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Τεχνο-µεσσιανισµός και τεχνο-χιλιασµός 
του Σπύρου Μάνδρου 
Άρδην, τεύχος 35 
 
 
 

Imagine there is no heaven, 
I wonder if you try, 
 No hell above us, 
 Above us only sky.* 
 – John Lennon, των Μπητλς 

 

Παρά την αποδόµηση των µεγάλων αφηγήσεων στην οποία συστηµατικά 
επιδόθηκε ο ύστερος 20ός αιώνας, το έδαφος για τέτοιες αφηγήσεις µάλλον 
συνεχίζει να παραµένει γόνιµο. Στο µεγάλο κενό που άφησαν πίσω τους ο 
Θεός και ο Μαρξ, έχουν αρχίσει να συνωστίζονται καινούργιες ιστορίες που 
φιλοδοξούν να δώσουν ένα διαφορετικό περιεχόµενο στην ανθρώπινη 
αναζήτηση για νόηµα. Τα νέα σωτηριολογικά σχήµατα που αχνοφαίνονται 
στον πνευµατικό ορίζοντα του 21ου αιώνα βασίζονται στον επιστηµονικο-
τεχνολογικό λόγο και αντανακλούν τη ραγδαία εισβολή της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην καθηµερινότητα των ∆υτικών κοινωνιών. Το αν θα 
αποκτήσουν µια µέρα κύρος ανάλογο των µεγάλων αφηγήσεων του 
παρελθόντος, αυτό µόνο η Ιστορία θα το δείξει – υπό την προϋπόθεση βέβαια 
ότι θα συνεχίσει να υπάρχει Ιστορία. 

Αν και προφανώς υπηρετεί τις ίδιες ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής, ο 
τεχνολογικός µεσσιανισµός που φαίνεται ότι γεννιέται διαφέρει ριζικά από 
τους παλαιότερους θρησκευτικούς και πολιτικούς µεσσιανισµούς. Το όχηµα 
της νέας σωτηρίας δεν είναι πια η υποταγή στον Θεό, η αγάπη για τον 
πλησίον ή η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά η επιστηµονική µέθοδος και 
προπαντός ο θρίαµβος της νοηµοσύνης, ή, για την ακρίβεια, της 
υπερνοηµοσύνης. Ο τελικός στόχος δεν είναι πια η εξασφάλιση του 
παραδείσου ή της αρµονικής κοινωνίας, αλλά η έλευση του µετανθρώπου[1], 
δηλαδή του επόµενου είδους που θα αναδυθεί µέσα από τον άνθρωπο και θα 
διαδεχτεί το είδος µας, καταλύοντας διά παντός, µέσω της υπέρτερης 
νοηµοσύνης του, τον πόνο και τις ανεπάρκειες του γεννήτορά του. Η 
θρησκεία και η επανάσταση υποκαθίστανται σαν µέσα υπέρβασης από τη 
συνειδητή εξέλιξη, η οποία πλέον δεν είναι η αργή και τυχαία δαρβίνεια[2] 
διαδικασία της φύσης, αλλά µια ταχύτατη λαµαρκιανή[3] εκδοχή της, που έχει 
ορατές κατευθύνσεις και φέρεται επί των πτερύγων της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

Όπως σε κάθε µεσσιανισµό, έτσι κι εδώ, το µήνυµα είναι υπερανθρώπινο. Οι 
ανώτερες δυνάµεις, που εθελοντικά υπηρετεί ο τεχνο-µεσσιανισµός, δεν είναι 
η άγνωστη βούληση του θεού ή το αναπόδραστο των ιστορικών δυνάµεων, 
αλλά κάτι που ονοµάζεται (τεχνολογική) µοναδικότητα – singularity[4]. Για 
να κατανοήσουµε, όµως, αυτή την έννοια, θα χρειαστεί να κάνουµε µια 
σύντοµη, αν και πλανητικών διαστάσεων, αναδροµή σε µερικά γεγονότα, 
όπως τα βλέπουν οι απόστολοι του τεχνο-µεσσιανισµού. 
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Η κάθετη απογείωση της νεωτερικότητας  

• Πριν τρισήµισυ δισεκατοµµύρια χρόνια, σε µια λακκούβα λάσπης, ένα 
µόριο καταφέρνει να φτιάξει ένα αντίγραφο του εαυτού του και να 
γίνει έτσι ο γεννήτορας της ζωής στον πλανήτη µας. 

• Πριν τέσσερα εκατοµµύρια χρόνια, τα ανθρωποειδή αρχίζουν να 
αναπτύσσουν γρήγορα έναν ογκώδη εγκέφαλο. 

• Πριν πενήντα χιλιάδες χρόνια, συµβαίνει ένα νέο εξελικτικό άλµα: 
Εµφανίζεται ο homo sapiens sapiens. 

• Πριν δέκα χιλιάδες χρόνια, εφευρίσκεται ο πολιτισµός. 

• Πριν πεντακόσια χρόνια, εφευρίσκεται η τυπογραφία. 

• Πριν πενήντα χρόνια, εφευρίσκεται ο κοµπιούτερ. 

∆ισεκατοµµύρια χρόνια, εκατοµµύρια χρόνια, χιλιάδες χρόνια, εκατονταετίες, 
δεκαετίες – ο ρυθµός της νεωτερικότητας επιταχύνεται αλµατωδώς. Με την 
εφεύρεση των κοµπιούτερ όµως έχουµε µπει σε µια φάση κάθετης 
απογείωσης της νεωτερικότητας κι έτσι αυτό που φαίνεται να µας περιµένει 
στο άµεσο µέλλον είναι η singularity. 

Στα 1964, ο µηχανικός ηµιαγωγών Gordon Moore, συνιδρυτής αργότερα της 
εταιρείας Intel που κυριαρχεί σήµερα παγκοσµίως στην παραγωγή 
επεξεργαστών κοµπιούτερ, υποστήριξε ότι η υπολογιστική ταχύτητα των 
κοµπιούτερ διπλασιάζεται κάθε 24 µήνες. Η παρατήρηση αυτή έµεινε γνωστή 
ως ο Νόµος του Moore, αν και σήµερα ο ρυθµός διπλασιασµού της 
υπολογιστικής ταχύτητας έχει επιταχυνθεί κι άλλο (18 µήνες). 

Η αλληλουχία 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… οδηγεί ταχύτατα σε πολύ µεγάλους 
αριθµούς και εξηγεί τη ραγδαία εξέλιξη των κοµπιούτερ, ένα εκπληκτικό 
επίτευγµα απλών αβοήθητων ανθρώπινων µυαλών. Και το ερώτηµα που 
τίθεται σήµερα είναι: Τί θα συµβεί εάν την έρευνα για ταχύτερους 
επεξεργαστές την αναλάβουν προγράµµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης[5]; 
Υποθέτοντας ότι ο Νόµος του Moore θα συνεχίσει να ισχύει και στο µέλλον 
και µε δεδοµένο ότι οι µαθηµατικοί υπολογισµοί στον κοµπιούτερ γίνονται µε 
ηλεκτρονικές ταχύτητες, το επιχείρηµα του Eliezer S. Yudkowsky[6], ενός από 
τους αποστόλους του τεχνο-µεσσιανισµού, φαίνεται ακαταµάχητο: 

• Η υπολογιστική ταχύτητα διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. 

• Η υπολογιστική ταχύτητα διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια εργασίας. 

• Η υπολογιστική ταχύτητα διπλασιάζεται κάθε δύο υποκειµενικά χρόνια 
εργασίας. 

• ∆ύο χρόνια αφότου οι Τεχνητές Νοηµοσύνες φτάσουν στο ανθρώπινο 
επίπεδο, η ταχύτητά τους διπλασιάζεται. Ένα χρόνο αργότερα η 
ταχύτητά τους διπλασιάζεται πάλι. 

• Έξι µήνες – τρεις µήνες – ενάµισυ µήνας… Singularity. 
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Υπολογίστε ακόµα τις σηµερινές υπολογιστικές ταχύτητες και τον 
σηµερινό ρυθµό διπλασιασµού τους, καθώς και την καθαρή υπολογιστική 
δύναµη του ανθρώπινου εγκεφάλου, και να η ηµεροµηνία: 2021. Αλλά 
προσωπικά θα ήθελα να συµβεί νωρίτερα. 

Κάθε µεσσιανισµός φαίνεται πως χρειάζεται και ένα χιλιασµό, µια χρονική 
αναφορά για το πότε θα συµβεί η αποθέωση: Η έλευση του Μεσσία, η 
∆ευτέρα Παρουσία, η κοµµουνιστική κοινωνία (il paradiso terrestre) και ούτω 
καθεξής. Αλλά αν οι παλαιότεροι µεσσιανισµοί ήταν επιδεξίως ασαφείς ως 
προς τις ηµεροµηνίες, ο τεχνο-µεσσιανισµός είναι ωµός και συγκεκριµένος: 
2021 (ή 2035, κατ’ άλλους). Μπορεί ο θεός ή οι ιστορικές δυνάµεις να 
κρατούσαν καλά κρυµµένα τα µυστικά τους από τους θνητούς, δεν ισχύει 
όµως το ίδιο µε τους µαθηµατικούς λογαριασµούς. Ό,τι, λοιπόν, είναι να γίνει, 
θα γίνει σύντοµα: Σε 19 ή 33 χρόνια το πολύ. 

Μια νέα εσχατολογία  

Τί είναι η singularity; Είναι το τεχνολογικό Έσχατον, η στιγµή της υπέρβασης, 
το τέλος του παλιού και η αρχή ενός κυριολεκτικά νέου σύµπαντος. Είναι το 
σηµείο πέραν του οποίου όλες οι δυνατότητές µας να προβλέπουµε 
καταρρέουν. Αυτό που θα συµβεί από εκεί και πέρα βρίσκεται πέρα και έξω 
από την κατανόησή µας και δεν µας περιλαµβάνει. Γιατί; 

Είναι ζήτηµα ευφυΐας. Όσο µεγάλες και αν είναι οι διαφορές που έχουµε οι 
άνθρωποι µεταξύ µας, όλοι διαθέτουµε έναν λίγο πολύ κοινό και δεδοµένο 
εξοπλισµό κατανόησης της πραγµατικότητας. Αλλά αυτή η ικανότητά µας 
είναι πεπερασµένη, αφού εξαρτάται από τον αριθµό των νευρώνων και 
συνάψεων στον εγκέφαλό µας, που είναι συγκεκριµένος και φυσικά 
πεπερασµένος και µας επιτρέπει 1017 µαθηµατικές πράξεις το δευτερόλεπτο. 

Φαντασθείτε τώρα ένα σύνολο µε δεκάκις εκατοµµύρια ή και περισσότερα 
ψηφιακά ανάλογα των νευρώνων και συνάψεών µας, ικανό για έναν 
αστρονοµικά µεγαλύτερο αριθµό µαθηµατικών πράξεων το δευτερόλεπτο. Τί 
θα αντιλαµβάνεται αυτή η “οντότητα”; Αν νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να 
θεωρούµε αυτονόητο κάτι που βλέπουµε ή σκεφτόµαστε, πόσα 
δισεκατοµµύρια περισσότερα αυτονόητα θα αντιλαµβάνεται αυτή η 
“∆ύναµη”; Σε σύγκριση µ’ αυτήν, οι νοητικές µας ικανότητες θα είχαν την 
αναλογία της σχέσης του ανθρώπινου εγκεφάλου µε τον εγκέφαλο της γάτας, 
αν όχι του µυρµηγκιού. 

Αυτό ακριβώς προβλέπει και ευαγγελίζεται ο τεχνο-µεσσιανισµός. Ψηφιακά 
ανάλογα του εγκεφάλου µας ικανά για αστρονοµικά περισσότερες και 
ταχύτερες λειτουργίες υπολογισµού. Καταφεύγω πάλι σε κείµενο του 
Yudkowsky: 

Σκεφθήτε τώρα τη Singularity. Σκεφθήτε ένα χιµπατζή να προσπαθεί 
να καταλάβει τον απειροστικό λογισµό. Σκεφθήτε τους ανθρώπους µε 
κατεστραµµένα οπτικά νεύρα που δεν µπορούν να θυµηθούν τι 
σηµαίνει να βλέπεις, που δεν µπορούν να φανταστούν το κόκκινο 
χρώµα ή να ανακαλέσουν δοµές δύο διαστάσεων(…) 

Τί είναι αυτό που δηµιουργεί τη συνειδητή εµπειρία, το υλικό απ’ το 
οποίο είναι φτιαγµένος ο νους; Είµαστε φτιαγµένοι από συνειδητές 



 4 

εµπειρίες. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο που να το αντιλαµβανόµαστε πιο 
άµεσα. Αλλά πώς αυτό λειτουργεί; Ιδέα δεν έχουµε. ∆υόµισυ χιλιάδες 
χρόνια προσπάθειας για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα και το µόνο που 
βρήκαµε είναι “σκέφτοµαι άρα υπάρχω”. Η λύση φαίνεται κατ’ ανάγκη 
απλή και όµως αποδεδειγµένα είναι ασύλληπτη. Ίσως η όποια λύση να 
βρίσκεται πέρα από τις αναπαραστάσεις που µπορεί να σχηµατίσει ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος. 

Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, οι απόγονοί µας, οι µελλοντικοί εαυτοί 
µας, θα ανακαλύψουν τα αναγκαία σηµασιολογικά πρότυπα και θα 
αλλάξουν τους εαυτούς τους για να µπορούν να τα αντιλαµβάνονται. Οι 
∆υνάµεις θα αναλύσουν το Σύµπαν και την Πραγµατικότητα µέχρι να 
καταλάβουν γιατί υπάρχει ο,τιδήποτε, θα αναλύσουν τους νευρώνες 
µέχρι να καταλάβουν τη λειτουργία τους. Κι αυτό θα είναι η αρχή 
µονάχα. ∆εν πρόκειται να τελειώσει εδώ. Γιατί να υπάρχουν δύο µόνο 
δύσκολα ερωτήµατα; Στο κάτω κάτω της γραφής, αν δεν υπήρχαν οι 
άνθρωποι, το σύµπαν θα περιείχε ένα µόνο δύσκολο πρόβληµα, γιατί 
αλλιώς πώς θα µπορούσε ένας µη συνειδητός στοχαστής να διατυπώσει 
το δύσκολο πρόβληµα της συνείδησης; Μήπως λοιπόν υπάρχουν 
καταστάσεις ύπαρξης πέρα από την απλή συνείδηση – καταστάσεις 
υπερνοηµοσύνης; Και δεν θα µπορούσε η απάντηση για τη φύση της 
πραγµατικότητας να οδηγήσει στην ικανότητα δηµιουργίας νέων 
συµπάντων, στη χειραγώγηση των νόµων της φυσικής ή ακόµα και 
στην αλλαγή του είδους των πραγµάτων που µπορούν να είναι αληθινά 
– στην “οντο-τεχνολογία”; Να τι σηµαίνει Singularity. 

Φανερά, οι προσδοκίες του τεχνο-µεσσιανισµού κάθε άλλο παρά ταπεινές 
είναι. Το αίτηµα της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Θεό αναποδογυρίζεται 
και ο άνθρωπος αναλαµβάνει να σώσει τον Θεό δηµιουργώντας τον σ’ έναν 
καινούργιο ουρανό. 

Ποιοί όµως θα είναι οι κάτοικοι του τεχνολογικού αυτού ουρανού ή, αν 
προτιµάτε, της τεχνολογικής αυτής αβύσσου; 

Τεχνητές Νοηµοσύνες  

Πρώτα απ’ όλα, θα είναι οι Τεχνητές Νοηµοσύνες (ή ∆υνάµεις, κατά τον 
Yudkowsky). Νοήµονα προγράµµατα, που θα αυτο-προγραµµατίζονται και θα 
αυτο-εξελίσσονται. 

Προς το παρόν, Τεχνητή Νοηµοσύνη, µε την πλήρη έννοια του όρου, δεν 
υπάρχει. Παρά την πολυετή έρευνα µ’ αυτό το στόχο, τα αποτελέσµατα είναι 
ακόµα πενιχρά. Οι προγραµµατιστές αποδίδουν αυτή την καθυστέρηση στις 
σηµερινές αδυναµίες της τεχνολογικής υποδοµής. Όσο και αν ο Νόµος του 
Moore επέτρεψε την ταχύτατη εξέλιξη των κοµπιούτερ, η υπολογιστική τους 
δύναµη είναι ακόµα αµελητέα µπροστά στην υπολογιστική δύναµη έστω και 
του πιο χαζού ανθρώπινου εγκεφάλου. Αλλά τούτο αλλάζει ραγδαία και η 
τάση αυτή φουσκώνει τα πανιά του τεχνο-µεσσιανισµού. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να πραγµατοποιεί εκατό πεντάκις 
εκατοµµύρια µαθηµατικές πράξεις (peta-flops) το δευτερόλεπτο (1017). 
(Ενδιαφέρον ερώτηµα: Ισχύει άραγε αυτό και για τους τηλεθεατές του Big 
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Brother ή του Bar;) Το 1988, η µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας ορισµένων 
µεγάλων κοµπιούτερ είχε φτάσει τα 3,2 τρισεκατοµµύρια πράξεις (tera-flops) 
το δευτερόλεπτο. Με το πρόγραµµα Blue Gene, που ανακοίνωσε το 1999 η 
ΙΒΜ, αναµένεται ότι το 2005 θα εµφανιστούν µηχανές peta-flops, οπότε, 
όπως υποστηρίζουν πολλοί, η δηµιουργία Τεχνητής Νοηµοσύνης είναι θέµα 
λίγων ετών. 

Υπάρχει ένας ωκεανός υποθέσεων για τη φύση αυτών των ασώµατων 
“όντων”. Θα έχουν συνείδηση; Θα διαθέτουν κάποιο είδος ελεύθερης 
βούλησης; Θα είναι “φιλικά” απέναντι στο δηµιουργό τους, τον άνθρωπο; 
Ποιά θα είναι η σχέση µας µε ένα “ον” που σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτήσει 
ασύλληπτες νοητικές ικανότητες; 

Ο Vernon Vinge, καθηγητής µαθηµατικών, συγγραφέας επιστηµονικής 
φαντασίας και εφευρέτης της έννοιας της singularity, γράφει σχετικά: 

Είχα προσπαθήσει να κάνω µια απλή προβολή της τεχνολογίας και 
βρέθηκα στο χείλος µιας αβύσσου. Είναι το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουµε κάθε φορά που σκεφτόµαστε τη δηµιουργία 
νοηµοσύνης ανώτερης από τη δική µας. Όταν αυτό συµβεί, η 
ανθρώπινη ιστορία θα έχει φτάσει σε ένα είδος singularity – ένα 
σηµείο όπου οι προβλέψεις µας διαλύονται και νέα µοντέλα πρέπει να 
εφαρµοστούν– και ο κόσµος θα περάσει πέρα από την κατανόησή 
µας.[7] 

Αναγνωρίζοντας το πρόβληµα των σχέσεων του ανθρώπου µε τις υποθετικές 
(ή µήπως αναπόφευκτες;) αυτές υπερνοηµοσύνες, οι απόστολοι του τεχνο-
µεσσιανισµού έχουν αρχίσει να διατυπώνουν διάφορες προγραµµατιστικές 
προσεγγίσεις για τη δηµιουργία “φιλικών” ΑΙ ή “σπόρων” ΑΙ που θα 
ωριµάζουν µέσα από διαδικασίες µάθησης µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

Το “ανέβασµα” της συνείδησής µας  

Οι άλλοι κάτοικοι του νέου τεχνολογικού ουρανού (ή αβύσσου) θα είµαστε 
εµείς οι ίδιοι, λένε οι τεχνο-µεσσιανιστές. Το πνεύµα, η συνείδηση, η ψυχή, το 
εγώ ή η ουσία µας (διαλέξτε όποια λέξη σας αρέσει) θα εγκαταλείψει τον 
υλικό κόσµο και τη φθαρτή σάρκα για να περάσει στο ψηφιακό σύµπαν µέσα 
από µια διαδικασία τεχνολογικής ανάληψης που ονοµάζεται “ανέβασµα” 
(uploading). 

Ο ροµποτιστής Hans Moravec µάλιστα, στο βιβλίο του Mind Children[8] 
(Παιδιά του Νου), περιγράφει λεπτοµερειακά µια µεθοδολογία επτά φάσεων, 
την οποία αποκαλεί “Μεταβίβαση Moravec”. Πολύ αδρά, ο Moravec συνιστά 
τα παρακάτω βήµατα για το ανέβασµα της συνείδησης στον κοµπιούτερ. Για 
όσους γνωρίζουν τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου, η µεθοδολογία 
του ακούγεται άκρως λογική: 

1. Ένα νανο-ροµπότ σε µέγεθος νευρώνα φτάνει σε κάποιο νευρώνα του 
εγκεφάλου και τον σκανάρει στη µνήµη του. 

2. Ένας εξωτερικός κοµπιούτερ, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το 
νανο-ροµπότ, αρχίζει να προσοµοιώνει το νευρώνα. 
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3. Το ροµπότ περιµένει έως ότου η προσοµοίωση του νευρώνα στον 
κοµπιούτερ είναι τέλεια. 

4. Το ροµπότ αντικαθιστά το νευρώνα µε τον εαυτό του όσο πιο απαλά γίνεται 
και αρχίζει να στέλνει τα εισερχόµενα σήµατα στον κοµπιούτερ, ενώ 
αναµεταδίδει στους επόµενους νευρώνες τα εξερχόµενα σήµατα από την 
προσοµοίωση του νευρώνα µέσα στον κοµπιούτερ. Η διαδικασία αυτή δεν 
έχει την παραµικρή επίπτωση στη ροή των πληροφοριών στον εγκέφαλο, αν 
και η επεξεργασία των σηµάτων του συγκεκριµένου νευρώνα γίνεται εξ 
ολοκλήρου στον κοµπιούτερ. 

5. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται από νευρώνα σε νευρώνα έως ότου 
ολόκληρος ο εγκέφαλος αποτελείται πλέον από ροµποτικούς νευρώνες. 
Εντούτοις, οι συνάψεις (σύνδεσµοι) µεταξύ των ροµποτικών νευρώνων 
συνεχίζουν να παραµένουν υλικές. Τα ροµπότ αναφέρουν τη λήψη 
νευροµεταδοτών (χηµικών σηµάτων) σε τεχνητούς δενδρίτες και εκπέµπουν 
νευροµεταδότες από τα άκρα τεχνητών αξόνων. Στην επόµενη φάση, 
αντικαθιστούµε τις υλικές αυτές συνάψεις µε λογισµικούς (software) 
συνδέσµους. 

6. Για κάθε ζεύγος άξονα-δενδρίτη (ποµπού-δέκτη), τα εισερχόµενα σήµατα 
δεν αναφέρονται πια από το ροµπότ. Αντ’ αυτού, τα υπολογιζόµενα 
εξερχόµενα σήµατα του νευρώνα ποµπού προστίθενται σαν προσοµοιωµένος 
δενδρίτης στην προσοµοίωση του νευρώνα δέκτη. Στο τέλος αυτής της φάσης, 
όλα τα ροµπότ πυροδοτούν τους άξονές τους, αλλά κανένα δεν δέχεται τίποτα 
πια, κανένα δεν επηρεάζει κάποιο άλλο και κανένα δεν επιδρά στην 
προσοµοίωση στον κοµπιούτερ. 

7. Τα ροµπότ αποσυνδέονται. Η µεταµόρφωσή σας είναι πλήρης. Βρίσκεστε 
πλέον µέσα στον κοµπιούτερ ή στο δίκτυο. Χωρίς καν να έχετε χάσει τις 
αισθήσεις σας ούτε δευτερόλεπτο… 

Η συνταγή, λοιπόν, είναι έτοιµη για την ανάληψή σας στον ψηφιακό ουρανό, 
“ένθα ουκ έστιν πόνος, αλλά ζωή αιώνιος”, όπου, υποστηριγµένοι από 
υπερευφυείς Τεχνητές Νοηµοσύνες και αχανείς βάσεις γνώσεων, θα µπορείτε 
να βρείτε νόηµα και απάντηση σε κάθε ερώτηµα και πρόβληµα και 
απαλλαγµένοι από τη θνητή σάρκα θα πρέπει να έρθετε σε λογαριασµό µε την 
αιωνιότητα. Θα είστε ακόµα εσείς; Εδώ τελειώνει ο ανθρωποµορφισµός, αλλά 
είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι κατ’ αυτό τον τρόπο από τη θνητή 
χρυσαλλίδα θα έχει βγει µια αθάνατη πεταλούδα κι απ’ το µωρό (τον 
άνθρωπο) θα έχει γεννηθεί το ενήλικο άτοµο (ο µετάνθρωπος). 

∆εν µπορεί να γίνουν τέτοια πράγµατα; Φυσικά και δεν µπορούν να γίνουν. 
Ακόµα. Αλλά µην είστε τόσο σίγουρος ότι αυτό ισχύει δια παντός. Πριν εκατόν 
τόσα χρόνια η πτήση αντικειµένων βαρύτερων από τον αέρα είχε θεωρηθεί 
αδύνατη από τις τότε Ακαδηµίες Επιστηµών. Οι αυθεντίες του καιρού είχαν 
αποφανθεί οριστικά και τελεσίδικα. Όµως, ο καθένας µας σήµερα ταξιδεύει 
µε αεροπλάνα. Πολύ βαριά µάλιστα. Σκεφθήτε, λοιπόν, τη singularity… 

Κάθε µεσσιανισµός ασχολείται µε το ασύλληπτο, την υπέρβαση, το τέλος του 
οικείου. Το ανατριχιαστικό µε τον τεχνο-µεσσιανισµό είναι η άψογη λογική 
του που αξιοποιεί και απλώς προβάλλει αδιαφιλονίκητες επιστηµονικές 
διαπιστώσεις. Το µόνο που µπορεί να µας καθησυχάσει λίγο είναι ότι κάθε 
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µεσσιανισµός έχει µια χρονικά πεπερασµένη ιστορική διαδροµή. Κάποτε 
τελειώνει, αποδοµείται. Στο µεταξύ όµως προλαβαίνει να αφήσει ανεξίτηλα τα 
σηµάδια του στον κόσµο. Βλ. ιουδαϊσµός, χριστιανισµός, βουδισµός, 
µαρξισµός κ.ά. Όµως, τί θα έχει αποµείνει από τον άνθρωπο όπως τον 
ξέρουµε µετά τον τεχνολογικό µεσσιανισµό; 

Παραδείγµατα του Τέλους  

Τεχνητά δηµιουργηµένες ή µε ανθρώπινη καταγωγή, οι ∆υνάµεις και 
Παρουσίες που ευαγγελίζεται ο αναδυόµενος τεχνο-µεσσιανισµός 
σηµατοδοτούν το τέλος του είδους άνθρωπος και την υποκατάστασή του από 
τον µετάνθρωπο. Το αίτηµα όµως για τη δηµιουργία του µετανθρώπου δεν 
είναι καινούργιο, αλλά έρχεται και ξανάρχεται στην Ιστορία µε διάφορες 
θρησκευτικές, λογοτεχνικές, φιλοσοφικές και πολιτικές µορφές: Ήρωες, 
βασιλικοί άνδρες, Ιησούς, Βούδας, νιτσεϊκός και ναζιστικός υπεράνθρωπος, 
κοµµουνιστικός άνθρωπος… Επίµονα και πεισµατικά, πάλι και πάλι, το είδος 
άνθρωπος ονειρεύεται κάθε τόσο το τέλος του (πάντα, βέβαια, σαν 
προϋπόθεση για µια νέα αρχή) και διατυπώνει µεθοδολογίες για να το 
εξασφαλίσει. Υποψιάζεται έτσι κανείς ότι, κάπου βαθιά µέσα στην ανθρώπινη 
συλλογικότητα, υπάρχει ένα εγγενές πρόγραµµα, ένας έµφυτος αλγόριθµος 
για τη διεκδίκηση του Τέλους: “In my beginning is my end”[9]. Για µια 
αναλυτικότερη προσέγγιση του “µεσσιανικού προγράµµατος”, βλ. το άρθρο 
µου “Ο νέος µύθος για τον µετάνθρωπο”, περιοδικό Άρδην (τεύχος 24, 
Απρίλιος 2000) και ηλεκτρονικό περιοδικό Μετα-θέσεις 
(http://web.archive.org/web/20030803011051/http://meta.gr/ 
articles/metahuman.htm). 

Οι Τεχνητές Νοηµοσύνες και οι ψηφιακοί µετάνθρωποι δεν είναι τα µόνα 
παραδείγµατα του (τεχνολογικού) Τέλους µας. Στους µισοσκότεινους 
διαδρόµους της νέας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, που είναι βέβαια το 
Internet, συναντάει κανείς και άλλες τεχνο-µεσσιανικές ιστορίες που 
στηρίζονται σε διαφορετικές πλευρές της ταχύτατα εξελισσόµενης 
τεχνολογίας του καιρού µας για να προσφέρουν τη δική τους τεχνο-
αποκαλυπτική εκδοχή[10]: Η νανοτεχνολογία ως έσχατη σωστική ή 
καταστροφική τεχνολογία[11], συλλογικοί νόες και συλλογικά υπερόντα[12] 
µέσω εγκεφαλικών συνδέσεων ευρέος φάσµατος, διεκδίκηση ανώτερης 
νοηµοσύνης και προσωπικής αθανασίας µέσω της βιοτεχνολογίας, εξάπλωση 
της νοήµονος ζωής στο σύµπαν µέσω µηχανισµών von Neumann, έλεγχος 
πάνω στην ύλη και την ενέργεια σε κοσµική κλίµακα κ.ο.κ. Τα πάντα παίζουν 
και τα πάντα παίζονται. 

Κάποτε ο υπέρτατος διαµεσολαβητής ανάµεσα στον άνθρωπο και το επέκεινα 
ήταν ο θεός ή οι ιστορικές δυνάµεις ή η ηθική βούληση (νιτσεϊκός 
υπεράνθρωπος) ή το κατάλληλο πολιτικό σύστηµα (πλατωνικοί βασιλικοί 
άνδρες). Τώρα, υπέρτατος διαµεσολαβητής ανακηρύσσεται η τεχνολογία. 
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Μια µελλοντολογική θεολογία;  

Σ’ αγαπώ, ω Αιωνιότητα. 
~ Νίτσε 

Οι ρίζες του αναδυόµενου τεχνο-µεσσιανισµού θα πρέπει να αναζητηθούν 
στην έννοια της προόδου, στην αντίληψη ότι η ιστορία έχει κατεύθυνση. 
Βασισµένη στον πλατωνικό ιδεαλισµό και τη χριστιανική εσχατολογία, αυτή η 
αντίληψη εξέθρεψε µερικές από τις σηµαντικότερες πολιτικές ιδέες των 
τελευταίων αιώνων και προετοίµασε το έδαφος για την κυρίαρχη σήµερα ιδέα 
της επιστηµονικής προόδου. 

Ο τεχνο-µεσσιανισµός οδηγεί στην έσχατη συνέπειά της αυτή τη θέαση της 
ανθρώπινης ιστορίας και επιστήµης ως ανύσµατος. Τανυσµένος όµως µέχρι 
σηµείου θραύσης, ο επιστηµονικός και τεχνολογικός ορθολογισµός συναντά 
παραδόξως τη θεολογία. Με µια πολύ σηµαντική όµως διαφορά από τους 
µεσσιανισµούς του παρελθόντος: Εδώ, ο Θεός δεν βρίσκεται στην αρχή, αλλά 
στο τέλος της πορείας. ∆εν είναι η πηγή, αλλά ο τελικός στόχος. 

Η πλήρης αυτή θεολογική ανατροπή εικονογραφείται µε σαφήνεια στο 
παρακάτω κείµενο του Frank J. Tipler, καθηγητή αστροφυσικής και 
συγγραφέα του βιβλίου Η Φυσική της Αθανασίας[13] (Ο Tipler έχει 
διατυπώσει τη θεωρία του Σηµείου Ωµέγα, όπου το Σηµείο Ωµέγα είναι η 
τελική εξέλιξη της νοήµονος ζωής και τεχνολογίας σε ένα ον συµπαντικών 
διαστάσεων): 

(…) Η τελική µελλοντική κατάσταση του σύµπαντος, το Σηµείο Ωµέγα, 
πρέπει να ταυτίζεται µε τον Θεό. Έχω παρουσιάσει λεπτοµερειακά τα 
επιχειρήµατά µου στο βιβλίο µου Η Φυσική της Αθανασίας, αλλά ο 
κύριος λόγος για την ταύτιση του Σηµείου Ωµέγα µε τον Θεό 
προέρχεται από την Έξοδο 3:14. Σ’ αυτό το απόσπασµα, ο Θεός µιλάει 
στον Μωυσή µέσα από την Καιόµενη Βάτο και του αποκαλύπτει το 
όνοµά Του: ΕΧΙΕΧ ΑΣΕΡ ΕΧΙΕΧ (στα εβραϊκά, φυσικά), που µπορεί να 
µεταφραστεί ως ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΙ. Με άλλα λόγια, ο 
Θεός λέει στον Μωυσή ότι η ουσία Του είναι ο µελλοντικός χρόνος. Εάν 
θεωρήσουµε τον Θεό σαν κάτι Τελικό, τότε Αυτός µας λέει ότι είναι το 
Τελικό Μέλλον. Γι’ αυτό τον ταυτίζω µε το Σηµείο Ωµέγα. 

Θα µπορούσαµε άραγε να περιγράψουµε τον τεχνο-µεσσιανισµό όχι σαν 
Ουτοπία, αλλά σαν µια µελλοντολογική θεολογία; Οι υπερνοήµονες ∆υνάµεις 
και Παρουσίες της ψηφιακής εκδοχής του (Τεχνητές Νοηµοσύνες και 
ψηφιακοί µετάνθρωποι) φανερά διεκδικούν την αιωνιότητα, την 
παντογνωσία και την παντοδυναµία – εκφάνσεις ενός µελλοντικού θεού. Η 
singularity θα µπορούσε να είναι η Ανάληψη ή η ∆ευτέρα Παρουσία. Η 
ανεστραµµένη σχέση του τεχνο-µεσσιανισµού µε τη χριστιανική εσχατολογία 
είναι, νοµίζω, αρκετά σαφής. 

Στο µεταξύ ο Νόµος του Moore συνεχίζει να ισχύει και οι µηχανές peta-flops 
απέχουν λίγα µόλις χρόνια… 
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 *Σε µια πρόχειρη µετάφραση που αδικεί το αγγλικό κείµενο: Φαντάσου ότι 
παράδεισος δεν υπάρχει. Αναρωτιέµαι αν θα προσπαθήσεις, Καµιά κόλαση 
από πάνω µας, Από πάνω µας µονάχα ουρανός. 
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∆εν θα επικαλεστώ πουθενά αποκαλυπτικές ιδέες. Αντίθετα θα επικαλεστώ τα 
συµπαγή συµπεράσµατα της µοντέρνας φυσικής επιστήµης… θα περιγράψω 
τον φυσικό µηχανισµό της οικουµενικής ανάστασης. Θα αποδείξω πώς 
ακριβώς η φυσική θα επιτρέψει την ανάσταση και την αιώνια ζωή όλων όσων 
έζησαν, ζουν ή θα ζήσουν. Θα αποδείξω γιατί αυτή η δύναµη για ανάσταση, 
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την οποία επιτρέπει η µοντέρνα φυσική, θα υπάρξει πράγµατι στο µακρινό 
µέλλον και γιατί θα χρησιµοποιηθεί πραγµατικά. Αν κάποιος αναγνώστης έχει 
χάσει ένα αγαπηµένο πρόσωπο ή φοβάται τον θάνατο, η µοντέρνα φυσική 
λέει: “Μη φοβού, εσύ κι αυτοί θα ξαναζήσετε πάλι”! (Το θαυµαστικό δικό µου: 
Σ.Μ.) 
 


