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Ορθοδοξία και τεχνολογία 

Η τεχνολογία ως ευλογία Θεού 

- Αν φανταστούμε την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος . Τι συμβαίνει τότε ; Πόσες 

δραστηριότητες μας διακόπτονται; 

-  

- Είναι ευλογία γιατί βελτιώθηκαν π.χ. οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, 

θεραπεύονται ασθένειες επικοινωνούν άνθρωποι κλπ 

-  

- Ο εκχριστιανισμένος ευρωπαϊκός πολιτισμός,στηριγμένος και στην αρχαία ελληνική 

σκέψη ,ανέπτυξε τις επιστήμες και δημιούργησε τη σύγχρονη τεχνολογία. Οι πρόοδοι 

σε άλλους πολιτισμούς , διαφέρουν από τον δυτικό γιατί δεν δημιούργησαν 

τεχνολογία που να επηρεάζει την καθημερινή ζωή του ανθρώπου τόσο άμεσα και 

ευεργετικά , ώστε να φτάσουμε π.χ. στην κατάργηση της δουλείας , στην εξάλειψη 

του εξουθενωτικού ωραρίου εργασίας , στην ευημερία των λαών κλπ 

 

- Ο χριστιανισμός ενθαρρύνει την τεχνική πρόοδο. 

 

Τεχνολογία φάρμακο ή φαρμάκι; 

 

Έχουμε όμως και την σκοτεινή πλευρά της .  

Η τεχνολογική εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας , μπορεί να γίνει με δύο τρόπους . 

Πολεμικά και ειρηνικά. π.χ. Χιροσίμα και Ναγκασάκι στην Ιαπωνία και παραγωγή 

πυρηνικής ενέργειας στα εργοστάσια , αντί πετρελαίου που ήταν ακριβό. 

Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πυρηνικό πόλεμο που μοιάζει με αιφνίδιο θάνατο ή μια 

οικολογική καταστροφή που παρομοιάζεται με αργό θάνατο της ανθρωπότητας. 

 

Τεχνολογία και ανθρώπινο πρόσωπο. 

 

Η χριστιανική ηθική , έχει να προσφέρει δύο αρνήσεις και μια θέση. 

1. Άρνηση της ρομαντικής απαισιοδοξίας. Δηλαδή ,  να βλέπει κανείς μόνο αρνητικές 

πλευρές της τεχνολογίας , όμως η επιστροφή στη φύση είναι καταστροφή , άθλιες 

συνθήκες. 

2. Άρνηση της τεχνοκρατικής υπεραισιοδοξίας. Ότι δηλαδή η τεχνολογία έχει πάντοτε 

μια λύση για κάθε πρόβλημα. 

3. Πρόταση ρεαλιστικής αισιοδοξίας.  

Η Ορθοδοξία προτείνει ναι στη χρήση της τεχνολογίας και όχι στην κατάργηση της. 



Την δέχεται όταν λειτουργεί με ανθρώπινο πρόσωπο , για χάρη του ανθρώπου , με 

ευθύνη , με αγάπη. Δεν την θεοποιεί , αλλά ούτε και την απορρίπτει. Στέκεται κριτικά 

απέναντί της. 

  

Αφού διαβάσετε και το κεφάλαιο και τα κείμενα του , μπορείτε να απαντήσετε και 

στις ερωτήσεις του στη σελ. 145.  

 

 

 

 

 


