
H θεωρεία  της  μοναδικότητας,  το  πνεύμα  των  καιρών  μας  και  το  μέλλον  της 

ανθρωπότητας 

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, επανειλημμένα, τεχνολογικά επιτεύγματα που αρχικά έχουν 

δημιουργήσει  ελπιδοφόρες  προσδοκίες  στους  ανθρώπους,  έχουν  δυστυχώς  τύχει 

κατάχρησης, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για την ανθρωπότητα. Καλύτερο παράδειγμα 

είναι φυσικά η ανακάλυψη της τεράστιας ενέργειας που δημιουργεί η διάσπαση του ατόμου, 

που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε πρώτα, για να κατασκευάσει το πιο καταστροφικό όπλο στην 

ιστορία. 

Η βιομηχανική επανάσταση έφερε τις μηχανές και την τεχνολογία στην παραγωγή, με τρόπο 

και ένταση όσο ποτέ άλλοτε στη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι μηχανές, με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας,  έγιναν  όλο  και  πιο  αυτόνομες,  χωρίς  τελικά  να  χρειάζονται  τον  ανθρώπινο 

χειρισμό για να παράγουν έργο. Αυτό, σε μία οικονομία, όπου όπως αναφέρω πιο πάνω έχει 

ως  στόχο  τη  δημιουργία  πλασματικής  αξίας  και  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  της 

ανθρώπινης εργασίας, δημιουργεί ακόμα και σήμερα αρνητικά αποτελέσματα και προβλήματα 

στην κοινωνία. 

Μια καινούρια διαμάχη έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ διαφόρων φιλοσόφων και 

επιστημόνων  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  στην  ανθρώπινη  κοινωνία  από  την  πρόσφατη 

εφαρμογή της νανο-τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η  θεωρεία  της  μοναδικότητας  (singularity),  υποστηρίζει  πως  η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας 

εμφανίζεται με επιταχυντικούς ρυθμούς κάτω από το νόμο της «επιταχυμένης επιστροφής», 

σύμφωνα με την οποία, η ανθρώπινη κοινωνία δεν προλαμβαίνει να αναλογιστεί τις ηθικές ή 

κοινωνιολογικές ή ακόμα και φιλοσοφικές συνέπειες από τη χρήση και εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας.  Ούτε  έχει  χρόνο  να  προσαρμοστεί  σε  αυτές,  διαμορφώνοντας  ανάλογα  τη 

συμπεριφορά  και  την  ηθική  του,  αλλά  και  το  νομικό  πλαίσιο  της  χώρας  του.   Ο  όρος 

μοναδικότητα, προέρχεται από τη φυσική και τη μελέτη των μαύρων τρυπών, σύμφωνα με 

την οποία, κάθε μαύρη τρύπα πιστεύεται ότι οδηγεί σε πολλαπλά παράλληλα σύμπαντα, που 

ονομάζονται «ορίζοντας γεγονότων».

Πρόσφατα παραδείγματα, είναι οι φιλοσοφικές / κοινωνικές / ηθικές / πολιτικές συζητήσεις 

για το ποιος έχει δικαίωμα να δημιουργεί ζωή, που προκάλεσε η κλωνοποίηση της Ντόλυς, 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά τη δημιουργία του Μεγάλου Αδελφού 

από τις  απέραντες  δυνατότητες της πληροφορικής,  όπως και για τη δημιουργία τεχνητής 

νοημοσύνης μέσα από τα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας (που μας φέρνουν στο μυαλό 

εικόνες από το «Τερμινέιτορ»). Όταν μάλιστα μια νέα ανακάλυψη αποβεί και  κερδοφόρα, 



αποκτά αμέσως μαζική εφαρμογή, με αποτέλεσμα, να μην αφήνει περιθώριο στον άνθρωπο 

και στην κοινωνία να ερευνήσει ή να κατανοήσει τις πιθανές της επιπτώσεις, ή να αντιληφθεί 

πού τον οδηγεί αυτός ο επιταχυμένος ρυθμός της εξέλιξης    

Οι προοπτικές αυτή της γεωμετρικά επιταχυμένης εξέλιξης, που κάθε φορά γίνεται με μία 

αλλαγή στη φιλοσοφική και  τεχολογική νόρμα,  είναι  τόσο απεριόριστες,  που η γραμμική 

ανθρώπινη διαίσθηση  αδυνατεί  να συλλάβει.  Ο καθηγητής  Ρέι  Κούρζβειλ,  ένας από τους 

ιδρυτές  της  θεωρίας  της  μοναδικότητας,  υποστηρίζει  ότι  στην  εξέλιξη  του  ανθρώπου, 

προηγήθηκε  η  βιολογική  εξέλιξη.  Μέσα  σε  πέντε  εκατομμύρια  χρόνια  σημειώθηκαν  τρείς 

βιολογικές  μεταλλάξεις,  η  αύξηση  του  εγκεφάλου,  η  χρησιμοποίηση  των  συγκεκριμένων 

περιοχών  του  εγκεφάλου  (που  επέτρεπαν  τη  δημιουργία  αφηρημένης  σκέψης)  και  ο 

αντίχειρας (που επέτρεψε τη χειραγώγηση του περιβάλλοντος). Αυτή η εξέλιξη τροφοδότησε 

την επόμενη φάση της εξέλιξης  του ανθρώπου, της τεχνολογικής και πολιτισμικής, κάτω από 

τη δική του καθοδήγηση. Τώρα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας ακόμα αλλαγής νόρμας, για την 

οποία, πολλοί πιστεύουν πως θα οδηγήσει, μέχρι το 2039, σε ένα κόσμο, όπου οι μηχανές 

τεχνητής νοημοσύνης, θα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες υπολογισμού και ανάλυσης, 

από τη βιολογική νοημοσύνη και επιπλέον, θα μπορούν να εκπαιδευονται,  να μαθαίνουν, 

ακόμα και να πολλαπλασιάζονται!! 

Τα ερωτήματα που γεννιούνται τώρα πολλά. Ποιό ο λόγος να υπάρχει ανθρώπινη εργασία, αν 

οι μηχανές μπορούν να τα κάνουν όλα καλύτερα. Ποιά θα είναι η ανθρώπινη ασχολία πλέον, 

όταν, όπως πάνε τα πράγματα, οι μηχανές θα προστατεύουν το 10% των εχόντων, από το 

90% των μη εχόντων. Ποιά θα είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και μηχανής; Μήπως, η 

ανθρώπινη διαίσθηση; Πολλοί επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτό έχει σχεδόν επιτευχθεί ήδη. 

Και  αν  δώσουμε  στις  μηχανές  διαίσθηση,  θα  τους  δώσουμε  στη  βάση  των  δικών  μας 

ανθρώπινων παραμέτρων; Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα και καθ΄ομοίωση» του 

Θεού, αλλά, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν, ότι στην πορεία έχει χάσει πολλά από την 

εικόνα αυτή. Ένα είναι σίγουρο, πιστεύω, πως όλοι μας θα πρεπει να περιμένουμε λίγο και θα 

μάθουμε  τι  υπάρχει  πέρα  από  τον  ορίζοντα  αυτών  των  γεγονότων,  που  στο  βωμό  του 

οικονομικού κέρδους και του ατομικού εγωισμού, όλα τα ανθρώπινα ιδεώδη, ήθη και όνειρα, 

μπορούν να θυσιαστούν.  


