Όταν βόµβες εκρήγνυνται, να βλέπεις µέσα από τα µάτια ενός πιστού σκύλου
Έχετε ποτέ ονειρευτεί να κοιτάζετε τον κόσµο µέσα από τα µάτια ενός σκύλου; Μέσα από τα
µάτια ενός πιστού σκύλου; Στην Ελληνική µυθολογία, υπάρχει ένας πολύ διάσηµος σκύλος, ο
οποίος λέγεται Άργος. Ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, όλοι οι
άνθρωποι της Ιθάκης πίστευαν ότι ο Οδυσσέας ήταν νεκρός, εκτός από το σκύλο του Άργος.
Ο Άργος περίµενε την επιστροφή του Οδυσσέα για 20 χρόνια.
Σήµερα 132 άνθρωποι βλέπουν τον κόσµο µέσα από τα µάτια του πιστού σκύλου Άργου του
Οδυσσέα. Επειδή το όνοµα αυτού του πιστού σκύλου δόθηκε σε µια από τις πιο σηµαντικές
ανακαλύψεις του ιατρικού κόσµου, το «βιονικό» µάτι. Με αυτήν ένα τσιπ τοποθετείται στον
αµφιβληστροειδή
των
ασθενών
που
είναι
τυφλοί
λόγω
µελαγχρωστικής
αµφιβληστροειδοπάθειας. Μέχρι την περασµένη εβδοµάδα 132 άνθρωποι στον κόσµο
άρχισαν να βλέπουν µε αυτό το βιονικό τσιπ.
Το 133ο βιονικό τσιπ εγκαταστάθηκε στην Κωσταντινούπολη, όταν οι βόµβες εξερράγησαν
στην Άγκυρα την περασµένη εβδοµάδα.
Φυσικά η οπτική µας µνήµη δεν είναι κάτι που µπορεί να ανιχνευθεί εύκολα, το γεγονός
δηλαδή να βλέπει κανείς µε ένα τσιπ. Είναι κάτι που µας θυµίζει την ταινία Terminator.
Αλλά αυτό είναι πλέον µια πραγµατικότητα.
Αυτή ήταν η τρίτη επιτυχυµένη εµφύτευση του ηλεκτρονικού chip Argus στη Τουρκία. Ο
επικεφαλής της ιατρικής οµάδας που πραγµατοποίησε την επέµβαση αυτή, είναι ο
παγκοσµίως γνωστός Κρητικός Καθηγητής ∆ρ. Ιωάννης Παλλήκαρης, του Νοσοκοµείου
Dünyagöz.
Ο Καθηγητής µοιράστηκε τον ενθουσιασµό του σε µια επιστολή που µου έστειλε. Αλλά είχε
µια ερώτηση. Αυτό το ερώτηµα µπορούµε να απαντήσουµε µέσα από τα µάτια ενός
ανθρώπου που είναι πιστός στην συνείδησή του.
Ο Καθηγητής ρωτάει «Μου ήταν αδιανόητο να φανταστώ µέσα στη αδιαπέραστη ζούγκλα
των τυφλών ιθαγενών που στο επόµενο βήµα τους παραµονεύει ο θάνατος, να αντικρύσω ένα
Ευρωπαίο τυφλό µε το λευκό µπαστούνι και τον εκπαιδευµένο σκύλο του να ακολουθεί µε
σχετική ασφάλεια της κίτρινες ανάγλυφες γραµµές των πεζοδροµίων...`.
Σ’αυτή την Κυριακή που η άνοιξη πλησιάζει, η συζήτηση αυτή µπορεί να σας φαίνεται ως
κάτι συνηθισµένο και απλό. Αλλά, όµως το θέµα αυτό για έναν γιατρό αφηγείται µια
δραµατική κατάσταση όπως στην ταινία «η Εκλογή της Σόφι».
Μια τέτοια επέµβαση θα κοστίζει λιγότερα από 200 χιλιάδες δολάρια. Με αυτό το ποσό ποιός
εχει όµως δικαίωµα περισσότερο στο φως; Ποιος θα έχει προτεραιότητα; 1000 αυτόχθονες
ιθαγενείς απο το βάθος της ζούγκλας ή ένας πολίτης µιας ευρωπαϊκής χώρας;
Ο καθηγητής Ι. Παλλήκαρης αναφέρει στην επιστολή του ότι «Η απάντηση του Θεού περί
ισότητας των ανθρώπων φαίνεται αυτονόητη, όπως και εκείνη ενος λογικού ανθρώπου. Ολοι
µαζί να διεκδικούν µε το ίδιο δικαίωµα το φως, αλλα σε διαφορετικούς κόσµους. Η πιο
πίθανη προσέγγιση βέβαια θα ήταν να έχω όλους αυτούς στο εξεταστήριο µου.

Αλίµονο... Είναι αδύνατον να δώσει ένας γιατρός µια απάντηση αντί του Θεού. Για να
µπορούµε να µείνουµε πιστοί στις απαντήσεις του Θεού, έχουµε ανάγκη για την λογική και
την
ίδια
στιγµή
για
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άτοµα
και
οργανισµούς.
Βόµβες εκρήγνυνται παντού. Οι ακτές µας είναι γεµάτες µε πτώµατα µωρών. Αλλά δεν
σταµατάνε τα καλά παιδιά...
Την περασµένη εβδοµάδα, 10 από αυτά κάθισαν σε ένα τραπέζι µαζί και ολοκλήρωσαν τον
«κύκλο του φωτός». Και έτσι στο Νοσοκοµείο Dünyagöz πραγµατοποιήθηκε η τρίτη
επιτυχυµένη εµφυτευση του ηλεκτρονικού τσιπ Argus. Μέσα σε αυτά τα 10 άτοµα
βρίσκονταν οι άνθρωποι του Orbis, αναζητωντας βοήθεια για τους τυφλούς της Αφρικής, απο
την Τουρκία, οι όποιοι µέχρι σήµερα έχουν προσφέρει ιατρική βοήθεια σε 23 εκατοµµύρια
ανθρώπους στον κόσµο, εθελοντές ιατροί και οι εκπρόσωποι της οικογένειας Καπιτζιογλου
που έφερε το οικονοµικό βάρος.
Πέρυσι περνώντας από την Ιθάκη µε τον Μustafa Taviloğlu, κοιτάξαµε στα βουνά που ζούσε
ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας µετά από 10 χρόνια στον Τρωικό πολέµο επέστρεψε στη Ιθάκη.
Ο Άργος αναφέρεται ως ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα που αναγνώρισε το αφεντικό του
ύστερα από είκοσι χρόνια. Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι ο Οδυσσέας ήταν µεταµφιεσµένος
σε ζητιάνο. Ο Άργος ήταν πια πολύ γέρος και κουρασµένος. Για τελευταία φορά θέλησε να
χαιρετήσει τον αφεντικό του και κούνησε ήπια τηνν ουρά του. Αµέσως µετά, ο Άργος πέθανε.
Σήµερα που δόθηκε το όνοµα Άργος στο τσιπ αυτό το οποίο δίνει στους τυφλούς την
ευκαιρία να δουν και να αναγνωρίσουν τον κόσµο, συµβολίζει επίσης την πίστη των γιατρών
στην ανθρώπινη ζωή.

