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                                                                    Κως,  03/08/2018 
                                                                                Α.Π.:  4352 
 
                                                                         Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών      
                                                                                             Μ.Μ.Ε. 
              
                                                                                 Ε.Δ.:  1) Πρόεδρον Δ.Σ. (κα Βασιλεία Πη). 
                                                                                             2) Επιστημονικόν Δ/ντή.                                                                                                     
                                                                     3) Γραμματεία.       
                                                                                     

“ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ” 

 
Θέμα: “Ἔκδοσις βιβλίου μέ τόν διακριτικόν τίτλον ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ζώντας σ’ ἕναν 
ψηφιακό κόσμο”. 

 
Μετά χαράς σᾶς ένημερώνουμε ὅτι ἡ Ἀστική Ἑταιρεία “Ἱπποκράτης”/Κέντρο Πρόληψης 

τῶν Ἐξαρτήσεων καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας, μέ τήν συνεργασίαν καί εὐλογίαν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, ἐξέδωσε καί ἐκυκλοφόρησε, ἀπό τίς ἐκδόσεις 
«ΑΡΜΟΣ», τό δεύτερον βιβλίον τῆς σχεδιαζομένης τριλογίας (πρῶτος τόμος μέ τίτλο 
«Πρόσωπον πρός Πρόσωπον», 2013), μέ τόν διακριτικόν τίτλον “ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ, ζώντας σ’ 
ἕναν ψηφιακό κόσμο”. 

Εἰς τόν περί οὗ ὁ λόγος συλλογικόν τόμον καταβάλεται προσπάθεια νά δοθοῦν 
σύγχρονες ἀπαντήσεις σέ μία σειρά ἐρωτημάτων πού σχετίζονται μέ τήν προσδοκώμενη 
ἐξέλιξη καί βελτίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σύνδεσή του μέ τήν μηχανή καί ἰδιαιτέρως τόν 
ἠλεκτρονικόν ὑπολογιστήν. 

Μερικά ἀπό αὐτά τά ἐρωτήματα εἶναι τά κάτωθι: 
 
Ἐπιτρέπεται νά δημιουργήσουμε νέους «ἰσχυρότερους» καί «ἱκανότερους» 

ἀνθρώπους; Ἀνθρώπους τῆς διεπαφῆς (interface) μέ τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή;  
Ἐπιτρέπεται νά προχωρήσουμε στή διενέργεια ἐκτεταμένων βελτιωτικῶν 

παρεμβάσεων στόν ἄνθρωπο; 
Ἐπιτρέπεται νά παραμερίσουμε τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀδυνάτους, τούς ἀναπήρους, 

τούς διανοητικά διαφορετικούς; 
Ἐπιτρέπεται νά συναινέσουμε σέ μία ἠθική τῆς σκοπιμότητας καί τῆς θεοποίησης 

τῆς ἐπιθυμίας; 
Εἶναι ἡ λύση τῶν προβλημάτων μας ὁ μετάνθρωπος; 
Εἶναι ὁ μετάνθρωπος τό ἀναπόφευκτο μέλλον μας; 
 
Οἱ συγγραφεῖς τοῦ τόμου κ. Δημήτριος Γερούκαλης, κ. Σωτήριος Γουνελᾶς, κ. Ἀθανάσιος 

Μουστάκης, κ. Δημήτριος Μπεκριδάκης καί κ. Ἰωάννης Πλεξίδας προσεγγίζουν τά ἐρωτήματα 
αὐτά, τά ὁποῖα εἶναι ἐκ τῶν πλέον καιρίων καί σημαινόντων θεμάτων τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, 
διερευνώντας τίς σχέσεις ἐπιστήμης, τεχνολογίας, φιλοσοφίας μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογική 
παράδοση. 

Εὐελπιστώντας ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας “Ἱπποκράτης”/Κέντρο 
Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας καί τῶν συνεργατῶν 
της θά συμβάλλει εἰς τήν βελτίωσιν τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν περιβάλλοντα κόσμο, 
τόν συνάνθρωπό του καί τόν Δημιουργό Θεό καί θά προβληματίσει ἀναλόγως, παραδίδουμε 
τόν παρόντα τόμον εἰς τήν κρίσιν τῶν ἐνδιαφερομένων. 

 
                                                                                    

                                                                                             Aπό τήν Γραμματεία    
                                                                                       τής Αστικής Εταιρείας “Ιπποκράτης”/      
                  Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων καί 
                                                                        Προαγωγής τής Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

http://www.kpippokratiskos.gr/

