
Θ.Ε.1. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 

1.2. Τεχνολογία 



Κάτι έχει αλλάξει σημαντικά… 

 

 Φανταστείτε τα τελευταία 3.000 χρόνια σαν ένα ρολόι. 

 Για το μεγαλύτερο διάστημα αυτών των ετών η επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων δεν άλλαξε και πολύ. 

o Όμως, μόλις πριν από 11,5 λεπτά (πάνω στο επινοημένο ρολόι που σας ζήτησα να 

φανταστείτε) συνέβη μια σημαντική αλλαγή: 

 Ο Γουτεμβέργιος επινόησε την τυπογραφία. Από τότε, οι αλλαγές στην επικοινωνία 

είναι ολοένα και πιο πυκνότερες. Λόγου χάριν: 

 Πριν 3,5 λεπτά (1838-1844) επινοήθηκαν τα σήματα Μορς. 

 Πριν από 2,8 λεπτά εφεύραμε το τηλέφωνο (1875). 

 Πριν 2,6 λεπτά το ραδιόφωνο (1885). 

 Πριν 1,8 λεπτά την ασπρόμαυρη τηλεόραση (1929). 

 Πριν 1 λεπτό το φαξ (1966). 

 Πριν από 48 δευτερόλεπτα τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (1977), κ.λπ. 



ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

 

• Συνεπώς, δεν άλλαξε μόνο ο τρόπος που επικοινωνούμε, άλλαξε και ο ρυθμός 

των αλλαγών.  

• Και ο ολοένα επιταχυνόμενος ρυθμός πύκνωσε σημαντικά τον χρόνο της 

καθημερινότητάς μας, ή καλύτερα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε 

υποκειμενικά τον χρόνο της καθημερινότητάς μας.  



Κι όλα αυτά τα κατέστησε εφικτά…  

 

• Η Τεχνολογία… 



Από τεχνολογικής πλευράς μέσα σε ενάμιση αιώνα… 

Δεύτερο μισό του 19ου και ολόκληρο τον 20ο … 

Συνέβησαν περισσότερες αλλαγές απ’ όσες είχαν συμβεί τα 

προηγούμενα 3.000 χρόνια… 



Διότι τα τελευταία τριάντα χρόνια μόνο, έχουν συμβεί περισσότερες και 

πιο σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές απ’ όσες συνέβησαν σε όλο το 

προηγούμενο ενάμιση αιώνα!  

 

Ξαφνιάζεστε; Κακώς… 



Τώρα μπορείτε να αναλογιστείτε τα μεγέθη… 

Δεν είναι καθόλου δύσκολο… 



Μιλώντας με το υποκείμενο… 

 

• Είπαμε πως οι αλλαγές είναι δεδομένες. 

• Είναι όμως συνειδητοποιημένες; 

• Τις αντιλαμβανόμαστε όλοι; 

• Όχι απαραίτητα. 

• Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μας αφορούν όλους. 

• Οι αλλαγές στο πως ζούμε και νιώθουμε το χρόνο και τον χώρο μας, την 

πραγματικότητα της ζωής μας, δεν αφορούν μόνο κάποιους τεχνολογικά 

ενήμερους. 

• Μας αφορούν όλους, έστω κι αν δεν το συνειδητοποιούμε. 



Τι συμβαίνει λοιπόν με την τεχνολογία; 

 

Τρέχουν πολλά και 

τρέχουν ολοένα πιο 

γρήγορα. 

Υπάρχει, όμως, χρόνος να 

διερευνήσουμε τις 

συνέπειες, αν υπάρχουν, 

στον ανθρώπινο βίο; 

Ας θέσουμε κάποια 

ερωτήματα. 



Καίρια ερωτήματα [1] 

 

• Τι σημαίνει για τον άνθρωπο που εργάζεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

το γεγονός ότι το smartphone του τον έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή 

«καθισμένο» μπροστά στη «θέση εργασίας» του; 

• Τι σημάνει για τον σύγχρονο εργαζόμενο το γεγονός πως η λεγόμενη 

«ανάπτυξη» είναι συνέχεια ζητούμενο, ένας διαρκής στόχος δίχως τέλος; 

• Τι σημαίνει για την ποιότητα της εργασίας μας το γεγονός ότι είναι κανείς 

έκθετος κάθε ώρα και στιγμή σε «εισβολές επικοινωνίας» (τηλεφωνικές 

κλήσεις, sms, γνωστοποιήσεις από το fb, WhatsApp ή Viber messages, e-mail, 

κ.λπ.;) 

• Τι σημαίνει για το υποκείμενο η αβεβαιότητα ενός κόσμου, που λόγω της 

τεχνολογίας μπορεί να αναδιατάσσει το εργασιακό του δυναμικό απρόβλεπτα 

και καταιγιστικά; 



Καίρια ερωτήματα [2] 

 

• Η επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, τι 

σημαίνει για την ψυχική μας ισορροπία; 

• Για τη φθορά της μνήμης; 

• Για τη βαθύτερη – ρηχότητα των βιωμάτων μας; 

• Για τη συγκρότηση του εαυτού μας, της ταυτότητάς μας; 

• Για τις σχέσεις των ανθρώπων; 

• Τι σημαίνει η εθιστική τάση uploading της ζωής μας in real time στην 

ουτοπία των κοινωνικών δικτύων (τι κάνουμε – που είμαστε – τι φοράμε – τι 

τρώμε – τι πιάνουμε – τι βλέπουμε – τι συναντάμε;) 

• Γιατί παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και τις επιπτώσεις έχει;  



Καίρια ερωτήματα [3] 

 

• Η μείωση των αποστάσεων του κόσμου σε πραγματικό επίπεδο (Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς) και σε φαντασιακό επίπεδο (επικοινωνίες και ιντερνέτ, 

που μας δίνουν την αίσθηση πως όλος ο κόσμος είναι μέσα στο σπίτι μας), τι 

επιπτώσεις έχει στον ανθρώπινο ψυχισμό; 

• Ο άνθρωπος νιώθει άραγε τον κόσμο πιο μικρό και άρα τον εαυτό του πιο 

«ζωντανό» εντός του; 

• Ή νιώθει τον κόσμο πιο αχανή κι άρα τον εαυτό του πιο απειροελάχιστο μέσα 

του;  





ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ. (2018). «Τι τρέχει με την τεχνολογία; Θέτοντας ερωτήματα 

δίχως απαντήσεις…», στη: Σύναξη. 147:5-15. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η   Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Μελετήστε με προσοχή το παραπάνω κείμενο και απαντήστε στο εξής ερώτημα: 

√ Άραγε, ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε συνθήκες «τεχνολογικού σοκ;» 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η   Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν   Ν Ο Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ  

• ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: 

• Συνείδηση ή νοημοσύνη; 

• Ως προς τη δεύτερη, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο προηγμένη και αποτελεσματική από 

την ανθρώπινη. 

• Η μετάβαση από τη νοημοσύνη, την ευφυΐα (intelligence) στη συνείδηση (consciousness), με τρόπο 

πιο συγκρίσιμο με την ανθρώπινη συνειδητότητα. 

 

 

 

 

 

 

Η εμπειρία του σώματος 

Διάδραση με το περιβάλλον 

Όχι συλλογή αφηρημένων 

πληροφοριών και ιδιοτήτων.  

 

Ασύγκριτος όγκος 

 πληροφοριών  

που υποστασιάζει  

 δεξιότητες συνδεμένες  

με ειδική 

«προσωπική ταυτότητα». 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Ανθρωπινότητα 
ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Απανθρωπινότητα 





ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS) 

• Συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο όχι μόνο άνθρωποι αλλά και πράγματα, κυρίως 

συσκευές με αισθητήρες. 

• Αυτοκίνητα, συσκευές, κ.ά. 

• Μεταμοντέρνα μορφή ανιμισμού; 

• Εδώ, «η συνειδητότητα και η σωματικότητα θα είναι κάτι σαν περιττό 

παρακολούθημα μιας αυτονομημένης ροής πληροφοριών που θα έχει καταστεί 

αυτοσκοπός», (σ. 34). 

• Λόγου χάριν: «θα είναι σαν ένα μηχάνημα να εκτελεί το κομποσχοίνι ως 

αυτοσκοπό, ενώ το αν η ανθρώπινη συνείδηση και σωματικότητα θα μετέχει στη 

νοερά προσευχή ή όχι θα είναι δευτερεύον», (ό.π.).  



ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ. (2018). «Άνθρωπος, ζώο ή μηχανή:  

Νέες εκδοχές μια παλιάς σχέσης», στη: Σύναξη, 147:32-34. 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Αφού με προσοχή μελετήσετε τις παραπάνω διαφάνειες (16-19) να εκφράσετε τη γνώμη σας για το 

διφορούμενο θέμα: «συνείδηση ή νοημοσύνη;» 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

Επ’ αυτού έχω να πω… 



ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ. (2018).  

«Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

και οι μετασχηματισμοί της θρησκευτικής 

ταυτότητας», στη: Σύναξη, 147:53. 

 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 Στο παραπάνω κείμενο γίνεται λόγος για παρουσία πολλών εκκλησιών 

στον ψηφιακό κόσμο, μέσω ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.  

 Δύο εκπρόσωποι ομάδων καλούνται να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. 

 Οι υπόλοιποι μαθητές απαρτίζουν το κοινό, που έχει τη δυνατότητα να 

θέσει ερωτήματα και να εκφράσει απόψεις.  



Ε ν   κ α τ α κ λ ε ί δ ι   .   .   . 
 



Τεχνολογικός και αντιθεολογικός  

ο σύγχρονος πολιτισμός. 

Υπερεκτίμηση της τεχνολογίας  

υποτίμηση της θεολογίας. 

Εξάρτηση της ζωής μας  

από την τεχνολογία. 

Η ζωή μας στηρίζεται σε πλήκτρα  

και διακόπτες, συνδέεται με συσκευές. 



ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΓΖΟΣ. (1998).»Τεχνολογία και Θεολογία»,  

στο: Νεοελληνική Φιλοσοφία της Θρησκείας: Θεολογία, Τεχνολογία  

και Ιδεολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 174-175. 

• «Η εξάρτηση της ζωής μας από την τεχνολογία θέτει με τρόπο άμεσο, ριζικό και 

τραγικό το πρόβλημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Όπου υπάρχει εξάρτηση, εκεί 

εμφανίζεται η υποτέλεια και βλασταίνει η αυθαιρεσία». 

• «Κατάληξη όλου αυτού του προβληματικού πλέγματος σχέσεων είναι ο αυταρχισμός, 

ο ολοκληρωτισμός και η απολυταρχία, δηλαδή, η εδραίωση της ανελευθερίας και της 

απανθρωπιάς». 


