάκριση συνετὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὸ ἐρευνητικὸ 

ἐνδιαφέρον τῶν ἐπιστημόνων μὲ τὶς πρακτικὲς εὐαισθησίες τῶν ἀσθενῶν. 

 Ἔφθασε ὁ καιρὸς ποὺ πρέπει νὰ δώσουμε στὴν τεχνολογία αὐτὸ ποὺ τῆς 

λείπει· τὰ συστατικὰ τοῦ ὀνόματός της, τέχνη καὶ λόγο. Τώρα χρειάζεται ἡ δική 

μας ἐγχειρητικὴ ἐπέμβαση στὸ σῶμά της. Μιὰ τεχνολογία μὲ τέχνη καὶ λόγο, 

ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τὴν ἀλήθεια τῶν αἰωνίων 

ἀξιῶν, μπορεῖ καὶ τὴν ἰατρικὴ νὰ μεταμορφώσει ἀπὸ «ἐπιστήμη ἐπισκευῆς τοῦ 

σώματος» σὲ ἀληθινὴ «τέχνη τῆς θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου», καὶ τὸν ἀληθινὸ 

ἄνθρωπο νὰ ἀνασυνθέσει· τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὴν τέχνη καὶ τὸν λόγο, τὴν 

ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀλήθεια, ὡς βασικούς ἄξονες τῆς ζωῆς του καὶ τὸν Θεὸ ὡς 

παρελθὸν καὶ προοπτική του! 
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 Νοιώθω παρηγοριὰ καὶ ἀπογοήτευση στὴν τεχνολογία. Παρηγοριὰ ποὺ 

τελικὰ μοῦ δίνει τὴν δυνατότητα ἀπὸ τόσο μακρυὰ νὰ βρίσκομαι μέσα στὸν 

χῶρο σας· ἀπογοήτευση γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ὄντας τόσο μεγάλο 

ἀποδεικνύεται τόσο λίγο, τόσο πτωχό. 

 Καὶ εἶναι μεγάλο διότι ἐπιτρέπει ἐσᾶς νὰ μὲ ἀκούσετε. Ἀλλὰ εἶναι λίγο 

γιατί ἀπαγορεύει ἐμένα νὰ σᾶς ἀντικρύσω. Ἐσεῖς ἔχετε ἀπέναντί σας ἕνα 

πρόσωπο ὅσο παράξενο καὶ μὴ οἰκεῖο κι ἂν εἶναι στὴν ἐμφάνισή του· τὸ 

πρόσωπό μου. Ἔρχεσθε νὰ ἀκούσετε καὶ ἀκοῦτε. Ἐγὼ ἔχω μπροστά μου αὐτὴ τὴ 

στιγμὴ τὴν ψυχρότητα κάποιων πανάκριβων μηχανημάτων ὅσο κι ἂν αὐτὰ 

ἔχουν τὶς τελειότερες σχεδιαστικὲς προδιαγραφές. Ἐγὼ ἔρχομαι νὰ ζήσω τὴν 

ζεστασιὰ τοῦ συνεδρίου σας, τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τῆς γνωριμίας μας. Τὴν 

χάνω μαζί μὲ τὶς ἐκφράσεις καὶ συσπάσεις τοῦ προσώπου σας. Σὲ σᾶς ἡ 

τεχνολογία ἀποδεικνύει τὴν ἐπάρκειά της. Σὲ μένα φανερώνει την ἀδυναμία της, 

τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της ἀπὸ οἰκονομικὲς παραμέτρους. Αὐτὲς ὑπγραμμίζουν 

τὸν ἄψυχο χαρακτήρα της. 

 Δυσκολεύομαι νὰ αἰσθανθῶ πὼς βρίσκομαι ἀπέναντί σας. Οὔτε φυσικὰ 

ἔχω τὴν ψευδαίσθηση πὼς βρίσκεσθε κι ἐσεῖς ἀπέναντί μου. Πιστεύω πὼς κι 

ἐσεῖς κι ἐγὼ αὐτὴ τὴ στιγμὴ βρισκόμαστε ἀπέναντι στὸ νέο ἐπίσκεπτη τοῦ 

πολιτισμοῦ καὶ τῆς γῆς μας· τὴν τεχνολογία καὶ στὸν παλαιὸ κάτοικό της· τὸν 

ἄνθρωπο. 

 Στρέφομαι πρὸς τὴν τεχνολογία καὶ μοῦ δίνει παρηγοριὰ καὶ 

ἀπογοήτευση. Γυρίζω πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ καταλαμβάνομαι ἀπὸ ἀπορία ἀλλὰ 

καὶ αἴσθημα εὐθύνης καὶ ἀφύπνισης. 

 Ἡ τεχνολογία ἰδίως αὐτὴ τῆς πληροφορικῆς καὶ τῶν ὴ῏ἣἆ῟ὦὸἶὖ μοιάζει μ᾿ 

ἕνα καταπληκτικὸ ὄχημα μὲ ἀσύλληπτες δυνατότητες ποὺ ὑπόσχεται πολλά. 

Ποιός θὰ ἤθελε νὰ περιορίσει τὴν ταχύτητά του; Ἀλλὰ καὶ ποιός θὰ μποροῦσε 

ἀρνούμενος κάθε φόβο καὶ ἐπιφύλαξη νὰ ἐμπιστευθεῖ τὶς ὑποσχέσεις του; Τὰ 

μεγάλα ἀτυχήματα γίνονται στὶς ὑψηλὲς ταχύτητες. Αὐτὲς ἀπαιτοῦν καλοὺς 

δρόμους καὶ κυρίως ἔμπειρους καὶ δεξιοτέχνες ὁδηγούς. Ὁ δρόμος τῆς 

τεχνολογίας φαίνεται νἆναι γεμᾶτος λακοῦβες. Ὁ δὲ ὁδηγός της νἆναι ἀρκετὰ 

λιγώτερο ἱκανὸς ἀπὸ τὸν κατασκευαστή της. Εὔκολα κανεὶς δημιουργεῖ. Πολὺ 

πιὸ δύσκολα ὅμως κατευθύνει. 

 Ἡ ἐποχή μας βιάστηκε νὰ φτιάξει τὴ νέα τεχνιολογία πρὶν φροντίσει νὰ 

καλλιεργήσει τὸν ἄνθρωπο μὲ ἰδανικὰ καὶ ἀρχὲς καὶ πρὶν ἐμπνεύσει στὴν 

κοινωνία ἀκατά... ἰδέες καὶ αἰώνιες ἀξίες. Ἡ κατάργηση τῶν περιορισμῶν τῆς 

ἐξέλιξης τῆς τεχνολογίας ἀπαιτεῖ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὁρίου ταχύτητος στὴν 

λεωφόρο τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας. 


