4η Βιομητανική Επανάζηαζη:
Τετνηηή Νοημοζύνη ως πανάκεια ή εν δσνάμει όπλο καηαζηροθής;
Σν 1950, ν Alan Turing νξακαηίζηεθε κηα κεραλή ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα
πξνζηδηάδεη ζε απηή ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ (Copeland, 2000), (Puget,2017)1 2.
Αξγόηεξα, ν John McCarthy, από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, όξηζε ηελ Σερλεηή
Ννεκνζύλε (ΣΝ) σο επηζηήκε θαη κεζνδνινγία ηεο δεκηνπξγίαο λννύλησλ κεραλώλ
(McCarthy, 2007).3 Πξόθεηηαη γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ππνινγηζηηθώλ
ζπζηεκάησλ θαη αιγνξίζκσλ, πξόζθνξσλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα. Οη Russell θαη
Norving (Bringsjord, 2018)4 δηαθξίλνπλ 4 δηαζηάζεηο5 ηεο ΣΝ απνδεηθλύνληαο πσο νη
εθαξκνγέο ηεο κπνξνύλ λα θπξηαξρήζνπλ ζε νηνλδήπνηε ηνκέα λνείηαη ζήκεξα ε
αλζξώπηλε λνεκνζύλε. Όληαο έλα ακθηιεγόκελν δήηεκα πνπ ελππάξρεη ζηελ έθξεμε
ηεο Σέηαξηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, θαιιηεξγεί ην έδαθνο γηα ηξία βαζηθά
ζηξαηόπεδα αληηπαξάζεζεο. Δθθηλώληαο από ην ξεύκα ηεο ηερλνθνβίαο, νη
ηερλνζθεπηηθηζηέο εθθξάδνπλ ηνλ εγγελή θόβν γηα ην άγλσζην θαη ην θαηλνθαλέο,
εκθνξνύκελν από ηελ νξγνπειηαλή νπηηθή6 θαη ηελ άκεζε δηαπινθή
πξαγκαηηθόηεηαο, ηέρλεο θαη κηληηαθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. ηνλ αληίπνδα, πςώλεηαη
ε θηινηερλνινγία, κηα αηζηόδνμε πξνζέγγηζε ησλ ςεθηαθώλ νπηνπηζηώλ, νη νπνίνη
θαισζνξίδνπλ έλζεξκα ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία. εκείν ηνκήο κεηαμύ ησλ δύν
αληίξξνπσλ ηάζεσλ απνηειεί ην θίλεκα ηεο σθέιηκεο ΣΝ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ
αξκνληθή ζπλύπαξμε πιηθνηερληθήο πξνόδνπ θαη εζηθήο. Από ην ηξίπηπρν γελλώληαη
επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε κηα βεληάιηα ζεκαηηθώλ όπσο ε επηζηήκε, ε
νηθνλνκία, ε θνηλσλία θαη ε πνιηηηθή.
Ζ ΣΝ έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηελ Ηαηξηθή, ελώ παξάιιεια αλαθύπηνπλ πιείζηα
βηνεζηθά εξσηήκαηα. Μεραλήκαηα ΣN αμηνπνηνύληαη ζε πιεζώξα πξαθηηθώλ, όπσο
ζπζηήκαηα δηάγλσζεο, ιήςεο απνθάζεσλ, ζεξαπείαο, θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο
αλζξώπηλεο πγείαο.
Μηα από ηηο πξαθηηθέο είλαη απηή ησλ Αλζξώπηλσλ Βιαζηνθπηηάξσλ (Human
Embryonic Stem Cells).7 Σα θύηηαξα απηά δύλαληαη λα αλαπηπρζνύλ ζε νπνηνδήπνηε
ηζηό ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο όπσο λεύξν, αίκα ή κπ (Lis, 2017)8 κε ηελ ρξήζε
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κεραλεκάησλ Σερλεηήο Ννεκνζύλεο (MacDonald, 2018)9, σο ζεξαπεία ζε δηάθνξεο
αζζέλεηεο (Yu, 2006)10. Γηα παξάδεηγκα όιν ην αλζξώπηλν ζύζηεκα αίκαηνο κπνξεί
λα αλαπαξαρζεί από έλα αηκνπνηεηηθό βιαζηηθό θύηηαξν (Sugimura, 2017)11.
Τπάξρνπλ ηξεηο πεγέο πξνέιεπζεο βιαζηνθπηηάξσλ12 13.
Δηδηθόηεξα, ζηα βιαζηνθύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από γνληκνπνηεκέλα σάξηα, ην
εζηθό debate έγθεηηαη ζηηο δηαθσλίεο ηνπ ηξόπνπ κεηαρείξηζεο ησλ βιαζηνθπζηώλ
(Lo, 2019)14. Κνηλσληθνί θαη ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό
ξόιν ζηελ άζθεζε θξηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Powell, 2007)15. Από ηε κία
πιεπξά, ε θαηαζηξνθή βιαζηνθπηηάξσλ ινγίδεηαη σο θαηαζηξνθή ηνπ εκβξύνπ θαη,
επνκέλσο, σο «επηηεδεπκέλνο ζάλαηνο» κηαο αλζξώπηλεο δσήο. Από ηελ άιιε,
ππνζηεξηθηέο ηεο έξεπλαο ηζρπξίδνληαη πσο ε αλάπηπμε ζεξαπεηώλ κε ζηόρν ηελ
βειηίσζε ηεο αλζξώπηλεο δσήο πξνέρεη ζπγθξηηηθά κε ηε δηαηήξεζε εκβξύσλ ζε
θαηάζηαζε ςύμεο επ‟ αόξηζηόλ (Ju, 2006)16.
Δπηπιένλ, ν θιάδνο ηεο Πξνζζεηηθήο Ηαηξηθήο αλαπηύζζεη ηελ θαηαζθεπή θαη
εθαξκνγή πξνεγκέλσλ Αξζξσηώλ Πξνζζεηηθώλ Μειώλ (Modular Prosthetics
Limbs)17. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα βηνληθά, λεπξνπξνζζεηηθά, κπνειεθηξηθά κέιε,
πνπ ιεηηνπξγνύλ βάζεη ηεο κπτθήο κλήκεο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα αηζζεηηθήο
αλάδξαζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπο αθνξά αζζελείο κε αλαπεξία ή ηεηξαπιεγία (Lo,
2019)18 θαη βαζίδεηαη ζηε λεπξνπιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ, ήηνη ζηελ αλάπηπμε
λεπξηθώλ ζπλάςεσλ, ελώ αξθεηέο θνξέο απαηηεί θαη πξνπαξαζθεπαζηηθή επέκβαζε
(νζηενελζσκάησζε19) (Nathan, 2018). 20 Αθόκα, ε εζηθή αλάιπζε ηνπ ηνκέα
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εληνπίδεηαη ζηελ πηζαλή ππεξθέξαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θπζηθώλ κειώλ θαη ζηε
ζπλαθόινπζε δηαηάξαμε ηεο ηξέρνπζαο εηθόλαο γηα ηελ αλζξώπηλε δύλακε, αμία θαη
επηδεμηόηεηα (βηνληθό κνληέιν). ην πιαίζην απηό, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε
επηθαηξνπνίεζεο ηεο δηεζλνύο λνκνζεζίαο πεξί ηδησηηθόηεηαο, πξόζβαζεο θαη
δηθαηνδνζίαο επί ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 21.
ηνλ ηνκέα, δε, ηεο Υεηξνπξγηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα ξνκπόη ζηελ αξσγή ηνπ
ηαηξνύ, όπσο ην ζύζηεκα Da Vinci. Σν ζύζηεκα απηό κεηώλεη ην ρξόλν λνζειείαο,
ηηο επηπινθέο, ηελ απώιεηα αίκαηνο, ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο, θαζώο θαη ην
ρξόλν αλάξξσζεο22. Παξόια απηά, ε πξόζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο
θαζίζηαηαη νηθνλνκηθά απξόζηηε, ηδηαίηεξα ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο23.
Πεξηθεξεηαθό ξόιν ζηελ πγεία θαηέρνπλ νη έμππλεο ζπζθεπέο (Smartwatch, e-coach),
νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ επεκεξία (well-being)24. Μνιαηαύηα, αληηπαξαζέζεηο
πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ βηνδεδνκέλσλ θαη ηελ πηζαλή
εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ εθαξκνγώλ από ηνπο εξγνδόηεο25 (van Est, 2014)26.
Ζ ρξήζε ησλ ξνκπόη ζηελ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε βξίζθεηαη ζε πξώηκν ζηάδην,
εγείξνληαο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αλαγσγή ηνπο ζε θεληξηθό παξάγνληα παξνρήο
ππεξεζηώλ. Ζ απνζηνιή ηνπο ζπλίζηαηαη ζηε δηεπθόιπλζε ηαηξώλ θαη αζζελώλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο γεξάζθνπζεο θνηλσλίεο, όπσο ε Ηαπσλία, ηίζεηαη ην εξώηεκα ηεο
«ξνκπνηηθήο» θξνληίδαο. Καηά ζπλέπεηα, ε αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ κε επαξθή ζηειέρσζε ησλ επαγγεικάησλ πγείαο, ζρεδόλ
επηηάζζεη ηελ εηζαγσγή ξνκπόη, όρη όκσο πξνο αληηθαηάζηαζε, αιιά πξνο
ππνβνήζεζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Vincent, 2019).27
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ην θύιν ησλ λνζνθόκσλ-ξνκπόη είλαη θαηά
γεληθή νκνινγία, ζειπθό, πξάγκα πνπ πξνζδίδεη κηα έκθπιε δηάζηαζε ζην ήδε
θιέγνλ δήηεκα ηεο ΣΝ. Σα ιεγόκελα «femmebots» απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ
ξνκπόη θαη, πηνζεηώληαο κηα ζειπθή ππόζηαζε, αλαληίξξεηα, αληαλαθινύλ κηα
βαζηά ξηδσκέλε θνηλσληθή πξνθαηάιεςε, ε νπνία απνδίδεη ζηε γπλαίθα ξόινπο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από θξνληίδα, ηξπθεξόηεηα θαη εμππεξέηεζε. Καηά ηνλ Dejan
Jotanovic «Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ κηα θσλή ππαθνήο», ηελ νπνία ελζαξθώλεη ην
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γπλαηθείν ξνκπόη, κε ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε λα νδεγεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ
έκθπισλ ζηεξενηύπσλ, αληί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνδόκεζε ηνπο (Jotanovic, 2018).28
ην άλσζελ επηρείξεκα ζπλεγνξεί θαη ε ύπαξμε ησλ ιεγόκελσλ «sex dolls». Σν
αίζζεκα κνλαμηάο όπσο θαη ε αδπλακία ζύλαςεο αιεζηλώλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα
εξσηηθώλ, απνηεινύλ ίζσο θάπνηα από ηα πην δπζεπίιπηα θνηλσληθά θαηλόκελα. Ζ
δεκηνπξγία ησλ «sex dolls», ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα, απνζθνπνύζε εθ πξώηεο ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο ΣΝ γηα ηελ επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθήο ζύλδεζεο κεηαμύ ξνκπόη θαη
αλζξώπνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Levy ηζρπξίζηεθε όηη ην ζπλζεηηθό δέξκα κε
ελζσκαησκέλνπο ειεθηξνληθνύο αηζζεηήξεο, ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηα
κεραλήκαηα λα αληηιακβάλνληαη ην «ράδη» ηνπ αγνξαζηή. Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ
ηερλεηνύ ζπληξόθνπ εκθαλίδεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέγεη ν αγνξαζηήο,
θαηαδεηθλύνληαο γηα αθόκε κηα θνξά ηε ζεκαζία ηεο εζηθήο απνδόκεζεο ησλ
ηερλνινγηθώλ θαηαθηήζεσλ (άθθαο, 2016), (TVXS, 2018)29 30.
Δλ ζπλερεία, ζηελ ύζηεξε Νεσηεξηθόηεηα, νη ξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ
εγθηβσηίδνληαη ζην δήηεκα ηεο ηδησηηθόηεηαο ζε άκεζε δηαπινθή κε ηηο ηερλνινγηθέο
επηηαγέο, πιεζαίλνπλ δξακαηηθά. Οη αλαδπόκελεο αλεζπρίεο, αθνξνύλ ηελ
πεξηζπιινγή θαη πξόζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα. Υαξαθηεξηζηηθό απνηειεί ε
εληππσζηαθή αύμεζε ησλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ ςεθηαθή επνρή, νη νπνίεο
πεξηζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, εληείλνληαο πεξηζζόηεξν ην θαηλόκελν
ηεο επηηήξεζεο (Snowden revelations, 2013) (Ball, 2013)31. Δπηπξόζζεηα, δηάθνξεο
ξνκπνηηθέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηδησηηθνύ θαη
δεκνζίνπ ρώξνπ ελώ πνιιέο από απηέο βξίζθνληαη ήδε ζηελ αγνξά. Σν δηαθύβεπκα
απηό πεξηγξάθεηαη μεθάζαξα θαη ζην ληνθηκαληέξ ηνπ PBS πνπ αλαθέξεη όηη «in the
vast ocean of data, there is a frighteningly complete picture of us» (PBS, 2016)3233.
Σελ ίδηα ζηηγκή, παξαηεξείηαη κηα δπζθακςία ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνθείκελνπ
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο, πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε ζηνλ αλαινγηθό θόζκν.
Ζ απηόκαηε αλαγλώξηζε ηνπ πξνζώπνπ ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ν έιεγρνο ηνπ πιηθνύ,
ζπλαηλεί ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηόκσλ θαη ηελ ηαπηόρξνλε δηαζηαύξσζε ηνπ
πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπο (Whitaker, 2008).34 Δμίζνπ επίκαρε είλαη θαη ε πεξίπησζε
ηνπ COMPAS, ελόο αιγνξίζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πνιηηεία ηνπ Wisconsin,
ράξηλ πξόβιεςεο ηεο πηζαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ λα παξνπζηάζεη παξεθθιίλνπζα
ζπκπεξηθνξά. Σα ζηνηρεία πνπ είραλ εηζαρζεί ζηνλ αιγόξηζκν ζθηαγξαθνύζαλ
απνθιεηζηηθά πξνθπιαθηζζέληεο έγρξσκνπο θαη κεμηθαλνύο. Δπαθνινύζσο, ν
αιγόξηζκνο επεμεξγαδόκελνο ηηο πιεξνθνξίεο θαηέιεγε ζε αληίζηνηρεο απνθάζεηο,
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κε αζθώληαο δηαπιαζηηθό έξγν θαη αλαπαξάγνληαο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζε
«θνηλσληθά ζεζεκαζκέλεο» θαηεγνξίεο αλζξώπσλ (Israni, 2017)35.
ε κηα επαιιειία ζθέςεο, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο θαηαρώξεζεο
δεδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, online θαη offline. Οη
αιγόξηζκνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα παξάγνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα
επεξεάζνπλ ηα άηνκα ή αθόκα θαη κηθξέο νκάδεο. Απηή ε «ρεηξαγώγεζε» ζα
κπνξνύζε θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηεπζύλεη ηελ πνιηηηθή ςήθν,
θαιιηεξγώληαο ηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα (όπσο ην ζθάλδαιν ηνπ Facebook κε ην
Cambridge Analytica) (Wolley, 2017)36 ή αθόκα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ αηόκσλ ιόγνπ ράξηλ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ. Με ηε
ςήθηζε ηνπ GDPR, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπάζεζε λα δώζεη ιύζεηο ζε απηά ηα
δεηήκαηα.
ην ρώξν ηεο γεσπνιηηηθήο, ζεκαληηθή είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε εκηαπηόλνκα37
θαη πιήξσο απηόλνκα νπιηθά ζπζηήκαηα ΣΝ, ηα νπνία αθόκε βξίζθνληαη ζε
εξεπλεηηθό ζηάδην (ΔPSC, 2017)38. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ ζπλίζηαηαη ζηνλ
εληνπηζκό θαη ηελ εμνιόζξεπζε «ζηόρσλ» κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα,
ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ αιγόξηζκν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ρσξίο ηελ αλζξώπηλε
παξέκβαζε (Βιαράβαο, 2006)39. Απηή ε θαηεγνξία όπισλ ζηνλ άμνλα ηεο
ρξνληθόηεηαο έπεηαη ηεο ππξίηηδαο θαη ησλ ππξεληθώλ. ε απηό ην ζεκείν,
αλαθύπηνπλ δύν αληηδηακεηξηθέο πξνβιεκαηηθέο: αθελόο, ε ΣΝ ππεξέρεη, εθόζνλ
είλαη απαιιαγκέλε από ηνλ θόβν ηνπ ζαλάηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο πνπ ηαιαλίδεη ηελ
αλζξώπηλε θύζε. Αθεηέξνπ, ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο, ν νπνίνο δηαθαηέρεηαη από
ελζπλαίζζεζε, επεξεάδεηαη από ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο ζηελ επηηπρή εθηέιεζε
εληνιώλ (IDC, 2016).40 Καη‟ επέθηαζε, εκθαλίδεηαη έλα δίπνιν πνπ θάλεη επηηαθηηθό
ην ζπγθεξαζκό ακθόηεξσλ παξαγόλησλ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ςπρξνπνιεκηθό
παξάδεηγκα όηαλ, ην 1983, εκη-απηόλνκνο ζνβηεηηθόο δνξπθόξνο είρε αλαθέξεη ηελ
εθηόμεπζε πέληε ακεξηθαληθώλ ππξεληθώλ ππξαύισλ πξνο ηελ Δ...Γ., αιιά ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα επξόθεηην γηα εζθαικέλε πξνεηδνπνίεζε. Ζ θαίξηα παξέκβαζε ηνπ
αμησκαηνύρνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απέβε ζσηήξηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπόηεηαο (Tegmark, 2018)41. Άξα αθόκε θαη ε εθαξκνγή ηεο ππεξλνεκνζύλεο
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνύο κε απώιεηεο ακάρσλ,
παξνκνίσο κε ζπκβαηηθέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.
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Καηόπηλ, αλαδύνληαη δεηήκαηα ζηξαηησηηθήο εζηθήο θαη λνκηκνθξνζύλεο ζην πεδίν
δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ (Frankel, 2017).42 Αμηνζεκείσην θξίλεηαη ην εξώηεκα ηεο
απόδνζεο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο επζύλεο, πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία, από ηε δηεμαγσγή
ησλ επηρεηξεζηαθώλ απνζηνιώλ κέρξη ηνλ θπβεξλνρώξν. Δηδηθόηεξα, εξίδνπλ ε
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα κε ηα θξάηε σο πξνο ηνπο ζθνπνύο αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ
ΣΝ. ηόρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ εξγαιεηαθνύ ηνπο ραξαθηήξα κε ακπληηθή ρξνηά
θαη απνθπγή κεηαηξνπήο ηνπο ζε «αλόεηα», επηζεηηθά όπια ησλ ππεξδπλάκεσλ43 πνπ
ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε καδηθή «απηνθηνλία». ε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο
έλνπιεο ζπξξάμεηο πνπ ελαπόθεηληαη ζε εζηκηθέο πξαθηηθέο, ε λέα, πβξηδηθή κνξθή
εκπόιεκσλ αληηπαξαζέζεσλ δελ ππόθεηηαη ζην δίθαην ηνπ πνιέκνπ. («Νέεο
Σερλνινγίεο, Cyber Warfare, Drones, Σερλεηή Ννεκνζύλε, πζηήκαηα Γηνίθεζεο,
πλέπεηεο ζηελ Γνκή Γπλάκεσλ», 2019)44. Σνπηέζηηλ, ζπρλά θαηαιύνληαη
ζηνηρεηώδεηο εζηθέο αξρέο νη νπνίεο ζπγθξνύνληαη κε ηε ηππηθή λνκηκόηεηα ηεο
ελέξγεηαο (Beall, 2018)45. Οη ζπδεηήζεηο γηα ζεζκνζέηεζε δηεζλνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ
γηα ηελ απαγόξεπζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ
πνιεκηθώλ κνλάδσλ ζα νινθιεξσζνύλ όηαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ράζνπλ ην
κνλνπώιην ζηελ παξαγσγή ζηξαηησηώλ-ξνκπόη (Ec.europa.eu, 2017)46.
ε επόκελν ζηάδην, νη θπβεξλνεπηζέζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη απξόβιεπηα κε άπια
κέζα θαη θαζηζηνύλ επάισην νιηζηηθά ην ζύζηεκα ηεο θξαηηθήο αζθάιεηαο. Μπνξεί
άξαγε λα πξνθύςεη θπβεξλνάκπλα; (Tegmark, 2018)47 Ζ πεκπηνπζία ηεο επηηπρνύο
πξνζηαζίαο από ηνλ ειεθηξνληθό πόιεκν έγθεηληαη ζηελ ύπαξμε ζηξαηεγηθήο
ζθέςεο, αλάπηπμε ηζρπξώλ δηθηύσλ, θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
(vocational training) ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζε εζεινληηθή βάζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηνπ NATO.
πκπεξαζκαηηθά, όπσο απνθαίλεηαη ν C. Clausewitz ζην έξγν ηνπ «Πεξί Πνιέκνπ»
αιιάδεη ε κνξθή, ν ραξαθηήξαο, νη θνξείο θαη ηα κέζα δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ,
αιιά δελ αιινηώλεηαη ε θύζε ηνπ (Αξακπαηδόγινπ, 2019)48.
ην νηθνλνκηθό πεδίν, ηώξα, ζύκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ην παγθόζκην
Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (75 ηξηζεθαηνκκύξηα ην 2016) αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα
114 ηξηζεθαηνκκύξηα κέρξη ην 2030 εμαηηίαο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ
παξαγσγήο πνπ ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαη ζπλεπώο ηελ θαηαλάισζε
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(Purdy, 2019) (Berger, 2018)49 50. Τπνινγίδεηαη όηη κέρξη ηόηε, 326 εθαηνκκύξηα
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ απαηηνύλ θάπνηα εμεηδίθεπζε (ηειεθσληθή εμππεξέηεζε
πειαηώλ, ηειεπσιήζεηο, επαγγεικαηίεο νδεγνί θιπ.) θηλδπλεύνπλ λα ραζνύλ ιόγσ
ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλεηδίθεπηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
από ηηο κεραλέο, δελ νδεγεί όκσο ζηε ζπλνιηθή κείσζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο.
Αληίζεηα, βάζεη ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ, παξαηεξνύκε όηη ζε πνιιέο πεξηόδνπο ε
απηνκαηνπνίεζε ζπλεπήρζε κηα απμαλόκελε δήηεζε εξγαζίαο θαη απμαλόκελνπο
κηζζνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηώλνληαο ην θόζηνο πξόζιεςεο αλεηδίθεπησλ
ππαιιήισλ, νη επηρεηξήζεηο επελδύνπλ ην θεθάιαην απηό γηα ηελ απνξξόθεζε
εμεηδηθεπκέλσλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηηκώλ γηα αγαζά
θαη ππεξεζίεο θη έηζη ε παξαγσγηθόηεηα εθδειώλεηαη δηηηώο (Acemoglu, 2018)51.
Πξώηνλ, ε δήηεζε εξγαζίαο ζηνπο ηδίνπο θιάδνπο πνπ πθίζηαληαη απηνκαηνπνίεζε
πηζαλόηαηα ζα απμεζεί. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε εηζαγσγή απηόκαησλ
κεραλεκάησλ αλάιεςεο (ΑΣΜ) ζηε ζέζε ησλ κηζζσηώλ. Ζ εηζαγσγή ησλ
κεραλεκάησλ κείσζε ην θόζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο όπσο απνδείρηεθε
επεθηάζεθαλ θαη επαλαπξνζέιαβαλ ην πξνζσπηθό ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Γεύηεξνλ,
ε απμαλόκελε παξαγσγηθόηεηα νδεγεί ζε πςειόηεξα εηζνδήκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε
ζε απμαλόκελε δήηεζε πξντόλησλ. Απηή ε νηθνλνκηθή επεκεξία δεκηνπξγεί ζέζεηο
εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο θη έηζη κεηξηάδεηαη ζε βάζνο ρξόλνπ ην αξρηθό
πξόβιεκα αλεξγίαο. ηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, ε απηνκαηνπνίεζε
ζηνλ ρώξν ηεο γεσξγίαο αύμεζε ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα κε απνηέιεζκα ηελ
ηειηθή αλαδηακόξθσζε ηεο αγνξάο.
Αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, ε ΣΝ σο κηα αθόκα απηνκαηνπνίεζε,
ζα πξνθαιέζεη κηα πξόζθαηξε αλεξγία πνπ ζα κεηαηξαπεί καθξνπξόζεζκα ζε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Lee, 2018)52. Δπηπξνζζέησο, ε ΣΝ είλαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα ζε ηδησηηθό επίπεδν δηόηη απνδεζκεύεη ηνπο ηδηώηεο από ηνλ άιινηε
δεζκεπηηθό παξάγνληα ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ (ζπληειεζηέο παξαγσγήο)
(Agrawal, 2018)53. Οη ηξάπεδεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερλνινγίαο δελ δηαζέηνπλ
ππνθαηαζηήκαηα (Fintech) (Hudson, 2018)54, cryptocurrencies (Bailis, 2017)55), ε
κεγαιύηεξε εηαηξεία ζηνλ ρώξν ηεο εζηίαζεο δελ έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηεο μελνδνρεία
(Airbnb (Moeller, 2018)56, αληίζηνηρα θαη ε Uber (Turakhia, 2017)57), ην Blockchain
(Pollock, 2018)58 θπξηαξρεί ηερλνινγηθά ζηηο ζύγρξνλεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ
49
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θπζηθή ππόζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο αγνξάο (θπζηθά θαηαζηήκαηα) ππνρσξεί
κπξνζηά ζηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ςεθηνπνίεζε (Balakarthiga, 2018), (Ross,
2019)59 60(e-commerce, e-banking) θαη ε νηθνλνκία ηεο έιιεηςεο (economy of
scarcity) δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αθζνλίαο (economy of abundance)
(Perez, 2018)61, όπνπ νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη πξνζηηέο ζηνπο
κηθξνκεζαίνπο γηαηί ην νξηαθό θόζηνο παξαγσγήο εθκεδελίδεηαη. Από ηελ άιιε
πιεπξά, κέζα από απηή ηελ θεθαιαηώδε κεηαβνιή δηνγθώλεηαη ην πξόβιεκα
δηαλνκήο ησλ θεθαιαίσλ. Σν κεγηζηνπνηεκέλν πξναλαθεξζέλ θέξδνο ζα είλαη πξντόλ
όρη πξνζσπηθήο εξγαζίαο αιιά επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ από αιγνξίζκνπο.
Δπνκέλσο, πνηνο θαη κε πνηα αηηηνινγία ζα θαξπσζεί ηελ ππεξαμία, κε πνηα θξηηήξηα
ζα θαηαλεκεζεί ην παξαρζέλ πιεόλαζκα; Ο θίλδπλνο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο γελλά
δύν ππνζεηηθά νηθνλνκηθά ζελάξηα: αθελόο ην ζελάξην ηεο ηξνπήο ηνπ ηζρύνληνο
κνληέινπ ζηελ Οηθνλνκία ησλ P8, δειαδή ζηελ ππεξζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ θαη
ηελ αύμεζε ησλ δηαθξαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ (Wagner, 2018)62,
αθεηέξνπ ην ζελάξην ηεο αύμεζεο ηνπ θξαηηθνύ παξεκβαηηζκνύ θαη ηεο επηβνιήο
θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε ΣΝ δηαπεξλά πνιιαπιέο πηπρέο ηνπ ζύγρξνλνπ modus vivendi.
Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπλζεηηθή δηαρείξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο Σέηαξηεο
Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ε εζηθή απνηίκεζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηνπο
λεπξαιγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πγείαο, ησλ θνηλσληθώλ θαη
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. Ζ παξείζθξεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ απόηνθσλ είλαη
ηέηνηνπ κεγέζνπο, πνπ θαζηζηά αλεδαθηθό ην ελδερόκελν απεκπόιεζεο ηνπο από ηε
δσή καο. Δηζεξρόκαζηε εληνύηνηο ζε έλα κεηαίρκην ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο, έλα
επόκελν ζηάδην ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο (κεηαλζξσπηζκόο63) ζην νπνίν θαινύκαζηε
λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε ην είδνο καο θαη ηηο πξννπηηθέο
ηνπ, ηαπηόρξνλα κε ηελ ελδερόκελε ζπλαηζζεκαηηθή δηάπιαζε ησλ κεραλώλ. Όπσο
έζεζε θαη ν Ihab Hassan: .
“Humanism may be coming to an end, as humanism transforms itself into something,
one must helplessly call posthumanism”.
Άξαγε, ζα ζηαζεί ν Άλζξσπνο αληάμηνο ηνπ Μεηαλζξώπνπ;
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