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Η ανθρώπινη ιστορία επεκτείνεται μόνο σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Σ' αυτό το διάστημα 
πολλά πολιτικά πρότυπα αναπτύχθηκαν. Τυραννία, Δημοκρατία, είναι μεταξύ των 
παλαιότερων. Και τώρα νέες λέξεις, όπως Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός, Καπιταλισμός, 
έχουν προστεθεί σαν διαφορετικά πρότυπα της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ιστορία της ζωής 
όμως, επεκτείνεται σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Η ζωή έχει δοκιμασθεί σε 
απεριόριστες ποικιλίες και έχουν επιζήσει οργανισμοί δια μέσου της δύναμης της επιλογής 
και της εξέλιξης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο βίος μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για 
να επιτευχθούν οι επιθυμητές διαστάσεις και ν' αναπτυχθεί η στρατηγική της κοινωνίας του 
μέλλοντος. 

Η επιβίωση του ανθρώπου θα εξαρτηθεί από τον αυξανόμενο σεβασμό προς τη ζωή. Για να 
αναπτυχθούν οι σωστές κατευθύνσεις και οι εποικοδομητικές μελλοντικές διαστάσεις θα 
χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες για τον βίο. Παγκόσμια παιδεία για την εκτίμηση της 
ζωής μπορεί να οδηγήσεις στο διάλογο και τη συνεργασία των κρατών. 

Η γρήγορη τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει σε πτώση αξιών και σε συναίσθημα 
ανασφάλειας. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τον άνεμο της καταστροφής σ' αυτό το 
συρρικνούμενο κόσμο και προβλέπουν σκοτεινές προοπτικές για το μέλλον. Αυτό το κύμα 
απαισιοδοξίας και φοβισμένης αντιμετώπισης της ζωής πρέπει να αναχαιτιστεί. Η 
ανθρωπότης αναζητά τη σωτηρία της και αισθάνεται την ανάγκη να αγκιστρωθεί επάνω σε 
νέες ιδιεολογίες. Η ιλιγγιώδης πρόοδος μπορεί να καθοδηγηθεί προς νέες κατευθύνσεις και 
να αποτελέσει ένα ζωντανό όνειρο για το μέλλον. Αίτηση θα γίνει προς αναγνωρισμένους 
διεθνείς ηγέτες να συμμετάσχουν στην "βιοπολιτική" και να επανεξετάσουν τις θετικές 
πτυχές των τεχνολογικών προσφορών ούτως ώστε να μετατοπίσουν το κέντρο βάρους από 
τον φόβο προς την ελπίδα. 

Ο βίος προσφέρει ένα έδαφος εμπιστοσύνης για διεθνή συνεργασία και επιτρέπει την 
διείσδυση της τεχνολογικής προόδου σε όλους τους τομείς της κοινωνίας του μέλλοντος. 
Νέες αξίες μπορούν να ανθίσουν και να οδηγήσουν σε διαστάσεις εξέλιξης σε κάθε τομέα 
ανθρώπινης προσπάθειας. Οι διακλαδώσεις του "βίου" μπορούν να υπεισέλθουν στην 
αναδιοργάνωση της κοινωνικής δομής και την επανόρθωση των καταστροφών 
προσφέροντας ένα σύνδεσμο μεταξύ τεχνολογικής προόδου και ηθικών αξιών Η 
«βιοπολιτική» προτείνει διεθνή συνεργασία για την καλύτερη κατανόηση του βίου. 
Παράλληλα με τα εθνικά προβλήματα οι χώρες θα έχουν μία διεθνή υποχρέωση. 
Προηγμένες χώρες μπορούν να αναλάβουν μία παγκόσμια εκπαιδευτική εκστρατεία με 
τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους για να αυξήσουν την ευαισθησία του κοινού σε 
προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος. Θα χρειαστεί ένα κέντρο δράσης ηγετών οι οποίοι 
θα συναντώνται με αυξανόμενο συναίσθημα ευθύνης για την επανεξέταση αξιών. 

Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ιδεώδες διεθνές κέντρο για την αξιολόγηση 
τεχνολογικών προσφορών σε διεθνές επίπεδο. Το πνεύμα συνεργασίας και ο σεβασμός προς 
τη ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτες σε συζητήσεις εφαρμογής της τεχνολογίας. 
Η πολιτιστική προσφορά καθώς και η γεωγραφική θέση και το κλίμα προσφέρουν έναν 



ιδανικό τόπο συνάντησης για την ανταλλαγή απόψεων. Π.χ. η Πάτμος, το νησί του 
Αποστόλου Ιωάννου, μπορεί να χρησιμεύσει ως τόπος συνάντησης θεολόγων για την 
επανεξέταση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στη θρησκεία και την πρόταση συγχρόνων 
αξιών για τον βίο, η Κως, το νησί του Ιπποκράτη, μπορεί να χρησιμεύσει ως πόλος έλξης για 
ιατρικές επιστήμες, η Ικαρία, το νησί του Ίκάρου, για αεροναυπηγούς, η Επίδαυρος για 
θεατρικές μελέτες, η Λέσβος, το νησί της Σαπφούς, για ποίηση, η Σάμος, το νησί του 
Πυθαγόρα, για μαθηματικά, η Ολυμπία για αθλητισμό, η Κνωσός, κοντά στο Μινωικό χώρο, 
για αρχιτεκτονική. ’λλοι χώροι συναντήσεων θα επιλεγούν για τομείς όπως η πολιτική, η 
νομοθεσία, η φιλοσοφία, η γενετική μηχανική, η αρχαιολογία, οι οικονομικές επιστήμες κλπ. 
Οι ειδικοί θα συναντώνται για την επανεξέταση της προόδου και με σκοπό να προσφέρουν 
ένα μήνυμα ελπίδας υποδεικνύοντας την προσφορά της τεχνολογίας στο βίο. Έτσι η Ελλάδα 
μπορεί να γίνει ένα κέντρο για την πρόταση μελλοντικών κατευθύνσεων σε πολλούς τομείς. 
Αυτό το οικουμενικό μήνυμα μπορεί να ανοίξει το δρόμο και να επιτρέψει την 
επανασυγκρότηση της εξέλιξης των αξιών έτσι ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι η 
τεχνολογία δαμάζεται για το δικό του κέρδος και για το σεβασμό προς τη δημιουργία. Ο 
ρόλος του ανθρώπου στο μέλλον μπορεί να τοποθετηθεί σε μία προοπτική ελπίδας. 


