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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 Οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας έδωσαν στον άνθρωπο τη δυνατότητα 

να πετύχει τη συγχώνευση της εμπειρίας του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου 

μέσω της εικονικής πραγματικότητας. Προφανώς είναι πολλοί εκείνοι που θεωρούν το 

συγκεκριμένο επίτευγμα ως κάτι απόλυτα θετικό, ως επαναστατικό βήμα που θα 

αναβαθμίσει το επίπεδο της ανθρώπινης ζωής, ακόμα και σε χώρους εκτός ψυχαγωγίας 

(για την οποία αρχικά δημιουργήθηκε). 

 Από την άλλη εξίσου πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη 

αυτού του είδους τις εφαρμογές διαβλέποντας τον κίνδυνο να χαθεί η διάκριση  μεταξύ 

πραγματικής ζωής και απλής εμπειρίας, οδηγώντας σε περίπλοκες καταστάσεις. 

Καταστάσεις στις οποίες το άτομο θα αδυνατεί να διαχωρίσει τον πραγματικό από τον 

ψηφιακό κόσμο, τον ευατό του από το άβαταρ το οποίο έχει πάρει τη θέση του στην 

ψηφιακή του ζωή. 

 Η Βάσω Κιντή επιχειρεί με το κείμενό της στην Καθημερινή να αναδείξει 

κάποιες από τις πλευρές αυτού του διλήμματος. 

Η εικονική πραγματικότητα αναμένεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο 

καταναλώνουμε, επικοινωνούμε και επιμορφωνόμαστε. 
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

Βάσω Κιντή 

 

Τα όρια του υποκειμενικού 

Όταν μιλάμε στη φιλοσοφία για την εμπειρία, εννοούμε τον τρόπο που έχουμε ως 

υποκείμενα να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Με τις αισθήσεις μας, με το 

σώμα μας, με τις πράξεις μας, ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, τον γνωρίζουμε και 

τον αλλάζουμε. 

Στην ιστορία της φιλοσοφίας υπήρξαν στιγμές που θεωρήθηκε ότι η εμπειρία, 

αντί να μας φέρνει κοντά στον κόσμο, μας απομονώνει από αυτόν – σαν ένα πέπλο που 

μεσολαβεί και μας τυλίγει. Είμαστε εμείς με τις εμπειρίες μας και δεν μπορούμε να τις 

διαπεράσουμε και να βγούμε έξω από αυτές. Αυτό που θεωρούμε πραγματικό είναι 

αυτό που μας λέει η εμπειρία μας. Αλλά, μήπως μας παραπλανά; Μήπως ο κόσμος 

είναι διαφορετικός από αυτό που μας λένε οι αισθήσεις μας; Μήπως βρισκόμαστε στα 

έγκατα ενός σπηλαίου, όπως στην αλληγορία του Πλάτωνα, και βλέπουμε μόνο είδωλα 

των πραγματικών όντων; Ο Ντεκάρτ, αναπτύσσοντας τη σκεπτικιστική αμφιβολία του, 

σκέφθηκε το ενδεχόμενο να είμαστε θύματα εξαπάτησης ενός κακόβουλου δαίμονα ο 

οποίος μας τροφοδοτεί με εμπειρίες που νομίζουμε ότι μας αποκαλύπτουν τον κόσμο 

ενώ αυτές μπορεί να συνθέτουν μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Κατ’ αναλογίαν, ο 

Αμερικανός φιλόσοφος Χίλαρι Πάτναμ σκέφτηκε την πιθανότητα να είμαστε 

εγκέφαλοι σε γυάλες που τροφοδοτούνται με τις τρέχουσες εμπειρίες μας από έναν 

τρελό επιστήμονα. Στην τέχνη ο Καλντερόν έλεγε ότι η ζωή μπορεί να είναι μια 

αυταπάτη, ενώ στο σινεμά έχουμε το «Matrix» και το «Truman Show», όπου η εμπειρία 

παραπλανητικά ταυτίζεται με την πραγματικότητα. 

Η συγχώνευση, όμως, και εν τέλει η υποκατάσταση της πραγματικότητας από 

την εμπειρία είναι επικίνδυνη. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορούμε ποτέ να 

ελέγξουμε εάν τυχόν η εμπειρία μας σφάλλει. Ακόμη και για να χαρακτηρίσουμε κάτι 

ως όνειρο θα πρέπει να μπορούμε να βγούμε από αυτό. Αν αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, 

τότε μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι το όνειρο είναι η πραγματικότητα. 
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Το ίδιο ισχύει για την εικονική πραγματικότητα. Για να είναι εικονική, 

χρειάζεται την πραγματική πραγματικότητα. Χωρίς τη διάκριση εμπειρίας και 

πραγματικότητας (ακόμη και ως ρυθμιστικής ιδέας ή κατασκευής) είμαστε 

εγκλωβισμένοι, ο καθένας μόνος του, σε έναν ιδιωτικό κόσμο. Τέλος, για να μπορούμε 

να μιλάμε για fake news πρέπει να διαθέτουμε μια έννοια πραγματικότητας που 

διαφέρει από την εκάστοτε προσωπική εμπειρία. 

* Η κ. Βάσω Κιντή είναι καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. 

 

 


