
 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
   Η υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου να αναζητά διαρκώς την 

απόκτηση νέων γνώσεων οδήγησε στη δημιουργία επιστημών. Οι 

επιστημονικές γνώσεις πολλαπλασιάστηκαν, όταν η θεωρία 

εφαρμόστηκε στην πράξη και δημιουργήθηκε η τεχνολογία. 

 

Ορισμός: Με τον όρο επιστήμη εννοούμε τις γνώσεις που 

προκύπτουν από τη μεθοδική μελέτη των φυσικών και κοινωνικών 

φαινομένων. Σκοπός της επιστήμης είναι η αναζήτηση και εύρεση 

της αλήθειας, η γνώση της νομοτέλειας που κυβερνάει τον κόσμο 

και η λύση των προβλημάτων του ανθρώπου στις πνευματικές και 

πρακτικές του δραστηριότητες με την εφαρμογή των πορισμάτων 

της. Βάση της επιστημονικής έρευνας και σκέψης είναι ο ορθός 

λόγος. Γι΄ αυτό και η επιστήμη αναπτύχθηκε σε ιστορικές περιόδους 

και σε κοινωνίες στις οποίες επικράτησε ο ορθολογισμός.  

 

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 

   Η καλύτερη μελέτη του επιστητού σε όλο το φάσμα του επέβαλε 

να χωριστεί η επιστήμη σε κλάδους και να ειδικεύονται οι 

επιστήμονες σε κάποιον από αυτούς. Συμβατικά, λοιπόν, τις 

επιστήμες τις διακρίνουμε σε φυσικές και σε ανθρωπιστικές ή 

κοινωνικές. Οι μεν ερευνούν τη φύση και τη νομοτέλεια που τη 

διέπει, οι δε τον άνθρωπο και την κοινωνία. Κλάδοι των φυσικών 

επιστημών είναι η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η αστρονομία, η 

γεωλογία κ.ά. Κλάδοι των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών 

είναι η νομική, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η 

ψυχολογία κ.ά. Αλλά και αυτοί οι κλάδοι χωρίζονται συνεχώς όσο η 

επιστήμη θα προοδεύει και η επιστημονική έρευνα θα γίνεται πιο 

λεπτομερής. 

   Στην εποχή μας επικρατούν οι φυσικές επιστήμες, επειδή το κύρος 

των πορισμάτων τους πολύ πιο δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί 

και επειδή δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιεί τη 

φύση, να παράγει άφθονα αγαθά, να κάνει άνετη τη ζωή του. Αυτό, 

όμως, δε σημαίνει ότι πρέπει να επιχειρείται οποιαδήποτε 

αξιολογική ιεράρχηση ανάμεσά τους. Δεν υπάρχουν ανώτερες και 

κατώτερες επιστήμες. Όλες αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, να 

βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, να την εκπολιτίσουν. Και, 

ασφαλώς, πολιτισμός δεν είναι μονόπλευρη, αλλά ανάλογη 

ικανοποίηση των υλικών και πνευματικών αναγκών. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τις συνέπειες που 

υπάρχουν, όταν δεν τηρείται αυτή η αναλογία. 



 

 

 

Τεχνολογία: είναι η χρήση ή η μελέτη τεχνικών και επιστημονικών 

γνώσεων ή μεθόδων για πρακτικούς σκοπούς στη βιομηχανία, την 

ιατρική, την επικοινωνία, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις κ.ά. 

 

Η αλληλένδετη σχέση τους: Επιστήμη και τεχνολογία δεν είναι 

ταυτόσημες έννοιες. Εντούτοις, σε πολλά ταυτίζονται. Και τούτο, 

γιατί η ολοκληρωμένη, η τέλεια γνώση δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς 

την πράξη, χωρίς τη δημιουργία. Γνώση και πράξη προϋποθέτουν, 

αλλά και ελέγχουν η μια την άλλη. Η επιστήμη θα ελεγχθεί από τη 

δημιουργία, αλλά και αυτή με τη σειρά της θα υποβληθεί στον 

έλεγχο της επιστήμης της πλουτισμένης από τα δεδομένα της 

εμπειρίας. 

 

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ: 

 

- Γλίτωσε ο άνθρωπος από την άγνοια και το δέος που προκαλούσε 

σ΄ αυτόν το άγνωστο. 

- Απαλλάχτηκε η σκέψη του από πλάνες, προλήψεις, 

δεισιδαιμονίες.  

- Διευρύνθηκαν οι πνευματικοί ορίζοντές του και, κατά συνέπεια, 

εμπλουτίστηκε με ουσιώδη στοιχεία το περιεχόμενο της ζωής 

του. Η επιστήμη και η τεχνολογία τον βοήθησαν να αποκτήσει 

μια διαφορετική αντίληψη του κόσμου και επίγνωση της θέσης 

του σ΄ αυτόν. 

- Όχι μόνο απαλλάχτηκε ο άνθρωπος από την κυριαρχία της 

φύσης, αλλά και αξιοποίησε τις φυσικές δυνάμεις. 

- Μειώθηκε ο ανθρώπινος μόχθος, αυξήθηκε η ποσότητα και 

βελτιώθηκε η ποιότητα των παραγόμενων αγαθών, τα οποία 

γίνονται προσιτά σε όλους τους ανθρώπους. 

- Καταπολεμήθηκαν ανίατες ως τώρα ασθένειες, ανακουφίστηκε ο 

άνθρωπος από τον πόνο και παρατάθηκε το όριο ζωής. 

- Αυξήθηκε ο ελεύθερος χρόνος. 

- Άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 

- Ευχερής διάδοση της γνώσης, εξύψωση του πνευματικού 

επιπέδου των λαών. 

- Επικοινωνία και αλληλογνωριμία μεταξύ των λαών με τη 

βοήθεια των σύγχρονων μέσων συγκοινωνίας και των ΜΜΕ. 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

 

- Καταστρέφεται ο φυσικός κόσμος με ολέθριες συνέπειες για τη 

ζωή. 

- Απειλή πυρηνικού ή χημικού ολέθρου. 

- Η τεχνολογία έγινε αιτία να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις αλλοτρίωσης και υποδούλωσης του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

- Τυποποίηση της εργασίας, αυτοματισμός, λεπτομερής 

εξειδίκευση και μονομέρεια.  

- Ανεργία. 

- Άνιση κατανομή του πλούτου, διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα 

στις αναπτυγμένες και υπανάπτυκτες χώρες. 

- Ερήμωση της υπαίθρου, αστυφιλία. 

- Έντονος ρυθμός ζωής, παράλογη αύξηση των αναγκών, 

καταναλωτισμός, ευδαιμονισμός, άγχος. 

- Παραβίαση διακηρυγμένων αρχών και ηθικών αξιών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: 

   Η λύση του προβλήματος εξαρτάται από τη βούληση του 

ανθρώπου. Όσο η επιστήμη και η τεχνολογία θα χρησιμοποιούνται 

απ΄ αυτή για σκοπούς ενάντιους στο πνεύμα του ανθρωπισμού, τόσο 

θα επιδεινώνονται τα προβλήματα για τον άνθρωπο. Πρέπει, λοιπόν, 

να επικρατήσει μια νέα αντίληψη. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι 

άνθρωποι και οι κάθε είδους ηγεσίες πως «η ανθρωπότητα θα πρέπει 

να επιλέξει μεταξύ δύο ακραίων εναλλακτικών λύσεων: είτε να 

αυτοκτονήσει είτε να μάθει να ζει σαν μια οικογένεια». 

   Η συνειδητοποίηση αυτή θα έρθει, ασφαλώς, με την Παιδεία. Με 

την Παιδεία που θα έχει ως κέντρο της τον άνθρωπο, το σεβασμό 

προς αυτόν και την ευτυχία του. Με την Παιδεία που θα τον 

διδάσκει πως κανένα εργαλείο και κανένα μέσο δεν αξίζει τόσο, όσο 

ο ίδιος, πως όλα αυτά είναι δημιουργήματά του προορισμένα να τον 

υπηρετήσουν και όχι να τον σκλαβώσουν. Με την Παιδεία που θα 

στοχεύει στην καλλιέργεια της σκέψης, της ευαισθησίας και της 

καλαισθησίας του ανθρώπου, που θα τον κάνει ικανό να 

αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα πνευματικής και ψυχικής 

υποδούλωσής του. Με την Παιδεία, τέλος, που θα τον απαλλάξει 

από προκαταλήψεις, θα του εμπνεύσει την αγάπη για τη φύση και 

τους άλλους ανθρώπους, καθώς και το σεβασμό του πολιτισμού 

τους. Με την ανθρωπιστική παιδεία. 

 
 


