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Κυβερνοχòδροò «Διαπιστþσειò 2500 ετþν»
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ
να καταλÞξουν στο μη ονr, (Τα Üτομα
δεν Ýχουν οποιοδÞποτε μÝγεθοò. ΠστÝ

παντÞσειò απüτον Επ{κουρο οτα
ερωτηματικÜ που Ýθεσε ο κ. Καμπουρßδηò στην ομιλßα του στο Τ'
ΣDνÝδριο με θÝμα (Ο ρüλοò τηò ΤÝτνηò
στην ΕποχÞ του Κυβερνοχþρου».
Τα ερ<στηματικÜ δημιουργοýνται σε
üλουò μαò στην εποχÞ τηò αμφιταλÜντευσηò τηò αποδοχÞò του ειδιδλου του
Ýργου για μια üχι ισüτιμη με το Ýργο,
αλλÜ Ýστω αξιüτιμη θÝση δια μÝσου των

Üτομο δεν Ýχει γßνει αντιληπτü απü τιò
αισθÞσειò μαò», ιΤα Üßομα εßναι Üπειρα,
üπωò μüλιò υποστηρßξαμε, και μτοροýν
να πηγαßνουν ωò τιò πιο ματρινÝò αποστÜσειò», «ΚατÜ συνÝπεια δεν υπÜρχει
κανÝνα εμπüδιο για την απειρßα του κüσμουτ και παρακÜτω: ιΗ λεπτüτητα των
ειδþλων δεν Ýρχεται σε αντßθεση με τα
φαινüμενα ¸τσι Ýχουν και αξεπÝραστεò
ταχýτητεò αφοý πÜντα βρßσκουν Ýνα κενü yra να περÜσουν και τßπστε δεν μπορεß να τα ανακüψευ. ßΗ γÝνεση των ειδþλτον εßγαι γρÞγορη» σαν τη σκÝψη.
αΤα σωμÜτια αυτÜ αποτελοýσαν μÝροò

Μ,Μ.Ε. στογ Κυβερνοχ<δρο.
ΜÞπωò üμωò τα ßδια εροτηματτκÜ δεν

δημιοýργησε δεκαετßεò πριν ο Þχοò που
μαγνφοφωνÞθηκε απü την ΙνΙουσικÞ;
Η φýση ενπεριÝχει απü πÜντα τη δυνατüτητα τηò εγγραφÞò, τηò φοπογραφß-

αò, τηò κινηματογρÜφισηò, του Video,

στερεþν

κþν

δυνατοτÞτων.

Οι

διαπιστιüσειò

υπÜρχουν γýροτ στα 2,5 χýιÜδεò χρüνια.
Οι νüμοι τουò αποκαλýπτονται στογ αι,
ß6\Ε,-μαò-_ΣÞμερθ-_lιε _ την ανθ9üýτινη

επÝμβαση

και δημιουργικüτητα, η

εκροÞ

απü

την

νÜ ναjßδουγ
την παρÜσταση ενüò ενιαßα συναρτημÝνοD αντικειμÝνου με την ομοτομορφßα
του, παρÜ το γεγονüò üττ το εσωτερικü
του εßναι κενüτ.
Το κεßμενο τηò επιστολÞò του Επßκουρου εßναι επßκαιρο ΕπιστημüνικÜ.
ΣÞμερα η τεχνολογßα εν μÝρει μπορεß
να καταγρÜψει το Üπειρο που κουβαλÜει
το αντικεßμενο, αυτü εßναι αδυναμßα τηò
φýσηò Þ τηò τεχνολογßαò; ΑταρÜδεftηη
προσαρμογÞ του Ýργου στην τεχνολογßα
η οποια ραγοαια εζα^ηου εζελισσεται.
¼πωò επßσηò δεν Ýχουμε δικαßωμα να

νατüτητα αυτÞ ßεκφρÜζεται» κατÜτρüπο

ποιητικü Þ üχι, αληθινü Þ ψεýτικο. Η
εικüνα του Ýργου μαò Ýτσι και αΙ,λιþò
βÜσει των νüμων τηò φýσηò κινεßται στο
Üπειρο, με πομποýò και δÝκτεò ασυλλαμβÜνεται, κωδικοποιεßται και κυκλοφορεß
για επικοινωνßα (Κυβερνοχιüρο) μÝσα
ατü τα ηλεκτρονικÜ. ¼ταν η «φýση ττον
πραγμÜτωντ τηò εικüναò, γτα γα χρησιμοποιÞσω την ΕοιητικÞ του Ερωτüκριτου
το επιτρÝπει, και ο Üνθρωποò την ορßζει

- εκφρÜζει, γßνεται κοινÞ γΙτßισσα ετικοινωνßαξ. Εδ<ü θα παρατηρÞσω üτι το
ßδιο ισχýει ται τια την γλυπτικÞ. ΕξÜλ-

ακυρþσουμε αΙλÜ οýτε και να υποτιμÞσουμε τιò δυνατüτητεò επικοινωνßαò τηò
εßοχÞò μαò που μαò δßδουν οι νüμοι τψ
φýσηò και η ανθρþπινη κατανüησÞ τουò
δια μÝσου των ηλεκτρονικþν.
Η κατανüηση ττον νüμον τηò φýσηò
Þταν Ýνα δýσκολο Ýργο που κατÜφερε ο
Üνθρωποò και Ýτσι βρÝθηκε δßπλα στο
δημιουργü τουò. Το να μεßνει ειλικρινÞò

λου σýντομα θα Ýχουμε την τριδιÜστατη
εικüνα και στα ηΙ:κτρονικÜ του εμπορßου. Η μεταφορÜ των ειδþΙτ,ιν των Ýργων
δεν εßναι μια επßνüηση παραφýσει, και
οýτε ειò βÜροò τηò φýσηò, αΙλÜ μια εν
δυνÜμει κατÜσταση φυσικÞ, προÝκταστß
του Ýργου που αξτοποιεßται για οικουμενικÞ επικοινωνßα. Η ΦιλοσοφικÞ τηò διατýπωση, μαò δßδεται απü τον Επßκουρο
341-271 π.Χ. στην προò Ηρüδοτο επιστολÞ που αφορÜ τα «φυσικÜ»:

τρüπο που δεν μποροýν να φθαροýν και

Η

του, αΚαι αυτÞ η ταχýτητα τq κÜνει ικα-

δυ_

(Το παν αποτελεßται απü σþματα και
κενü», «Ακüμα μερικÜ απü τα σιßτματα
εßναι σýνθετα, ενþ Ü1,l1α εßναι απλÜ, απü
τα οποßα γßνονται τα σýνθετα, Τα απλÜ
εßναι αδιαßρετα και αμετÜβλητα κατÜ

σωμÜτωνl.

επιφÜνεια των σωμÜτων εßναι διαρκÞò
και καμιÜ μεßωση δεν ταρατηρεßται,
επειδÞ ÜΜα στοιχεßα παßρνουν τη θÝση

τηò μαγνητοφþνησηò, των ηλεκτρονι-

εßναι Üραγε πιο δýσκολο; Αυτü εßναι
εριστηματικü μÜλλον για τη σDνεßδησÞ

μαò που και γι' αυτü παßρνουμε απÜντηση απü τον Επßκουρο απü την ßδια επι_
στολÞ:

,

αΚατ'αυτÞ την αντßληψη θα πρÝπει να
σταθοýμε πολý για να μην αναιροýνται
τα κριτÞριατηò αληOινÞò αßσθησηò, οýτε
και να επιβεβαιþνεται το ψεýδοò που 0α
προκαλÝσει μεγÜλη σýγχυση,.
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