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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έτος 2000, για πολλά χρόνια υπήρξε το φετιχιστικό ορόσηµο που συµβόλιζε κατά
απόλυτο σχεδόν τρόπο, την έννοια του µέλλοντος για τον ανθρώπινο πολιτισµό. Αναλογιζόµενοι
ότι βρισκόµαστε µόλις τρία χρόνια πριν από την συγκεκριµένη ηµεροµηνία, είµαστε
αναγκασµένοι να ανασυνθέσουµε την εικόνα αυτού του µέλλοντος, µε έναν τρόπο που θα αφορά
περισσότερο το "υπαρκτό" και το "πιθανό", παρά το "φανταστικό". Αυτή ακριβώς η έννοια του
"φανταστικού", όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, έδινε κατά κάποιο τρόπο µια µορφή
ασυλίας στην επιστηµονική και τεχνολογική σκέψη.
Η ασυλία αυτή µπορούµε να πούµε ότι άρχισε να αίρεται στα µέσα του αιώνα που
διανύουµε, όταν τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας άρχισαν να γίνονται χειροπιαστά και η εξέλιξή
της εκθετική. Με αυτή ακριβώς τη µορφή προόδου, η τεχνολογία άρχισε να γίνεται κεντρικός
παράγοντας στις επιστήµες του ανθρώπου, οι οποίες πλέον οφείλουν να µελετούν την πορεία και
την εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών σε σχέση µε αυτή. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα ρεύµα
απόψεων το οποίο έθεσε την τεχνολογία στο κεντρικό σηµείο της σκέψης του, διαµορφώνοντας
και εκφράζοντας κάποιες µάλλον θετικές και αισιόδοξες εικόνες - προβλέψεις, για την πορεία
των κοινωνικών σχηµατισµών στο µέλλον.
Στο κείµενο που ακολουθεί θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε µερικές εικόνες που
κυρίως αφορούν επικοινωνιακές, κοινωνικές και καθηµερινές παραστάσεις του άµεσου
µέλλοντος και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα µας οδηγήσουν σε αυτές. Με αυτή τη βάση, θα
ερευνήσουµε µερικά θεµελιώδη ερωτήµατα - κάτω από το πρίσµα των απόψεων του
τεχνολογικού ντετερµινισµού - και κυρίως τον τρόπο µε τον οποίο αυτά τα ερωτήµατα θα τεθούν
στο µέλλον, µε την µορφή που θα περιγραφεί στην αµέσως επόµενη ενότητα.

2. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000
Πώς θα είναι η ζωή µετά το ορόσηµο του 2000; Πώς θα διαµορφωθούν οι βασικές
έννοιες της ανθρώπινης ζωής και επικοινωνίας από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο επερχόµενο
µέλλον; Μέχρι ποιο σηµείο η τεχνολογία θα αλλάξει την αντίληψη µας για τον κόσµο και στο
καθηµερινό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο;
Με την χρήση της τεχνολογίας θα αλλάξουν βασικές έννοιες της κοινωνικής ζωής και
συµπεριφοράς των ανθρώπων. Βασιζόµενοι κυρίως στο πρόγραµµα "Vision of the Future" της
Phillips, αλλά και στα γραπτά των πιο γνωστών µελλοντολόγων όπως οι Toffler, Naisbitt,
Gaudin, Popcorn και άλλοι, θα παρουσιάσουµε βασικές έννοιες και την πιθανή εξέλιξή τους στο
µέλλον.
Οι δύο βασικοί άξονες της εξέτασης µας θα είναι ο Χρόνος και ο Χώρος, οι οποίοι ως
έννοιες έχουν απασχολήσει τη φιλοσοφική σκέψη, από την εποχή του ∆ιαφωτισµού και µετά. Ο
Ι. Kant θέτει το ερώτηµα: "τι είναι ο χώρος και ο χρόνος; Είναι υπαρκτές πραγµατικότητες; 'Η,
αν δεν είναι αυτό, τότε είναι ορισµοί ή σχέσεις πραγµάτων, αλλά ως τέτοια ανήκουν σ' αυτά τα
πράγµατα, ακόµη κι αν αυτά δεν είναι διατηρήσιµα; 'Η τέλος είναι ορισµοί και σχέσεις οι οποίοι
υπάρχουν έµφυτοι, διαισθητικά µόνο µέσα µας και άρα στην υποκειµενική φύση του µυαλού
µας, εκτός του οποίου τέτοια κατηγορήµατα όπως ο χώρος και ο χρόνος δεν αναφέρονται
πουθενά;" (Ι. Kant, "Selections - Critique of Pure Reason", σελ. 47). Με βάση τα νέα δεδοµένα,
αυτές οι δύο έννοιες τι µορφή θα έχουν στο άµεσο µέλλον;
ΧΡΟΝΟΣ
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο βασικοί τρόποι µε τους οποίους ο άνθρωπος
αντιλαµβάνεται το χρόνο σήµερα. Ένας είναι ο συνεχώς αυξανόµενος ρυθµός της ζωής. Οι
άνθρωποι έχουνε την αίσθηση ότι πολλά πράγµατα συµβαίνουν ταυτόχρονα, ότι κάνουν πολλά
την ίδια στιγµή και ότι ποτέ ο χρόνος τους δεν είναι αρκετός για να ανταποκριθούν στις ανάγκες
της σύγχρονης διαβίωσης. Σε αντίθεση µε αυτόν, ένας άλλος τρόπος αντίληψης του χρόνου, είναι
η µη ύπαρξη του. Αυτές είναι οι στιγµές που ο χρόνος φαίνεται να έχει σταµατήσει, στιγµές
ξεκούρασης, αυτοσυγκέντρωσης και αναλογισµού. Είναι ακόµη στιγµές που καταλαβαίνουµε την
σχέση µας µε το παρελθόν, την προσωπική µας κληρονοµιά και βλέπουµε έτσι τον εαυτό µας
σαν ένα µέρος µιας συνεχιζόµενης παράδοσης. Αυτές οι δύο αντιλήψεις του χρόνου, φαίνονται
να είναι αντίθετες και ασύµβατες µεταξύ τους. Οι πιεστικές ανάγκες του παρόντος και του
άµεσου µέλλοντος συχνά µας αποτρέπουν να δούµε και να εκτιµήσουµε την συνολικότερη
ανθρώπινη (ή και κοινωνική) εικόνα. Η έννοια αυτή του χρόνου, καθώς κινείται µε ταχύτητα
δίπλα µας, µοιάζει να είναι φαινόµενο της σύγχρονης εποχής αλλά στην ουσία έχει τις ρίζες της
σε παλαιότερες περιόδους και πολιτισµούς της ανθρώπινης ιστορίας. Οι άνθρωποι απλά

επανακαλύπτουν την ανάγκη να παντρέψουν αυτές τις δύο αντιλήψεις, πράγµα το οποίο οδηγεί
στην παραγωγή νέων συµπεριφορικών µοντέλων.
Στις προηγµένες κοινωνίες, ο χώρος της δουλειάς και του παιχνιδιού, της εκπαίδευσης
και της διασκέδασης, της βιοµηχανίας και της τέχνης, οι ιδιωτική και οι δηµόσιοι χώροι δεν είναι
πλέον απόλυτα διαχωρισµένοι. Στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, αυτό οδηγεί στην εξαφάνιση
της έννοιας του "διαλείµµατος" και του "κενού χρόνου". Κινούµαστε από το ένα ραντεβού στο
άλλο, από την µία δραστηριότητα στην επόµενη, οι συναλλαγές και οι επικοινωνίες σε
παγκόσµιο επίπεδο συνεχίζονται ανεξάρτητα από το αν είναι µέρα ή νύχτα και ανεξάρτητα από
το εάν είµαστε ξύπνιοι ή κοιµόµαστε. Οι εταιρείες πραγµατοποιούν συµµαχίες κάνοντας τα
διεθνή σύνορα ολοένα και πιο δυσδιάκριτα, το βιοµηχανικό, χρηµατιστηριακό και
συναλλαγµατικό σύστηµα γίνεται όλο και πιο παγκόσµια δοµηµένο. Ακόµη και στο καθηµερινό
επίπεδο, στον ίδιο το χώρο του σπιτιού µας εκτελούµε πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα:
µαγειρεύουµε καθώς βλέπουµε τηλεόραση, παρακολουθούµε τα παιδιά ενώ είµαστε µε τους
φίλους µας στο καθιστικό και δουλεύουµε ακούγοντας µουσική.
Η τεχνολογία µας βοηθάει να εκτελέσουµε συγχρόνως όλες αυτές τις εργασίες (multitasking). Υπάρχει η αίσθηση ότι οι φυσιολογικοί ανθρώπινοι ρυθµοί που καθόριζαν την
αλληλουχία των γεγονότων έχουν αντικατασταθεί από τους επιταχυνόµενους ρυθµούς που
υπαγορεύει η τεχνολογία.
Από τη στιγµή που ο χρόνος δεν µπορεί πλέον να προσδιορισθεί µε όρους που έχουν να
κάνουν µε την αλληλεπίδραση της διάρκειας των ενεργειών, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να
εφευρίσκουν νέα κριτήρια για την αξιολόγηση του. Ένα απ' αυτά είναι το είδος της ποιότητας
που παρέχει ο χρόνος στη ζωή τους. Καθώς το παρόν είναι ασφυκτικά γεµάτο από
δραστηριότητες, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η συνεχόµενη ανάγκη (πλασµατική ή µη) να είµαστε
απασχοληµένοι, να µας οδηγήσει στο να χάσουµε την επαφή µε τον εαυτό µας και αποκοπούµε
από την ιστορία. Προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την ισορροπία µεταξύ της εργασίας και της
ανάπαυσης, οι άνθρωποι αρχίζουν να ψάχνουν το νόηµα κοιτάζοντας την δική τους προσωπική
και οικογενειακή ιστορία, σε µια περαιτέρω προσπάθεια να γεφυρώσουν το χάσµα του
παρελθόντος µε το µέλλον. Το τρέχον ενδιαφέρον για το παρελθόν, τις προσωπικές µας ρίζες και
αυτό το οποίο ανεξάρτητα αλλά και οµαδικά είµαστε ή θα γίνουµε, φανερώνει την έκφραση της
ανάγκης µας να ανακαλύψουµε αυτή την διάσταση της ποιότητας και του βάθους της εµπειρίας,
πράγµατα που έχουµε αποτύχει να βρούµε είτε στο ταχύτατα εναλλασσόµενο παρόν, είτε στο µη
προβλέψιµο µέλλον.
ΧΩΡΟΣ
Όπως και µε το χρόνο, υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιληφθούµε το χώρο. Από τη µία
πλευρά οι άνθρωποι ορίζουν το χώρο σε στενά, τοπικά πλαίσια και από την άλλη τον ορίζουν
εξαφανίζοντας όσα περισσότερα όρια µπορούν. Σαν άνθρωποι, µας αρέσει η αίσθηση του να
έχουµε τον δικό µας, ξεκάθαρα προσδιορισµένο χώρο. Να µπορούµε να δούµε τα όριά του, να

είναι άνετος και σαφώς αναγνωρίσιµος σαν δικός µας. Κατά µια έννοια αυτή η ανάγκη,
φανερώνει την αίσθηση της απειλής από ένα πολύπλοκο και µπερδεµένο "εξωτερικό κόσµο" σε
σύγκριση µε τον δικό µας, ο οποίος λειτουργεί µε προστατευτικά.
Τα επίπεδα στα οποία µπορεί να µεταφερθεί και να παρατηρηθεί αυτή η διαπίστωση
είναι πολλά. Με την κατάρρευση του συστήµατος στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισµού,
παρουσιάσθηκε η αναζωπύρωση πολλών εθνικών και εθνικιστικών ταυτοτήτων, οι οποίες
βρίσκονταν θαµµένες για πολλές δεκαετίες. Οι θρησκευτικές φουνταµενταλιστικές κοινότητες
µπορούν να θεωρηθούν µια παρόµοια περίπτωση οµαδικής ταυτότητας, αν και δεν είναι τόσο
σαφώς γεωγραφικά προσδιορισµένη. Σ' ένα πιο προσωπικό επίπεδο παρατηρούµε την ανάγκη
των ανθρώπων να αποτραβηχτούν στην ασφάλεια του σπιτιού τους και της κοινωνικής οµάδας
που ανήκουν, αντί να µετέχουν σε κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Αυτή η προσωπική
αίσθηση του "κλεισίµατος" και του "περιορισµού" µέσα στην ασφάλεια και την άνεση του
ιδιωτικού χώρου, οδηγεί λογικά στην δηµιουργία ατοµιστικών αντιλήψεων σχετικά και µε άλλα
δεδοµένα, µε τρόπο που να δηλώνετε κάποια µορφή ατοµικής ταυτότητας.
Παρ' όλ' αυτά σε ένα περισσότερο συλλογικό πλαίσιο, παρατηρούµε ότι κάποιες µορφές
ταυτότητας έχουν αρχίσει να τονίζονται µε ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, ενώ ορισµένες άλλες
συγχωνεύονται. Στο πολιτικό επίπεδο, βλέπουµε την αυξανόµενη τάση συνεργασίας όπως αυτή
προκύπτει από την σταδιακή οµοσπονδιοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την όλο και µεγαλύτερη εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρου εµπορίου στην
αµερικανική ήπειρο. Σ' ένα πιο προσωπικό επίπεδο, συνεργασίες και συµµαχίες, συνεχώς
αυξάνονται. Χάρη στο τηλέφωνο, το Ε-mail και την σύγχρονη τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών,
µπορούµε να είµαστε παρόντες σε µέρη που βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις. Μπορούµε να
επικοινωνούµε ανεξαρτήτως της απόστασης µε µία αµεσότητα και ευκολία που θα βρίσκονταν
πέρα από κάθε σκέψη πριν από µερικές γενιές. Μπορούµε ακόµη να συµµετέχουµε σε εικονικές
κοινότητες καθώς συνεχίζουµε να παραµένουµε µέλη της δικής µας τοπικής, φυσικής
κοινότητας. Ήδη σαν έννοια έχει εισαχθεί ο όρος "body net", ο οποίος σύµφωνα µε τον Μ.
∆ερτούζο (∆ιευθυντή του Laboratory for Computer Science του ΜΙΤ), παραπέµπει στην
δυνατότητα του ανθρώπου να χρησιµοποιεί ο ίδιος τον εαυτό του ως "επικοινωνιακό κόµβο και
να µιλάει σε πραγµατικό χρόνο µε τον οποιοδήποτε, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, υπό την
προϋπόθεση ότι θέλει να επικοινωνήσει" (http://www.msnbc.com/news/6/100.asp, συνέντευξη
του Μ. ∆ερτούζου στο site του δικτύου NBC). Σαν αποτέλεσµα αυτών, η υποκειµενική µας
εµπειρία για την απόσταση έχει αλλάξει και τα φυσικά όρια δεν αποτελούν πλέον εµπόδια στην
δυνατότητα της επικοινωνίας µας µε ανθρώπους σε αποµακρυσµένα µέρη.
Αυτές οι δύο αντιλήψεις για το χώρο και το χρόνο είναι και οι κύριοι παράγοντες που
θα καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι θα σκέφτονται και θα δρουν στα επόµενα
χρόνια. Παρ' όλ' αυτά, οι αντιλήψεις αυτές θα αλληλεπιδράσουν µε ένα µεγάλο αριθµό από άλλες
πιο συγκεκριµένες έννοιες και θα δηµιουργήσουν ένα µεγάλο εύρος νέων συµπεριφορικών
µοντέλων.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει µια απλή αναφορά στις τεχνολογίες που θα οδηγήσουν
την εξέλιξη στο µέλλον. Το να προβλέψει κανείς την πιθανή εξέλιξη της τεχνολογίας είναι
δύσκολο γιατί αυτή εξαρτάται όχι µονό από την πραγµατική εξέλιξη αλλά µε ένα ευρύ φάσµα
κοινωνικών µεταβλητών, όπως η εµπορικότητα των προϊόντων, οι κοινωνικές ανάγκες, οι
κυβερνητικές πολιτικές, τα διεθνή standards και πολύ συχνά η εµφάνιση τεχνολογιών που δίνουν
νέα τροπή στο γεγονός της αποδοχής ή µη από το κοινό.
Θα παρουσιάσουµε πολύ σύντοµα ορισµένες από τις τεχνολογικές εφαρµογές που
φαίνονται να είναι οι πλέον υποσχόµενες και έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες χρήσης.
Υπολογιστική Ισχύς: Τα micro chips σιλικόνης διπλασιάζουν την υπολογιστική ισχύ
κάθε 18 µήνες, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το πιο πιθανό είναι ότι το 2000 θα έχουµε την
δυνατότητα να αποθηκεύσουµε πολύ περισσότερη πληροφορία απ' όση σήµερα θέλουµε και
χρειαζόµαστε.
Αναγνώριση και Ανασύνθεση Φωνής: Θα υπάρχουν συγκεκριµένα micro chips τα οποία
θα µετατρέπουν την φωνή σε κείµενο και το κείµενο σε φωνή. Συνεργαζόµενα αυτά µε ένα fax
για παράδειγµα, θα µπορούνε να διαβάζουν τα µηνύµατα σε τυφλούς ή να στέλνουνε µηνύµατα
από τυφλούς.
Βοηθητικά Προγραµµατιστικά Συστήµατα (Software Agents): Η εξέλιξη της τεχνητής
νοηµοσύνης πλησιάζει σε µια φάση όπου συστήµατα µπορούν να προγραµµατιστούν για να
προβλέψουν καταστάσεις χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα πείρα και να δράσουν ανάλογα. Τα
προγράµµατα θα "ξέρουν" τι χρειάζεται ο άνθρωπος-χρήστης στην κατάλληλη στιγµή και θα το
πραγµατοποιούν αυτόµατα γι' αυτόν. Θα είναι σα να έχουµε µία µικρή κοινότητα από
προσωπικούς "βοηθούς". Αυτή η εξέλιξη είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει τον τρόπο που
αλληλεπιδρούµε µε τις συσκευές που µας περιβάλλουν. Θα αρχίσουµε να τις βλέπουµε µ' ένα πιο
προσωπικό µάτι σαν συσκευές που "συνεργάζονται" µαζί µας. Κι αυτό µε τη σειρά του θα κάνει
πιο φυσική την διαδικασία µε την οποία θα επικοινωνούµε µε αυτές δια µέσω της φωνής και των
επιθυµιών µας. "Ο υπολογιστής θα εξελιχθεί σιγά-σιγά σ' έναν υπηρέτη µε άψογο αγγλικό στυλ"
(Ν. Negroponte, "Being Digital", 1995, σελ. 101).
Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality): Σε συνδυασµό µε αισθητήρες που
παρακολουθούν τις κινήσεις µας και συσκευές που αναπαριστούν την αίσθηση της επαφής στο
σώµα µας, υπολογιστικά προγράµµατα µπορούν να δηµιουργήσουν τεχνητές εικόνες και
αντιδράσεις οι οποίες µας προσφέρουν την εµπειρία του να βρισκόµαστε µέσα σε µία άλλη,
εικονική πραγµατικότητα. Υπάρχουν άπειρες σχεδόν εφαρµογές στον χώρο των παιχνιδιών και
της διασκέδασης ενώ οι συσκευές εικονικής πραγµατικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν

ακόµη για να µας προσφέρουν δύσκολα πραγµατοποιήσιµες ή και επικίνδυνες εµπειρίες, όπως το
πώς να εκπαιδεύεται ο κόσµος να αντιδρά σε περιπτώσεις φυσικών (ή µη) καταστροφών και του
να εκτελεί πολύπλοκες διεργασίες (εικονικές εγχειρήσεις, εξοµοιωτές πτήσεων, κλπ.).
"Υπολογίζω ότι µέσα στα πέντε προσεχή χρόνια περισσότεροι από ένας στους πέντε ανθρώπους
θα χρησιµοποιούν µικροοθόνες υπολογιστών στερεωµένες στο κεφάλι τους, ενώ θα ταξιδεύουν
µε λεωφορεία, τραίνα και αεροπλάνα" (Ν. Negroponte, συνέντευξη στο περιοδικό "WIRED",
http://nicholas.www.media.mit.edu/people/nicholas/WIRED 1-06. html, 25 April 1997).
"Σκεπτόµενα" Υλικά: Καθηµερινά υλικά θα εξελιχθούν σε "σκεπτόµενα" και θα
αρχίσουν να αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους. Θα αναπτύξουν τις δικές τους αισθήσεις και
σαν τον χαµαιλέοντα θα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο
θα βρίσκονται. Τα "σκεπτόµενα" υλικά τροποποιούν την συµπεριφορά τους ανάλογα µε τις
καταστάσεις στην οποία βρίσκονται, αλλάζουν το σχήµα τους, την σκληρότητά τους, τη θέση
τους, τη φυσική τους συχνότητα ή και άλλα µηχανικά χαρακτηριστικά αντιδρώντας σε αλλαγές
της θερµοκρασίας ή των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Τέτοια υλικά χρησιµοποιούνται ήδη στη
διαστηµοναυπηγική και σε άλλες ειδικές βιοµηχανικές εφαρµογές.
"Ενεργά" Πλαστικά: Κάποτε τα πλαστικά χρησιµοποιούνταν απλά ως µονωτικά υλικά.
Παρ' όλ' αυτά δηµιουργώντας µια δοµή από διάφορα επίπεδα πλαστικού, το καθένα διαφορετικά
φορτισµένο, θα είναι δυνατό να εξοµοιώσουµε την αίσθηση της αφής. Με αυτό τον τρόπο, το
χέρι ενός robot θα είναι πολύ πιο ευαίσθητο ή ακόµα θα µπορέσουµε να αναπτύξουµε ευαίσθητα
προσθετικά µέλη για αναπήρους.
Τεχνικές µικροηλεκτρονικής: Χρησιµοποιώντας "νάνο - τεχνολογία" (nano - tecnology)
στην µικροηλεκτρονική, οι ερευνητές κατασκευάζουν µια µεγάλη ποικιλία από ηλεκτρονικές
µικροσκοπικές συσκευές οι οποίες έχουν εφαρµογές σε πάρα πολλά πεδία. Το πάχος αυτών των
κατασκευών φθάνουν στο ένα εκατοµµυριοστό του χιλιοστού και συνδέουν µικροϋπολογιστές σε
µηχανικά και χηµικά µέρη. Τέτοιες κατασκευές χρησιµοποιούνται για να ανιχνεύσουν τον βαθµό
της επιβράδυνσης που υφίσταται ένα αυτοκίνητο κατά τη στιγµή της σύγκρουσης, έτσι ώστε να
ανοίξει ο αερόσακος τη σωστή στιγµή.
Ταχύτερη Μετάδοση ∆εδοµένων: Με τη χρησιµοποίηση των δικτύων οπτικών ινών που
τώρα χρησιµοποιούνται για την µετάδοση ήχου, video, εικόνων και δεδοµένων, οι ταχύτητες
είναι 100πλάσιες από τα κλασικά δίκτυα. Αυξάνοντας την ταχύτητα µας προσφέρεται η
δυνατότητα µετάδοσης οποιουδήποτε σήµατος, όπως video σε πραγµατικό χρόνο, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο video τηλέφωνο (videophone).
Τηλεπικοινωνίες: Οι παγκόσµιες τηλεπικοινωνίες είναι ένας τεράστιος τοµέας και οι
ασύρµατες τηλεπικοινωνίες είναι η ταχύτερα εξελισσόµενη νέα µορφή τους. Οι προβλέψεις που
έγιναν το 1983 για το πόσοι αµερικανοί θα χρησιµοποιούσαν κινητό τηλέφωνο στο τέλος του

αιώνα, έχουν ήδη ξεπεραστεί. Η ετήσια αύξηση στην Β. Αµερική είναι της τάξης του 50% και
ακόµη περισσότερο στην ∆. Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία.
Ψηφιακή Βοήθεια: Η αµέσως επόµενη εξέλιξη µετά το κινητό τηλέφωνο είναι η
"προσωπική ψηφιακή βοήθεια". Αυτός είναι ένας ασύρµατος υπολογιστής χειρός, ο οποίος
χειρίζεται κείµενο, γραφικά και ήχο. Ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα
χρήσης video και fax.
Ιατρική: Οι νέες εξελίξεις στα ηλεκτρονικά και στις τηλεπικοινωνίες έχουν επιφέρει ήδη
αλλαγές στο χώρο της Ιατρικής και καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία θα πολλαπλασιαστούν οι
εφαρµογές στο συγκεκριµένο τοµέα. Τα ιατρικά δίκτυα υπολογιστών εξελίσσονται και έτσι τα
δεδοµένα του ασθενούς θα είναι άµεσα προσιτά οπουδήποτε και να βρίσκεται στον κόσµο, οι
γιατροί θα µπορούν να διαγνώσουν και να χειριστούν περιπτώσεις ασθενών εξ αποστάσεως, ενώ
τα ιστορικά δεδοµένα θα προσφέρονται για ανάλυση έτσι ώστε το ιατρικό προσωπικό να
µαθαίνει απ' την εµπειρία των άλλων. Τα συστήµατα ψηφιοποίησης ιατρικών εικόνων θα
κοστίζουν λιγότερο και θα είναι πιο διαδεδοµένα προσφέροντας την δυνατότητα για άµεση
ανάλυση και αναµετάδοση των εικόνων. Οι χειρούργοι χρησιµοποιώντας τους υπολογιστές θα
έχουν την δυνατότητα να προγραµµατίσουν αναλυτικά τις επέµβασης τους και να καθοδηγούνται
κατά τη διάρκεια της επέµβασης από τον υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των
µικροϋπολογιστών, οι ογκώδεις σηµερινές ιατρικές συσκευές θα εξελιχτούν σε µικρότερες σε
µέγεθος µε απώτερο σκοπό την κατασκευή φορητών συσκευών που θα εκτελούν τις εξετάσεις
οπουδήποτε συνδεδεµένες µε δίκτυο στους κεντρικούς υπολογιστές των νοσοκοµείων.

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Οι έννοιες του δηµόσιου και του ιδιωτικού λόγου είναι σίγουρο ότι στο µέλλον αν όχι
θα αλλάξουν, τουλάχιστον θα αναπροσαρµοστούν ως προς τα νέα δεδοµένα. Με τους
σηµερινούς ορισµούς, η δυνατότητα του δηµόσιου λόγου υπάρχει µόνο για τους κατέχοντες τα
µέσα γι' αυτό. Θεωρητικά, η δυνατότητα σε συνθήκες δηµοκρατίας ανήκει στον κάθε πολίτη
αλλά στην πράξη είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριµένο επικοινωνιακό δίαυλο ο
οποίος συνδέει το "άτοµο" µε το "ακροατήριο". Η δε κατοχή τέτοιου δίαυλου, αυτοµάτως
τοποθετεί τον κατέχοντα σε απείρως προνοµιακότερη θέση από τα υπόλοιπα µέλη, µέσα στον
κοινωνικό σχηµατισµό.
Ακόµη όµως και µε την χρήση αυτών των επικοινωνιακών διαύλων, στον 20ο αιώνα το
εύρος του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονταν ο δηµόσιος λόγος ήταν περιορισµένο και
συνήθως σε εθνικό επίπεδο. Ο Τύπος και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για πολλά χρόνια
εξυπηρετούσαν ανάγκες εθνικο-κρατικού περιεχοµένου.
Η χρήση του δηµόσιου λόγου κατά βάση φαίνεται να αλλάζει ως προς ένα βασικό
σηµείο: ενώ το προηγούµενο διάστηµα ο δηµόσιος λόγος εκκινούσε από ιδεολογικές και
θεωρητικές συνισταµένες και κυρίως είχε ένα χαρακτήρα προσπάθειας ελέγχου και διαχείρισης
των "κοινών", σήµερα και στο µέλλον φαίνεται να στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο σε µία
µονάδα, την πληροφορία. Ο κατέχων την εξουσία και ο έχων προνοµιακή πρόσβαση στην
δυνατότητα χρήσης του δηµοσίου λόγου, σήµερα είναι ο κάτοχος της πληροφορίας κι όχι ο
διαχειριστής των ιδεολογικών και πολιτικών ρευµάτων βάσει των οποίων µπορούσε να οδηγήσει
ή όχι το ακροατήριο (λαό, σώµα ψηφοφόρων, κλπ) σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Στο σηµείο
αυτό, ηθεληµένα παραβλέπουµε το ερώτηµα περί του αν υπάρχει πράγµατι σήµερα πολιτική
αδιαφορία και απάθεια και το αν ένας από τους λόγους είναι κι αυτός που αναφέραµε, µιας και το
κείµενο είναι αρκετά περιορισµένο σε χώρο για να ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο πρόβληµα,
έστω και µε επιφανειακό τρόπο.
Η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τους τρόπους και την ταχύτητα απόκτησης της
πληροφορίας σήµερα, πράγµα το οποίο σηµαίνει µε την σειρά του ότι αλλάζουν ριζικά και οι
τρόποι διαχείρισης της εξουσίας αλλά και οι τρόποι πρόσβασης στην σφαίρα του δηµόσιου
λόγου. Κατ' αρχή τα µεγέθη σε όλους τους τοµείς έχουν διευρυνθεί: τα ακροατήρια πλέον έχουν
την τάση να ενοποιηθούν σε ένα παγκόσµιο ακροατήριο. Η τεχνολογική δυνατότητα υπάρχει για
κάτι τέτοιο αλλά αποτελεί και έναν δελεαστικό στόχο για τους κάτοχους των ΜΜΕ γενικότερα,
οι οποίοι βλέπουν την δυνατότητα διεύρυνσης του ακροατηρίου τους σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
έννοια του "παγκόσµιου χωριού" του Marshall Mc Luhan µοιάζει σήµερα κοντινότερη παρά
ποτέ.
Εκτός όµως από αυτές τις διαφορές ποσότητος, έχουν ήδη επέλθει και διαφορές
ποιότητος, οι οποίες είναι και οι σηµαντικότερες όλων. Οι διαφορές αυτές επικεντρώνονται

κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας έχει πρόσβαση πλέον στην σφαίρα του δηµόσιου
λόγου. Ο Ι. Kant στο κείµενό του "Απάντηση στο ερώτηµα: Τι είναι ∆ιαφωτισµός;" υποστηρίζει
ότι "στον καθένα πρέπει να είναι ελεύθερη η δηµόσια χρήση της λογικής δύναµής του και αυτή
είναι η µόνη χρήση που µπορεί να φέρει διαφωτισµό στους ανθρώπους.... Με τον όρο 'δηµόσια
χρήση' της λογικής δύναµης εννοώ τη χρήση που κάνει κάποιος ως συγγραφέας καθώς
απευθύνεται σε ολόκληρο το αναγνωστικό κοινό του" (Ι. Kant, "∆οκίµια", 1971, σελ. 44).
Ουσιαστικά εδώ λέγεται ότι η έννοια του δηµόσιου λόγου είναι η ελεύθερη έκφραση απόψεων οι
οποίες δυνητικά απευθύνονται στους πάντες, οι οποίοι είναι και αυτοί που συγκροτούν το
"ακροατήριο" αυτών των απόψεων. Ως θεωρητικό πρόσταγµα αυτό φυσικά στέκει αλλά σε
πρακτικό επίπεδο, το "ακροατήριο" πάντα ήταν περιορισµένης εµβέλειας, συγκεκριµένο και κατά
κάποιο τρόπο γεωγραφικά προσδιορισµένο. Ο δηµόσιος λόγος ήταν δηµόσιος µε την έννοια της
"δηµοσιοποίησης" αλλά όχι µε την δυνατότητα του να απευθύνεται σε ένα κοινό που δυνητικά να
το αποτελούν όλοι οι υπόλοιποι, πέρα από τον εκφραστή των απόψεων. Κανείς δεν είχε µέχρι τα
µισά του αιώνα την δυνατότητα να απευθύνεται σ' ένα παγκόσµιο κοινό την οποιαδήποτε στιγµή.
Η τεχνολογία των επικοινωνιών σήµερα έχει δώσει αυτή την δυνατότητα - και δεν µιλάµε µόνο
για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα που εκπέµπουν σε παγκόσµιο επίπεδο, γιατί κάτι τέτοιο
δεν θα άλλαζε ριζικά τα πράγµατα, µιας και η δυνατότητα χρησιµοποίησης αυτού του διαύλου σε
επίπεδο δηµοσίου λόγου θα σήµαινε και πάλι ότι αφορά τους λίγους και εκλεκτούς οι οποίοι είτε
είναι οι κάτοχοί τους, είτε έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Μέσο. Η σηµαντική διαφοροποίηση
στο σηµείο αυτό έχει επέλθει µε την ίδρυση του παγκοσµίου δικτύου υπολογιστών, του γνωστού
Internet. Το δίκτυο έχει προκαλέσει τόσες πολλές συζητήσεις για την ύπαρξη και την λειτουργία
του, µέχρι του σηµείου να έχει εκφραστεί ήδη από τους υποστηρικτές η άποψη ότι αποτελεί το
µέσο προς ένα "νέο ∆ιαφωτισµό".
Το δίκτυο αποτελεί έναν "χώρο" (έστω και µε την εικονική έννοια του όρου, χωρίς να
ασχοληθούµε µε το ερώτηµα του κατά πόσο αυτός ο χώρος εγκαθιδρύει ένα άλλο είδος
"πραγµατικότητας" ή όχι), στον οποίο ο καθένας είναι σε θέση να εκφράσει τις απόψεις του
ελεύθερα απευθυνόµενος σ' ένα κοινό το οποίο πραγµατικά είναι παγκόσµιο και µάλιστα να έχει
την δυνατότητα αλληλόδρασης (interaction) µε το ακροατήριό του σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς
το παραµικρό εµπόδιο της απόστασης. Ο δηµόσιος λόγος έχει πλέον µια αµφίδροµη λειτουργία
και το κυριότερο όλων, µπορεί να ανήκει στον καθένα χωρίς περιορισµούς, τουλάχιστον µέχρι
στιγµής. Το "βήµα" έκφρασης αυτών των προσωπικών απόψεων σε δηµόσιο επίπεδο, είναι το
δίκτυο. ∆εν απαιτείται πια να είναι κανείς κάτοχος µέσου µαζικής ενηµέρωσης, ούτε να έχει
προνοµιακή πρόσβαση σε αυτό, ούτε να κατέχει αναγκαστικά δηµόσιο αξίωµα ή άλλη παρόµοια
θέση ικανή να του παρέχει την δυνατότητα δηµοσιοποίησης των απόψεών του. Απαιτείται απλά
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεµένος µέσω modem µε το δίκτυο.
Αµέσως γίνονται αντιληπτές οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες του δικτύου ως χώρου
έκφρασης δηµοσίων απόψεων. Το βασικό ερώτηµα όµως που προκύπτει, αφορά την σχέση του
διαλόγου (που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και την πεµπτουσία της ύπαρξης δηµοσίου λόγου)
και έχει να κάνει µε την δηµοκρατία: "επεκτείνοντας σε τέτοιο βαθµό τις δυνατότητες του
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διαµεσολαβηµένης από υπολογιστή επικοινωνίας (Computer Mediated Communication)
επεκτείνουµε και τα όρια της δηµοκρατίας ή όχι;" (Ch. Ess, & R. Cavalier, "Does the Internet
Democratize", http://www.1cl.cmu.edu/CAAE/Home/Forum/report.html, 1996).
Η ελευθερία που παρέχεται στο δίκτυο του Internet αυτή τη στιγµή, φαίνεται
πραγµατικά να είναι σχεδόν απόλυτη. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα πιο θελκτικά του
σηµεία που το έχουν οδηγήσει ραγδαία στις σηµερινές, γιγαντιαίες του διαστάσεις. Λογικά
προκύπτει η απορία του εάν σε τέτοιες συνθήκες απόλυτης ελευθερίας δεν δηµιουργείται χάος
και ουσιαστικά αναρχία. Εάν οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, τότε θα περιλαµβάνονται µέσα
σ' αυτές και οι αρνητικές δυνατότητες όπως βωµολοχίες, λεκτικές επιθέσεις, θρησκευτικούς
προσηλυτισµούς (όπως πρόσφατα συνέβη στο San Diego µε την οµαδική αυτοκτονία 39 πιστών
της αίρεσης "Ουράνια Πύλη", οι οποίοι έλαβαν µέσω του Internet το µοιραίο µήνυµα του
παράφρονα αρχηγού της αίρεσης), κλπ.
Η απορία είναι παγκοσµίως κοινή και η συζήτηση πάνω στο θέµα βρίσκεται εν εξελίξει.
Το πραγµατικό ερώτηµα που φαίνεται να έρχεται στην επιφάνεια είναι το ερώτηµα του εάν
πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει ένα είδος λογοκρισίας των όσων λέγονται ή δείχνονται µέσω του
δικτύου. Και κατά συνέπεια, αν δεχθούµε την ανάγκη ύπαρξης λογοκρισίας στο δίκτυο,
προκύπτουν τα επόµενα ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε το είδος αυτής της λογοκρισίας.
Ποιος θα λογοκρίνει ποιόν, τη στιγµή που είναι αδύνατος ο κεντρικός έλεγχος του δικτύου από
µία και µοναδική πηγή παγκοσµίως; Με βάση ποια κριτήρια θα αποφασιστεί το τι είναι επιτρεπτό
και τι όχι, την στιγµή που η γεωγραφική εξάπλωση του δικτύου είναι παγκόσµια και άρα οι
παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάτι τέτοιο (από πολιτισµικής πλευράς
τουλάχιστον) είναι πραγµατικά άπειροι στο πλήθος τους; Η λογοκρισία αυτή θα είναι εξωτερική
ή θα πρέπει να βρεθεί ένα είδος "υποχρεωτικής αυτολογοκρισίας"; Τι κυρώσεις θα µπορούν να
επιβληθούν στους παραβάτες, την στιγµή που η πρόσβαση στο δίκτυο είναι και απλή αλλά και
δυνατή για τους πάντες;
Είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει δώσει σήµερα µια δυνατότητα
απόλυτης έκφρασης στους πολίτες του κόσµου. Το Internet δεν αποτελεί απλά και µόνο ένα νέο
επικοινωνιακό µέσο, δεν είναι µια εξελιγµένη εκδοχή του τηλεφώνου, ούτε της τηλεόρασης. Η
κρίσιµη διαφορά στην λειτουργικότητά του, είναι το γεγονός ότι κυρίως είναι ένα interactive
µέσο το οποίο µπορεί να απευθυνθεί και από συγκεκριµένο αποστολέα σε συγκεκριµένο
παραλήπτη (χρήση Ε-mail) αλλά και σε ένα αόριστο και µη προσδιορίσιµο αριθµητικά κοινό,
δηλ. να λειτουργεί και σαν µέσο δηµοσιοποιήσεως του λόγου - µια νέα µορφή "έκδοσης του
λόγου". Πολλά από τα δεδοµένα µέχρι σήµερα πράγµατα έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν µε την
χρήση του δικτύου. Η έννοια της "έκδοσης" προσαρµόζεται µε γοργούς ρυθµούς στην
ηλεκτρονική της εκδοχή, µε ορισµένα προφανή οφέλη για το κοινό, όπως η ελεύθερη πρόσβαση
των πάντων στα πάντα και µάλιστα ουσιαστικά δωρεάν, η δυνατότητα επιλογής από µια τεράστια
ποικιλία θεµάτων για σκοπούς εκπαιδευτικούς αλλά και καθηµερινής ενηµέρωσης και τέλος η

δυνατότητα "επίσκεψης" σε µουσεία, βιβλιοθήκες και ιδρύµατα µέσα από τις σελίδες του δικτύου
που σε διαφορετική περίπτωση η προσέγγισή τους για διάφορους λόγους (οικονοµικούς,
απόστασης, κλπ) θα ήταν αδύνατη. Θα µπορούσε στο σηµείο αυτό κάποιος να θέσει την ερώτηση
"πώς είναι λειτουργικά χρηστικό, ένα περιβάλλον το οποίο µοιάζει να είναι αναρχούµενο και
ποια δυνατότητα έχει ο χρήστης να βρει κάτι που συγκεκριµένα ζητάει, µέσα σε αυτό
πληροφοριακό χάος που συγκροτεί την δοµή του δικτύου;". Μήπως δεν υπάρχουν απλά τα πάντα
αλλά µόνο αυτά που έχουν προεπιλεγεί µέσα από κάποιες διαδικασίες;
Εδώ η απάντηση είναι ότι µία από τις πολλές δυνατότητες του δικτύου είναι το
δικαίωµα επιλογής του χρήστη να κινείται και να ψάχνει συγκεκριµένες πληροφοριακές
τοποθεσίες του δικτύου (sites), σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά του. ∆εν βοµβαρδίζεται έτσι από
ένα ανεξέλεγκτο κύµα άχρηστων, για τον ίδιο, πληροφοριών χωρίς να έχει την δυνατότητα να
αντιδράσει. Στο δίκτυο ο καθένας κινείται κατά βούληση, έχοντας το δικαίωµα της προσωπικής
επιλογής των πληροφοριών µε τις οποίες θα έρθει σε επαφή. Η δυνατότητα πλέον είναι διπλή, ο
καθένας µπορεί και να πάρει αλλά και να δώσει πληροφορίες στο χώρο του Internet. Φυσικά το
ουσιαστικότερο όλων είναι ότι πλέον ο καθένας κατέχει το µέσο και την δυνατότητα
δηµοσιοποίησης των απόψεών του.
Αυτό είναι και το σηµείο τριβής στις µέρες µας. Οι άνθρωποι µέσα από την τεχνολογία,
βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν παρακάµπτοντας τα εµπόδια, τις δυσκολίες και τα
µειονεκτήµατα της τυπογραφίας αλλά και τις µονοπωλιακές καταστάσεις του ηλεκτρονικού
Τύπου που λειτουργούσε προνοµιακά στην ουσία µόνο για τους ιδιοκτήτες των µέσων.
∆εν πρέπει όµως εδώ να ξεχάσουµε παρασυρόµενοι από τις δυνατότητες χρήσης του
δικτύου, ότι η τεχνολογία είναι µια κατάσταση η οποία δεν λειτουργεί µονόδροµα και πάντα µε
στόχο την απόλυτη ελευθερία αλλά λειτουργεί και προς την πλευρά της προσπάθειας ελέγχου και
περιορισµού της ελευθερίας αυτής. Είναι ήδη γνωστό ότι πολλές πλέον έρευνες στην τεχνολογία
του προγραµµατισµού έχουν ουσιαστικά κατευθύνσεις προς την ανεύρεση τρόπων οι οποίοι θα
είναι σε θέση να ελέγχουν τους χρήστες αλλά και την κίνηση µέσα στο δίκτυο, είτε µε έµµεσο,
είτε µε άµεσο τρόπο. Μέχρι στιγµής όµως, τέτοιου είδους προγράµµατα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο
ώστε να εξουδετερώσουν τον χαρακτήρα απόλυτης ελευθερίας της έκφρασης που διέπει το
Internet.

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το ρεύµα του τεχνολογικού ντετερµινισµού έχει αφιερώσει µεγάλο τµήµα της σκέψης
του στους τρόπους πολιτικής διακυβέρνησης του µέλλοντος. Πέρα από το ερώτηµα που
διατυπώσαµε πιο πάνω σχετικά µε την επέκταση του διαλόγου και την επέκταση της
δηµοκρατίας µέσα από την τεχνολογία, είναι αναµφίβολο ότι σε πρακτικό επίπεδο η σχέση του
πολίτη του µέλλοντος µε τα κοινά και οι τρόποι συµµετοχής του στους µηχανισµούς
διακυβέρνησης, θα αλλάξουν ριζικά, προσαρµοζόµενοι σε πιο εύκολους, εύχρηστους, άµεσους
και ηλεκτρονικούς τρόπους.
Η διαµεσολαβηµένη ∆ηµοκρατία του 20ου αιώνα, ως µορφή έµµεσης ∆ηµοκρατίας έχει
αρχίσει να δείχνει τα πρώτα δείγµατα αδιεξόδου. Η περιοδική εκλογή αντιπροσώπων
(επαγγελµατιών πολιτικών) οι οποίοι στο µεσοδιάστηµα των ψηφοφοριών είναι εν λευκώ και
πλήρως εξουσιοδοτηµένοι για τον οποιονδήποτε πολιτικό χειρισµό, έχει αρχίσει να µοιάζει
προβληµατική από την στιγµή που η τεχνολογία ήδη προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και
δυνατότητες για περισσότερη και πιο άµεση συµµετοχή όλων των πολιτών στη λήψη των
αποφάσεων. Σε θεωρητικό επίπεδο το πρόβληµα ήταν πάντα το ίδιο: τι τρόπος υπήρχε για
µεγαλύτερη και αµεσότερη συµµετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση του κράτους, έτσι ώστε
να γίνει το πέρασµα από την έµµεση, διαµεσολαβηµένη ∆ηµοκρατία σε ένα µοντέλο
περισσότερο άµεσης ∆ηµοκρατίας; Η πολιτική θεωρία και η πολιτική φιλοσοφία για ένα µεγάλο
διάστηµα φαίνονταν πραγµατικά αµήχανη µπροστά στα φαινόµενα των ιλιγγιωδών ποσοστών
αποχής από τις εκλογές στα σύγχρονα δυτικά κράτη και της γενικότερης απάθειας και αδιαφορίας
των πολιτών για τα κοινά. Βέβαια όλ' αυτά σε συνδυασµό µε την γενικότερη αµηχανία που
προκάλεσε η - σχεδόν αιφνίδια - κατάρρευση των καθεστώτων του "υπαρκτού σοσιαλισµού" και
η επανεµφάνιση στο προσκήνιο προβληµάτων τα οποία έµοιαζαν ή ξεχασµένα, ή για τα οποία
υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι είχαν λυθεί, όπως ο εθνικισµός και ο θρησκευτικός
φουνταµενταλισµός των ισλαµικών κρατών. Έτσι ο πολιτικός χάρτης των προβληµάτων µοιάζει
να είναι διαιρεµένος λίγα χρόνια πριν την αλλαγή της χιλιετηρίδας. Από το ένα µέρος οι δυτικές
κοινωνίες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της χαµηλής συµµετοχής των πολιτών στις διαδικασίες
διακυβέρνησης (µέχρι σηµείου που να κοντεύουν οι κυβερνήσεις σηµαντικών δυτικών κρατών
να έχουν εκλεγεί από ένα σώµα ψηφοφόρων το οποίο αποτελεί την µειοψηφία σε σχέση µε το
συνολικό πληθυσµό ο οποίος έχει δικαίωµα ψήφου αλλά απλά δεν ενδιαφέρεται να το ασκήσει)
και από το άλλο µέρος υπάρχουν τα ανατολικοευρωπαϊκά, αφρικανικά και ασιατικά κράτη τα
οποία αντιµετωπίζουν από δοµικά συγκροτησιακά προβλήµατα, µέχρι προβλήµατα ανάδυσης
θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισµού µε όλα τα ολέθρια αποτελέσµατα που συνεπάγονται
αυτού του είδους οι λογικές.
∆εν είναι αναγκαστικό αυτός ο χάρτης των προβληµάτων να ακολουθεί και µία λογική
παγκόσµιας διαίρεσης σε "αναπτυγµένες", "αναπτυσσόµενες" και "τριτοκοσµικές" χώρες αλλά
από το άλλο µέρος δεν είναι δυνατό να παραβλεφθεί το γεγονός της ύπαρξης ενός τεραστίου

χάσµατος σε τεχνολογική υποδοµή µεταξύ "δυτικών" και "ανατολικών" κοινωνιών. Έτσι λοιπόν
αναγκαστικά µιλάµε για ένα µέλλον και κάποιες τεχνολογικές πρακτικές σε σχέση µε την
πολιτική, που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα δυτικά κράτη, τα οποία διαθέτουν την υποδοµή
για την εφαρµογή των πρακτικών αυτών. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για βελτίωση της
∆ηµοκρατίας και της συµµετοχής µέσα από την τεχνολογία και να αναφερόµαστε σε κράτη τα
οποία στο επίπεδο της πολιτικής διακυβέρνησης απέχουν πωλώ µακρά από κάθε έννοια
∆ηµοκρατίας.
Παίρνοντας ως δεδοµένο λοιπόν, ότι η έµµεση ∆ηµοκρατία είναι ήδη ένα εφηρµοσµένο
κεκτηµένο, στρεφόµαστε και πάλι στο ερώτηµα του µε ποιο τρόπο η τεχνολογία µπορεί να
βελτιώσει και να αυξήσει ποσοτικά αλλά και ποιοτικά την συµµετοχή των πολιτών στην
διακυβέρνηση.
Βάσει όλων των υπολοίπων που έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής η βοήθεια της
τεχνολογίας στο συγκεκριµένο χώρο είναι περίπου προφανής. Ξεκινώντας από το δίκτυο του
Internet και υποθέτοντας ότι σε ελάχιστα χρόνια το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών των
δυτικών κρατών θα έχουν πρόσβαση σε αυτό (κάτι που ήδη τείνει να συµβεί), καταλαβαίνει
κανείς ότι οι πάντες θα έχουν την δυνατότητα να λένε την γνώµη τους σε οποιοδήποτε θέµα κι αν
ερωτούνται από µια κεντρική πολιτική πηγή διακυβέρνησης της χώρας της οποία οι ίδιοι είναι
πολίτες. Εν ολίγοις θα υπάρχει η δυνατότητα του άµεσου δηµοψηφίσµατος και της
συγκέντρωσης των αποτελεσµάτων σε ελάχιστο χρόνο, πάνω στο οποιοδήποτε επείγον πολιτικό
ζήτηµα. Πέρα απ' αυτό, θα υπάρχει η επικοινωνιακή οδός για την διατύπωση παρατηρήσεων,
αιτηµάτων και παραπόνων, η δυνατότητα άµεσης διερεύνησης των τάσεων της κοινής γνώµης
και τέλος η συµµετοχή (µέσω δικτύου αµφίδροµης τηλεόρασης) σε πολιτικές συζητήσεις
Τα οφέλη ενός τέτοιου συστήµατος, είναι παραπάνω από σαφή. Αλλά και τα ερωτήµατα
όµως που προκύπτουν είναι πολλά και σηµαντικά. Το βασικότερο όλων, αφορά ένα σηµείο που
έχει απασχολήσει πολλούς θεωρητικούς των µελλοντικών πολιτικών εξελίξεων (C.Β.
Macpherson, Ν. Chomsky, κ.α.) και συνίσταται στην απλή σκέψη ότι σε µια τέτοια διαδικασία
λήψης αποφάσεων κάποιος πρέπει να διατυπώνει τα προβλήµατα και τα ερωτήµατα (C.Β.
Macpherson, 1977, σελ. 140). Αυτός ο "κάποιος", λογικά θα κατέχει την κρισιµότερη θέση όλων
µέσα στην όλη διαδικασία, µιας και ο τρόπος που θα διατυπώνονται οι προς απάντηση
ερωτήσεις, θα έχει να κάνει µε την ουσία αυτών των προβληµάτων.
Ας δώσουµε εδώ ένα παράδειγµα για να γίνει περισσότερο κατανοητό: ας υποθέσουµε
ότι στην ελληνική επικράτεια, όλοι οι ψηφοφόροι είχαν την δυνατότητα µέσω υπολογιστή ή
µέσω αµφίδροµου τηλεοπτικού δικτύου να συµµετέχουν άµεσα στις λήψεις αποφάσεων υπό την
µορφή ηλεκτρονικού δηµοψηφίσµατος. Την συγκεκριµένη νύχτα του Ιανουαρίου του 1996 κατά
την κρίση των Ιµια, η ελληνική κυβέρνηση έθετε το ερώτηµα στους πολίτες "θέλετε να κηρυχθεί
πόλεµος µε την Τουρκία αύριο ή µετά από µία εβδοµάδα;" και µε την χρήση του πληκτρολογίου
οι ψηφοφόροι επέλεγαν ένα από τα δύο. Το ερώτηµα αυτό διατυπωµένο µε τον συγκεκριµένο

τρόπο, σηµαίνει εξ' αρχής µια ήδη ειληµµένη απόφαση, δηλ. το ότι θα κηρυχθεί σίγουρα πόλεµος
και απλά µεταφέρει το πρόβληµα στο "πότε θέλετε να γίνει αυτός".
Καταλαβαίνει κανείς ότι ο έχων την αρµοδιότητα να διατυπώνει τις ερωτήσεις,
ουσιαστικά κατέχει την εξουσία, µιας και µπορεί να παρακάµπτει την ουσία των προβληµάτων
και να µεταθέτει το βάρος των απαντήσεων σε θέµατα τα οποία στην πραγµατικότητα είναι
δευτερεύοντα ή επουσιώδη. Αυτό φυσικά µε την σειρά του σηµαίνει, ότι άλλα προβλήµατα
µπορεί να αποσιωπούνται εντελώς, άλλα να διαστρεβλώνονται και άλλα να εµφανίζονται υπό
ψευδή µορφή, ανάλογα µε τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά συµφέροντα που εκπροσωπεί,
προστατεύει ή εναντιώνεται ο διατυπώνων τα ερωτήµατα των ηλεκτρονικών δηµοψηφισµάτων.
"Ένα πράγµα είναι βέβαιο, αυτή η ανοιχτή γραµµή µε το λαό µπορεί να έχει δυσάρεστες
επιπτώσεις: στο µεγάφωνο της τηλε-πληροφορικής, οι κραυγές αυτού που θέλει ν' ακουστεί η
φωνή του, µπορεί να είναι εκκωφαντικές. Και υπάρχει ο κίνδυνος να ψηφιστούν νόµοι που θα
χαϊδεύουν τ' αυτιά των λαϊκών συγκινήσεων κάτω από την πίεση γεγονότων που έχουν τύχει
υπερβολικής δηµοσιότητας" (R. Stagliano, "Οδεύοντας προς την ηλεκτρονική δηµοκρατία", Le
Monde Diplomatique, 1997). Πέρα απ' αυτό τίθεται και το ερώτηµα του πώς θα εκλέγεται αυτός
ο οποίος θα έχει αυτή την αρµοδιότητα, γιατί αν γίνεται µε τους ήδη γνωστούς τρόπους, τότε
απλά σηµαίνει ότι δεν αλλάζει τίποτε ουσιαστικά και το πολιτικό σύστηµα παραµένει έµµεσα
δηµοκρατικό µιας και εξουδετερώνονται µε πλάγιο τρόπο όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
η τεχνολογία και στην πράξη το µόνο διαφορετικό θα είναι ότι ο καθένας θα ψηφίζει από το σπίτι
του χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί στο εκλογικό κέντρο.
Το δεύτερο βασικό πρόβληµα αφορά την οµαδοποίηση και την όσο το δυνατό
µεγαλύτερη οµογενοποίηση των αιτηµάτων που θα µεταφέρονται πλέον µε άµεσο τρόπο στους
διαχειριστές της εξουσίας από τους πολίτες. Είναι λογικό ότι τα αιτήµατα αυτά θα ήταν
εξαιρετικά αντιφατικά και ίσως να µην υπήρχε καν περίπτωση αυτά να συµβιβαστούν κατά τον
οποιοδήποτε τρόπο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σώµα το οποίο θα πρέπει να ρυθµίζει τα
ασύµβατα µεταξύ τους αιτήµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, "οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι
διατυπωµένες κατά τρόπο που θα απαιτούσε από κάθε εκλογέα ένα βαθµό καλλιέργειας πέρα από
κάθε δυνατή προσδοκία" (C.Β. Macpherson, 1977, σελ. 141). Κάτι τέτοιο φαντάζει µάλλον
αδύνατο, µιας και επιπροσθέτως θα πρέπει τα ερωτήµατα να διατυπώνονται και µε συγκεκριµένο
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές δυνατότητες του καθενός να τα αντιληφθεί.
Στο σηµείο αυτό ο C.Β. Macpherson, διαπιστώνει την αδυναµία του να υπάρχει
δηµοκρατική πολιτική διαχείριση χωρίς εκλεγµένους πολιτικούς και καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι η "ηλεκτρονική τεχνολογία δεν µπορεί να µας προσφέρει άµεση δηµοκρατία". Με το
συµπέρασµα αυτό δεν φαίνεται να συµφωνούν απολύτως οι υπέρµαχοι του τεχνολογικού
ντετερµινισµού, όπως ο Α. Toffler, ο οποίος πιστεύει ότι ακόµη και αυτή η δυνατότητα της
περιορισµένης άµεσης συµµετοχής, είναι ήδη αρκετή για να αλλάξει τα πράγµατα προς µια
θετική κατεύθυνση σε σύγκριση µε την υπάρχουσα κατάσταση.

Βέβαια είναι αναπόφευκτο να γίνονται κάποιες περαιτέρω σκέψεις οι οποίες δεν
αφορούν τις θετικές δυνατότητες της τεχνολογίας σε σχέση µε την πολιτική αλλά τις πιθανές
δυνατότητες της κεντρικής εξουσίας να ελέγχει και κατά κάποιο τρόπο να κατηγοριοποιεί τους
πολίτες βάσει των επιλογών τους. Η τόσο άµεσης και συχνή έκφραση γνώµης και προτίµησης
δίνει µια σχετικά πλήρη εικόνα του προφίλ του ατόµου, και κατά συνέπεια µπορεί να οδηγήσει
σε ένα είδος "ηλεκτρονικού φακελώµατος" διαφορετικού τύπου, όπου ο καθένας θα
κατατάσσονταν ανάλογα µε τις επιλογές του, µε αυτόµατο τρόπο σε συγκεκριµένη
προκαθορισµένη κατηγορία, χωρίζοντας έτσι ουσιαστικά τους πολίτες σε "καλούς" και "κακούς"
και κυρίως σε "ηµέτερους" και "διαφωνούντες", µε όλα τα ευκόλως εννοούµενα αποτελέσµατα
που συνεπάγεται ένας τέτοιος διαχωρισµός. Πηγαίνοντας ακόµη παραπέρα θα µπορούσε κάποιος
να υποθέσει ότι όλος αυτός ο πιθανός έλεγχος θα είχε κάλλιστα τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε
µια µορφή υφέρπουσας ή εµφανούς "τεχνολογικής - πολιτικής δικτατορίας" επί των πολιτών. Η
αµεσότητα στην συµµετοχή της λήψης αποφάσεων υπό τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν σηµαίνει ότι
οδηγούµαστε µαθηµατικά σε περισσότερη δηµοκρατία και ελευθερία. Η τεχνολογία ως µέσο στα
χέρια του ανθρώπου, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όπως είναι ικανή να λειτουργήσει για το
καλύτερο, κατά τον ίδιο τρόπο είναι ικανή να λειτουργήσει και για το χειρότερο.

5. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η σχέση του ανθρώπου µε την εργασία είναι πιθανότατα από τα πρώτα πράγµατα που η
τεχνολογία θα επηρεάσει τόσο έντονα και µε τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Η τεχνολογική
επανάσταση του 20ου αιώνα δεν έχει ευθείες αναλογίες µε την βιοµηχανική, µιας και αποτελεί
ένα κύµα αλλαγών που άλλοτε είναι ραγδαίες, άλλοτε πιο αργές αλλά σε κάθε περίπτωση
διακρίνονται από µια οµαλότητα στις διαφορές που επιφέρουν αφού θα λέγαµε έχουν
περισσότερο έναν χαρακτήρα "εσωτερικό" κινούµενες σε ένα ήδη καθιερωµένο και δεδοµένο
εργασιακό σύστηµα.
Θα ήταν κοινοτυπία να επαναλάβουµε κι εδώ την παρατήρηση - κλισέ ότι η τεχνολογία
επιφέρει τον υψηλό βαθµό αυτοµατοποίησης, την χαµηλή ανθρώπινη συµµετοχή στην διαδικασία
παραγωγής και άρα µπορεί να οδηγήσει σε νέες στρατιές ανέργων οι οποίοι θα βρεθούν εκτός
των θέσεών τους λόγω του ότι θα αντικατασταθούν από robots ή άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους
παραγωγής ("Κυριολεκτικά µπορείς να εξαλείψεις ολόκληρες κατηγορίες εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις, όπως οι γραµµατείς για παράδειγµα. Ολόκληρη η γραφειοκρατική δουλειά σύντοµα
θα πάψει να υφίσταται" σύµφωνα µε την άποψη του Bob Herbold, ∆ιευθυντή της Microsoft
Corp,

στο

Internet

site

του

∆ικτύου

CNN

-

http://www.cnn.com./TECH/9704/10/internet.jobs.reut/index.html, April, 1997). Ουσιαστικά
αυτή η άποψη συνδέεται απευθείας µε µια νεολουδιστική αντίληψη για την τεχνολογία.
Αντικατοπτρίζει την άρνηση προσαρµογής και λειτουργικής χρησιµοποίησης των νέων
δεδοµένων, δείχνοντας µια εθελοτυφλική εµµονή στα παραδοσιακά (και µάλλον ήδη βολικά)
γνωστά κεκτηµένα.
Με αυτό δεν εννοούµε την αναγκαστική και αυτόµατη συµµόρφωση των πάντων µε τις
επιταγές της τεχνολογίας, ειδάλλως θα πρέπει να θεωρούν εαυτούς αποσυρµένους από τις
παραγωγικές διαδικασίες της ανθρωπότητας του µέλλοντος. Απλά µια συνεχής ενηµέρωση και
κάποια εγρήγορση ως προς τις νέες εξελίξεις αντιµετωπιζόµενες µε καλή (και ταυτόχρονα
κριτική) πρόθεση, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργική τους χρήση, µοιάζει ήδη απαραίτητη
για όποιον έχει φιλοδοξίες επιβίωσης στα εργασιακά συστήµατα του µέλλοντος.
Η άποψη του τεχνολογικού ντετερµινισµού πάνω στο ζήτηµα είναι αισιόδοξη. Η
τεχνολογία θα επιτρέψει σε µεγάλο βαθµό στον εργαζόµενο του µέλλοντος να εκτελεί την
εργασία του από το σπίτι. Αυτό σηµαίνει λιγότερες µετακινήσεις, λιγότερη κατανάλωση
ενέργειας και περισσότερη επαφή του εργαζόµενου µε την οικογένεια και τον χώρο διαβίωσής
τους. Σηµαίνει επίσης ότι η κατανοµή του όγκου της δεδοµένης παραγωγής µε την οποία θα
επιφορτίζεται ο καθένας, όπως και το ωράριο εργασίας του, κατά µεγάλο βαθµό θα καθορίζονται
από τον ίδιο, ανάλογα µε το προσωπικό του πρόγραµµα. Η επιτόπια παρουσία σε συγκεκριµένο
εργασιακό χώρο δεν θα θεωρείτε απολύτως απαραίτητη, για ένα µεγάλο ποσοστό των
παραγωγικών διαδικασιών, µιας και αυτές θα µπορούν να γίνονται µέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστικών δικτύων, όπως επίσης και όλες οι επαφές, συνεννοήσεις και συνεδριάσεις

εργασιακού χαρακτήρα. Αυτή η εικόνα, όπως είναι επόµενο αλλάζει ριζικά ολόκληρη την µέχρι
σήµερα εικόνα και του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και την γενικότερη ιδέα περί εργασιακών
σχέσεων. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την αναγκαστική ωραριακή του αυτοπρόσωπη
παρουσία στον χώρο εργασίας κι έχει την ευκαιρία να κατανείµει ιδία βούληση το χρόνο του,
έτσι ώστε καλύτερα µοιρασµένος σύµφωνα µε την προσωπική οργάνωση του, να έχει την
ευκαιρία να ασχοληθεί µε οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρεται. Η έννοια του "µοιρασµένου 24ωρου σε
τρία 8ωρα" στο µέλλον είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα ισχύει µε την ίδια λογική, µε την οποία
είχε τεθεί ως αίτηµα των εργατικών κινηµάτων. Η οργάνωση και ο συνδικαλισµός κατά συνέπεια
είναι δύο άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι αδύνατο να µείνουν ανεπηρρέαστοι από την εξέλιξη
αυτή. Αν και είναι ελαφρώς παρακινδυνευµένο να γίνει η οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά µε την
µορφή που θα έχουν στο µέλλον (πέρα από το αν θα υπάρχουν καν), θα µπορούσαµε µε κάποια
ασάφεια να προβλέψουµε ότι µάλλον και σε αυτό τον τοµέα θα ακολουθηθούν κάποιες
διαδικασίες περισσότερο ηλεκτρονικές, χρησιµοποιώντας το ίδιο πιθανότατα δίκτυο µε αυτό της
παραγωγικής διαδικασίας, ανάλογα µε τον τοµέα.
Ο άνθρωπος "επιστρέφει" κατά µία έννοια στο "σπίτι". Το πρότυπο του ανθρώπου
"παραγωγαναλωτή" κατά τον Toffler (Α. Toffler, "Το Τρίτο Κύµα", σελ. 455) ίσως να µην
προκύπτει ακόµη µε µεγάλη σαφήνεια, µιας και απέχει πολύ ακόµη από το επιτευχθεί η οικιακή
αυτονοµία και η ισορροπία παραγωγής-κατανάλωσης µε προϊόντα αποκλειστικά παραγόµενα
κατ' οίκον αλλά είναι γεγονός ότι η επιστροφή αυτή και η ταύτιση του χώρου εργασίας µε τον
χώρο διαβίωσης, θα επηρεάσει σηµαντικά την έννοια και την µορφή της οικογένειας στο µέλλον.
Το "δεύτερο κύµα" κατά τον Toffler άλλαξε την µορφή της οικογένειας και το πυρηνικό
πρότυπο άρχισε να κλονίζεται. Μονογονεϊκές, οµοφυλόφιλες και µη επισηµοποιηµένες
οικογένειες έκαναν την εµφάνισή τους και σήµερα υπάρχουν ως αποδεκτά µοντέλα. Το σίγουρο
είναι πως όποιος κι αν είναι ο τύπος της οικογένειας, οι σχέσεις µεταξύ των µελών θα
συσφιχθούν και θα γίνουν εντονότερες, µιας και η παρουσία στο σπίτι θα είναι µακρότερη σε
διάρκεια και η επαφή πολύ πιο εύκολη. Εκτός αυτών, η τεχνολογία θα προσφέρει σηµαντικότερη
βοήθεια απ' όση ήδη προσφέρει στις δουλειές του σπιτιού µειώνοντας τον χρόνο που αυτές
απαιτούν στο ελάχιστο δυνατό. Το "ηλεκτρονικό σπίτι" είναι ήδη υπαρκτό στο µεγαλύτερό
ποσοστό του.
Ο τοµέας στο οποίο µπορούµε ήδη να δούµε σηµαντικές αλλαγές µε την χρησιµοποίηση
της τεχνολογίας, είναι η εκπαίδευση. Τα παιδιά σε όλο και µικρότερη ηλικία έρχονται σε επαφή
µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα πλαίσια ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων. Η εξοικείωση µε τους υπολογιστές ούτως ή άλλως έρχεται σχετικά νωρίς για τα
παιδιά µε την όλο και συχνότερη χρήση και διάδοση των video games. "∆εν υπάρχει αµφιβολία
ότι πολλά από τα video games διδάσκουν στα παιδιά στρατηγικές και απαιτούν σχεδιαστικές
ικανότητες που σίγουρα θα χρησιµοποιήσουν στο µέλλον" (Ν. Negroponte, "Being Digital",
1995, σελ. 204). Οι εφαρµογές της τεχνολογίας, ειδικά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι
πραγµατικά άπειρες και ένα µεγάλο τµήµα των µελετών στον τοµέα της τεχνολογίας αφορά την
εκπαίδευση µε νέα µέσα.

Μία από τις επικρατέστερες σκέψεις για το µέλλον στην εκπαίδευση, είναι η εµφάνιση
της Knowledge Machine (Μηχανή της Γνώσης), όπως την ορίζει ο S. Puppert (Seymour
Papert,"The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer", 1993). Το
σκεπτικό δεν αφορά κάποια υλική µηχανική κατασκευή, κάποιο µηχάνηµα, αλλά αναφέρεται σε
ένα συγκεκριµένο σκεπτικό βάσει του οποίου η γνώση δεν θα παρέχεται πλέον στον άνθρωπο
από κάποιον άλλο επιφορτισµένο µε το καθήκον αυτό (δάσκαλο, καθηγητή, κλπ) ο οποίος ούτως
ή άλλως κατέχει ένα πεπερασµένο πεδίο γνώσεων και πληροφοριών το οποίο είναι ικανός να
µεταδώσει αλλά θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα σχεδόν άπειρο πλήθος
πληροφοριών, το οποίο θα είναι διαρθρωµένο και οργανωµένο µε βάση τις προσωπικές
ικανότητες του κάθε ανθρώπου και θα του προσφέρεται µέσα από την καθηµερινή του επαφή µε
τα αντικείµενα (π.χ. κοιτάζοντας στον τοίχο θα µπορεί να έρχεται σε επαφή µε τα τελευταία
επιστηµονικά επιτεύγµατα ή να ενηµερωθεί για τα γεγονότα όλου του κόσµου). Τα παιδιά από
µικρή ηλικία µέσα από τα αντικείµενα µε τα οποία θα παίζουν και θα έρχονται σε επαφή, θα
έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε απείρως πολλαπλάσιες πληροφορίες και γνώσεις από όσες
έρχονται σήµερα. Για παράδειγµα το παιδί παίζοντας µε το αρκουδάκι του, θα µπορεί να
παρακολουθεί σε ένα τοίχο του δωµατίου του να προβάλλεται η ζωή της πραγµατικής αρκούδας,
έτσι ώστε µεγαλώνοντας να έχει και οπτικές πληροφορίες σχετικά µε το πραγµατικό όν που
αναπαριστά το παιχνίδι του. Πολύ περισσότερο βέβαια µπορούµε να φανταστούµε τα
εκπαιδευτικά οφέλη που θα έχει για ένα παιδί η δυνατότητα του να εξερευνήσει τον αρχαίο
ελληνικό κόσµο για παράδειγµα, µέσω συσκευών εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality
devices).

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΥΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το νέο περιβάλλον των on line επικοινωνιών διαµορφώνουν διαφορετική πραγµατικότητα ή όχι;
Αν ναι τότε προφανώς θα προκύψουν αξιακά ερωτήµατα και ερωτήµατα ηθικού περιεχοµένου.
Ζήτηµα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων - κάρτες εµφύτευσης (τεχνική που ήδη
χρησιµοποιείται στα ζώα), ζήτηµα περιεχοµένου ελευθερίας και ηθικής: µπορεί να βοηθά στο να
βρίσκονται εξαφανισµένοι, αγνοούµενοι δυστυχηµάτων ή φυσικών καταστροφών, απαχθέντες
κλπ. αλλά σηµαίνει ότι θα µπορούν οι πάντες να βρίσκονται υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους
γνωρίζοντας ανά πάσα στιγµή ουσιαστικά το τι κάνει και το πού βρίσκεται.
Παράνοµες δραστηριότητες στον virtual χώρο - παράδειγµα κυκλώµατος παιδεραστίας
και παιδικής πορνογραφίας ή προηγούµενα παραδείγµατα προσηλυτισµού µέσω του Net - αν
υποθέσουµε όµως ότι πρόκειται για πιστή αντιγραφή και µεταφορά της πραγµατικότητας, τα ίδια
δεν θα µπορούσαν να συµβούν και στον αληθινό κόσµο ή δεν συµβαίνουν; ∆ηλ. δεν φταίει
αναγκαστικά το µέσο αλλά οι όποιοι το χρησιµοποιούν και για τους σκοπούς που το
χρησιµοποιούν.
"Οι υπολογιστές δεν θα επηρέαζαν σε τέτοιο βαθµό τις πολιτισµικές ταυτότητες αν οι
χρήστες τους δεν ερωτεύονταν τις µηχανές και τις ιδέες που αυτές παράγουν" παρατηρεί η Sherry
Turkle (S. Turkle, "Life on the Screen-Identity in the age of the Internet", 1996, σελ. 255). Κατά
πόσο όµως είναι ηθικά αποδεκτό να κινείσαι χωρίς σταθερή ταυτότητα και ουσιαστικά υπό την
οποιαδήποτε ιδιότητα θέλεις την κάθε φορά; - Πιθανόν αυτό να σηµαίνει ότι αισθάνεσαι
καλυµµένος πίσω από αυτή την δυνατότητα και άρα ότι βρίσκεσαι στο απυρόβλητο και το
ατιµώρητο για το οτιδήποτε κι αν διαπράξεις µέσα στο χώρο του Net - Είναι ακριβώς έτσι;
Προβλήµατα διάπραξης "αδικηµάτων" µέσω του Net (βιασµός στο Palace) - δεν
υπάρχει πάντα η δυνατότητα από το "θύµα" να φύγει; ∆εν υπάρχει η δυνατότητα του on - off; Κατά πόσο είναι θεµιτό να υπάρχει η δυνατότητα του να µπορείς σε εικονικό περιβάλλον να
µεταφέρεις την εικόνα του οποιουδήποτε και να την χρησιµοποιείς για τον οποιοδήποτε σκοπό
θέλεις; Κάτι τέτοιο θα εκτόνωνε την πιθανότητα να διαπραχθεί το αδίκηµα (βιασµός π.χ.) και
στον πραγµατικό κόσµο ή θα µετέφερε στον "δράστη" µια αίσθηση επιτρεπτής και ατιµώρητης
κανονικότητας ή και περαιτέρω έξαψης της επιθυµίας, ώστε να τον ωθήσει να ενεργήσει την ίδια
πράξη και στον πραγµατικό κόσµο;
Αποδοχή ή όχι των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων - Θα υποστηρίζονται αυτές
οι κατευθύνσεις ή πάντα θα υπάρχουν κι αυτοί που θα κινούνται εις βάρος των υπολοίπων; - Νέα
"ηθική" που έχει να κάνει µε τα δίκτυα των παγκόσµιων επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από

την τεχνολογία - Επιχειρηµατική ηθική που πλέον η τεχνολογία δίνει άλλες διαστάσεις κι άλλες
διαστάσεις αλλάζοντας αυτού του είδους τους κώδικες (δυνατότητες παραβίασης αρχείων,
αλληλογραφίας, επέµβασης σε αχρονικό και µη χωρικό επίπεδο παντού µε απρόβλεπτες
συνέπειες για συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κλάδους.
Προβλήµατα σχετικά µε τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας στον τοµέα της µοριακής
βιολογίας και της γενετικής - γνωστό πρόβληµα περί κλωνοποίησης - επίσης στον τοµέα της
Ιατρικής - Ψύξη σε θαλάµους υδρογόνου, έτσι ώστε στο µέλλον αν βρεθεί θεραπεία για την
ασθένεια, να υπάρχει η θεωρητική δυνατότητα να επανέλθει στη ζωή ο θανών - ποιοι έχουν αυτή
τη δυνατότητα; γιατί όχι όλοι; θα είχε νόηµα κάτι τέτοιο; απαντούν όλ' αυτά στο ανθρώπινο
ερώτηµα και την αγωνία της Αθανασίας; - Μέχρι ποιου σηµείου είναι θεµιτή η ανθρώπινη
επέµβαση
Χωρίς να σηµαίνει ότι γίνεται αποδεκτή µια έννοια κοινής κοινωνικής ηθικής, δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι η ουσιαστική επιτυχία της κάθε τεχνολογικής εξέλιξης είναι η αποδοχή και
η πλατιά χρησιµοποίησή της από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το µέλλον κάτω από τη µατιά του τεχνολογικού ντετερµινισµού µοιάζει θετικό σε όλες
του τις εξελίξεις, απόλυτα ισορροπηµένο και πολλά υποσχόµενο για τον άνθρωπο. Η αλήθεια
είναι ότι η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν είναι δυνατόν ούτε να παραβλεφθεί,
ούτε να θεωρηθεί κάθετα αρνητικός στην όποια προσπάθεια πρόβλεψης των εξελίξεων. Παρ' όλ'
αυτά προκύπτουν µερικά σοβαρότατα ερωτήµατα τα οποία επίσης δεν είναι σωστό να
παραβλέπονται αλλά µάλλον θα πρέπει να εξετάζονται κριτικά.
Το πρώτο πρόβληµα αφορά την ταχύτητα αυτών των εξελίξεων στο χώρο της
τεχνολογίας και την ταχύτητα των αλλαγών που επιφέρουν. Ο Mark Slouka στο βιβλίο του "War
of the Worlds", πρεσβεύοντας την κριτική άποψη απέναντι στις θέσεις του Ν. Negreponte
κυρίως, φέρνει ένα παράδειγµα αναφερόµενος στην ταχύτητα των εξελίξεων: "Όπως ο καθένας
γνωρίζει η αίσθηση της µη πραγµατικότητας, αυξάνει ανάλογα µε την ταχύτητα που κινούµαστε.
Αν περπατάµε µέσα σ' ένα λιβάδι µε ταχύτητα 2Km την ώρα π.χ., µπορούµε να βιώσουµε
συγκεκριµένε λεπτοµέρειες του τοπίου: τις µυρωδιές του, τους ήχους του, τα χρώµατά του, την
υφή κλπ. Εάν οδηγούµε στον ίδιο χώρο µε 80Km την ώρα, η εµπειρία µας θα είναι τελείως
διαφορετική. Το αυτοκίνητο µας αποµονώνει, µας αποµακρύνει, µας δείχνει τον κόσµο όπως
είναι πίσω από τα τζάµια του - είτε είµαστε µέσα σε ένα λιβάδι, είτε είµαστε µέσα σε µια έρηµο το τοπίο µας φαίνεται απόµακρο κι όχι τόσο αληθινό. Εάν κινούµαστε µε µια ταχύτητα
υπερηχητική, το 'διαζύγιό' µας µε την πραγµατικότητα είναι ολοκληρωτικό. Ένα τοπίο από ύψος
30.000 ποδών, είναι απλά ένα απόσπασµα, τόσο µακρινό µε την πραγµατική ζωή όσο το να το
βλέπουµε ζωγραφισµένο σ' ένα πίνακα" (Mark Slouka, "War of the Worlds", 1996, σελ.3).
Το παράδειγµα είναι προφανές. Κατά πόσο ο άνθρωπος είναι σε θέση να επεξεργαστεί,
να αναλύσει, να καταγράψει, να εµπεδώσει και τελικά να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει όλο
αυτό τον καταιγισµό πληροφοριών τον οποίο δέχεται µε ταχύτητες οι οποίες πολλές φορές
σαφώς ξεπερνούν την οποιαδήποτε ανθρώπινη αντιληπτική ικανότητα; Σα να παρακολουθείς ένα
video clip µε εκπληκτικά γρήγορο µοντάζ στα πλάνα, τόσο που κάποιες φορές δεν
αντιλαµβάνεσαι καν ούτε το γενικό νόηµα, ούτε την ιδέα, αλλά ούτε είσαι σε θέση να
συγκρατήσεις την παραµικρή από τις χιλιάδες εικόνες που είδες. Ο κόσµος µας, είναι ένας
κόσµος διαρκώς αυξανόµενης ταχύτητας. Το ερώτηµα είναι όµως, µήπως η ταχύτητα έχει γίνει
αυτοσκοπός και τελικά χωρίς να το κατανοούµε, δεν µας προσφέρει στην πράξη τίποτε απολύτως
µιας και τα πάντα φθάνουν σε µας µε τρόπο που δεν είµαστε σε θέση να τα επεξεργαστούµε και
άρα µας είναι ουσιαστικά άχρηστα; Τι προλαβαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να επιλέξει και τι
προλαβαίνει να κατακρατήσει την στιγµή που αδυνατεί να έχει µια συνολική και σαφή αντίληψη
του πλήθους των πληροφοριών που τον κατακλύζουν;
Τα ερωτήµατα περί της ανάγκης ελέγχου ή όχι στο ∆ίκτυο είναι υπαρκτά και κρίσιµα.
Ποια θα είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται αυτός ο έλεγχος και η οποιασδήποτε
µορφής λογοκρισία; Μήπως αυτός θα είναι και ο παράγοντας που θα εξουδετερώσει όλη την

συγκεκριµένη θετική ατµόσφαιρα ελευθερίας που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο ∆ίκτυο
µετατρέποντάς το σε ουδέτερο και απλά διεκπαιρεωτικό επικοινωνιακό µέσο;
Η µεγαλύτερη συµµετοχή στις κρατικές αποφάσεις µε την µορφή των άµεσων
δηµοψηφισµάτων είναι δυνατή, αλλά µήπως αυτή είναι µια ψευδής αίσθηση περισσότερης
δηµοκρατίας µιας και πάντα η εξουσία θα βρίσκεται σε αυτούς που θα έχουν την αρµοδιότητα να
διατυπώνουν τα προα απάντηση ερωτήµατα; Η συχνότερη δηµόσια έκφραση γνώµης µήπως
εκτός από την ενίσχυση της συµµετοχής στα κοινά, προσφέρει και την δυνατότητα αυτή η γνώµη
να καταγράφεται, να αρχειοποιείται και να κατηγοριοποιείται από µια κεντρική πηγή εξουσίας, η
οποία µελλοντικά θα µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την επιβολή της
οποιασδήποτε µορφής ελέγχου εναντίον του πολίτη; Η τεχνολογία αυτοµατοποιώντας τις
διαδικασίες αυξάνει και την ταχύτητα διεκπεραίωσης µειώνοντας έτσι λογικά τον
γραφειοκρατικό όγκο. Αυτό είναι πραγµατικά αληθές ή µήπως δηµιουργείται µια νέα µορφή
τεχνολογικής, "ηλεκτρονικής" γραφειοκρατίας απείρως ζοφερότερη της τωρινής, έναντι της
οποίας ο πολίτης θα πρέπει επιπλέον να ανταγωνιστεί και το κατά τεκµήριο "αλάθητο της
µηχανής" (όπως πολύ γλαφυρά παρουσιάζονταν αυτή η πιθανότητα στην ταινία "Brazil" του
Terry Gilliam);
Η εργασία θα έχει νέα µορφή, περισσότερο οικιακή και ίσως πολύ πιο ξεκούραστη. Η
τεχνολογία θα οδηγήσει τον άνθρωπο και πάλι στο σπίτι. Αλλά µήπως τον εγκλωβίσει σε αυτό;
Μήπως δεν υπάρχει λόγος να βγει πλέον απ' αυτό, αφού θα µπορεί να κάνει τα πάντα και να
έρθει σε επαφή µε τα πάντα χωρίς ουσιαστικά να κουνηθεί από την καρέκλα του; Μήπως αυτό
οδηγεί σε µια κατάσταση πλήρους αποµόνωσης και ουσιαστικής µοναξιάς, που πολύ δύσκολα
αντιµετωπίζονται µε την οποιαδήποτε προχωρηµένη τεχνολογική εφεύρεση µιας αφορούν
ανθρώπινες βαθιά ενδοψυχικές διαδικασίες; Η οικογένεια είναι σίγουρο ότι θα συσφιχθεί µέσα σ'
αυτό το νέο τοπίο ή ακολουθώντας την συνολική κατεύθυνση της ατοµικής αποµόνωσης θα
οδηγηθεί στην ανυπαρξία τουλάχιστον µε την µορφή που την γνωρίζουµε σήµερα;
Στην εκπαίδευση η τεχνολογία είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι έχει να προσφέρει
αµέτρητα θετικά. Όµως εάν η εκπαίδευση µεταφερθεί σε ένα ατοµικό, κατ΄ οίκον επίπεδο (στο
οποίο θα υπάρχει φυσικά η απεριόριστη δυνατότητα σε ένα πρακτικά µη πεπερασµένο σύνολο
πληροφοριών και γνώσεων), πώς θα ελεγχθούν και πώς θα αντικατασταθούν οι παράγοντες των
δυοµαδικών σχέσεων και τα αποδεδειγµένα πλεονεκτήµατα που αυτοί προσφέρουν στην
διαδικασία της γνώσης - πράγµα το οποίο έχει επανελλειµένως αποδειχθεί µε σωρεία πειραµάτων
στον τοµέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας; Μήπως αφήνεται απ' έξω και θυσιάζεται στον βωµό
της ποσότητας και της ταχύτητας της γνώσης, ένα ολόκληρο τµήµα ποιοτικών, ψυχολογικών
παραµέτρων οι οποίες λειτουργούν κατά τρόπο λανθάνοντα µεν, εξαιρετικά σηµαντικό δε,
ανάλογα µε το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών-µαθητών;
Όλ’ αυτά αποτελούν ερωτήµατα ανοιχτά προς συζήτηση και απάντηση στο µέλλον.
Πέρα όµως από τις όποιες λύσεις κι αν ακολουθηθούν, η ύπαρξη και µόνο αυτών των ζητηµάτων
δείχνει µια µόνο κατεύθυνση, η οποία στην πράξη πιθανόν να αποτελεί και τη λύση για πολλά απ'
αυτά: το κέντρο, η ουσία και ο πυρήνας όλων των λειτουργιών της τεχνολογίας, είναι (και

παραµένει µέχρι στιγµής τουλάχιστον), ο Άνθρωπος. Αυτό σηµαίνει, ότι η πραγµατική ευθύνη
βαρύνει και θα βαρύνει πάντα αυτόν για την οποιαδήποτε επιλογή, λύση και µελλοντική (θετική
ή αρνητική) εξέλιξη, µιας και αυτός κατέχει την θέση του "δηµιουργού". Στην ουσία τίποτε δεν
λειτουργεί εντελώς αυτοδύναµα, αυτόνοµα και κατά "µηχανική" βούληση. Το πρόβληµα που
υπάρχει κατά βάθος είναι µόνο ένα: ο δηµιουργός να µην συνεπαρθεί από το δηµιούργηµά του
και να µην αφεθεί να χάσει τον λειτουργικό έλεγχο της κατάστασης. Αντίθετα, πρέπει να βρει τον
τρόπο να σταθεί κριτικά απέναντι στις νέες καταστάσεις που ο ίδιος προκαλεί, κρατώντας πάντα
για τον εαυτό του την "πολυτέλεια" του να έχει κάθε στιγµή την ικανότητα και την δυνατότητα
να παρατηρεί και τις δύο όψεις του νοµίσµατος.-
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