
                

<< Συμπόσιο Πολιτισμού >>, εκδήλωση: << Επιστήμη, 

Ηθική και Πολιτική . Πρόσωπα και μηχανές >>. 

 

 

 Το  << Συμπόσιο Πολιτισμού >>, ανοίγει ένα εκρηκτικά 

επίκαιρο και <<καυτό>> θέμα,  με  τίτλο: << Επιστήμη, Ηθική 

και Πολιτική. Πρόσωπα και μηχανές >>, στις 20 Νοεμβρίου 

ημέρα Δευτέρα στις 7 το βράδυ στο Πολύκεντρο Νεολαίας του 

Δήμου Ηρακλείου με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Φιλοσοφίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης Σταυρούλα Τσινόρεμα.                                                                              

Σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων κατά πόσο ο 

άνθρωπος κινδυνεύει να υποταχτεί στις <<έξυπνες μηχανές>>   

που κατασκευάζει, να γίνει δούλος των  τεχνολογικών 

δικτύων  και να χάσει κάθε πολιτική και ηθικοπνευματική 

ιδιότητα;  Πόσο κινδυνεύει η Ελευθερία και η Δημοκρατία; 

Μπορεί να μεταλλαχθεί η ανθρώπινη συνείδηση όπως 

ιστορικά την γνωρίσαμε μέχρι τώρα σε κάτι άλλο στο οποίο η 

ηθική διάσταση θα είναι απούσα ή εκκωφαντικά ελλιπής για 

να δημιουργεί κριτική σκέψη, να παραμένει δημιουργός και  

υποκείμενο  ενεργό έναντι των αντικειμένων τα οποία 

πλημμυρίζουν ζωτικά στοιχεία του δημόσιου χώρου; Πόσο 

είμαστε ως πολίτες έτοιμοι, να διαχειρισθούμε την τεράστια 

έκρηξη στην τεχνοεπιστήμη η οποία τις περισσότερες φορές 

κατευθύνεται από τις αγορές, ειδικά στους τομείς των 

τεχνολογιών της πληροφορίας, της ρομποτικής, της 

νανοτεχνολογίας, των οποίων οι εφαρμογές διεισδύουν σε 

κάθε επίπεδο της προσωπικής και συλλογικής ζωής;  Η 

αξιοποίησή τους δίνει τεράστια δύναμη σε όσους τις 

διαχειρίζονται. Πόσο έτοιμοι είμαστε,  ως πολίτες να 



αντισταθούμε στην αθέμιτη χρήση και κατάχρησή τους; Ποιος 

δικαιούται  να έχει τον έλεγχο και με ποιους τρόπους ; Τι 

είδους κοινωνία πολιτών χρειάζεται για να εμποδίσει τη 

σύγχυση μεταξύ μετάδοσης της αλήθειας και της αυθαίρετης 

κατασκευή της ( fake news ) , ή τις προκλήσεις που 

γιγαντώνουν από  συσσώρευση και χρήση προσωπικών 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας, στο Διαδίκτυο και όχι μόνον;                        

Σε ποιο βαθμό η είσοδος των << έξυπνων μηχανών >> μπορεί 

να επηρεάσει την αυτοκατανόησή μας, κλονίζοντας τις μεταξύ 

μας σχέσεις ως ελεύθερων, αυτόνομων και ίσων υποκειμένων 

της συλλογικής μας αυτοθέσμισης και της δημοκρατικής  ζωής;    

Ποιος ο ρόλος του κράτους και της πολιτικής  εξουσίας ;  Σε τι 

πρέπει να αλλάξει η Παιδεία για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο 

φλέγον ζήτημα;  

 Πως πρέπει να αντιδρά η σύγχρονη δημοκρατία, όχι 

μόνο από την άποψη των θεσμών της αλλά και εκείνη 

των θεμελιωδών αξιών της; Τα  πολυσήμαντα αυτά 

ερωτήματα αλλά και θέματα ζωής που καθημερινώς 

διογκώνονται με την εξάρτηση νέων ανθρώπων από τις 

μηχανές πληροφορικής κάθε είδους θα διερευνηθούν 

και θα αναζητηθούν προτάσεις διεξόδου στη βάση της 

Δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας του πολίτης ως 

ανθρωπίνου προσώπου στην προσπάθεια να υπάρξει 

μία απάντηση- Αντίσταση στον επεκτεινόμενο 

ανεξέλεγκτα Λαβύρινθο της Τεχνοεπιστήμης, από την 

φιλόσοφο Σταυρούλα Τσινόρεμα.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


