Ας δούμε τώρα τα παραδείγματα της ηθικής συμπεριφοράς και της θρησκευτικότητας. Δεν ενδιαφέρει η ηθική συμπεριφορά στην πολιτική και στις
κοινωνικές σχέσεις. Εδώ ρυθμιστικός παράγων της συμπεριφοράς είναι κυρίως
το συμφέρον και η κοινωνική αποδοχή. Εξ αυτού του λόγου ο αδιαφορών πολίτης υιοθετεί, αβίαστα, την διατύπωση: «Όλοι είναι διεφθαρμένοι, άρα δεν
χρειάζεται να γίνει κάτι ώστε να αλλάξει κανείς». Εξ άλλου, η σύγχρονη αδιαφορία στην θρησκευτικότητα έχει αντικαταστήσει τις μηδενιστικές αντιλήψεις
του 19ου αι. Είναι χαρακτηριστικό ότι «ο Θεός έπαψε να είναι πρόβλημα για το
μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας άθεοι η αντιθεϊστές: απλά και μόνο οι άνθρωποι αδιαφορούν για το Θεό … Ο Θεός πέθανε όπως ακριβώς ο γείτονάς μας- το γεγονός δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανένα». (Χ.Λ. Αρανγκούρεν, «Ο χριστιανισμός του Ντοστογιέβσκι και ο δικός
μας», στον τόμο Ντοστογιέβσκι. Εκατό χρόνια από τον θάνατό του, Ευθύνη,
Αθήνα 1981, σσ. 21-22).
Τέλος, υπάρχει το σημερινό και κρίσιμο οικολογικό πρόβλημα. Παρ’ όλον
ότι τα πράγματα στο πλανήτη μας δεν είναι ευοίωνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο σύγχρονος άνθρωπος και πολίτης μένει, επίσης, απαθής. Αλλά για την
διαμόρφωση μιας οικολογικής συνειδήσεως δεν απαιτείται η συμμετοχή σε κάποιο κοματικό μηχανισμό. Προϋποτίθεται κυρίως η ηθική συνείδηση της διατηρήσεως του περιβάλλοντος χώρου και της αρμονικής παρουσίας του ανθρώπου
σε αυτόν. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η σταδιακή απο-ανάπτυξη σε πηγές
και σε περιβάλοντα, τα οποία δεν είναι πλέον το ίδιο εκμεταλλεύσιμα όπως στο
παρελθόν, προκειμένου να επανέλθει η οικολογική ισορροπία.
Στις προθέσεις της
παρούσης αναφοράς δεν
είναι η ανάλυση των κακώς εχόντων πραγμάτων.
Αλλά ότι η αδιαφορία
είναι πλέον μία «κατάσταση» είναι αναμφισβήτητο. Όπως είναι αναμφισβήτητο ότι ο αδιαφορών άνθρωπος ζει
και εργάζεται «εκ του
ασφαλούς». Στην αδιάφορη κατάσταση δεν λειτουργεί το παλαιότερο
σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση. Διότι η αδιάφορη κατάσταση είναι μία επιλογή
σιωπής και όχι λόγου, απραξίας και όχι πράξεως.
(Ευθύνη, τ. 452, 2009, σσ.
372-373)
http://www.pemptousia.gr
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Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες
εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
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Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;
Μαρία Ιωσηφίδου, Νοσηλεύτρια – Μάστερ Θεολογίας

25 Μαΐου 2017

(Προηγούμενη δημοσίευση: http://www.pemptousia.gr/?p=160628)

Τα άλματα που έχουν συντελεστεί στη μοντέρνα τεχνολογία και η εξέλιξη
της επιστημονικής γνώσης, η οποία έχει αποκτήσει στις μέρες μας παγκόσμιο
χαρακτήρα, εξέλιξαν τον χώρο της ιατρικής και της φαρμακευτικής με τέτοιο
τρόπο, ώστε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δύο αυτοί τομείς
κινούνται με αδιανόητες για τα προηγούμενα χρόνια ταχύτητες.
Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, είχε την πεποίθηση την οποία προσπαθούσε να περάσει και στους μαθητές του, ότι «το φάρμακό σου πρέπει να είναι η τροφή σου και η τροφή σου το φάρμακό σου»[1]. Η σημασία της αρχής αυτής
πάντοτε ήταν τεράστια και ειδικότερα στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την
πολυφαρμακία ενισχύεται με την άποψη «το φάρμακό σου είσαι εσύ»[2]. Η παραπάνω φράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή της έννοιας των βλαστοκυττάρων, μια λέξη που ακούγεται όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Σύμφωνα με την Αναστασία Χ. Ιωαννίδου,[3] τα βλαστοκύτταρα μπορούν να παρομοιαστούν απλοποιημένα αν θεωρήσουμε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένας ηλεκτρο-

νικός υπολογιστής με ένα αντίγραφο του σκληρού του δίσκου, ο οποίος περιέχει
όλα τα κρίσιμα εκείνα αρχεία που αρκούν για την ανάκτηση του συστήματος σε
περίπτωση μη προβλέψιμης αστοχίας, όπως θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα ένας ιός. Ο καθηγητής γενετικής Λουκάς Μιχαήλ αναφέρει σε ομιλία
του[4] ότι τα βλαστοκύτταρα είναι αδιαφοροποίητα αρχέγονα κύτταρα, τα οποία
έχουν την ικανότητα να αναπαράγονται και να πολλαπλασιάζονται διαρκώς,
αλλά και να διαφοροποιούνται μετατρεπόμενα σε κύτταρα διαφόρων ιστών και
οργάνων ενός οργανισμού. Ο όρος «βλαστικά» έχει υιοθετηθεί για να περιγράψει ότι τα κύτταρα αυτά είναι η παρακαταθήκη για την δημιουργία (βλάστηση)
άλλων κυττάρων[5]. Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για αδιαφοροποίητα κύτταρα, δηλαδή κύτταρα που δεν έχουν αναπτύξει δομές και δεν έχουν κατασκευάσει πρωτεΐνες χαρακτηριστικές εξειδικευμένων κυτταρικών ειδών που μπορούν
να πολλαπλασιαστούν και να αυτοαναλυθούν για μεγάλες χρονικές περιόδους
μέσω κυτταρικών διαιρέσεων. Ο πιο συνηθισμένος
τρόπος που χρησιμοποιείται από τα βλαστοκύτταρα
για τον πολλαπλασιασμό
τους είναι η μέθοδος της
διαίρεσης. Η διαίρεση ενός
βλαστοκυττάρου μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα
είτε την δημιουργία δυο
ώριμων κυττάρων, τα οποία στη συνέχεια διαφοροποιούνται στην κατεύθυνση των εξειδικευμένων Εικόνα 1 . Περιγραφή βλαστοκυττάρων (πηγή: Εθνικό Κέντρο ερευκυττάρων που αποτελού- νών, http://www.certh.gr/dat/0E98F387/file.pdf)
σαν τον ιστό από τον οποίο προήλθε το αρχικό βλαστοκύτταρο, είτε την δημιουργία ενός κυττάρου που θα ακολουθήσει την προηγούμενη πορεία προς την
δημιουργία ιστού και ενός καινούριου βλαστοκυττάρου.
Όλα τα βλαστοκύτταρα μπορούν να έχουν σημαντική χρησιμότητα στην
ιατρική έρευνα, αλλά κάθε τύπος έχει και διαφορετικές πιθανές εφαρμογές αλλά και περιορισμούς. Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα τα οποία λαμβάνονται σε
πολύ πρώιμο στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης έχουν την δυνατότητα να παράγουν όλων των ειδών τα ανθρώπινα κύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα που μπορούν να ληφθούν από ιστούς πλήρους ανεπτυγμένου ανθρωπίνου οργανισμού,
από μωρά έως και ενήλικες, περιορίζονται στην παραγωγή μόνο συγκεκριμένων
κυττάρων. Πρόσφατες μελέτες οδήγησαν στην ταυτοποίηση βλαστοκυττάρων
στο αίμα του ομφάλιου λώρου και στον πλακούντα που δίνουν τη δυνατότητα
παραγωγής αιματολογικών κυττάρων διαφόρων τύπων[6].

Τα βλαστοκύτταρα, εκτός από το διαχωρισμό σε εμβρυικά και ενήλικα,
μπορούν να διαχωριστούν και ανάλογα με τους ιστούς στους οποίους μπορούν να
διαφοροποιηθούν. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική κατηγοριοποίησης, διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και τα μεσεγχυματικά.
Τα πρώτα αποτελούν την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος και του
ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Υπάρχουν σε μεγάλο πλήθος κυρίως
στο μυελό των οστών, στο αίμα του ομφαλίου λώρου (ή ομφαλοπλακουντικό αίμα)
και το περιφερειακό αίμα[7]. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα δεν μπορούν να παράγουν
αίμα, αλλά χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα δημιουργίας άλλων κυττάρων
όπως αυτά των οστών, του μυοκαρδίου, χονδροκύτταρα, κύτταρα των νεύρων, του
δέρματος, των μυών και λιποκύτταρα. Τα βρίσκουμε στην γέλη του Wharton – ενός
τμήματος του ομφαλίου λώρου – και στο μυελό των οστών.
(Συνεχίζεται)
http://www.pemptousia.gr

Η κοινωνία της αδιαφορίας

Δημήτρης Μπαλτάς, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

25 Μαΐου 2017

Στην παρούσα αναφορά θα δείξω ότι από την αμφισβήτηση, την σχετικοποίηση και την απόρριψη εκ μέρους του μηδενιστικού πνεύματος, που καλλιεργήθηκε
εντόνως τον 19ο αι., έχει οδηγηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και εν γένει η σημερινή κοινωνία, στην ενσυνείδητη αδιαφορία απέναντι σε αξίες, σε θεσμούς και
στα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα σημειωθεί εκ προοιμίου ότι η αδιαφορία δεν συσχετίζεται μόνον με την πολιτική απάθεια, όπως συνήθως επισημαίνεται, αλλά αφορά, επίσης, την ηθική συμπεριφορά, τις κοινωνικές σχέσεις, την θρησκευτικότητα και την οικολογική συνείδηση. Είναι γεγονός ότι ο αδιαφορών άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την πολιτική απραξία, στην οποία, κατά μία άποψη,
έχει οδηγήσει η διαμόρφωση της κοινωνίας της καλοπέρασης: «Στην εποχή της
κοινωνίας της καλοπέρασης, αυτό που επιδιώκεται είναι να ενισχυθεί η απολιτικοποίηση, η αποϊδεολογικοποίηση και η πολιτική απάθεια, να πεισθούν οι πολίτες
πως τα πράγματα πάνε καλά και πως η καταναλωτική ικανότητα επαυξάνεται επειδή εκφράζουν τη νέα γραφειοκρατία τεχνοκράτες πολιτικοί άνδρες, επαγγελματίες και πεπειραμένοι της κυβερνητικής επιχείρησης» (Χ.Λ. Αρανγκούρεν, Για την
δημοκρατία και τον πολιτισμό, Ευθύνη, Αθήνα 2004, σ. 9). Πηγή:wikimedia
commons Οπωσδήποτε και στην σύγχρονη πολτική υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ο
αδιαφορών πολίτης αφήνει τις λύσεις των αντιστοίχων προβλημάτων σε άλλους.
Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους τεχνοκράτες (;) ερήμην των πολιτών.
Κατ’ ουσίαν, ο πολίτης που συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να
χαρακτηρισθεί ενεργεία πολίτης, καθ’ όσον δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο στην πόλη. Συναφής παράμετρος είναι η ατομικιστική κατοχύρωση και συμπεριφορά. Αν
και αυτός ο ανθρωπολογικός τύπος δεν ενδιαφέρεται για τα συλλογικά επιτεύγματα, επιδεικνύει, πολλές φορές, ένα άκρατο ατομικισμό, αγωνιζόμενος για τα «δικαιώματά του».

