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Η Ρεμπέκα Νιούμπεργκερ
Γκόλντσταϊν αποφοίτησε
με άριστα από το Κολέγιο
Μπάρναρντ του Πανεπι-
στημίου Κολούμπια, και
έλαβε το διδακτορικό της
στη Φιλοσοφία από το
Πανεπιστήμιο Πρίνστον.
Είναι καθηγήτρια της Φι-
λοσοφίας των Επιστημών
και ταλαντούχος μυθιστο-

ριογράφος. Ανάμεσα στα πολυβραβευμένα έργα της συγκα-
ταλέγεται το βιβλίο Αιχμάλωτος των Μαθηματικών - Ο Κουρτ
Γκέντελ και το Θεώρημα της Μη Πληρότητας (κυκλοφορεί
από τον εκδοτικό οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ). Έχει τιμηθεί με το βρα-
βείο Μακάρθουρ, ενώ το 2014 έλαβε το μετάλλιο του Huma-
nist of the Year ως επιβράβευση του έργου της κατά την προ-
σέγγιση της Φιλοσοφίας στο ευρύ κοινό. Ζει στo Κέμπριτζ
της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ).

Η συγγραφέας παραθέτει, μέσα από διαλόγους σύγχρονων
ανθρώπων, τη Φιλοσοφία του Πλάτωνα, ρισκάροντας μια
σύγκριση με τον σπουδαιότερο συγγραφέα φιλοσοφικών
διαλόγων που έζησε ποτέ. Τα καταφέρνει θαυμάσια: δια-
τηρεί στους διάλογους το ύφος της σημερινής εποχής δί-
χως να τους απογυμνώνει από τη διαχρονική, φιλοσοφική
σημασία τους.

Ένα βιβλίο που κάνει να στροφάρουν τα πνευματικά μας
γρανάζια! Είναι η Φιλοσοφία νεκρή; Χα! Είναι πιο ζων-
τανή από ποτέ.

rebecca goldstein
Η φιλοσοφια σημερα, επιδραστικη οσο ποτε

ο πλατωνασ στο Googleplex

Eίναι δυνατόν ένας στοχαστής που έζησε 2.400
χρόνια πριν, να γνωρίζει σχεδόν όλα όσα ξέρουμε σήμερα κι
εμείς για τη Φιλοσοφία; Πρόκειται για επιστήμη απαρχαι-
ωμένη; Αν ναι, πώς γίνεται η αρχαία φιγούρα του Πλάτωνα
να καθορίζει, σήμερα, τις ιδέες μας για την πολιτική, την
ηθική, την επιστήμη, τη θρησκεία, την κοινωνική (την άξια
να ζει κανείς) ζωή μας; Γιατί τα φιλοσοφικά ερωτήματα και
οι απαντήσεις του Πλάτωνα είναι επιδραστικά όσο ποτέ
στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ανήθικων
πολιτικών συναλλαγών και των ψευδών ειδήσεων; 

«Η Φιλοσοφία κυβερνά τον κόσμο μας», δηλώνει απερί-
φραστα η Rebecca Goldstein και για να το αποδείξει μας
καλεί να αποδεχτούμε την ευφάνταστη υπόθεση του βιβλίου
της ότι ο Πλάτωνας εμφανίζεται στην Αμερική του 21ου
αιώνα σαν συγγραφέας που περιοδεύει για να προωθήσει το
ευπώλητο βιβλίο του, την Πολιτεία.

Να τος, λοιπόν, στο αρχηγείο της Google (στο Google-
plex), λίγο πριν την ομιλία του, να συζητά με έναν μηχανικό
λογισμικού κατά πόσον ο πληθοπορισμός (crowdsourcing)
απαντά στα ερωτήματα της ηθικής. Την άλλη μέρα, στο
Μανχάταν, συζητά με μια ψυχαναλύτρια και μια «μαμά-θη-
ρίο» πώς μεγαλώνεις ένα παιδί ώστε να διαπρέψει στο μέλ-
λον. Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, βοηθά μια αρθρογράφο-σύμ-
βουλο σχέσεων πώς να απαντά στα δύσκολα ερωτήματα για
τον έρωτα και το σεξ. Τον βλέπουμε, επίσης, στην τηλεόρα-
ση να συζητά με έναν επιθετικό δημοσιογράφο, τι ρόλο παί-
ζει η λογική στον διάλογο της πολιτικής ζωής μας. Τέλος,
τον συναντάμε σε ένα εργαστήριο γνωσιακής νευροεπιστή-
μης, όπου προσέρχεται για να σκανάρουν τον εγκέφαλό του,
και συνδιαλέγεται με δύο επιστήμονες για το αν επιλύεται το
πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης και της προσωπικής ταυ-
τότητας, μέσω της απεικόνισης του εγκεφάλου.




