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Τεχνολογική Ανασφάλεια
και ο «από μηχανής θεός»
Στο βιβλίο μου «Από την Ανασφάλεια στην Αυτοπεποίθηση» αναφέρω ότι υπάρχουν 11 είδη
ανασφάλειας. Δεν είναι μάλιστα καθόλου σπάνιο να συναντήσουμε ανθρώπους που έχουν
αυτοπεποίθηση σ’ έναν τομέα και ανασφάλεια
σε κάποιον άλλον. Μερικά παραδείγματα:
• Ο Γιάννης έχει αυτοπεποίθηση στις διανοητικές του ικανότητες, αλλά έχει ανασφάλεια στο
φλερτ.
• Η Μίνα έχει αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές
της ικανότητες, αλλά έχει ανασφάλεια για την
εμφάνισή της.
Ένα από τα 11 είδη ανασφάλειας είναι και η
Τεχνολογική ανασφάλεια. Είναι η δυσκολία ή η
άρνηση να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε έχει να
κάνει με τον χειρισμό ηλεκτρονικών συσκευών, όπως είναι ένας κομπιούτερ, ένα tablet ή
μια πολύ σύγχρονη οικιακή συσκευή όπως ένα
πλυντήριο ή μια κουζίνα που δεν έχουν κουμπάκια, αλλά δουλεύουν με οθόνη αφής και
προγράμματα. Όταν βρεθούν μπροστά σε μια
τέτοια συσκευή, σταματάει ο νους τους. Κάποιοι επειδή δεν θέλουν, και κάποιοι άλλοι επειδή
δεν μπορούν. Σε μερικούς η ανασφάλεια αυτή
φτάνει μέχρι και τα κινητά τηλέφωνα!
Αυτοί που δεν θέλουν είναι «αλλεργικοί» στην
τεχνολογία: «Α πα - πα! Δεν είναι για μένα αυτά». Είναι χαμένος κόπος να τους πείσεις ότι η
τεχνολογία είναι χρήσιμη. Ή, μάλλον συμφωνούν ότι είναι χρήσιμη, αλλά στην πράξη, τους

είναι …άχρηστη.
Πάμε τώρα σ’ αυτούς που νιώθουν τεχνολογική ανασφάλεια επειδή «δεν μπορούν» να χειριστούν τέτοιες συσκευές. Εκείνο που θα τους
βοηθήσει να καταλάβουν τι τους συμβαίνει, είναι ν’ αναρωτηθούν «θα μπορούσα να το κάνω
για να σώσω τη ζωή μου»; Αν η απάντηση είναι
«ναι», τότε το «δεν μπορώ» είναι στην πραγματικότητα δεν θέλω. Αν η απάντηση είναι «όχι»
τότε το «δεν μπορώ» είναι στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Και, για να το πάμε ένα βήμα πα-

ραπέρα. Στην ερώτηση «θα μπορούσα να το
μάθω για να σώσω τη ζωή μου» αν απαντήσεις
«ναι» τότε αυτό που εννοείς είναι δεν θέλω να
μάθω. Αν απαντήσεις «όχι» τότε δεν μπορείς
να μάθεις. Σ’ αυτή την περίπτωση, η λύση είναι
ένας τεχνικός σύμβουλος.
Σε μια πρόχειρη εκτίμηση που κάνω, τεχνολογική ανασφάλεια υποθέτω πως μέχρι την ηλικία των 50, θα τη συναντήσουμε σ’ ένα 15 με
20% του πληθυσμού. Από τα 50 και πέρα το ποσοστό αυτό αυξάνεται ραγδαία. Υποθέτω, ότι
πάνω από τα 65 το ποσοστό αυτό μπορεί να
φτάνει μέχρι και το 70%.
Όμως, οι περισσότεροι άνω των 65 είναι συνταξιούχοι. Αυτό σημαίνει ότι μια φορά το μήνα εισπράττουν κάποια σύνταξη. Αν δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία,
υποχρεώνονται να πάνε στην τράπεζα και να
σταθούν στην ουρά. Το ίδιο γίνεται και με τα
φάρμακά τους όπως και με όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται. Θα μου πεις «υπάρχουν και συνταξιούχοι που δεν έχουν τι να κάνουν οπότε, έτσι γεμίζουν την ώρα τους και
περπατάνε και λιγάκι». Ναι, αυτό ισχύει για
όσους μένουν κοντά σε κάποια δημόσια υπηρεσία και δεν υποχρεώνονται να πάρουν συγκοινωνία. Άσε που η κάθε υπηρεσία είναι σε
άλλη περιοχή. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που
δεν μπορούν να περπατήσουν.
Η ψηφιακή τεχνολογία τα τελευταία χρόνια
στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί πολύ. Οι περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουμε ούτε το 50%
των γραφειοκρατικών θεμάτων που σήμερα
λύνονται με την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι
κρίμα, ένας συνταξιούχος να ταλαιπωρείται
μόνο και μόνο επειδή υποφέρει από τεχνολογική ανασφάλεια. Κάποιοι επιστρατεύουν ανιψιούς και εγγονούς οι οποίοι τους βοηθάνε, αλλά
υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων
που δεν έχουν τέτοια βοήθεια.
Σ’ αυτούς τους ανθρώπους συνιστώ ανεπιφύλακτα τον Μάνο. Τον γνωρίζω δέκα χρόνια. Με
τους κομπιούτερ ασχολούμαι από το 1980. Είναι ο τρίτος τεχνικός που έχω γνωρίσει. Από τη
μέχρι τώρα εμπειρία μου, δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύσει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εάν είσαι συνταξιούχος και θέλεις να γλιτώσεις από γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα tablet ή έναν υπολογιστή. Από κει και πέρα το μόνο που έχεις να
κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο Μάνο. Σήμερα η τεχνολογία διαθέτει το πρόγραμμα
TeamViewer. Τι είναι αυτό; Επιτρέπει στον τεχνικό σου να ελέγχει τον υπολογιστή ή το tablet
σου από το σπίτι του χωρίς καν να χρειάζεται
να έρθει στο δικό σου!
Το Μάνο θα τον βρείτε στο τηλέφωνο 6931 –
251 421. Όσο για το κόστος: Εκείνοι που δεν

μπορούν να κοστολογήσουν με ακρίβεια την
εργασία τους, συνήθως υπερχρεώνουν. Ο Μάνος …υποχρεώνει.

COOLMATTER TECHS
(Μάνος)
Αστραπιαία
Υποστήριξη Υπολογιστών
6931 251 421

Elon Musk, Twitter και Δύναμη
Τη Δευτέρα του Πάσχα μάθαμε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που ακούει στο
όνομα Elon Musk αγόρασε έναντι 440 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα από τα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter. To
Tweeter μέχρι τώρα, ανήκε σε μια ανώνυμη
εταιρεία η οποία είχε πρόεδρο και διοικητικό
συμβούλιο. Δηλαδή οι σημαντικές αποφάσεις
λαμβάνονται από μια ομάδα ανθρώπων. Για
παράδειγμα, η απόφαση να κόψουν τον Trump
από το Tweeter πάρθηκε μετά από μια σειρά
διαβουλεύσεων. Τώρα ποιος είναι αυτός που
θα καθορίζει τα κριτήρια για ν’ αποκλειστεί κάποιος από το Tweeter;

Σήμερα, το Tweeter έχει 330 εκατομμύρια χρήστες το μήνα. Αν κάποιος κατέχει σε μια χώρα
μια Εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, έναν τηλεοπτικό σταθμό μεγάλης τηλεθέασης κι έναν
ραδιοφωνικό σταθμό μεγάλης ακροαματικότητας, ο άνθρωπος αυτός έχει στη χώρα του μεγάλη επιρροή. Μάλιστα, όπως είναι φυσικό,
κανένα από αυτά τα μέσα δεν προσβάλει τα
συμφέροντα του ιδιοκτήτη. Όμως, η επιρροή
μέσω του Tweeter δεν περιορίζεται σε μια μόνο χώρα. Είναι σχεδόν παγκόσμια.
Δεν γνωρίζω πολλά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πέραν ότι θεωρείται ο πλουσιότερος
άνθρωπος στον κόσμο. Ούτε γνωρίζω τις προθέσεις του. Απλά, θεωρώ αυτή την είδηση σαν
αφορμή προκειμένου να επανεξετάσουμε την
έννοια «δύναμη». Τι είναι σήμερα «δύναμη»;
Μέχρι τώρα, θεωρώ ότι η δύναμη ενός κράτους
(ή ακόμα κι ενός ατόμου) είναι η παραγωγική

του ικανότητα, τα όπλα, η οικονομία του, η
τεχνολογία που διαθέτει, και η επιρροή που
ασκεί. Αυτές οι μορφές δύναμης δεν συγκρίνονται μεταξύ τους. Δεν μπορούμε δηλαδή να
πούμε ότι κάποια δύναμη είναι πιο …δυνατή
από κάποια άλλη.
Για παράδειγμα, ποια ήταν η δύναμη που καθόρισε τους νικητές των δύο Παγκοσμίων πολέμων; Φαινομενικά ήταν τα όπλα. Όμως, ο
εξοπλισμός ενός κράτους εξαρτάται ή από
την παραγωγική του ικανότητα ή από μια εύρωστη οικονομία που του δίνει τη δυνατότητα να εξοπλίζεται. Αλλά, ακόμα κι αν έχει τη
δυνατότητα εξοπλισμών, τα όπλα είναι άχρηστα αν δεν έχεις την τεχνική κατάρτιση ώστε
να τα αξιοποιήσεις. Οι δυνάμεις αυτές αλληλεπιδρούν η μια με την άλλη. Κάθε είδος δύναμης από αυτές που αναφέραμε είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν hackers οι
οποίοι καταφέρνουν να διεισδύσουν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές μια τράπεζας ή
ενός υπουργείου και να παραλύσουν τη λειτουργία τους για ώρες ή ακόμα και για μέρες.
Υπάρχει μεγάλη υπόνοια ότι στις προεδρικές
εκλογές από τις οποίες προέκυψε ο Trump,
είχε βάλει το χεράκι του ο - όπως απεδείχθη
εκ των υστέρων - φίλος του Πούτιν.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την αγορά του
Tweeter ο Elon Musk έχει αποκτήσει, με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, τη δύναμη της επιρροής. Όμως, ένας άλλος, λιγότερο δισεκατομμυριούχος, ο Jeff Bezos (μόνον …182 δις) επισημαίνει ότι με την κίνησή του αυτή, ο Elon
Musk «έχει μπει στο τσεπάκι των Κινέζων»
υπό την έννοια της εξάρτησης που έχει από
την παραγωγική ικανότητα και την τεχνολογία αυτής της χώρας. Μέσα σ’ ένα χρόνο θα
γνωρίζουμε περισσότερα.

9ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.
ακούτε ζωντανά
από το διαδίκτυο
την εκπομπή

Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη
και τον Γιώργο Πιντέρη.
Ψυχολογικά θέματα
με αφορμή
την επικαιρότητα. Σάββατο επανάληψη. Πατήστε εδώ:
https://onlineradiobox.com/gr/k
entrokardias95/?cs=gr.kentrokardias95&played=1

Για άλλες Εφημεριδούλες
και άλλα πολλά, πατήστε
https://www.pinteris.gr

Μάθημα ηθικής από τον
George Bernard Shaw
Ο George Bernard Shaw ήταν ένας Ιρλανδός
συγγραφέας θεατρικών έργων (με νόμπελ) στο
πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Τα θεατρικά
του έργα τον είχαν κάνει διάσημο και δημοφιλή στην πνευματική κοινωνία του Λονδίνου.
Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ζούσε πενιχρά. Όμως, σαν διάσημος που ήταν στον πνευματικό χώρο, τον προσκάλεσαν ένα βράδυ σ΄
ένα πάρτι της υψηλής κοινωνίας. Ο Shaw με τη
χρηματική αξία των ρούχων της οικοδέσποινας
θα μπορούσε να ζήσει ένα χρόνο.

Πήγε λοιπόν στο πάρτι όσο καλύτερα ντυμένος
μπορούσε και σουλατσάριζε χαμογελαστός
ανάμεσα στους προσκεκλημένους. Κάποια
στιγμή, τον πλησίασε μια καλοντυμένη κουλτουριάρα κυρία και του έπιασε τη συζήτηση.
Μετά από λίγη ώρα συζήτησης, ο Shaw την
αιφνιδίασε: «Με όλο το θάρρος. Αν σας έδινα
ένα εκατομμύριο λίρες θ΄ ανεβαίνατε μαζί μου
στο πάνω δωμάτιο να κάνουμε έρωτα»;
Η κυρία (που πίστευε ότι ο Shaw ήταν εκατομμυριούχος) αιφνιδιάστηκε. «Είναι πολύ ξαφνική η πρότασή σας. Να το σκεφτώ λιγάκι; Ξέρετε, είμαι και παντρεμένη». Μετά από λίγο, τον
ξαναρωτάει: « Ένα εκατομμύριο λίρες είπατε»;
«Ναι» της λέει ο Shaw». «Πάμε πάνω»! του
απαντάει. Ο Shaw έψαξε στην τσέπη του. «Αυτή τη στιγμή, έχω πάνω μου 5 λίρες και 6 σελίνια». Η κυρία έγινε έξαλλη: «Σας παρακαλώ!
Για ποιαν με περάσατε»; Ο Shaw παρέμεινε
ψύχραιμος. «Αυτό, το έχουμε ήδη καθορίσει.
Τώρα παζαρεύουμε την τιμή». Το γράφω όπως
το είπε:
We have already established that. Now, we are
haggling over the price.
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σε όλες τις χώρες
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com
210-96 52 336

