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2 Πολιτιστική πολιτική και   ψηφιακός 
μετασχηματισμός: H  «ανθρωπο-ρομποτική 
επανάσταση» στον πολιτισμό

2.1 Εισαγωγή: Η  πολιτιστική πολιτική στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

Η  πολιτιστική πολιτική μετασχηματίζεται ψηφιακά και δημιουργεί νέες προκλή-
σεις αναφορικά με την ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων, των προγραμμάτων 
χορηγιών και των πολιτικών ΕΚΕ. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, το περιεχόμενο 
των πολιτιστικών αγαθών που παράγεται έχει αρχίζει σταδια  κά να μεταλλάσσεται 
ψηφιακά και να διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στο  πολιτισμικό γίγνεσθαι. 
Οι διαδικασίες διοίκησης στις  πολιτισμικές μονάδες έχουν αρχίσει σταδιακά να 
ψηφιοποιούνται ενεργοποιώντας τα αυτοματο ποιημένα συστήματα λήψης αποφά-
σεων και την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Υπό τις συνθήκες αυτές, 
το ψηφιακό περιεχόμενο των πολιτισμικών μονάδων έχει τη δυνατότητα να διαδί-
δεται τάχιστα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου που διαθέτουν τον κατάλληλο 
ψηφιακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές δομές πρόσβασης στον  κυβερνοχώρο (βλ. 
J. A. Oravec, 2018∙ L J. Brown, R. MacDonald & R Mitchell, 2015∙ P. J. Muldoon, 
2004∙ J. Habermas, 2003). 

Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός της καθημερινής ζωής των πολιτών/καταναλω-
τών/επισκεπτών και οι  ΨΕΒ («ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες») διαμορφώνουν 
μια νέα πραγματικότητα στο διεθνές  πολιτισμικό γίγνεσθαι. Αρχές της τρίτης δεκα-
ετίας του 21ου αιώνα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και, πρόσφατα, η πανδημία του 
κορωνοϊού επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών/καταναλωτών/επισκε-
πτών, τη μετασχηματίζουν ψηφιακά και ενεργοποιούν ταυτόχρονα το ψηφιακό 
περιεχόμενο του πολιτισμού στον  κυβερνοχώρο. Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός της 
παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού έχει συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα στο παγκόσμιο  πολιτισμικό γίγνεσθαι. Υπό τις αναφερόμενες συνθήκες 
και εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα πολι-
τισμική και κοινωνική κα  θημερινότητα, η  ΚΨΕΠ («καθημερινότητα της ψηφιο-επι-
κοινωνιακής παγκοσμιοποίησης»). 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και 
των  ρομπότ επηρεάζουν καθοριστικά την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, 
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διαβρώνοντας σταδιακά τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης και διοίκησης 
των πολιτισμικών μονάδων. Επίσης οι πολιτιστικές πολιτικές για τα  προγράμ-
ματα χορηγιών έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται δυναμικά στις νέες συνθήκες 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και των πολιτικών 
ψηφιοποίησης που υιοθετούν οι περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, και ιδιαίτερα 
η δυναμική διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και των  ρομπότ στο  πολιτισμικό 
γίγνεσθαι οδηγούν σε νέα διάσταση την παράγωγη και  διαχείριση του πολιτισμού 
την επαύριον της πανδημίας του κορωνοϊού. Συνεπώς, η άμεση ενεργοποίηση 
των μηχανισμών ψηφιακού μετασχηματισμού στο νέο παραγωγικό μοντέλο πολι-
τισμού και ο   ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών πολιτικών διαχείρισης 
και διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων καθιερώνουν σταδιακά την ψη  φιακή 
διάσταση του πολιτισμού που ονομάζεται « ψηφιο-επικοινωνιακός  πολιτισμός» 
(Info-Communication Culture) (βλ. G. Gantzias [2001] 2019∙ J. Maguire & B. R. 
Winthereik, 2019∙ K. Payne, 2018∙ T Bennett, 1992∙ D. Bell, 1976).

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει και αναλύει συνοπτικά και περιεκτικά τον ψη φια-
κό μετασχηματισμό και τον ρόλο του στην παραγωγή,  διαχείριση και προώθηση 
των πολιτιστικών αγαθών. Επισημαίνει τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη 
λειτουργία των πολιτισμικών μονάδων, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων 
χορηγιών και την οργάνωση των πολιτικών ΕΚΕ. Αναλύει την τέταρτη βιομηχα-
νική επανάσταση, την επονομαζόμενη  «ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση» (ΑΡΕ). 
Επισημαίνει τη σημασία της  πολιτισμικής συνέχειας και τον ρόλο των «ψηφιο-επι-
κοινωνιακών βιομηχανιών» (ΨΕΒ) για την ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων, 
της πολιτιστικής πολιτικής, των προγραμμάτων χορηγιών και των πολιτικών ΕΚΕ 
στο διεθνές  πολιτισμικό γίγνεσθαι. Εξετάζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, την ψηφιοποίηση των πολιτισμικών μονάδων και την ψηφιακή παραγω-
γή πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και την Ευρώπη ως βασικούς παράγοντες 
της  πολιτισμικής συνέχειας. Αναλύει τη δυναμική κυριαρχία των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς, καθώς και τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης 
και των  ρομπότ στην παγκόσμια ελεύθερη αγορά. Τέλος επισημαίνει ότι o   ψηφια-
κός μετασχηματισμός των πολιτισμικών μονάδων, η  τεχνητή νοημοσύνη και οι 
«ψηφιακές μηχανές αυτόματης λήψης αποφάσεων», σε συνδυασμό με την κρίση 
των δημοκρατικών συστημάτων, δημιουργούν ανησυχία στους  διαχειριστές και 
 διοικητές των πολιτισμικών μονάδων στην εποχή της υγειονομικής, κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης. 

Λέξεις κλειδιά:  πολιτιστική πολιτική,   ψηφιακός μετασχηματισμός,  ψηφιο-επικοι-
νωνιακός  πολιτισμός,  τεχνητή νοημοσύνη,  ρομπότ,  πολιτισμικές μονάδες,  διοίκη-
ση,  προγράμματα χορηγιών, ΕΚΕ («εταιρική κοινωνική ευθύνη») 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
 ● Να διερευνήσετε την παραγωγή πολιτισμού και την ανάπτυξη προγραμμάτων 
χορη γιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των  ρομπότ. 

 ● Να διατυπώσετε τον ρόλο των βιομηχανικών επαναστάσεων στη διατήρηση της 
κοινωνικής και  πολιτισμικής συνέχειας. 

 ● Να αναγνωρίσετε τον ρόλο των «ψηφιο-επικοινωνιακών βιομηχανιών» και της 
κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών. 

 ● Να αναλύσετε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των  ρομπότ στη βιωσι-
μότητα των πολιτισμικών μονάδων, των προγραμμάτων χορηγιών και στις 
πολιτικές ΕΚΕ. 

 ● Να προσδιορίσετε τα βασικά σημεία της «ανθρωπο-ρομποτικής επανάστασης» 
(ΑΡΕ) αναφορικά με την ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής και την παραγωγή 
πολιτισμικού κεφαλαίου.

2.2 Πολιτιστική πολιτική και νέες τεχνολογίες: Η πολιτισμική 
συνέχεια και η  «ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση» 

Στον 21ο αιώνα η  πολιτιστική πολιτική, οι νέες τεχνολογίες, η  δημοκρατία και η 
κοινωνική συνοχή προσδιορίζουν την  πολιτισμική ταυτότητα των πολιτών/κατα-
ναλωτών/επισκεπτών στο παγκόσμιο  πολιτισμικό γίγνεσθαι. Οι αρχές  γενικού 
(δημόσιου) συμφέροντος, οι ηθικές αξίες, η ατομική ευθύνη και οι πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες συντελούν στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών. Η ανησυχία που 
επικρατεί σε όλες τις χώρες του κόσμου για την παραγωγή πολιτισμού, εξαιτίας 
μιας πιθανής διάβρωσης της  πολιτισμικής συνέχειας, των ηθικών αξιών και της 
πολιτισμικής ταυτότητας του ανθρώπου, αυξάνεται ενώπιον της δυναμικής διείσ-
δυσης της τεχνητής νοημοσύνης, των  ρομπότ και της πρόσφατης πανδημίας του 
κορωνοϊού. Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύει την πολιτισμική συνέχεια, με 
την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος παράγει πολιτισμό και οι νέες τεχνολογίες συντε-
λούν στην αποτελεσματική λειτουργία και διαχείρισή του. Η πρόσφατη πανδη-
μία του κορωνοϊού προκάλεσε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση που δημιουργεί 
ριζική αβεβαιότητα, αλλά και νέες ευκαιρίες για υιοθέτηση και εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή πολιτισμού. Επιπροσθέτως, η  τεχνητή νοημο-
σύνη συντελεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πολιτισμικών 
μονάδων, των προγραμμάτων χορηγιών και των πολιτικών ΕΚΕ (βλ. K. Payne, 
2018∙ W.  Franz, 2014∙ Ι. Krastev, 2014∙ O. W. Franz 2014∙ E. Gatewood & B. A. 
Carroll, 1981).

Στο ψηφιακό οικοσύστημα του πολιτισμού, τα νέα μοντέλα διοίκησης και στρα-
τηγικής διαχείρισης των προγραμμάτων χορηγιών γίνονται ευέλικτα και «ψηφια-
κώς έξυπνα», διότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των  ρομπότ τεχνητής νοημο-
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σύνης. Η ενεργοποίηση της πολιτισμικής πολιτικής με τη βοήθεια των νέων τεχνο-
λογιών συντελεί στην ψηφιακή διασφάλιση της πολιτισμικής ταυτότητας, των 
ηθικών αξιών, της ατομικής ευθύνης, του  γενικού (δημόσιου) συμφέροντος και 
των συστημάτων  αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι  ρυθμιστικοί μηχανισμοί ελέγχου για την παραγωγή και  διαχείριση του πολι-
τισμού δημιουργούν την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτιστικής 
πολιτικής τοπικής απήχησης και παγκόσμιας αποδοχής. 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την οποία ονομάζουμε  «ανθρωπο-ρο-
μποτική επανάσταση» (ΑΡΕ), εξαιτίας της σταδιακής καθιέρωσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, των  ρομπότ, του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των κβαντικών 
υπολογιστών, επηρεάζει τη σχέση του ανθρώπου με την παραγωγή πολιτιστικών 
αγαθών και προκαλεί την ομαλή συμβίωσή του με τα  ρομπότ στην «καθημερι-
νότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκο σμιοποίησης» (ΚΨΕΠ). Οι νέες τεχνολο-
γίες, και ειδικότερα τα  ρομπότ, καθιερώνουν σταδιακά τις «ψηφιο-επικοινωνιακές 
βιομηχανίες» (ΨΕΒ), δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην παραγωγή και  διαχείριση 
του πολιτισμού. Η δυναμική ενεργοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην 
καθημερινότητα των πολιτών/καταναλωτών/επισκεπτών προκαλεί ανησυχία για 
το μέλλον της  πολιτισμικής συνέχειας και των ανθρωποκεντρικών συστημάτων 
λήψης αποφάσεων, διότι η έλλειψη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, 
αναφορικά με τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφά-
σεων και των  ρομπότ, πιθανόν να απειλήσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων  αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας στο άμεσο μέλλον (βλ. G. Gantzias, 2021α∙ Schwab, 
2016∙. Γ. Γκαντζιάς, 2016∙ C. Parker, 2014∙ D. Kerwer, 2005∙ N. Gunningham & N. 
P. Grabosky, 1998∙ N. Gunningham, & J. Rees (1997∙ L. Hancher & M. Moran 1989). 
Τη χρονική στιγμή που η  τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτοματοποιημένα συστήμα-
τα λήψης αποφάσεων ενεργοποιούνται χωρίς τις απαραίτητες  νομοθετικές ρυθμί-
σεις, οι κίνδυνοι για τη  δημοκρατία είναι αρκετοί. Η ενεργοποίηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στην καθημερινότητά μας οδηγεί σε πρόσκαιρη καταστρατήγηση 
αρκετών δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, ενώ παράλληλα: 

 ● δημιουργεί ανησυχίες και αβεβαιότητα στους πολίτες/καταναλωτές/επισκέ-
πτες για την επόμενη μέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού,

 ● απειλεί την πολιτισμική συνέχεια και την παραγωγή πολιτισμού από τον άνθρω-
πο, εξαιτίας της φυσικής απόστασης και της κοινωνικής αποστασιοποίησης που 
επιβάλλονται στην καθημερινότητα τωv πολιτών/καταναλωτών/επισκεπτών, 

 ● εγείρει αισθήματα φόβου αναφορικά με τη βιωσιμότητα των συστημάτων  αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της 
 πολιτισμικής συνέχειας,

 ● χρησιμοποιεί αλγoρίθμους τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακά πρωτόκολλα 
αυτοματοποιημένων συστημάτων για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, και

 ● ενσωματώνει μηχανισμούς αυτοματοποιημένης μάθησης ή αξιολόγησης των 
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ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό να συντονιστούν τα συστήματα διαχείρισης, 
διοίκησης και πολιτικής για την παραγωγή και  διαχείριση πολιτισμού. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο   ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια δυναμική 
λύση προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την παγκόσμια 
υγειονομική κρίση. Για παράδειγμα, μικρές και μεγαλύτερες σκηνές του ελληνικού 
θεάτρου συντονίστηκαν ταχύτατα στις ψηφιακές απαιτήσεις μετά τους αναγκαστι-
κούς περιορισμούς που επέβαλε η Ελληνική Kυβέρνηση, εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, ήδη από τον Απρίλιο του 2020, 
διαθέτει ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας YouTube, τις 32 από τις 200 παραστά-
σεις που έχει ανεβάσει από το 1997 (Έθνος, 14 Απριλίου 2020). Παρόμοια ψηφιακή 
ενεργοποίηση παρατηρήθηκε από πολλές άλλες θεατρικές σκηνές, καθώς και από 
καλλιτέχνες που πήραν την πρωτοβουλία να διαθέσουν ψηφιακά, μέσω Διαδι-
κτύου, τις παραστάσεις από το προσωπικό τους αρχείο, χωρίς χρηματική αμοι-
βή. Επιπροσθέτως,  πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Ωνάση, ανάρτησαν στο 
YouTube συζητήσεις, sold-out παραστάσεις, podcasts, εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα και συναυλίες.

«Η πραγματικότητα του Ιδρύματος Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια ΣΤΕΓΗ σε 
κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να 
επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις. Πιάστε την καλύτερη θέση στον 
καναπέ και συντονιστείτε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση», παρακι-
νούσαν οι ιθύνοντες του Ιδρύματος» (Ίδρυμα Ωνάση, 2020, www.onassis.org).

Μια ακόμη ψηφιακή πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου ήταν η ψηφιακή παρου-
σίαση, μέσω Διαδικτύου, όσων παραστάσεών του διεκόπησαν αναγκαστικά λόγω 
πανδημίας του κορωνοϊού, για τους πολίτες/επισκέπτες/θεατές του. Η «πρεμιέ-
ρα» έγινε με το έργο Μάκβεθ, το οποίο πάνω από 23.000 θεατές παρακολούθησαν 
διαδικτυακά (Ναυτεμπορική, 5 Απριλίου 2020). Επίσης η ομάδα του Βιομηχανικού 
Μουσείου Φωταερίου αποφάσισε, μέσα από το ψη φιακό περιβάλλον, να εκμηδενί-
σει την πρωτοφανή «απόσταση» με το κοινό, με συνεχή διαδικτυακή παρουσία και 
προτάσεις ψηφιακών δράσεων για όλους − π.χ. VR tour στην έκθεση «160 χρόνια 
made in Greece», βίντεο για παιδιά, on line ιστορίες αντικειμένων κ.ά. (Ναυτε-
μπορική, 31 Μαΐου 2020). Οι παραγωγές πολιτισμού προσαρμόζονται με ιδιαίτερη 
ευελιξία στις νέες απαιτήσεις της ΚΨΕΠ, διαμορφώνοντας μια νέα αντίληψη για 
τις δυνατότητες του «ψη φιο-επικοινωνιακού πολιτισμού» και τη διατήρηση της 
 πολιτισμικής συνέχειας στην εποχή της ΑΡΕ. 

2.3 Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην  πολιτιστική πολιτική: 
Η  «ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση» στον πολιτισμό

Οι βιομηχανικές επαναστάσεις συμβάλλουν σε μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης 
της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. Ειδικότερα, οι δυναμικές εξελίξεις στους 
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τρόπους παραγωγής και μεταφοράς αγαθών, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, 
είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών/καταναλωτών/
επισκεπτών και στην παραγωγή και  διαχείριση πολιτισμού στον κοινωνικό ιστό. 
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, βλέπουμε ότι η αγροτική επανάσταση συνδύασε τον 
μόχθο των ζώων με τον μόχθο των ανθρώπων για σκοπούς παραγωγής, μεταφο-
ράς και επικοινωνίας στο  πολιτισμικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν 
νέες μορφές πολιτισμικής και κοινωνικής συνέχειας, οι οποίες επηρέασαν σε σημα-
ντικό βαθμό τη  διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, εφόσον άλλαξαν οι σχέσεις μετα-
ξύ ανθρώπων και ζώων (βλ. J. W. Osborne, 1970∙ C. F. Dietz, 1973∙ B. Bracegirdle, 
et al., 1979). 

Αργότερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τον ρόλο 
του ανθρώπου στην παραγωγή πολιτισμού, καθώς και τη  διαχείριση και προώ-
θηση των πολιτιστικών αγαθών. Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση (1760-1840) 
–η «επανάσταση της μηχανοποιημένης παραγωγής» (εν συντομία, ΕΜΠ)− προήλ-
θε από την τιθάσευση του ατμού, οδηγώντας στη μηχανοποίηση της παραγωγής 
αγαθών, καθώς και στην ταχύτερη διάδοση της πληροφορίας, με αποτέλεσμα τη 
μεταφορά των πολιτιστικών αγαθών σε μεγαλύτερες αποστάσεις γρηγορότερα, 
γεγονός το οποίο επηρέασε την παραγωγή, τη  διαχείριση και τη χρηματοδότησή 
τους (βλ. W. Rosen, 2010∙ R. Smith & M. Free, 2016∙ P. N. Stearns, 1972).

Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (τέλη 19ου και αρχές 20ού αιώνα) –«βιομη-
χανική επανάσταση της μαζικής παραγωγής» (εν συντομία, ΒΕΜΠ)−, η οποία πυρο-
δοτήθηκε με την εμφάνιση της ηλεκτρικής ενέργειας, κατέστησε τη μαζική παρα-
γωγή πραγματικότητα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες στην παραγωγή και 
διάδοση των πολιτιστικών αγαθών. Η παραγωγή πολιτισμού συνεχίζεται και στη 
διάρκεια της νύχτας – «μετατρέποντας τη νύχτα σε μέρα» και συντελώντας καθο-
ριστικά στη μαζική παραγωγή αγαθών στο  πολιτισμικό γίγνεσθαι (βλ. W. Rosen, 
2010∙ M.R. Hartwell, 1971∙ C. Allen, 2009). 

Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση –«ψηφιο-επικοινωνιακή επανάσταση» (εν 
συντομία, ΨΕΕ)− ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 με την ανάπτυξη των ημιαγωγών, 
των μεγάλων σε όγκο υπολογιστικών συστημάτων (1960), των ατομικών υπολο-
γιστών (δεκαετίες 1970 και 1980) και του Διαδικτύου (δεκαετία 1990), διαμορ-
φώνοντας μια υβριδική διάσταση στην παραγωγή και  διαχείριση των πολιτιστι-
κών αγαθών. Όπως επεσήμανε ο Frank Webster (1995), «οι υπολογιστές δικτύου 
συχνά συγκρίνονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας: το δίκτυο πληροφοριών 
“θεωρείται ανάλογο με το ηλεκτρικό δίκτυο”». Οι υπολογιστές δικτύου παρέχουν 
ένα σημαντικό κίνητρο για την παραγωγή του πολιτισμού και τη διατήρηση μιας 
 πολιτισμικής συνέχειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αναδιάρθρωση των οικο-
νομικών, πολιτισμικών, πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων. Ειδικότερα, από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η εξέλιξη υπήρξε ταχύτατη, από τεχνολογίες που 
θα επέτρεπαν την ανάδυση του προσωπικού υπολογιστή, μέχρι τα  ρομπότ και 
τους κβαντικούς υπολογιστές του 2020, αμφισβητώντας αμετάκλητα το αναλογι-
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κό πρότυπο στις βιομηχανίες πληροφοριών και επικοινωνιών και δημιουργώντας 
ένα νέο ψηφιακό και επικοινωνιακό πρότυπο  πολιτισμικής συνέχειας στο διεθνές 
 πολιτισμικό γίγνεσθαι − το επονομαζόμενο «ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο»  
(Ψε.Πρ.) (βλ. G. Gantzias, 2021α∙ G. Gantzias, 2021β∙ G. Gantzias, [2001] 2019∙ 
A. J. Oravec 2018∙ D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydning, 2018∙ R. D’ Aveni, 2018∙ Μ. 
Altman, Α. Wood & Ε. Vayena, 2018). 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα στα ψηφιακά συστήματα των δικτύων 
διαμορφώνουν μια ισχυρή βιομηχανική υποδομή −που βασίζεται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη− και ενεργοποιούν 
τη λειτουργία του Ψε.Πρ., προσθέτοντας νέες δυνατότητες χρήσης των ψηφια-
κών και επικοινωνιακών συστημάτων στο παγκόσμιο  πολιτισμικό γίγνεσθαι. Ο 
  ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών, ή δημιουργικών, βιομηχανιών, σε 
συνδυα σμό με την καθιέρωση της τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών υπολο-
γιστών, έχει αρχίσει να ενεργοποιεί δυναμικά μια νέα ενιαία βιομηχανία παραγω-
γής περιεχομένου, την ΨΕΒΠ («ψηφιο-επικοινωνια κή βιομηχανία περιεχομένου») 
(βλ. G. Gantzias, 2021α∙ G. Gantzias, [2001] 2019∙ F. Cameron, & S. Kenderdine, 
(Eds.), 2007∙ L. MacDonald, 2006∙ Gantzias, 1998∙ S. Allen, & S. Amann, 1998∙ M. 
Albrow, 1996∙ T. Adorno & M. Horkheimer, 1972). 

Στη σημερινή εποχή, είναι γεγονός ότι οι πολιτιστικές, ή δημιουργικές, βιομη-
χανίες, οι τηλεπικοινωνίες και η βιομηχανία των υπολογιστών έχουν ήδη συγχω-
νευτεί, διαμορφώνοντας μια ισχυρή βιομηχανική υποδομή ψη  φιακής επικοινωνίας 
για την παραγωγή περιεχομένου και υπηρεσιών, η οποία ενεργοποιείται μέσα 
από ψηφιακές συσκευές πολλαπλών χρήσεων (Info-Com PC) και ευρυζωνικών 
δικτύων μετάδοσης. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη ενεργοποιήσει την 
υποδομή του ψηφιακού μετασχηματισμού στις  πολιτισμικές μονάδες, τα  προγράμ-
ματα χορηγιών και τις πολιτικές ΕΚΕ, μέσα από τις ψηφιακές συσκευές πολλα-
πλών χρήσεων (Info-Com PC). Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, στο βιβλίο The 
Info-Communication Industry (1998) επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των νέων τεχνο-
λογιών είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσει τις «ψηφιο-επικοινωνιακές βιομη-
χανίες» (ΨΕΒ), εφόσον η ψηφιακή τεχνολογία θα αρχίζει να κυριαρχεί σταδιακά 
μέχρι τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα (βλ. G. Gantzias, 1998). Ο Schward 
(2016) υποστηρίζει ότι η κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας, των ψηφιακών και 
επικοινωνιακών βιομηχανιών, σε συνδυασμό με την αυτοματοποιημένη παραγωγή 
πολιτιστικών δεδομένων, ενεργοποιεί σήμερα την τέταρτη βιομηχανική επανάστα-
ση (σελ. 6-8). 

Σύμφωνα με την έρευνα «Πολιτισμική συνέχεια, ανθρωπο-ρομποτική επανά-
σταση και κβαντικός  πολιτισμός», επισημαίνεται ότι  «ανθρωπο-ρομποτική επανά-
σταση» (ΑΡΕ − η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση) είναι διαφορετική από τις 
προηγούμενες, εξαιτίας του ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η ευρεία καινο-
τομία διαχέονται και καθιερώνονται πολύ γρήγορα, προκαλώντας ανησυχία και 
φόβο για το μέλλον του ανθρώπου, της  αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της 
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ΣΧΗΜΑ 2.1: Βιομηχανικές επαναστάσεις και   ψηφιακός μετασχηματισμός

ΠΗΓΗ: G. Gantzias [2001] 2019

 πολιτισμικής συνέχειας στο παγκόσμιο οικοσύστημα των αγορών. Η ΑΡΕ επίσης 
διαφέρει από τις προηγούμενες επαναστάσεις και στο ότι η διείσδυση της τεχνη-
τής νοημοσύνης, των  ρομπότ και των κβαντικών υπολογιστών το 2020 συντελούν 
στην ακύρωση των αναλογικών-ψηφιακών ή υβριδικών προτύπων, εφόσον ενερ-
γοποιούν τάχιστα νέα ψηφιακά πρότυπα παραγωγής πολιτισμού και  πολιτισμικής 
συνέχειας −π.χ. το «ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο (Ψε.Πρ.)−, με αποτέλεσμα να 
επιταχύνεται ο   ψηφιακός μετασχηματισμός παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού 
(βλ. σχήμα 2.1). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το  Διαδίκτυο διαμορφώνει τις προϋ-
ποθέσεις ενεργοποίησης του Ψε.Πρ. ώστε να διαμορφωθούν σταδιακά οι κατάλ-
ληλες συνθήκες καθιέρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη χρονική στιγ-
μή που η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, των  ρομπότ και των κβαντικών 
υπολογιστών το 2020 είναι υπαρκτή στον παγκόσμιο πολιτισμικό, οικονομικό και 
κοινωνικό ιστό. Στη σημερινή εποχή είναι γεγονός ότι η ενεργοποίηση των συστη-
μάτων αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων αναμένεται να επηρεάσουν ριζικά 
τη συμμετοχή του ανθρώπου στη λήψη αποφάσεων για την παραγωγή πολιτισμού 
και τη  διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων. Σύμφωνα με την επιστημονική έρευ-
να «Πολιτισμική συνέχεια, ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση και κβαντικός  πολι-
τισμός», το νέο «ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο (Ψε.Πρ.) διαμορφώνει μια νέα 
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πραγματικότητα στα συστήματα λήψης αποφάσεων, η οποία ενεργοποιείται από 
τα εξής δύο καινοτόμα μοντέλα3 (βλ. σχήμα 2.2):

 ● «ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός λήψης αποφάσεων» (ΑΠΛΑ)

 ● «αυτοματοποιημένη διάσταση λήψης αποφάσεων» (ΑΔΛΑ)

Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, οι σχέσεις ανθρώπου και  ρομπότ βρίσκονται στο 
στάδιο της διαμόρφωσης νέων πολιτισμικών και κοινωνικών μορφών συμβίωσης 
στην «καθημερινότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίη σης» (ΚΨΕΠ), η 
οποία μετασχηματίζει ψηφιακά την  πολιτιστική πολιτική με:

 ● την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου και 
υπηρεσιών – η  τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ ενεργοποιούνται δυναμικά 
στο νέο παραγωγικό μοντέλο του πολιτισμού, 

 ● την αυτοματοποίηση των ψηφιακών διαδικασιών διοίκησης και οργάνωσης των 
πολιτισμικών μονάδων − η  τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ έχουν ήδη αρχίσει 
να ενεργοποιούν τα αυτοματοποιημένα  συστήματα διοίκησης, τα οποία είναι 
σκόπιμο να έχουν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, 

3  Στην επιστημονική έρευνα «Πολιτισμική συνέχεια, ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση και 
κβαντικός  πολιτισμός» υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων με 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. 

ΣΧΗΜΑ 2.2: Λήψη αποφάσεων στην  «ανθρωπο-ρομποτική επανάσταση» 
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 ● την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων μηχανισμών παραγωγής πολιτικής και 
στρατηγικής για τον πολιτισμό − η  τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ έχουν ήδη 
αρχίσει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για την άσκηση πολιτι-
στικής και οικονομικής πολιτικής, 

 ● την αναβάθμιση των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων ώστε να ενσω-
ματώνουν κανόνες και ρυθμίσεις για την  τεχνητή νοημοσύνη, τα  ρομπότ, τα 
ψηφιακά δεδομένα, τα πολιτιστικά δικαιώματα κ.ά. − η  τεχνητή νοημοσύνη και 
τα  ρομπότ έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν καθοριστικά τους ρυθμιστικούς 
μηχανισμούς ελέγχου της πολιτιστικής και οικονομικής πολιτικής διαφόρων 
χωρών ανά τον κόσμο, και 

 ● τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών βιομηχανιών σε μια ενιαία 
βιομηχανία ψηφιακού και φυσικού πολιτιστικού περιεχομένου, την ΨΕΒΠ − η 
 τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ έχουν ήδη αρχίσει να συμμετέχουν στην 
παραγωγή και  διαχείριση περιεχομένου και υπηρεσιών πολιτισμού με αυτομα-
τοποιημένους μηχανισμούς παραγωγής, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, 
επηρεάζοντας την κοινωνική και πολιτισμική συνέχεια. 

Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ο   ψηφιακός μετασχηματισμός των πολι-
τιστικών αγαθών πραγματοποιείται μέσα από τη διαδικασία ψηφιοποίησης του 
πολιτιστικού περιεχομένου και την ψηφιακή μετάδοσή του. Οι ψηφια κοί δίαυ-
λοι και τα αντίστοιχα δίκτυα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας παρέχουν 
οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε οποιον-
δήποτε τη χρειάζεται και από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. Σύμφωνα με την 
αναφερόμενη επιστημονική έρευνα, υποστηρίζεται ότι το «ψη φιο-επικοινωνιακό 
πρότυπο» (Ψε.Πρ.), σε συνδυασμό με την καθιέρωση της ΚΨΕΠ, ενεργοποιεί νέες 
προϋποθέσεις για την παραγωγή,  διαχείριση και διάδοση του πολιτισμού. Για 
παράδειγμα, η διείσδυση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς, 
τα μεγάλα σε όγκο δεδομένα (Big Data), το  Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η  τεχνητή 
νοημοσύνη, τα  ρομπότ, η νανοτεχνολογία, οι κβαντικοί υπολογιστές συμβάλλουν 
ως καταλύτες στο να ενεργοποιηθούν πλήρως οι λειτουργίες του Ψε.Πρ., οι οποίες 
έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό να διαβρώνουν δυναμικά τις γραμμές ανάμεσα στη 
φυσική, την ψηφιακή και τη βιολογική σφαίρα. Υπό τις συνθήκες αυτές απαιτείται η 
διαμόρφωση μιας ενιαίας παγκόσμιας ρυθμιστικής πολιτικής για τη διασφάλιση της 
 πολιτισμικής συνέχειας, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην 
εποχή της ΑΡΕ (βλ. G. Gantzias, 2021α∙ G. Gantzias, 2021β, DESI, 19 Ιουνίου 2020).

2.4 «Ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες»,  τεχνητή νοημοσύνη 
και  ρομπότ στο διεθνές  πολιτισμικό γίγνεσθαι 

Οι παραδοσιακοί τομείς των επικοινωνιακών συστημάτων, δηλ. της βιομηχανίας 
των τηλεπικοινωνιών και της ραδιοτηλεόρασης −οι οποίες παρου σιάζονταν ως 
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ξεχωριστές οντότητες με τις δικές τους υποδομές, περιεχόμενο, υπηρεσίες,  νομο-
θετικές ρυθμίσεις και πελάτες– λειτουργούν με υβριδικά συστήματα ψηφιακής 
διαχείρισης και μετάδοσης περιεχομένου, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τους 
τάχιστους ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού στη δεύτερη δεκαετία του 21ου 
αιώνα. Σήμερα παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και η οργάνωση 
των προγραμμάτων χορηγίας και των πολιτικών ΕΚΕ ενεργοποιούνται ψηφιακά 
με: 

 ● το «ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο» (Ψε.Πρ.)

 ● τις «ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες» (ΨΕΒ) και

 ● την «καθημερινότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης» (ΚΨΕΠ)

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται δύο 
συμπληρωματικές και συμβατές καθημερινότητες, οι οποίες συνθέτουν την ΚΨΕΠ 
των πολιτών/καταναλωτών/επισκεπτών (βλ. σχήμα 2.3):

ΣΧΗΜΑ 2.3: Καθημερινότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης (ΚΨΕΠ)
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ΣΧΗΜΑ 2.4: Ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο (Ψε.Πρ.) & ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες 
(ΨΕΒ)

ΠΗΓΗ: G. Gantzias [2001] 2019

 ● η καθημερινότητα του φυσικού [δηλ. πραγματικού] οικοσυστήματος (ΚΦΟ).

 ● η καθημερινότητα του ψηφιακού οικοσυστήματος (ΚΨΟ).

Οι «ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες» (ΨΕΒ) ενεργοποιούνται στην ΚΨΕΠ και 
σταδιακά εκσυγχρονίζονται με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των 
 ρομπότ. Η ΑΡΕ (τέταρτη βιομηχανική επανάσταση) ενεργοποιείται δυναμικά στην 
ΚΨΕΠ, καθιερώνοντας τις εξής νέες βιομηχανίες στο ψηφια κό και επικοινωνιακό 
οικοσύστημα παραγωγής πολιτισμού (G. Gantzias [2001] 2019) (βλ. σχήμα 2.4):
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 ● «ψηφιο-επικοινωνιακές συσκευές» (Info-Com Devices)

 ● «ψηφιο-επικοινωνιακό περιεχόμενο» (Info-Com Content)

 ● ψηφιο-επικοινωνιακές υπηρεσίες (Info-Com Services)

 ● ψηφιο-επικοινωνιακά δίκτυα (Info-Com Networks)

 ● ψηφιο-επικοινωνιακή ασφάλεια (Info-Com Security)

Σήμερα ο   ψηφιακός μετασχηματισμός της πολιτιστικής πολιτικής πραγματοποι-
είται με την καθιέρωση των ΨΕΒ και την κυριαρχία των 10 μεγαλύτερων παγκο-
σμίως εταιρειών του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλ. των εταιρειών Big Tech. 
Οι εταιρείες Big Tech συντελούν καθοριστικά στη σταδιακή υιοθέτηση −από τους 
πολίτες/καταναλωτές/χρήστες− των συσκευών πολλαπλών χρήσεων της κατη-
γορίας Info-Com PC, οι οποίες αναμένεται να κυριαρχήσουν, ενεργοποιώντας 
πλήρως το νέο Ψε.Πρ. που αναδύεται από τη στα δια κή διείσδυση των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Για παρά-
δειγμα, η σταδιακή καθιέρωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των υπολογι-
στών με επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει σημαντικά όλο το φάσμα 
των διαδικασιών ψηφιοποίησης και επεξεργασίας των πολιτιστικών αγαθών. 
Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Digital Economy 
and Society Index (DESI)», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Διαρθρωτικών 
Ταμείων (ESIF) υποστήριξε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την ανάπτυξη εθνι-
κών σχεδίων για τα  ευρυζωνικά δίκτυα σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα παρέ-
χει επιχορηγήσεις ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014-2020. Επίσης 
προτείνεται η συνέχιση αυτής της οικονομικής στήριξης το 2021-2027, με έμφαση 
σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (DESI, 19 Ιουνίου 2020, σελ. 40). Για παρά-
δειγμα, στην Ευρώπη τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πιλοτικά προγράμματα με 
συστήματα σύνδεσης 5ης γενιάς για δίκτυα κινητών τηλεφώνων (5G). Το σχήμα 
2.5 παρουσιάζει τον αριθμό των δοκιμαστών και πιλοτικών δράσεων σχετικά με τις 
εμπορικές εφαρμογές των δοκιμαστικών συνδέσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
5ης γενιάς (5G), τις οποίες έχουν αρχίσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(DESI, 19 Ιουνίου 2020, σελ. 35). 

Είναι γεγονός ότι τα «δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς» αποτελούν 
«ψηφιο-επικοινωνιακούς διασυνοριακούς διαδρόμους» μεταξύ δύο ή περισσότε-
ρων κρατών, όπου τα εν λόγω συστήματα εφαρμόζονται κατόπιν διμερών συμφω-
νιών (DESI, 19 Ιουνίου 2020, σελ. 36). Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, η ΨΕΒΠ («ψη -
φιο-επικοινωνιακή βιομηχανία περιεχομένου») έχει αρχίσει σταδιακά να ενσωμα-
τώνει όλες τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των πολιτιστικών, ή δημιουργικών, 
βιομηχανιών (βλ. G. Gantzias, 2021α∙ The Financial Times, 20 Σεπτεμβρίου 2019∙ 
The Economist, 15 Φεβρουάριος 2018∙ J. Bughin, J. Seong, J. Manyika, M. Chui, 
R. Joshi, 2018∙ J. Bughin, J. Seong, J. Manyika, L. Hämäläinen, E. Windhagen, & 
E. Hazan, 2019∙ The Economist, 11 Απριλίου 2020). Είναι γεγονός ότι τα δεδομέ-
να, η φωνή, η εικόνα και το βίντεο πολιτιστικού ή εμπορικού περιεχομένου κωδι-
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ΣΧΗΜΑ 2.5: Χάρτης δοκιμαστικών συνδέσεων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς στις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός δοκιμαστικών 
συνδέσεων 5G (Ιανουάριος 
2020)

Πάνω από 10

Μεταξύ 5 και 10

Κάτω από 5

Δεν υπάρχουν 
δεδομένα

Οι αριθμοί στον χάρτη 
δηλώνουν το πλήθος των 
πόλεων κάθε κράτους μέλους 
με πιλοτικά προγράμματα 5G. 
(Ιανουάριος 2020)

ΠΗΓΗ: iDATE

κοποιούνται, μεταδίδονται, ανακαλούνται, κρυπτογραφούνται με τη βοήθεια της 
ψηφιακής τεχνολογίας και αναπαράγονται δυναμικά με την  τεχνητή νοημοσύνη, 
τα  ρομπότ και τους κβαντικούς υπολογιστές. Η ερευνητική μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Digital Economy and Society Index (DESI)», επισημαίνει ότι «τα έσοδα 
από την αγορά κβαντικών υπολογιστών παγκοσμίως αναμένεται να φθάσουν τα 
260 εκατομμύρια δολάρια το 2020, από τα οποία τα 96 εκατομμύρια δολάρια θα 
προέλθουν από την Ευρώπη. Εκτιμάται σημαντική αύξηση αυτών των εσόδων κατά 
τα επόμενα 10 χρόνια σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Βόρεια Αμερική 
αναμένεται να έχει το προβάδισμα έως το 2030 με 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, 
ακολουθούμενη από την Ευρώπη με 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και την περιοχή 
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της Ασίας-Ειρηνικού με 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια» (DESI, 19 Ιουνίου 2020, σελ. 
90).

Στο ψηφιακό οικοσύστημα η εξατομικευμένη πληροφορία, η οποία βασίζε-
ται σε πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, μεταδίδεται 
στους πολίτες/καταναλωτές/επισκέπτες με αλγορίθμους που χρησιμοποιούν τα 
συστήματα μηχανικής μάθησης, τα  ρομπότ και οι κβαντικοί υπολογιστές (βλ. Μ. 
Altman, Α. Wood & Ε. Vayena, 2018∙ G. Gantzias, 2021β∙ J. Bughin, J. Seong, J. 
Manyika, M. Chui, R. Joshi, 2018∙ J. Bughin, J. Seong, J. Manyika, L. Hämäläinen, 
E. Windhagen, & E. Hazan, 2019∙ M. Madary & T. Metzinger, 2016∙ The Tactical 
report, 2019∙ S. Selwood, 2018∙ World Robotics 2019 edition, 2019∙ D. J. Solove 
and D. Citron, 2018∙ J. A. Kroll et al., 2017). Υπό τις συνθήκες αυτές, τα συστή-
ματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν και να αναλύουν 
τεράστιους όγκους δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά η οποία διέπει τους 
πολίτες/καταναλωτές/επισκέπτες, τους αποδέκτες προγραμμάτων χορηγιών και 
τους χορηγούς. Στη σημερινή εποχή −όπου το online βίντεο μεταδίδει το ψηφιακό 
περιεχόμενο των πολιτιστικών αγαθών σε πολύ μεγάλες ταχύτητες, ενώ τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του 
Διαδικτύου−, η ψηφιακή διάσταση του πολιτισμού, δηλ. ο « ψηφιο-επικοινωνια-
κός  πολιτισμός», αποτελεί μια πραγματικότητα. Σύμφωνα με το διάγραμμα 2.1 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Προβλέψεις για το μέγεθος της αγοράς εσόδων από μεγάλα σε όγκο 
δεδομένα

ΠΗΓΗ: Wikibon∙ SiliconANGLE
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2030

ΠΗΓΗ: PwC

οι επενδύσεις σε πλατφόρμες με μεγάλο όγκο δεδομένων εκτιμάται ότι θα αυξη-
θούν παγκοσμίως, διότι τα έσοδα από την αγορά των μεγάλο σε όγκο δεδομένων 
προβλέπεται ότι θα αυξηθούν, από τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, στα 103 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2027. Το 45% των επενδύσεων αυτών εκτι-
μάται ότι θα ανήκει στο λογισμικό επεξεργασίας και παραγωγής των δεδομένων 
(SiliconANGLE, 9 Μαρτίου 2018).

Σύμφωνα με την έρευνα της IDC, «The Digitalized World», o όγκος των δεδο-
μένων που παράγονται στον κόσμο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, από 33 zettabyte το 
2018, στα 175 zettabyte το 2025 (D. Reinsel, J. Gantz, J. Rydning, 2018, σελ. 3). 
Συνεπώς, η παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων θα επηρεάσει την παραγωγή 
πολιτιστικού περιεχομένου. Υπό τις συνθήκες αυτές, η  τεχνητή νοημοσύνη και τα 
 ρομπότ δημιουργούν νέες προϋποθέσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
πολιτιστικών αγαθών, των προγραμμάτων χορηγίας και των πολιτικών ΕΚΕ. Για 
παράδειγμα, οι ώριμες οικονομίες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας (Ιαπω-
νία, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη κ.ά.) εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικά 
συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τεχνητής 
νοημοσύνη στις ΨΕΒ. Στο διάγραμμα 2.2 απεικονίζονται οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ 
από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ανά γεωγραφική περιοχή στο διεθνές 
 πολιτισμικό γίγνεσθαι του 2030 (PwC, 27 Ιουνίου 2017).
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Η  τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ επηρεάζουν την ανάπτυξη των πολιτιστι-
κών αγαθών. Στη σημερινή εποχή, οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης διεισ-
δύουν στα συστήματα παραγωγής, διαχείρισης και διοίκησης, έχοντας επιπτώσεις 
σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας (G. Gantzias, 2021β):

 ● Παραγωγή και  διαχείριση:  τεχνητή νοημοσύνη και  ρομπότ στην παραγωγή και 
 διαχείριση αγαθών.

 ● Επιχειρήσεις και  διοίκηση:  τεχνητή νοημοσύνη και  ρομπότ στα  συστήματα 
διοίκησης. 

 ● Επικοινωνία:  τεχνητή νοημοσύνη και  ρομπότ στην παραγωγή πληροφοριών, 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας.

 ● Οικονομικές δραστηριότητες:  τεχνητή νοημοσύνη και  ρομπότ στις ψη  φιακές 
πληρωμές και συναλλαγές, το χρηματιστήριο κ.ά.

 ● Διακυβέρνηση:  τεχνητή νοημοσύνη και  ρομπότ στα φορολογικά συστήματα, τα 
συστήματα υγείας, τις υπηρεσίες  κοινής ωφέλειας κ.ά.

Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Digital Economy 
and Society Index (DESI)», η χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, η  τεχνη-
τή νοημοσύνη, το  Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και η αυξανόμενη 
τάση για ανάλυση δεδομένων αναμένεται να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και 
την αποδοτικότητα, καθώς και να ανοίξουν νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάκαμ-
ψης σε όλους τους τομείς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις γίνονται 
όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένες: Το 17% των ΜΜΕ βασίζεται σε προηγμένα 
συστήματα νέφους πληροφορικής, ενώ το 12% των ΜΜΕ σε εφαρμογές μεγάλων 
σε όγκο δεδομένων. Όσον αφορά τα μεγάλα σε όγκο δεδομένα, η Μάλτα προη-
γείται, με το 24% των εταιρειών της να κάνει χρήση τέτοιων εφαρμογών. Ως προς 
τη χρήση υπηρεσιών «νέφους πληροφορικής», η Φινλανδία προηγείται, με το 50% 
των εταιρειών (DESI, 19 Ιουνίου 2020, σελ. 17-18).

Σύμφωνα με στοιχεία του ερευνητικού τμήματος της Statista, η αγορά των 
 ρομπότ έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα σε μία πενταετία παγκοσμίως. 
Ειδικότερα, η Ασία-Ειρηνικός είναι η μεγαλύτερη αγορά ρομποτικής, με εκτιμώ-
μενα 14,95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018, ενώ η Αμερική και η Ευρώπη 
έρχονται δεύτερες, σε παρόμοια επίπεδα (βλ. διάγραμμα 2.3). Παρ’ όλα αυτά, 
εκτιμάται ότι θα έχουν ελαφρώς υψηλότερο μερίδιο αγοράς από το 2021, εξαιτίας 
των υψηλότερων επενδύσεων που πραγματοποιούν τώρα στον κλάδο (Statista, 
19 Ιουνίου 2019).

Η ανάπτυξη της αγοράς των  ρομπότ και η  τεχνητή νοημοσύνη προσδίδουν νέα 
δυναμική στην παγκόσμια ανάπτυξη. Οι R.S Foa, A. Klassen, M. Slade, A. Rand και 
R. Williams (2020) επισημαίνουν ότι:

«…οι εφαρμογές των προγραμμάτων που αναμένεται τα  ρομπότ να χρησι-
μοποιήσουν για να λειτουργούν [στην ΚΨΕΠ], ώστε να πραγματοποιούν αυτο-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Μέγεθος πωλήσεων της αγοράς ρομποτικής παγκοσμίως 2017-2021

ΠΗΓΗ: Statista, 2019

ματοποιημένες λειτουργίες στις οποίες προηγουμένως απαιτούνταν η συμμετο-
χή του ανθρώπου, είναι στα συστήματα για τη λειτουργία αυτοματοποιημένων 
απαντήσεων (chatbots, αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτων, αυτοματοποιημένοι 
μηχανισμοί αποθήκευσης και πώλησης αγαθών). Επίσης θα αντικαταστήσουν το 
ανθρώπινο δυναμικό με την ενεργοποίηση νέων μοντέλων εργασίας στις επιχει-
ρήσεις (π.χ. οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, η ψη  φιακή εκπαίδευση, το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο κ.ά.), με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (σελ. 3)».

Η  τεχνητή νοημοσύνη και τα  ρομπότ είναι μια πραγματικότητα στην ΚΨΕΠ. Ο 
  ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την πρόσφα-
τη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Digital Economy and Society Index (DESI)», 
από όλα τα κράτη μέλη, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην ψηφιοποίηση των 
συστημάτων λειτουργίας είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Παρ’ όλα 
αυτά έχουν ξεκινήσει πρόσφατα αρκετές πρωτοβουλίες στους διάφορους τομείς, 
που παρακολουθούνται από το DESI, και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ορατά 
τα επόμενα χρόνια (βλ. διάγραμμα 2.4). 

Το διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει την κατάταξη των κρατών μελών στον ψη φιακό 
δείκτη οικονομίας και κοινωνίας το 2020 με βάση τα δεδομένα του 2019. Η Φινλαν-
δία, η Σουη δία, η Δανία και η Ολλανδία διαθέτουν την πιο προηγμένη ψηφιακή 
οικονομία στην ΕΕ, ακολουθούμενες από τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Εσθονία. 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ιταλία έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον 
σχετικό κατάλογο (DESI, Ιούλιος 2020, σελ. 14). Η ΑΡΕ αποτελεί μια δυναμική 
πρόκληση για την παραγωγή και  διαχείριση του πολιτισμού, τα  συστήματα διοί-
κησης, τη  διαχείριση των ψηφιακών συλλόγων τέχνης, την   οικονομία του πολι-
τισμού και τις εναλλακτικές μορφές επένδυσης των πολιτισμικών μονάδων, π.χ. 
πολιτιστικές  χορηγίες και ΕΚΕ. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μη συμμετέχει 
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ενεργά και να μην επενδύει δυναμικά στις «ψη  φιο-επικοινωνιακές διαδρομές» την 
εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των  ρομπότ. 

Υπό τις αναφερόμενες συνθήκες, στην Ελλάδα ο Ν. 4727/2020 για την Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες εισάγει τον προσωπικό αριθ-
μό, τις ψηφιακές θυρίδες, σφραγίδες και υπογραφές, τα ανοιχτά δεδομένα, την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ενισχύοντας θεσμικά τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό. Ειδικότερα, από τα μέσα του 2021 αναμένεται η έναρξη των απαραίτητων 
διαδικασιών για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων των 5ης γενιάς δικτύ-
ων κινητής τηλεφωνίας και η ίδρυση του «Ταμείου Φαιστός» για τη χρηματοδό-
τηση καινοτόμων και πρωτοποριακών ιδεών στις ΨΕΒ. Ο υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνει ότι το κράτος 
είναι ενιαίο και, συνεπώς, με τον συγκεκριμένο νόμο ενσωματώνεται στο εθνι-
κό δίκαιο η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό των τηλε-
πικοινωνιών και ενισχύεται με γερά θεμέλια ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην 
Ελλάδα (Κ. Πιερρακάκης, 27/09/2020, σελ. 36). Για την περαιτέρω βελτίωση του 
Ν. 4727/2020 προτείνουμε την άμεση νομοθέτηση των ψηφιακών οργανογραμμά-
των διοίκησης και του μοναδικού αριθμού διασφάλισης της ατομικής ευθύνης των 
εργαζομένων, που ονομάζεται ΠΑΚΑ («προσωποποιημένος αριθμός καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων»), για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία του ΚΑΣ («Κώδικα Ασφαλών Συναλλαγών») και 
του αλγόριθμου περιεχομένου ICC (Info-Com-Chain) που υποστηρίζουν πρακτικά 
τη λειτουργία των ψηφιακών συναλλαγών στα προγράμματα χορηγιών του δημό-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Κατάταξη των αγορών στον ψηφιακό δείκτη οικονομίας και κοινωνίας το 
2020

1 Συνδεσιμότητα 2 Ανθρώπινο κεφάλαιο 3 Χρήση Διαδικτύου 4 Ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας 5 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΠΗΓΗ: DESI 2020, European Commission
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σιου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα «Πολιτισμική συνέχεια, ανθρω-
πο-ρομποτική επανάσταση και κβαντικός πολιτισμός», ο αλγόριθμος περιεχομέ-
νου ICC ενεργοποιεί τα συστήματα ψηφιακών συναλλαγών τα οποία υποστηρίζο-
νται από το μοντέλο «δυναμικές ρύθμισης περιεχομένου και διαδικασιών» (ΔΡΠΔ) 
και τους «παγκόσμιους δείκτες ρύθμισης των αγορών» (ΠΔΡΑ) (βλ. Κεφάλαιο 7, 
G. Gantzias, 2021α∙ G. Gantzias, 2021β∙ G. Gantzias, 2014∙ G. Gantzias, 2012∙ 
Γ. Γκαντζιάς, 2010∙ Γ. Γκαντζιάς, 2011∙ Γ. Γκαντζιάς, 2013∙ Γ. Γκαντζιάς, 2017∙ 
Γ. Μαύρος, 2011∙ Γ. Μαύρος, 2012) .

2.5 Επίλογος: Ψηφιακός μετασχηματισμός και  πολιτιστική πολιτική: 
 Ψηφιακή προσαρμογή του πολιτισμού στον 21ο αιώνα 

Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτισμικών μονάδων, η  τεχνητή νοημοσύνη 
και οι «ψηφιακές μηχανές αυτόματης λήψης αποφάσεων», σε συνδυα σμό με την 
κρίση των δημοκρατικών συστημάτων, δημιουργούν ανησυχία στους  διαχειριστές 
των πολιτισμικών μονάδων. Μια επιπλέον επιπλοκή, αναφορικά με την ανάπτυξη 
των προγραμμάτων χορηγιών και των πολιτικών ΕΚΕ, αποτέλεσε η πανδημία του 
κορωνοϊού, κατά την οποία τα  πολιτιστικά ιδρύματα, σε πρώτη φάση, ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σε έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε από το Network of European Museum Organisations, περισσότερο από 
το 60% των μουσείων αύξησαν τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα από τη στιγμή 
που προχώρησαν σε παύση εργασιών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ενώ το 
13% αύξησαν το προϋ πολογισμό τους για διαδικτυακές δραστηριότητες εξαιτίας 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης (NEMOS 2020). Παρόλο που οι χώροι πολιτι-
σμού έχουν κλείσει προσωρινά, ο άνθρωπος δεν σταματά να παράγει πολιτισμό, 
να είναι δημιουργικός και να διαθέτει φαντασία και φιλότιμο. 

Στην Ελλάδα, η ανάγκη της ψηφιοποίησης, αλλά και η απουσία επαρκούς 
διαθέσιμου ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος, έγινε αντιληπτή από το 
Υπουργείο Πολιτισμού εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Στις 20 Μαρτίου του 
2020, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού απηύθυνε ειδική πρόσκληση 
για παραγωγή ψηφιακού πολιτισμού, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών 
τρόπων πολιτιστικής παραγωγής και πρόσβασης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που επικρατούν μετά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού (COVID-19). Ειδικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης 
ήταν (Ναυτεμπορική, 20 Μαρτίου 2020): 

 ● η ανάπτυξη πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού, προσβάσιμου διαδικτυακά από 
το κοινό με ή χωρίς χρέωση, 

 ● η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υφιστάμενου ιδιόκτητου πολιτιστικού υλικού, 
έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό με ή χωρίς 
χρέωση, 
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 ● η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων ψηφιακών πολιτιστικών δομών για τη 
δη  μιουργία ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων και την ενεργοποίηση συνεργα-
σιών, 

 ● η ανάπτυξη παιδαγωγικού χαρακτήρα πολιτιστικού περιεχομένου, προσβάσι-
μου διαδικτυακά με ή χωρίς χρέωση, 

 ● η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και η εξεύρεση καινο-
τόμων μέσων πολιτιστικής έκφρασης, δίχως χωρικούς περιορισμούς και 

 ● η ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που είναι προσβάσιμο και από ΑΜΕΑ.

Η ψηφιακή διάσταση του πολιτισμού, δηλ. ο « ψηφιο-επικοινωνιακός  πολι-
τισμός» (Info-Communication Culture), αποτελεί μια ανάγκη που διαμορφώνεται 
εξαιτίας των νέων συνθηκών στην «καθημερινότητα της ψηφιο-επικοινωνιακής 
παγκοσμιοποίησης» (ΚΨΕΠ). Ο   ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής και 
διαχείρισης πολιτισμού είναι η ευκαιρία που έχουν οι άνθρωποι να διασφαλίσουν 
δικαιώματα όταν παράγουν πολιτισμό με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 
Οι νέες τεχνολογίες (π.χ.  τεχνητή νοημοσύνη,  ρομπότ, κβαvτικοί υπολογιστές, 
κινητά τηλέφωνα και δίκτυα 5ης γενιάς κ.ά.) συμβάλλουν συμπληρωματικά στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία και  διαχείριση του πολιτισμού την εποχή της ΑΡΕ. 
Υπό τις συνθήκες αυτές, η παραγωγή πολιτισμού με βάση το «ψηφιο-επικοινω-
νιακό πρότυπο» (Ψ.Πρ.) ενεργοποιείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό (βλ. G. 
Gantzias, 2021α∙ G. Gantzias, 2021β∙ G. Gantzias [2001] 2019): 

 ● του πολιτιστικού περιεχομένου 

 ● των πολιτιστικών υπηρεσιών 

 ● των πολιτιστικών δικτύων

 ● των ρυθμιστικών αρχών πολιτιστικής πολιτικής

 ● της νομοθεσίας για τον πολιτισμό 

 ● των συστημάτων ασφάλειας πολιτιστικών αγαθών

Συμπερασματικά, η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού στις αρχές του 2020 
πιθανόν να είναι η μοναδική ευκαιρία για να επιταχυνθεί ο   ψηφιακός μετασχηματι-
σμός των πολιτισμικών μονάδων, να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή και επικοινωνιακή 
διάσταση του πολιτισμού, δηλ. ο « ψηφιο-επικοινωνιακός  πολιτισμός», καθώς και 
να ενσωματωθεί η  τεχνητή νοημοσύνη στα  προγράμματα χορηγιών και πολιτικών 
ΕΚΕ. Τέλος, η ψηφιακή αναβάθμιση των ρυθμιστικών μηχανισμών της πολιτιστικής 
πολιτικής και το μοντέλο « πολιτισμός παγκόσμιας νοημοσύνης» (2ΠΝ) –«Global 
Intelligence Culture» (GIC)– αποτελούν μια ελπίδα για τον αποτελεσματικό ψη  φια-
κό μετασχηματισμό του πολιτισμού με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς επηρεάζουν την παραγωγή και  διαχείριση πολιτισμού η  τεχνητή νοημοσύ-
νη και τα  ρομπότ;

2. Πώς επηρεάζει την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών η ΑΡΕ;

3. Πώς επηρεάζει την  πολιτιστική πολιτική και τα  συστήματα διοίκησης των πολι-
τισμικών μονάδων ο   ψηφιακός μετασχηματισμός;

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Εξετάστε και αναλύστε τον ρόλο των βιομηχανικών επαναστάσεων στην κοινω-
νική και πολιτισμική συνέχεια (αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα από το 
κοινωνικό και  πολιτισμικό γίγνεσθαι).

2. Αναλύστε τις «ψηφιο-επικοινωνιακές βιομηχανίες» και τον ρόλο της τεχνητής 
νοημοσύνης για την παραγωγή και  διαχείριση των προγραμμάτων χορηγιών 
και των πολιτικών ΕΚΕ (αναφέρετε παραδείγματα χορηγιών).

3. Εξετάστε πώς το «ψηφιο-επικοινωνιακό πρότυπο» (Ψε.Πρ.) διαμορφώνει τις 
νέες συνθήκες παραγωγής πολιτισμού στην ΚΨΕΠ (αναφέρετε παραδείγματα). 
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