ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας διδάσκω τον υπεράνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να υπερνικείται. Τι έχετε κάνει για να τον
υπερνικήσετε;
Friedrich Nietzsche, Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, Πρόλογος.
Γιατί προσπαθούµε να γίνουµε µετά-άνθρωποι; … Σίγουρα, µπορούµε να κατορθώσουµε πολλά παραµένοντας
άνθρωποι. Όµως, µπορούµε να φτάσουµε σε ψηλότερες κορυφές, µόνο εφαρµόζοντας την εξυπνάδα µας, την
αποφασιστικότητά µας και την αισιοδοξία µας, για να αποδράσουµε από την ανθρώπινη χρυσαλλίδα … Τα
σώµατά µας … περιορίζουν τις ικανότητές µας.
Μνεία και απάντηση του Max More, ιδρυτή του Ινστιτούτου των Extropians, για τον Nietzsche.1
http://www.ct.heise.de/english/inhalt/co/2041/1.html

Το ∆ιαδίκτυο δεν είναι απλώς µια τεχνολογική καινοτοµία είναι ένας νέος τύπος τεχνολογικής
καινοτοµίας ένας τύπος, που αποκαλύπτει την ίδια την ουσία της τεχνολογίας. Μέχρι σήµερα, οι
καινοτόµοι της τεχνολογίας, γενικώς, παρήγαγαν συσκευές, που υπηρετούσαν ήδη αναγνωρισµένες
ανάγκες, και µετά ανακάλυπταν µερικές απροσδόκητες επιπτώσεις. Έτσι, ο Alexander Graham Bell
πίστευε ότι το τηλέφωνο θα ήταν χρήσιµο για επικοινωνία στις επιχειρήσεις, αλλά δεν θα γινόταν
αποδεκτό στα σπίτια των ανθρώπων, πόσο µάλλον ότι οι άνθρωποι θα το χρησιµοποιούσαν περπατώντας
στο δρόµο. Παρόµοια, ο Henry Ford πίστευε ότι το αυτοκίνητο έδινε στους ανθρώπους φτηνή αξιόπιστη
και εξατοµικευµένη µεταφορά, αλλά δεν φανταζόταν ότι θα κατέστρεφε το περιβάλλον και το εσωτερικό
των πόλεων και ότι θα απελευθέρωνε τις σεξουαλικές σχέσεις των εφήβων. Το ∆ιαδίκτυο είναι
διαφορετικό. Αρχικά προοριζόταν για την επικοινωνία µεταξύ επιστηµόνων, αλλά τώρα αυτό είναι ένα
από τα πολλά χαρακτηριστικά του. Έχουµε φτάσει να αντιληφθούµε ότι το ∆ιαδίκτυο είναι τόσο πολύ
γιγαντιαίο και πολύπλευρο για µας, ώστε να το θεωρούµε ως εργαλείο, που ικανοποιεί κάθε ειδική
ανάγκη, και κάθε καινούργια χρήση, που παρέχει, να είναι µια έκπληξη. Εάν η ουσία της τεχνολογίας
είναι να κάνει τα πάντα εύκολα προσβάσιµα και τέλεια, τότε το Internet είναι το τέλειο τεχνολογικό
εργαλείο. Είναι το αποκορύφωµα της ίδιας της τάσης να κάνουµε τα πάντα όσο πιο ευέλικτα γίνεται, η
οποία µας έχει οδηγήσει να κάνουµε την πραγµατικότητα ψηφιακή και να αλληλοσυνδέουµε τα τµήµατά
της όσο πιο πολύ µπορούµε.2 Αυτά που ο Ιστός µας επιτρέπει να κάνουµε είναι κυριολεκτικά
απεριόριστα. Μια τέτοια αµιγής ευελιξία, φυσικά, οδηγεί τους ανθρώπους να συναγωνίζονται στην
έκφραση αποτρόπαιων προφητειών για το τι θα γίνει το ∆ιαδίκτυο στο απώτερο µέλλον. Μας λένε ότι,
εφόσον είναι ένας καινούργιος τρόπος σύνδεσης και πρόσβασης σε πληροφορίες, το Internet θα φέρει µια
νέα εποχή οικονοµικής ευηµερίας, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των έξυπνων µηχανών αναζήτησης, που
θα µας δίνουν µόνο τις πληροφορίες, που επιθυµούµε – απαλλαγµένες από τις άχρηστες πληροφορίες –
θα λύσει τα προβλήµατα της µαζικής εκπαίδευσης, θα µας φέρει σε επαφή µε όλη την πραγµατικότητα,
θα µας επιτρέψει να έχουµε ακόµη πιο ευέλικτες ταυτότητες από αυτές, που ήδη έχουµε, και µε αυτόν τον
τρόπο θα προσθέσουµε καινούργιες διαστάσεις νοήµατος στις ζωές µας.
Αλλά, παρά τη σχετική επιτυχία του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι άλλοι τοµείς, για τους οποίους έχουν
δοθεί οι υποσχέσεις για ένα νέο και πιο ικανοποιητικό τρόπο ζωής, ενώ έχουν προξενήσει αρκετές
συζητήσεις, µόνο λίγα αίσια αποτελέσµατα έχουν φέρει.3 Στην πραγµατικότητα, οι ερευνητές του
Πανεπιστηµίου Carnegie-Mellon έµειναν κατάπληκτοι ανακαλύπτοντας ότι, όταν στους ανθρώπους
δινόταν η πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, αυτοί αισθάνονταν αποµονωµένοι και µελαγχολικοί. Η
εφηµερίδα New York Times αναφέρει:
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Τα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού έργου αξίας 1.5 εκατοµµυρίου δολαρίων ήταν εντελώς
αντίθετα προς τις προσδοκίες των κοινωνικών επιστηµόνων, οι οποίοι το σχεδίασαν, και επίσης
των πολλών οργανισµών, που χρηµατοδότησαν αυτή τη µελέτη ... ‘Μείναµε έκπληκτοι από τα
αποτελέσµατα, επειδή είναι αντίθετα µε τη διαίσθηση, που ‘έχουµε για το πώς κοινωνικά
χρησιµοποιείται το Internet,’ είπε ο Robert Kraut, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο
Ινστιτούτο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Πανεπιστηµίου Carnegie Mellon. ‘Εδώ
δεν µιλάµε για ακραία φαινόµενα. Τα υποκείµενα της έρευνάς µας και οι οικογένειές τους ήταν
φυσιολογικοί ενήλικες και κατά µέσο όρο, για όσους χρησιµοποιούσαν πιο πολύ το Internet, τα
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πράγµατα χειροτέρεψαν.’

Οι ερευνητές συνοψίζουν τα πορίσµατά τους ως ακολούθως:
Αυτή η έρευνα εξέτασε την κοινωνική και ψυχολογική επίδραση του Internet σε 169 ανθρώπους 73
οικογενειών, κατά τη διάρκεια της πρώτης τους µονοετούς έως διετούς σύνδεσης … Σε αυτό το
δείγµα, το Internet χρησιµοποιούνταν εκτενώς για επικοινωνία.
Όµως, η µεγαλύτερη χρήση του Internet συσχετιζόταν µε ελάττωση της επικοινωνίας των
συµµετεχόντων µε τα µέλη της οικογένειάς τους στο σπίτι, µε ελάττωση του µεγέθους του
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κοινωνικού κύκλου τους και µε αύξηση της µελαγχολίας και της µοναξιάς τους.

Οι συγγραφείς συµπεραίνουν ότι αυτό που λείπει στο Internet είναι η πραγµατική ενσώµατη παρουσία
των ανθρώπων µεταξύ τους:
Οι on-line φιλίες µπορούν να είναι περισσότερο περιοριστικές από τις φιλίες, που υποστηρίζονται
από τη σωµατική εγγύτητα ... Επειδή οι on-line φίλοι δεν είναι ενσωµατωµένοι στο ίδιο καθηµερινό
περιβάλλον, θα είναι λιγότερο πιθανόν να καταλάβουν το γενικό πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο
την κάνει πιο δύσκολη και καθιστά τη µεταξύ τους υποστήριξη λιγότερο πιθανή. Ακόµη και οι
ισχυροί δεσµοί, που διατηρούνται από απόσταση δια µέσου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι
πιθανόν να είναι διαφορετικοί στο είδος και ίσως µειωµένοι σε ένταση, συγκριτικά µε τους ισχυρούς
δεσµούς, που στηρίζονται, όταν υπάρχει σωµατική εγγύτητα. Οι εφαρµογές της επικοινωνίας µεταξύ
ανθρώπων, που τώρα επικρατούν στο Internet, ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τους ισχυρούς
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δεσµούς, ή έχουν την τάση να τους αποδυναµώνουν, αντί να τους ενισχύουν.

Αυτή η εκπληκτική ανακάλυψη δείχνει ότι η µη σωµατικότητα του χρήστη του ∆ιαδικτύου έχει βαθιά και
απροσδόκητα αποτελέσµατα. Πιθανώς, επηρεάζει τους ανθρώπους µε τρόπους, που είναι διαφορετικοί
από το πώς τους επηρεάζουν τα περισσότερα εργαλεία της επικοινωνίας, επειδή το Internet µπορεί να
γίνει ο βασικός τρόπος, µε τον οποίον οι χρήστες του συσχετίζονται µε τον υπόλοιπο κόσµο. ∆εδοµένων
αυτών των εκπλήξεων και απογοητεύσεων, θα θέλαµε φυσικά να ξέρουµε ποια είναι τα οφέλη και ποιοι
είναι οι κίνδυνοι του να ζουν οι άνθρωποι δικτυωµένοι; Μόνο τότε ίσως µπορεί να υπάρξει µια µικρή
ελπίδα για να κατανοήσουµε το µέλλον του Internet και για να αντιληφθούµε τι συµβαίνει, όταν οι
άνθρωποι ζούνε αποκλειστικά µέσω αυτού.
Σύµφωνα µε τους πιο ακραίους θιασώτες του, η µακροπρόθεσµη υπόσχεση του ∆ικτύου είναι ότι ο κάθε
άνθρωπος, σύντοµα θα είναι ικανός να υπερβεί τα όρια, που του επιβάλλονται από το σώµα του. Όπως το
θέτει ο John Perry Barlow, ένας από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές αυτού του οράµατος, το
‘ηλεκτρονικό σύνορο’ είναι ‘ένας κόσµος, που είναι και παντού και πουθενά, αλλά δεν είναι εκεί, όπου
ζουν τα σώµατα’.7 Με τον όρο ‘σώµα,’ οι οραµατιστές σαν τον Barlow φαίνεται να εννοούν όχι µόνο το
υλικό σώµα, µε το εµπρός και πίσω µέρος του, τα χέρια, τα πόδια και την ικανότητα κίνησης µέσα στον
κόσµο, αλλά επίσης και τις συναισθηµατικές καταστάσεις, που είναι σηµαντικές για τους ανθρώπους, τη
θέση τους σε ένα συγκεκριµένο γενικό πλαίσιο, όπου πρέπει να αντεπεξέρχονται σε πράγµατα και
ανθρώπους, και τις πολλές δυσκολίες, στις οποίες είναι εκτεθειµένοι, την απογοήτευση και την αποτυχία,
καθώς επίσης τις αρρώστιες και το θάνατο. Εν συντοµία, στον όρο σωµατικότητα συµπεριλαµβάνουν
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όλες τις πλευρές των περιορισµών και της τρωτότητας των ανθρώπων. Στο υπόλοιπο αυτού του βιβλίου,
θα κατανοώ το σώµα µε τέτοιους γενικούς όρους.
Όπως ο Yeats λυπόταν, που η ψυχή του ήταν ‘δεµένη σε ένα ζώο, που πέθαινε’ (‘Πλέοντας προς το
Βυζάντιο’, στο o Πύργος, 1928), είναι εύκολο να δούµε το θέλγητρο της ολοκλήρωσης της εξέλιξης του
ανθρώπου, η οποία αφήνει προς τα πίσω το σώµα του ζώου, µέσα στο οποίο οι γλωσσικές και οι
πολιτισµικές ταυτότητες του ανθρώπου είναι ως τώρα φυλακισµένες. Ποιος δεν θα επιθυµούσε να γίνει
ένα άϋλο ον, το οποίο θα µπορούσε να βρισκόταν οπουδήποτε στο σύµπαν, και να φτιάξει εφεδρικά
αντίγραφα του εαυτού του, για να αποφύγει τις αρρώστιες και το θάνατο; Οι οραµατιστές του Internet και
πολλοί άλλοι θα ήταν ευχαριστηµένοι, αν τα σώµατά τους δεν είχαν καθόλου δυσµορφίες ή αν δεν
υπέφεραν από κατάθλιψη, από αρρώστιες, από τις συνέπειες της µεγάλης ηλικίας και αν, τελικά,
µπορούσαν να αποφύγουν και τον ίδιο το θάνατο. Αυτές είναι οι υποσχέσεις των µελλοντολόγων, που
είναι εµπνευσµένοι από τις δυνατότητες των υπολογιστών, όπως, για παράδειγµα, κάνουν οι Hans
Moravec8 και Ray Kurzweil.9 Αντιπροσωπεύεται στο Internet (πού αλλού;) από διεθνείς οµάδες, όπως οι
Extropians, των οποίων ο ηγέτης, ο Max More, αναφέρεται στην επιγραφή αυτής της Εισαγωγής. Αλλά
ακόµη και κάποιοι πιο προσγειωµένοι γκουρού ονειρεύονται ότι µπαίνουµε σε ένα νέο επίπεδο
πολιτισµού. Σύµφωνα µε τη σύµβουλο βιοµηχανίας Esther Dyson, ‘ο κυβερνοχώρος είναι η χώρα της
γνώσης και η εξερεύνηση αυτής της χώρας µπορεί να είναι το ψηλότερο καθήκον του πολιτισµού’.10
Το να αφήσουµε το σώµα πίσω θα ευχαριστούσε τον Πλάτωνα, ο οποίος επιδοκίµαζε το ρητό ότι το
σώµα ήταν ο τάφος της ψυχής,11 και µαζί µε το Σωκράτη ισχυριζόταν ότι θα έπρεπε να ήταν ο ψηλότερος
στόχος ενός ανθρώπινου όντος να ‘πεθάνει το σώµα του,’ για να γίνει ο άνθρωπος αµόλυντο πνεύµα.
Όπως το έθετε ο Σωκράτης: ‘Περιφρονώντας το σώµα και αποφεύγοντάς το, πασχίζοντας να γίνει
ανεξάρτητη – η ψυχή του φιλοσόφου προπορεύεται όλων των άλλων.’12 Αλλά αυτό που προκαλεί
έκπληξη είναι που οι Extropians ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τον Nietzsche και όχι τον Πλάτωνα, όταν
λένε ότι θα πρέπει να υπερβούµε τον ανθρωπισµό µας.
Στην πραγµατικότητα, η αντι-Πλατωνική άποψη του Nietzsche για το σώµα είναι στο ίδιο βιβλίο, που
είναι σχετικό µε τον υπεράνθρωπο, στο οποίο οι Extropians αρέσκονται να αναφέρονται. Σε µια
παράγραφο, που ονοµάζεται ‘Για τους Περιφρονητές του Σώµατος,’ ο Nietzsche βάζει τον Ζαρατούστρα
να πει, σαν να έδινε µια απευθείας απάντηση προς τους Extropians: ‘Εγώ δεν θα ακολουθήσω το δρόµο
σας, περιφρονητές του σώµατος! ∆εν είστε η γέφυρα προς τον υπεράνθρωπο!’13 Και συνεχίζει:
‘Εγώ’, λέτε, και είστε περήφανοι για αυτή τη λέξη. Αλλά πιο σηµαντικό είναι αυτό, το οποίο δεν
επιθυµείτε να πιστεύετε – δηλαδή, το σώµα σας και η µεγάλη του λογική: Αυτό δεν λέει ‘Εγώ’ αλλά
πράττει ‘Εγώ’ ... Πίσω από τις σκέψεις και τα συναισθήµατά σου, αδελφέ µου, εκεί στέκεται ένας
ισχυρός κυβερνήτης, ένας άγνωστος σοφός – του οποίου το όνοµα είναι ο εαυτός σου. Κατοικεί µέσα
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στο σώµα σου είναι το σώµα σου.

Ο Nietzsche πίστευε ότι το πιο σηµαντικό πράγµα σχετικά µε τα ανθρώπινα όντα δεν ήταν οι διανοητικές
τους ικανότητες, αλλά οι συναισθηµατικές και οι ενστικτώδεις ικανότητες του σώµατός τους. Στην
αµείλικτη µάχη του εναντίον του Πλατωνισµού και του Χριστιανισµού, ακόµη και στις πιο κρυφές του
µορφές στην επιστήµη και την τεχνολογία, ο Nietzsche, πράγµατι, προσδοκούσε την υπέρβαση των
ανθρώπινων περιορισµών και τη γένεση του υπεράνθρωπου, αλλά µε αυτό εννοούσε ότι τα ανθρώπινα
όντα, αντί να συνεχίζουν να αρνούνται το θάνατο και το πεπερασµένο, να έχουν τελικά τη δύναµη να
δεχτούν τα σώµατά τους και τη θνητότητά τους.
Έτσι, το ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε είναι: Μπορούµε να προχωρήσουµε χωρίς τα σώµατά
µας; Είναι το σώµα απλώς ένα υπόλειµµα της προέλευσής µας από τα ζώα – ένας περιορισµός της
ελευθερίας µας, την οποία το ανθρώπινο γένος είναι τώρα σε θέση να ξεπεράσει, όπως οι Extropians

3

ισχυρίζονται – ή ακόµα παίζει το σώµα αποφασιστικό ρόλο στην πνευµατική και διανοητική µας ζωή,
όπως ο Nietzsche υποστήριζε; Αν ο Nietzsche είχε δίκιο, το υποτιθέµενο µεγάλο πλεονέκτηµα του
∆ικτύου, η ελευθερία από τα όρια, τα οποία επιβάλλονται από τα σώµατά µας, είναι, ειρωνικά και η
Αχίλλειος πτέρνα του ∆ικτύου.
Ως φιλόσοφος, δεν πρόκειται να εµπλακώ σε µια καταδίκη ορισµένων συγκεκριµένων χρήσεων του
Internet και σε έναν έπαινο κάποιων άλλων. Το ερώτηµά µου είναι πιο θεωρητικό: Τι θα συνέβαινε, αν το
∆ιαδίκτυο γινόταν καθολικά το επίκεντρο της ζωής µας; Τι θα συνέβαινε, αν επικρατούσε αυτό, που ο
Joseph Nye, κοσµήτορας της Σχολής Κυβέρνησης Kennedy του Πανεπιστηµίου του Harvard, ονοµάζει
‘ακαταµάχητη εναλλακτική κουλτούρα’; Εφόσον φτάσαµε στο σηµείο να ζούµε ένα µεγάλο µέρος της
ζωής µας στον κυβερνοχώρο, θα γίνουµε υπέρ- ή υπό-άνθρωποι;
Ψάχνοντας για µια απάντηση, θα έπρεπε να θεωρούσαµε ανοικτό το ενδεχόµενο ότι, µπαίνοντας στον
κυβερνοχώρο, αφήνοντας πίσω τους ζωόµορφους, συναισθηµατικούς, ενστικτώδεις, τοποθετηµένους,
τρωτούς, ενσώµατους εαυτούς µας, και αποκτώντας, έτσι, µια αξιοσηµείωτη νέα ελευθερία, που ποτέ
πριν δεν ήταν πλήρως διαθέσιµη στα ανθρώπινα όντα, ίσως, ταυτόχρονα, αναγκαία, να χάνουµε µερικές
κρίσιµες ικανότητές µας: Για παράδειγµα, την ικανότητά µας να διακρίνουµε κάποια λογική στα
πράγµατα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουµε το σχετικό από το άσχετο, την αίσθηση της σοβαρότητας της
επιτυχίας και της αποτυχίας, που είναι απαραίτητη για τη µάθηση, και την ανάγκη να καταλάβουµε όσο
πιο πολλά µπορούµε από τον κόσµο, αυτά, δηλαδή, που µας δίνουν την αίσθηση ότι συλλαµβάνουµε την
πραγµατικότητα του κόσµου. Επίσης, θα βρεθούµε στον πειρασµό να αποφύγουµε τον κίνδυνο της
αυθεντικής δέσµευσης µε τα πράγµατα και τις καταστάσεις, και, έτσι, να χάσουµε την αίσθηση για το τι
δίνει νόηµα στη ζωή µας. Πράγµατι, σε ό,τι ακολουθεί, ελπίζω να δείξω ότι, αν χάσουµε το σώµα µας, θα
χάσουµε τη συνάφεια, την επιδεξιότητα, την πραγµατικότητα και το ίδιο το νόηµα. Αν αυτό είναι το
αντάλλαγµα της προοπτικής του να ζούµε µέσα και διαµέσου του Internet, ίσως να µην είναι κάτι τόσο
δελεαστικό, µετά από όλα αυτά που χάνουµε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κεφάλαιο 1. Οι περιορισµοί των υπερσυνδέσεων. Η ελπίδα για έξυπνη ανάκτηση πληροφοριών και η
αποτυχία της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Πώς οι πραγµατικοί φυσικοί σχηµατισµοί και η κίνηση των
σωµάτων µας παίζουν ένα ρόλο κριτικής σηµασίας, για να κατανοήσουµε τον κόσµο µας, έτσι ώστε η
απώλεια της σωµατικότητας να οδηγούσε στην απώλεια της ικανότητας να γνωρίζουµε ποιο είναι το
σχετικό.
Κεφάλαιο 2. Το όνειρο της µάθησης από απόσταση. Η σπουδαιότητα της υλικότητας για τη διδασκαλία
και τη µάθηση. Η µαθητεία και η ανάγκη για µίµηση. Χωρίς να εµπλακούµε και χωρίς να είµαστε
παρόντες, δεν µπορούµε να αποκτήσουµε καµία επιδεξιότητα.
Κεφάλαιο 3. Η απουσία της τηλεπαρουσίας. Το σώµα ως πηγή αίσθησης της αντίληψης της
πραγµατικότητας. Πώς η απώλεια της αντιµετώπισης του πλαισίου, που µας περιβάλλει, και η δυσκολία
επίτευξης του συντονισµού, καταστάσεις που είναι ενδηµικές στην τηλεπαρουσία, θα οδηγούσαν στην
απώλεια της αίσθησης της πραγµατικότητας των ανθρώπων και των πραγµάτων.
Κεφάλαιο 4. Ανωνυµία και µηδενισµός. Για να έχουµε νόηµα στη ζωή µας, απαιτείται µια πραγµατική
δέσµευση µε ανθρώπους, πράγµατα και καταστάσεις και η πραγµατική δέσµευση κρύβει πραγµατικούς
κινδύνους. Η ανωνυµία και η ασφάλεια των πλασµατικών δεσµεύσεων στο Internet θα οδηγούσε σε µια
ζωή χωρίς νόηµα.
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