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Ανηί ππολόγος
Γιαηί ο κόζμορ ηος Matrix είναι απλοϊκόρ
Εϊδα την ταινϊα The Matrix στο Άμστερνταμ το 1999, στην
παγκόσμια πρεμιέρα της. Στο Αμστερνταμ με τις ψυχεδελικές
εμπειρϊες, ο κόσμος του Matrix στην αρχή φαινόταν σαν να
απεικόνιζε κάτι τέτοιο. Γρήγορα κατάλαβα ότι δεν εϊχε καν
ούτε αυτό το βάθος. Παρουσϊαζε μια προσομοϊωση ως
κοινωνική πραγματικότητα. Μα κάθε προσομοϊωση εϊναι μια
παράσταση επιφανειακή και αβαθής. Τελευταϊα, ακούγεται η
ιδέα ότι η ϊδια η πραγματικότητα εϊναι μια προσομοϊωση. Εϊναι
μια ιδέα χωρϊς νόημα αφού καταρχάς διαχωρϊζει υπόρρητα
την πραγματικότητα από την προσομοϊωση για να τις ταυτϊσει
ξανά σε ένα δεύτερο επϊπεδο. Μα πρέπει να παραδεχτούμε
πως και οι προσομοιώσεις εϊναι ασφαλώς μέρος του
πραγματικού, αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Όλο το συμβολικό
δϊκτυο παρουσϊασης του αόρατου, οι συμβολικές
αναπαραστάσεις των φαντασιακών σημασιών, το μεγάλο
δϊκτυο των θεσμών και των σημασιών που χαρακτηρϊζει και
την πιο απλή ανθρώπινη κοινωνϊα εϊναι ασφαλώς
πολυεπϊπεδο και απεϊρως βαθύτερο, και πλουσιότερο από
οποιαδήποτε προσομοϊωση, δηλαδή μϊμηση. Η κοινωνϊα
δημιουργεϊ μιμητικές αλλά δημιουργεϊ και ερμηνευτικές και
δημιουργεϊ και εκ του μηδενός φαντασιακές παραστάσεις. Και
η προσομοϊωση εϊναι απλώς μια επιμέρους μορφή παράστασης
που αντιγράφει μόνο την επιφάνεια, και ορϊζεται από το
γεγονός ότι εϊναι αντϊγραφο τινός, ότι δεν εϊναι πρωτότυπη,
διαστρωματωμένη ή αυτοτελής. Εξ ορισμού λοιπόν εϊναι
κομμάτι μιας ευρύτερης πραγματικότητας, που εϊναι καθ’
εαυτή διαστρωματωμένη και απροσδιόριστη. Η προσομοϊωση
εϊναι πραγματική όσο και το όνειρο αλλά όχι ατομική όπως
αυτό. Και όμως, ενώ και το όνειρο και η ξύπνια συνεϊδηση
αποτελούν μέρος της πραγματικότητας, ανήκουν σε
διαφορετικά πεδϊα και σε διαφορετικές κατηγορϊες της. Η
προσομοϊωση δεν έχει καν το μυστήριο του ονεϊρου, εϊναι
απλώς μια ακριβής απεικόνιση παραστατικών φαινομένων

της συμβολικής επιφάνειας του κοινωνικο-ιστορικού
φαντασιακού. Ο κόσμος του Matrix εϊναι επϊπεδος, απλοϋκός
και επιφανειακός. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτόνομα.
Ας προχωρήσουμε σε πιο σημαντικά θέματα.

Παποςζίαζη

Τι σημαϊνει ψηφιακό; Τι εϊναι ο κυβερνοχώρος; Η παρούσα
μελέτη αποτελεϊ ένα εγχειρϊδιο για μια ευρύτερη έρευνα,
υπόθεση της οποϊας εϊναι ότι ο ψηφιακός κόσμος συγκροτεϊ
μϊα εικονική πραγματικότητα όχι ως μιμητική αντανάκλαση,
αλλά ως επέκταση και αναδημιουργϊα του κοινωνικοιστορικού κόσμου, ένα νέο πεδϊο πολιτικού, κοινωνικού και
οικονομικού ανταγωνισμού με τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Θεωρώ ότι η εμφάνιση του Internet συνιστά μια ιστορική τομή
σε κοινωνικό και οντολογικό επϊπεδο. Από τη μϊα, το Internet
διανοϊγει τη δυνατότητα ενός νέου ψηφιακού δημοκρατικού
ανθρωπισμού, με χαρακτηριστικά την οριζοντιότητα, την
ελεύθερη ανταλλαγή, την ελεύθερη κυκλοφορϊα της
πληροφορϊας και της έρευνας, την ελεύθερη επικοινωνϊα, τα
ψηφιακά κοινά. Από την άλλη, προσφέρει εξϊσου την
δυνατότητα ενός νέου ψηφιακού ημιολοκληρωτικού αντιανθρωπισμού, μέσω της επέκτασης των συστημικών δομών,
του εμπορϊου των δεδομένων και της πληροφορϊας, της
καταγραφής, της αποσωματοποϊησης, της ιδιωτικής
απομόνωσης και του άνωθεν ελέγχου. Η διαφορά μεταξύ των
δύο προοπτικών εϊναι πολιτική και έγκειται στο νόημα της
ψηφιακής επικοινωνϊας ως δημόσιας πράξης.
Προκειμένου να πράξουμε πρέπει να κρϊνουμε, προκειμένου
να κρϊνουμε πρέπει να κατανοήσουμε και προκειμένου να
κατανοήσουμε πρέπει να διαφωτϊσουμε τις πολλαπλές πτυχές
του νέου ψηφιακού λόγου.
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