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Ο δυνητικός «άλλος»:  
το δυνητικό σώµα 

Γεώργιος Αλεξιάς. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Ψυχολογίας Παντείου  
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, galexias@panteion.gr 

Περίληψη 

Το ανθρώπινο σώµα αποτελεί ένα γνωστικό αντικείµενο το οποίο παραδοσιακά στο 

πλαίσιο του κυρίαρχου Καρτεσιανού ∆υισµού ταυτίσθηκε µε τις θετικές επιστήµες, 

αποκλείοντας τις κοινωνικές και ιδιαίτερα την κοινωνιολογία, από τη µελέτη του. Η 

κοινωνιολογία εστιάζοντας στο πνεύµα, τη διανοητική κατάσταση και ικανότητα του 

ανθρώπου να κατασκευάζει κοινωνικό νόηµα και να συγκροτεί κοινωνικές σχέσεις, 

απέρριψε το σώµα, ως «ευτελή» σάρκα, από την ανάλυση του κοινωνικού, εφόσον 

θεωρήθηκε προγραµµατικά ότι δεν διαδραµατίζει κανένα απολύτως ρόλο στην εκδή-

λωση της ανθρώπινης, ατοµικής ή κοινωνικής συµπεριφοράς. Η ανάπτυξη όµως της 

ιατρικής γνώσης και τεχνολογίας (ιδιαίτερα των µικροϋπολογιστών), σε συνδυασµό 

µε την ανάπτυξη του διαδικτύου και το γενικότερο µεθοδολογικό κλίµα της διεπιστη-

µονικότητας επηρέασαν τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε αφενός το ρόλο του σώ-

µατος στη διαµόρφωση της κοινωνικής δράσης και αφετέρου τη συγκρότηση της ατο-

µικής και κοινωνικής ταυτότητας. Νέα θεωρητικά εργαλεία, όπως η σωµατοποίηση  

 



 ∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

92 

και η βίωση της καθηµερινής εµπειρίας προτείνουν την ανάλυση της κοινωνικής διά-

στασης του σώµατος. Η συµµετοχή στις κοινωνικές σχέσεις και η ανάλυση της κοι-

νωνικής δράσης ως σωµατοποιηµένης δυναµικής εµπειρίας, προτείνουν την υπέρβαση 

του Καρτεσιανού ∆υισµού και την πρόσληψη της κοινωνικής συµπεριφοράς, ως εν-

σώµατης δυναµικής διαδικασίας, όπου κάθε φορά το εκάστοτε πλαίσιο προσδιορίζει 

και τη µορφή έκφρασης της σωµατοποίησης, της βίωσης δηλαδή της σχέσης µε το 

σώµα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση και κατανόηση του κοινωνικού. 

Αυτή η διαδικασία εκλαµβάνει νέα διάσταση και προβάλλει νέα ερευνητικά ερωτήµα-

τα στην περίπτωση των διαδικτυακών σχέσεων, ως µορφών κοινωνικών επαφών, ό-

που ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούµε το βιολογικό σώµα, σαν «παρούσα απου-

σία», µε τη µορφή των δυνητικών σωµάτων προτείνει νέα κοινωνικά µορφώµατα εκ 

νέου σωµατοποίησης ή ακόµα και αποσωµατοποίησης του παραδοσιακού βιολογικού 

σώµατος.  

4.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα αντικείµενα µε τα οποία ασχολείται, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετί-

ες, η κοινωνιολογία είναι αυτό του ανθρωπίνου σώµατος (Shilling 1993, Featherstone, 

Hepworth, and Turner, 1991, Featherstone and Burrows 1998, Synnott 1993, Nettleton 

and Watson 1998, Scott and Morgan 1993, Turner 1984, 1991, 1992, 1995, Williams 

and Bendelow 1998, Αλεξιάς 2006).
1
 Το ανθρώπινο σώµα παραδοσιακά, στο πλαίσιο 

του κυρίαρχου θετικιστικού µοντέλου και του συνακόλουθου βιολογικού αναγωγι-

σµού, προσδιορίστηκε ως ένα απόλυτο βιολογικό αντικείµενο και µε τον τρόπο αυτό 

ταυτίσθηκε µε τις θετικές επιστήµες (ιατρική, βιολογία, γενετική κλπ.). Ο µεθοδολο-

γικός διαχωρισµός των επιστηµών του ανθρώπου σε κοινωνικές και θετικές στηρίχθη-

κε και αναπαρήγαγε τον Καρτεσιανό ∆υισµό σε σώµα και πνεύµα. Η ιστορικά και 

µεθοδολογικά χρήσιµη αυτή διάκριση πρόσφερε τη δυνατότητα αφενός διαχωρισµού 

της θρησκείας από τα εγκόσµια και αφετέρου τη γέννηση και ανάπτυξη του επιστηµο-

νικού πνεύµατος. Σε ένα επόµενο στάδιο βέβαια οδήγησε στο διαχωρισµό των θετι-

κών από τις κοινωνικές επιστήµες και το συνακόλουθο προσδιορισµό των γνωστικών 

τους ενδιαφερόντων και της ανάπτυξης της κατάλληλης για κάθε αντικείµενο µεθοδο-

λογίας. Με τον τρόπο αυτό ο Καρτεσιανός ∆υισµός παρήγαγε ένα διπλό αποτέλεσµα, 

από τη µία γέννησε τις επιστήµες του ανθρώπου, από την άλλη περιχαράκωσε τα 

γνωστικά τους αντικείµενα θέτοντας στεγανά στη µεταξύ τους επικοινωνία (Αλεξιάς 

2006, σελ. 101-127). 

����������������������������������������������������������������
1 Η αναφορά είναι ενδεικτική, για µια πλήρη βιβλιογραφική καταγραφή του αντικειµένου βλέπε Αλεξιάς 

2006. 
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Η ανάγκη εις βάθος µελέτης και κατανόησης των φαινοµένων και ιδιαίτερα αυ-

τών που άπτονται της ανθρώπινης συµπεριφοράς, παρήγαγε την εργαλειακή αντιµε-

τώπιση του ανθρώπου ως ένα δισυπόστατο φαινόµενο. Από τη µία ένα υλικό ον, ένα 

σώµα που λειτουργεί (γεννιέται, αρρωσταίνει, γερνάει και πεθαίνει), όπως όλα τα υ-

πόλοιπα φυσικά φαινόµενα και ζωικά είδη και από την άλλη, µία διανοητική λειτουρ-

γία (η ανθρώπινη ατοµική και κοινωνική συµπεριφορά), το πνεύµα, η οποία τον δια-

φοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα είδη του ζωικού βασιλείου. Η διάκριση εποµένως 

σώµα πνεύµα οδήγησε µεθοδολογικά στη στείρα οριοθέτηση των γνωστικών αντικει-

µένων των επιστηµών του ανθρώπου, θέτοντας για τα ενδιαφέροντά µας το ανθρώπινο 

σώµα, έξω και πέρα από τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών επιστηµών και ιδιαίτερα 

της κοινωνιολογίας. Αντικείµενο της κοινωνιολογίας τέθηκε η κατανόηση του κοινω-

νικού, η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ο άνθρωπος διαµορφώνει ιστορικές κοι-

νωνίες, συγκροτεί κοινωνικές σχέσεις και µορφοποιεί κοινωνικές δοµές και θεσµούς. 

Αντικείµενο της κοινωνιολογίας αποτέλεσε δηλαδή η έλλογη (µε τη γενική έννοια) 

ικανότητα του ανθρώπου η οποία τον διαφοροποιούσε από το υπόλοιπο ζωικό βασί-

λειο. Ο άνθρωπος έχει µια διανοητική ικανότητα να επενδύει µε κοινωνικό νόηµα, να 

νοηµατοδοτεί κοινωνικά τις συµπεριφορές του και να ερµηνεύει αντίστοιχα τις συ-

µπεριφορές των άλλων, διαµορφώνοντας εν τέλει κοινωνίες. Αυτή η διανοητική του 

ικανότητα η οποία ταυτίζεται στο πλαίσιο του Καρτεσιανού ∆υισµού µε το πνεύµα, 

θεωρήθηκε ότι στην εκδήλωσή της είναι σχεδόν τελείως ανεξάρτητη από το σώµα και 

τη λειτουργία του (Αλεξιάς 2006, σελ. 107). Με τον τρόπο αυτό το σώµα θεωρήθηκε 

ότι δεν διαδραµατίζει κανένα σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση της κοινωνικής συµπε-

ριφοράς και έτσι αναπτύχθηκε η παραδοσιακή κοινωνική θεωρία, παραγνωρίζοντας, 

στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι αγνοώντας, το ρόλο του σώµατος στη διαµόρφωση 

του κοινωνικού. Η πνευµατική διάσταση του ανθρώπου, στην καθαρότητά της, θα 

µπορούσε να περιγράψει κατά απόλυτο τρόπο τα κοινωνικά φαινόµενα και τις κοινω-

νικές σχέσεις και συµπεριφορές.  

Η κατάσταση αυτή επηρέασε την κοινωνιολογία και διαµόρφωσε εν τέλει την 

κυρίαρχη στάση της απέναντι στο σώµα, όπου αυτό ταυτίστηκε ως απόλυτο βιολογικό 

υλικό, ως «ευτελή» σάρκα µε την ιατρική. Ως βιολογικό φαινόµενο δεν έγινε κατα-

νοητό πως θα µπορούσε να έχει συµµετοχή στην παραγωγή και ενδεχοµένως µεταφο-

ρά κοινωνικού µηνύµατος και νοήµατος και έτσι ως ά-λογο στοιχείο της ανθρώπινης 

ύπαρξης µπορούσε να ταυτισθεί µε τις θετικές επιστήµες. Η διανοητική ικανότητα του 

ατόµου, η πνευµατική του διάσταση ήταν αυτή η οποία αποκλειστικά αποτέλεσε αντι-

κείµενο των κοινωνικών επιστηµών.  
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4.2 Η Κοινωνιολογία του Σώµατος 

Τις τελευταίες δεκαετίες όµως η κατάσταση τροποποιήθηκε και µια σειρά από φαινό-

µενα και διαδικασίες διαµόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο στη διαχείριση και εποµένως εν-

νοιολόγηση του σώµατος. Πιο συγκεκριµένα, η ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης και 

τεχνολογίας (ιδιαίτερα των µικροϋπολογιστών), σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του 

διαδικτύου και το γενικότερο µεθοδολογικό κλίµα της διεπιστηµονικότητας επηρέα-

σαν τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε αφενός το ρόλο του σώµατος στη διαµόρφω-

ση της κοινωνικής δράσης και αφετέρου τη συγκρότηση της ατοµικής και κοινωνικής 

ταυτότητας. 

Αναλυτικότερα, τα τελευταία χρόνια η ιατρική γνώση και συνακόλουθα η ιατρι-

κή τεχνολογία έχουν γνωρίσει πρωτόγνωρη ανάπτυξη. Η ιατρική γνώση εστιάζοντας 

στην αποκωδικοποίηση του γονιδιακού υλικού και την κλωνοποίηση, χρησιµοποιώ-

ντας φυσικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες δικτύου και υπολο-

γιστών, παρήγαγε έναν νέο τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε το ανθρώπινο σώµα και 

το παρήγαγε περισσότερο σαν ένα δυναµικό φαινόµενο, άµεσα κοινωνικά τροποποιή-

σιµο, παρά σαν µια δοµηµένη a priori φυσική και αµετάβλητη οντότητα (Αλεξιάς 

2006, σελ. 281). Το ανθρώπινο σώµα προσφέρεται στην κοινή γνώµη σαν ένα σχέδιο, 

σαν µια εικόνα σώµατος, σαν κάτι µεταβλητό και τροποποιήσιµο παρά σαν ένα φυσι-

κό φαινόµενο που κάποιος άλλος (ο θεός ή η φύση) µας έχει δώσει, µε τη µορφή της 

στατικής και αµετάβλητης οντότητας. Η πρακτική εφαρµογή της ανάπτυξης της ιατρι-

κής γνώσης και της ιατρικής τεχνολογίας, στην χειρουργική µέσω των πλαστικών κο-

σµητικών επεµβάσεων και των µεταµοσχεύσεων, προσφέρει πλαστικότητα στο σώµα 

τόσο στο εξωτερικό (π.χ. πλαστική προσώπου, ανόρθωση στήθους κλπ.) όσο και στο 

εσωτερικό (π.χ. µεταµοσχεύσεις οργάνων, τεχνητή καρδιά κλπ.) και τη µορφολογία 

του (π.χ. αλλαγή φύλου, µεταµόσχευση προσώπου). Το σώµα παύει να προσδιορίζεται 

ιατρικά σαν ένα δοµηµένο βιολογικό φαινόµενο και µετατρέπεται σε ένα βιολογικό-

κοινωνικό φαινόµενο το οποίο τροποποιείται προκειµένου να εκφράζει σε κάθε διά-

στασή του την ατοµική ή κοινωνική επιθυµία (κλασικό παράδειγµα η αλλαγή φύλου).  

Παράλληλα η εξέλιξη αυτή κινείται και σε ένα επόµενο επίπεδο όπου ουσιαστικά 

τροποποιείται η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση. Νέες µορφές έκφρασης του ανθρώπινου 

εµφανίζονται, µετα-σώµατα, όπου το βιολογικό το µηχανικό και το ζωικό συνυπάρ-

χουν (Αλεξιάς Γ. 2003, 2008). Η χειρουργική επεκτείνεται και µοσχεύµατα παράγο-

νται εργαστηριακά, ενώ όργανα (π.χ. καρδιά) αντικαθίστανται από µηχανικά στοιχεία 

(τεχνητή καρδιά). Το σηµαντικότερο δε, πλέον γίνονται µεταµοσχεύσεις οργάνων όχι 

µόνο από άλλους ανθρώπους, αλλά και από ζώα (ξενοµεταµοσχεύσεις) (Scheper-

Hughes 2002). Η αποκωδικοποίηση του γενετικού υλικού και η κλωνοποίηση παράλ-

ληλα φέρνουν στην επιφάνεια τη δυνατότητα αναπαραγωγής ανθρωπίνων ιστών και 
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οργάνων in vitro, παράγοντας στο µέλλον µία ανεξάντλητη αποθήκη µοσχευµάτων, 

ανεξάρτητα από τη θέληση ή ακόµα και την ύπαρξη δοτών. Ο άνθρωπος και ειδικότε-

ρα το σώµα του παύει να αναπαράγει τη σχέση απόλυτης εξάρτησης µε τη φύση και 

διαµορφώνει µία νέα ισορροπία µεταξύ κοινωνίας και φύσης. Η κοινωνία τεχνητά 

προσπαθεί αρκετά πετυχηµένα να προσοµοιώσει βιολογικές λειτουργίες µε µηχανικά 

µέσα παράγοντας νέες µορφές σωµατοποίησης όπως οι κυβερνοοργανισµοί 

(cyborgs)
2
. Το ανθρώπινο σώµα παύει να αποτελεί µία αµιγώς συγκροτηµένη ποιότη-

τα (άνθρωπος) και µετατρέπεται σε µία δυναµική, στα αρχικά στάδια πειραµατική 

οντότητα, η οποία ανάλογα µε τις περιστάσεις µπορεί να τροποποιηθεί για να προ-

σαρµοσθεί στο εκάστοτε περιβάλλον. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασµό µε τη δυναµι-

κή που γνωρίζει η σύµπραξη ιατρικής γνώσης και τεχνολογίας, µε τις έρευνες στη γε-

νετική, παράγουν ένα µέλλον στο οποίο η εικόνα, η χρήση και η διαµεσολάβηση του 

σώµατος στη συγκρότηση των κοινωνικών επαφών και σχέσεων θα είναι τελείως δια-

φορετική από ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες της νεοτερικότητας
3
. 

Ως αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων η έννοια η οποία προκύπτει στην κοινωνιο-

λογία του σώµατος και η οποία επιχειρεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τις σύγ-

χρονες συνθήκες είναι αυτή της πρόσληψης του σώµατος ως ένα σχέδιο προς υλοποί-

ηση (Shilling 1993). Όχι µία στατική, φυσική οντότητα, αλλά ένα δυναµικό φαινόµε-

νο το οποίο βρίσκεται διαρκώς σε µια φάση τροποποίησης και αλλαγής, 

µορφοποιώντας τόσο στην επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό του την ατοµική και ε-

ντέλει κοινωνική επιθυµία. Το σώµα δηλαδή αντιµετωπίζεται ως ένα στοιχείο (αν όχι 

το σηµαντικότερο) έκφρασης της ατοµικότητας, του εγώ και της κοινωνικής ταυτότη-

τας (Αλεξιάς 2006). Όπως ακριβώς αυτές οι έννοιες δεν είναι στατικές αλλά τροπο-

ποιούνται µέσω της συµµετοχής σε µικρότερες ή µεγαλύτερες οµάδες, κινούµενες σε 

µια χρονική γραµµική πορεία ενηλικίωσης, έτσι και το σώµα δυναµικά συµµετέχει σε 

αυτή τη διαδικασία. Το σώµα προσλαµβάνεται δηλαδή ως ένα στοιχείο της ύπαρξής 

µας (είµαι ένα σώµα), το οποίο ταυτόχρονα µπορεί να αποτελέσει εργαλειακά υλικό 

για τη µορφοποίηση της κοινωνικής υπόστασης (έχω ένα σώµα). Όχι ένα σώµα συνε-

πώς το οποίο εκφράζει την εξάρτησή µας από τη φύση και τη βιολογία, αλλά ένα κοι-

νωνικό δηµιούργηµα το οποίο µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και της ιατρικής 

µπορεί να υλοποιήσει τις κοινωνικές µας επιθυµίες. Με αυτό τον τρόπο αρχίζουµε και 

����������������������������������������������������������������
2 Για µία ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και έκφρασης του ανθρωπίνου σώµατος και των cyborg βλέπε 

παρακάτω, ενώ αναλυτικότερα Tomas 1998, σελ. 21-43. Επίσης το κλασικό κείµενο της Haraway 

(1991), του Landow και τέλος του Kunzru 1997. 

3 Για τον τρόπο συγκρότησης του υποκειµένου στις µετα-νεοτερικές κοινωνίες βλέπε Poster 1998, σελ. 

79-95. 
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κατανοούµε το σώµα περισσότερο σαν µια δυνατότητα παρά σαν µια a priori προσ-

διορισµένη ποιότητα (άνδρας-γυναίκα, όµορφος-άσχηµος, κοντός-ψηλός, αδύνατος-

χονδρός κλπ.).  

Σε αυτό το πλαίσιο η κυρίαρχη ερευνητικά µεθοδολογική έννοια για την κατα-

νόηση της κοινωνικής δράσης από την πλευρά της κοινωνιολογίας του σώµατος είναι 

αυτή της σωµατοποίησης. Στηριζόµενη στη φιλοσοφική παράδοση της Φαινοµενολο-

γίας η σωµατοποίηση προτείνει την κατανόηση του σώµατος όχι ως στατική βιολογι-

κή οντότητα, αλλά ως ένα δυναµικό βιολογικο-κοινωνικό φαινόµενο το οποίο συµµε-

τέχει ενεργητικά στην εκδήλωση της κοινωνικής συµπεριφοράς (Αλεξιάς 2006, σελ. 

261-280, Csordas 1994, Williams and Bendelow 1998). Η έννοια της σωµατοποίησης 

προτείνει την κατανόηση της κοινωνικής δράσης ως ένα σύνθετο, ταυτόχρονα πνευ-

µατικό και σωµατικό φαινόµενο, στην εκδήλωση του οποίου κυρίαρχο ρόλο διαδρα-

µατίζει το σωµατοποιηµένο κοινωνικό υποκείµενο (Μακρυνιώτη 2004). Όχι ένα κοι-

νωνικό υποκείµενο το οποίο λειτουργεί διανοητικά επενδύοντας µε κοινωνικό νόηµα 

τις συµπεριφορές του, αλλά ένα δυναµικό υποκείµενο το οποίο βιώνει µέσω του σώ-

µατός του τις καταστάσεις και τις κοινωνικές σχέσεις και εκδηλώνει τη συµπεριφορά 

του. Το σώµα δηλαδή προτείνεται ότι διαµεσολαβεί στη σχέση µεταξύ κοινωνικής 

δοµής και κοινωνικής δράσης, για την εκδήλωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το 

γεγονός αυτό προβάλλει µια σειρά από ερωτήµατα αναφορικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο παραδοσιακά κατανοούσαµε την κοινωνική συµπεριφορά ως ασώµατη διανοη-

τική διαδικασία µεταφοράς και επικοινωνίας µηνυµάτων και νοηµάτων. Για να µπο-

ρέσουµε να κατανοήσουµε πληρέστερα την κοινωνική διαδικασία συγκρότησης κοι-

νωνικών σχέσεων και συµπεριφορών οφείλουµε να συµπληρώσουµε την παραδοσια-

κή κοινωνική ανάλυση µε τη θεώρηση της σωµατοποίησης η οποία φυσικά στηρίζεται 

σε µια υπέρβαση του Καρτεσιανού δυισµού. Ο άνθρωπος, ο οποίος µεθοδολογικά 

«χωρίστηκε» στα δύο, σε σώµα και πνεύµα, για καθαρά µεθοδολογικούς σκοπούς, θα 

πρέπει να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της διεπιστηµονικότητας που διέπει τη σύγχρο-

νη επιστήµη, ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο σώµατος και πνεύµατος, αναφορικά 

µε την εκδήλωση της συµπεριφοράς του.  

Το ζητούµενο τώρα είναι ότι αυτή η µεθοδολογική θεώρηση ανάλυσης της κοι-

νωνικής δράσης, ως ενσώµατης διαδικασίας, βίωσης του νοήµατος στο πλαίσιο των 

άµεσων, εµπειρικών, καθηµερινών σχέσεων, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

κοινωνικούς επιστήµονες στα πλαίσια συγκρότησης νέων µορφών κοινωνικών επα-

φών και συνδεσµοποιήσεων, όπως είναι οι διαδικτυακές, όπου ο ρόλος και η συµµε-

τοχή του βιολογικού, έµφυλου σώµατος αλλάζει, ή δεν διαδραµατίζει τη σηµαντικό-

τητα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στις άµεσες διαπροσωπικές σχέσεις. Πα-

ράλληλα η κατανόησή του ως ένα δυναµικό σχέδιο προς υλοποίηση και η ανάδειξη 
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του στοιχείου της υποκειµενικής θέλησης στη διαµόρφωσή του, προκειµένου να ται-

ριάζει µε τις επιθυµίες µας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του Κυβερ-

νοχώρου. Επιχειρώντας να κατανοήσουµε αυτές τις νέες µορφές, δυναµικά αναπτυσ-

σόµενων κοινωνικών επαφών, αναφερόµαστε µεθοδολογικά σε νέες µορφές σωµατο-

ποίησης, δηλαδή σε νέους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνεται η σχέση σώµατος 

πνεύµατος αναφορικά µε την εκδήλωση της κοινωνικής δράσης και τη µεταφορά του 

κοινωνικού νοήµατος.  

4.3 Οι ∆ιαδικτυακές Σχέσεις 

Οι νέες διαµεσολαβητικές δικτυακές τεχνολογίες παράγουν έναν νέο τρόπο µε τον 

οποίο κατανοούµε την έννοια των κοινωνικών σχέσεων, της επαφής και πολύ περισ-

σότερο της ατοµικής και κοινωνικής (διαδικτυακής) ταυτότητας. Οι έννοιες οι οποίες 

παραδοσιακά προσδιόριζαν το άτοµο και τη συγκρότηση της κοινωνικής επαφής και 

κοινωνικής δράσης, όπως ο χώρος, ο χρόνος και το βιολογικό σώµα αναθεωρούνται 

ριζικά στο πλαίσιο των διαδικτυακών σχέσεων
4
. Οι χωροχρονικά και υλικά δοµηµένες 

κοινωνικές σχέσεις εξαυλώνονται και υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς περιορι-

σµούς του χώρου και του χρόνου, προβάλλουν ένα νέο, ευέλικτο µοντέλο διάρθρωσης 

του κοινωνικού.
5
 Το σηµαντικό όµως είναι ότι στον Κυβερνοχώρο συγκροτούνται 

νέες µορφές κοινωνικής συνδεσµοποίησης και δικτύωσης, οι οποίες ως µορφές κοι-

νωνικών σχέσεων παράγουν κοινωνικό νόηµα. Σε αυτές τις συνθήκες καλείται να λει-

τουργήσει το σώµα εκλαµβάνοντας µία νέα µορφή στην εκδήλωση του κοινωνικού 

(Wood 1998). 

Πιο συγκεκριµένα, οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στη δυνητική πραγµα-

τικότητα διαµορφώνουν για το άτοµο µία νέα σχέση µεταξύ εσωτερικών (υποκειµενι-

κών, φαντασιακών, επιθυµητών) και εξωτερικών («αντικειµενικών») κόσµων, δια-

µορφώνοντας τη ψευδαίσθηση ότι οι δύο αυτές πραγµατικότητες συνυπάρχουν ταυτό-

χρονα και είναι εύκολο το πέρασµα από τη µία στην άλλη, σύµφωνα µε τις επιθυµίες 

����������������������������������������������������������������
4 Ένα ζήτηµα το οποίο τίθεται είναι βέβαια αν η δυνητική πραγµατικότητα ως κοινωνική κατασκευή προ-

σφέρει όντως µία καινούργια µορφή συνύπαρξης και επικοινωνίας η οποία είναι απαλλαγµένη από τους 

περιορισµούς και τις εξουσιαστικές δοµές της πραγµατικότητας, όπως αυτή δοµήθηκε ως νεοτερικότητα 

σύµφωνα µε τις αρχές του ορθολογισµού ή αν αντιθέτως και η ίδια η δυνητική πραγµατικότητα εγκαθι-

δρύει µία κατάσταση συνδεσµοποίησης και συνύπαρξης η οποία υπακούει και αρθρώνεται επάνω στη 

λογική της τάξης και της λογικής, ακολουθώντας τις βασικές τους αρχές. Βλέπε και Featherstone and 

Burrows 1998, σελ. 16). 

5 Φυσικά οι σχέσεις αυτές δεν αναπαράγουν το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, αλλά ένα τµήµα τους, 

σε συγκεκριµένα πάντα πλαίσια που η τεχνολογία προσδιορίζει. 
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του ατόµου. Η τεχνητή πραγµατικότητα σχεδιάσθηκε και διαµορφώθηκε σύµφωνα µε 

τις αρχές της ευχαρίστησης και της επιθυµίας. Για το λόγο αυτό οι σχέσεις σε αυτήν 

επιβάλλουν αποστασιοποίηση από τον πραγµατικό, φυσικό εαυτό και την αντικατά-

σταση του από έναν µη-σωµατοποιηµένο (;), δυνητικό. Σε αυτές τις συνθήκες της ύ-

παρξης, δεν υπάρχουν όρια στην έκφραση και υλοποίηση του φαντασιακού. ∆εν υ-

πάρχουν άλλοι (βιολογικά σωµατοποιηµένοι) στις δικτυακές σχέσεις για να επιβλη-

θούν περιορισµοί στο φαντασιακό. Οι δυνητικοί άλλοι δεν διαφέρουν, ως προς τους 

περιορισµούς από τα υπόλοιπα κατασκευασµένα αντικείµενα που παράγονται από την 

προβολή των εσώτερων, φαντασιακών επιθυµιών παρότι παράγουν και µεταφέρουν 

φυσικά κοινωνικό νόηµα. Οι δυνητικές ταυτότητες που κατασκευάζονται προσδιορί-

ζονται ως περιπλέουσες (floating identities) και το στοιχείο που επικρατεί είναι η αί-

σθηση της απεριόριστης ελευθερίας και η απουσία ελέγχου, η οποία όµως φαντασίω-

ση έχει συνέπειες όταν εκφράζεται στην κοινωνία στις ταυτότητες του πραγµατικού 

κόσµου (Robins 1998, σελ. 144). Η δικτυακή δράση σαφώς και δίνει την αίσθηση της 

απόλυτης ελευθερίας από περιορισµούς και χωροχρονικές δεσµεύσεις, έχει όµως κοι-

νωνικές, πραγµατικές συνέπειες στα άτοµα που λειτουργούν και πράττουν δικτυακά. 

Όπως η ίδια η «πραγµατικότητα» επηρεάζει τη δυνητική δικτυακή δράση και ύπαρξη 

(π.χ. ο βιολογικός θάνατος θέτει τέλος στη δυνητική δράση), µε τη σειρά της και η 

δικτυακή δράση επηρεάζει την «αντικειµενική» πραγµατικότητα παράγοντας κοινω-

νικά αποτελέσµατα στις ζωές των ατόµων που επικοινωνούν δικτυακά. Μία αρνητική 

συνέπεια της δυνητικής ελεύθερης δράσης και συµπεριφοράς είναι ότι «… καλλιεργεί 

ανήθικη αδιαφορία στις ανθρώπινες σχέσεις» (Robins 1998, σελ. 144), προτείνοντας 

ως βασική αρχή όχι τη δέσµευση απέναντι στον άλλο, εφόσον αυτός δεν είναι ένα 

πραγµατικό, σωµατοποιηµένο υποκείµενο, αλλά την απρόσκοπτη αναζήτηση της ατο-

µικής ευχαρίστησης µέσω της απεριόριστης ικανοποίησης του φαντασιακού, χωρίς 

τους περιορισµούς του κοινωνικού. Παρά την κριτική αυτή βέβαια, ο Κυβερνοχώρος 

έχει τη δική του δυναµική και στο διαδίκτυο αναπτύσσονται ενός νέου τύπου κοινω-

νικά φαινόµενα, κοινωνικές συνδεσµοποιήσεις και κοινωνικές επαφές 

(Chareonwongsak 2002). 

Σε αυτές τις συνθήκες, η διαµόρφωση ενός πλαισίου «επαφής» ανάµεσα σε άν-

θρωπο και µηχανή (humanmachine interaction), όπου το ένα είναι η µηχανική-

εργαλειακή επέκταση και συµπλήρωση του άλλου, αποτελεί το πλαίσιο µιας νέας θε-

ώρησης του ίδιου του ανθρώπινου σώµατος και των δυνατοτήτων του. Το σώµα στη 

φυσική και κοινωνική του διάσταση αναθεωρείται ριζικά µέσα από µία διαλεκτική 

σχέση µε τη µηχανή. Ζητήµατα όπως η νέα ανθρωπο-µηχανική υποκειµενικότητα, η 

διαµόρφωση και η διαχείριση της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας ως προς το 

φύλο (O’Farrell, Mary Ann 1999), η µηχανική προσθετική, η τεχνο-φιλοσοφική κα-

τασκευή του δυνητικού σώµατος και η δυνητική ιατρική, αποτελούν «ανοικτά» ερευ-
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νητικά ζητήµατα για τους κοινωνικούς επιστήµονες. Ο «δυνητικός άλλος» αποτελεί 

το «άτοµο» το οποίο βρίσκεται απέναντι από το χρήστη και µε το οποίο έχει επαφή 

και επικοινωνία (White 2006). Η δυνατότητα κατασκευής νέων ευέλικτων, πολλα-

πλών ταυτοτήτων, µέσω των οποίων συµµετέχει κάποιος στις δυνητικές κοινότητες 

ανατρέπει ή έστω περιορίζει ουσιαστικά τη σηµαντικότητα και τον προσδιοριστικό 

ρόλο του φύλου, της εθνότητας και των υπόλοιπων παραδοσιακών αρχών για τον κα-

θορισµό του υποκειµένου (χρώµα, γεωγραφική θέση κ.τ.λ.), κατασκευάζοντας εν τέ-

λει ένα νέο υποκείµενο το δυνητικό το οποίο µπορεί να συµµετέχει απρόσκοπτα και 

ανεξέλεγκτο από περιθώρια και σύνορα στις διαδικτυακές σχέσεις και τις δυνητικές 

κοινότητες (Blackman 1998). Η επικοινωνία και η αλληλόδραση στον κυβερνοχώρο 

βασίζεται, σε σύγκριση µε την επαφή στην «αντικειµενική» πραγµατικότητα, σε στοι-

χεία τα οποία διαφέρουν από τα αντίστοιχα της «αντικειµενικής» πραγµατικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σώµα το οποίο στον κυβερνοχώρο δεν έχει τη σηµασία που 

έχει στην «αντικειµενική» πραγµατικότητα για τη συγκρότηση και λειτουργία των 

δικτυακών κοινωνικών σχέσεων, αναπόφευκτα και δεν προσδιορίζεται ως βασικό 

στοιχείο για τη συγκεκριµένη µορφή επικοινωνίας. «Εφόσον αυτά τα στοιχεία (φύλο, 

φυλή, ηλικία, τύπος σώµατος και µέγεθος) δεν είναι εµφανώς ευδιάκριτα στον κυβερ-

νοχώρο, θα πάψουν να αποτελούν το πρωταρχικό µέσο για τη συγκρότηση των σχέ-

σεων αλληλόδρασης» (O’Brein 2002).  

4.4 Το δυνητικό σώµα 

Οι ανάγκες διαχείρισης του σώµατος διευρύνονται χάρη στην ανάπτυξη της ιατρικής 

τεχνολογίας και γνώσης η οποία καθηµερινά προβάλλει νέες διαστάσεις και µορφές 

τροποποίησής του. Οι ανθρώπινες ανάγκες επεκτείνονται επίσης και µε την ανάπτυξη 

των νέων τεχνολογιών εφόσον αυτές και ιδιαίτερα η εγκαθίδρυση του διαδικτύου και 

της δυνητικής πραγµατικότητας προσφέρουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουµε κά-

ποιες παραδοσιακές ανάγκες, βιολογικές (σεξουαλική, επικοινωνίας) ή κοινωνικές 

(ταχύτητα ή ποικιλία επικοινωνίας) µε νέους τρόπους (κυβερνοσέξ, τηλεδιάσκεψη, 

email κλπ.) παράγοντας όµως µε τον τρόπο αυτό νέες ανάγκες (ακόµα µεγαλύτερη 

ταχύτητα πρόσβασης και επικοινωνίας, πιο εύχρηστο περιβάλλον υπολογιστών, τρισ-

διάστατη εικονοποίηση της διαδικτυακής επικοινωνίας, κλπ.). Η δυνητική πραγµατι-

κότητα «ανοίγει» το ζήτηµα τις ικανοποίησης των αναγκών του ανθρωπίνου σώµατος, 

παράγοντας διαρκώς νέες και αναδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό νέες διαστάσεις και 

χρήσεις του. Παράλληλα οι περιορισµοί του βιολογικού σώµατος αναδεικνύονται και 

σε µια σειρά από θέµατα. Π.χ. ενώ η επιστήµη έχει αναπτυχθεί και έχει κυριαρχήσει 

στη γη, έχει επεκταθεί σε άλλους πλανήτες, έχει µελετήσει φαινόµενα πλανητικά και 

γαλαξιακά και έχει κατασκευάσει θεωρητικές έννοιες για αυτά (νανοδευτερόλεπτα, 
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πρωτεΐνες, µόρια, δοµή DNA κλπ.) το ανθρώπινο σώµα είναι ανίκανο να συλλάβει και 

να οδηγήσει στη βίωση αυτών των πληροφοριών και καταστάσεων (Μελανίτης, 2001, 

σελ. 115). Το σώµα δεν µπορεί να αφοµοιώσει αυτή την πληθώρα των πληροφοριών 

και πλέον οι µηχανές οι οποίες είναι ικανές για αυτό το έργο προβάλλουν το δυνητι-

κοποιηµένο σώµα και τα τεχνητά ανθρωποειδή (cyborgs) ως την κατάλληλη λύση. 

Στο πλαίσιο της εξελικτικής διαδικασίας του ανθρωπίνου είδους οι µορφές αυτές ίσως 

αποτελούν (όπως υποστηρίζουν συγκεκριµένοι συγγραφείς) τον επόµενο κρίκο στην 

εξέλιξη. «Η δυνητικοποίηση είναι, εν γένει, ένας πόλεµος ενάντια στην ευθραυστότη-

τα, στην οδύνη, στη φθορά. Αναζητώντας ασφάλεια και έλεγχο επί των πραγµάτων, 

επιδιώκουµε το δυνητικό, επειδή µας οδηγεί προς οντολογικές περιοχές που οι συνή-

θεις κίνδυνοι δεν µπορούν να αγγίξουν» (Levy 1999, σελ. 103). Το δυνητικοποιηµένο 

σώµα παρέχει τη δυνατότητα να υπερβούµε τους περιορισµούς της βιολογίας προσδί-

δοντας απεριόριστες δυνατότητες στο άτοµο. Σε αυτό το πλαίσιο η διάκριση µεταξύ 

τεχνολογίας και φύσης πλέον υφίσταται αλλαγή. «… οι συζητήσεις για το αν η φύση 

αποκτά µια τεχνολογική διάσταση βασίζονται σε µια λαθεµένη διχοτοµία: ονοµαστικά 

ότι υπάρχει εδώ και τώρα µια κατηγορία “φύση” η οποία βρίσκεται “εδώ” και µια κα-

τηγορία “τεχνολογία” (ή για όσους ακολουθούν άλλες συζητήσεις, ο “πολιτισµός”) η 

οποία βρίσκεται “εκεί”» (Stone, A. 1991). Το δυνητικό σώµα προσφέρει τη δυνατότη-

τα -µε τη χρήση της τεχνολογίας ως ενδογενούς στοιχείου του κοινωνικού- απόλυτου 

ορθολογικού ελέγχου του σώµατος και τροποποίησής του σύµφωνα µε τη θέληση του 

ατόµου.
6
 «Η δηµιουργία δυνητικών ταυτοτήτων … µπορεί να περιγραφεί ως µια µορ-

φή τεχνικού αυτό-σχεδιασµού. Ο αυτό-σχεδιασµός σηµαίνει την ιδέα να µπορεί κά-

ποιος να κάνει τις διαστάσεις ελεγχόµενες και διαθέσιµες… Το σώµα γίνεται ένα ατο-

µικό σχέδιο… που µπορεί να γίνει αντικείµενο διαχείρισης. Αυτή η τάση παρατηρεί-

ται γενικά στον πολιτισµό µας. Βασίζεται στην επιθυµία να αποκτηθεί έλεγχος επάνω 

στο σώµα, προκειµένου να γίνει αυτό ένα σχέδιο. Η φυσική διάσταση έχει παραδο-

σιακά θεωρηθεί ως ο χώρος εκείνος ο οποίος αντιστάθηκε στο όραµα ενός ενοποιηµέ-

νου, αυτό-ενήµερου και αυτό-ελεγχόµενου υποκειµένου» (Becker 1997). 

Το δυνητικό σώµα αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόµενο το οποίο οφείλει κατά κύ-

ριο λόγο την ύπαρξή του στην ανάπτυξη και γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολο-

����������������������������������������������������������������
6 Το γεγονός βέβαια ότι µπορούµε να τροποποιήσουµε το σώµα δεν σηµαίνει ότι το βιολογικό δεν υπάρ-

χει. Το βιολογικό συνυπάρχει µε το κοινωνικό. «Αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν τον Κυβερνοχώρο βλέ-

πουν ένα χρόνο στον οποίο θα είναι ικανοί να ξεχάσουν το σώµα. Είναι όµως σηµαντικό να θυµόµαστε 

ότι οι δυνητικές κοινότητες προέρχονται και οφείλουν να επιστρέψουν στο φυσικό. Κανένα δυνητικό 

σώµα, άσχετα πόσο όµορφο είναι µπορεί να καθυστερήσει το θάνατο ενός κυβερνοπάνκ από το AIDS. 

Ακόµα και στον αιώνα του τεχνο-κοινωνικού υποκειµένου η ζωή βιώνεται µέσω των σωµάτων (φυσι-

κών)» (Stone 1991). 



 4 � Ο δυνητικός «άλλος»: το δυνητικό σώµα  

101 

γιών και ιδιαίτερα της χρήσης του διαδικτύου και της κατασκευής του κυβερνοχώρου, 

τόσο ως εικονική αναπαράσταση και απεικόνιση κοινωνικών σχέσεων και επαφών 

όσο και ως µια καινούργια πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνει ένα νέο σύνολο 

σχέσεων και συνδεσµοποιήσεων, τροποποιώντας ριζικά την εικόνα και την άποψη 

που έχουµε για τον εαυτό µας, τον κόσµο και τις σχέσεις µας µε τα άλλα µέλη της πα-

γκόσµιας πλέον κοινωνίας, του «παγκόσµιου χωριού». Οι νέες τεχνολογίες και οι γρή-

γοροι ρυθµοί διάδοσης των δεδοµένων και των επικοινωνιών, επέφεραν σηµαντικές 

αλλαγές όχι µόνο στην ταχύτητα πρόσβασης σε δεδοµένα και πληροφορίες αλλά και 

στην εγκαθίδρυση µίας καινούργιας σχέσης του ατόµου µε τους άλλους η οποία δια-

µεσολαβείτε από τη σχέση του µε τις νέες τεχνολογίες. Υποστηρίζεται δε ότι η ανά-

πτυξη κοινωνικών συνδεσµοποιήσεων-δικτυώσεων και επαφών στον κυβερνοχώρο, 

διαµέσου των τεχνολογιών της επικοινωνίας (π.χ. το myspace, το facebook), τροπο-

ποιεί ριζικά την αίσθηση και την αντίληψη που έχουµε για τον εαυτό µας, για τους 

άλλους και για την ίδια την πραγµατικότητα εφόσον αυτή η αντίληψη δεν βασίζεται 

πλέον στην άµεση γειτνίαση µε τον άλλο ως βιολογική ύπαρξη, όπως συνέβαινε πα-

ραδοσιακά (James and Carkeek 1997). ∆ηλαδή η σωµατοποίηση, ως δυναµική διαδι-

κασία, εκλαµβάνει νέα µορφή στο πλαίσιο των διαδικτυακών σχέσεων, όπου συγκρο-

τούνται µε έναν πρωτόγνωρο τρόπο οι έννοιες του ατόµου και της κοινωνικής ταυτό-

τητας. Ο παραδοσιακός κυρίαρχος ρόλος του σώµατος στην κοινωνική αναγνώριση 

του ατόµου αλλά και στην κατασκευή της αίσθησης του εγώ (Shilling 1993), αναγκα-

στικά τροποποιείται στο πλαίσιο του Κυβερνοχώρου, αναδεικνύοντας ενδεχοµένως 

νέες µορφές σωµατοποίησης (χρήσης και κατανόησης της σχέσης µε το σώµα, προ-

κειµένου να εκδηλωθεί η κοινωνική συµπεριφορά). Το βασικό στοιχείο του δυνητικού 

σώµατος είναι η συνειδητοποίηση ότι η σωµατοποίηση µέσω της οποίας το άτοµο 

συµµετέχει στις κοινωνικές σχέσεις και αντιλαµβάνεται και αναπαριστά τον εαυτό του 

και τους άλλους, γίνεται µε ένα διπλό τρόπο, τόσο ως βιολογική ύπαρξη η οποία εκ-

φράζεται βιολογικά, όσο και ως εικονική παρουσία, ο οποίος αυτός διπλός τρόπος 

εκφράζει και τη συµµετοχή και λειτουργία ταυτόχρονα δύο διαφορετικών µορφών 

πραγµατικότητας (Green 1997).  

Στο πλαίσιο του κυβερνοχώρου και των δικτυακών σχέσεων το σώµα φαίνεται να 

αποβάλλει συνεπώς το µονοδιάστατο βιολογικό προσδιορισµό του και να αναπτύσσε-

ται περισσότερο ως δυνατότητα (potential), ως κάτι άλλο από σάρκα και αίµα, ως δυ-

νητικό σώµα (virtual body), ως απόλυτη σχεδόν έκφραση της ατοµικής ιδιαιτερότη-

τας, θέλησης και διάθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο η δυναµική διαδικασία «έχω σώµα» 

και το διαχειρίζοµαι όπως εγώ θέλω προδιαγράφει έναν καινούργιο τρόπο πρόσληψής 

του. Το δυνητικοποιηµένο σώµα (δυναµική διαδικασία διαµόρφωσης και επαναµορ-

φοποίησης κάθε φορά του σώµατος εκ νέου, σύµφωνα µε το εκάστοτε πλαίσιο, που 

παίρνει εν τέλει τη µορφή του δυνητικού σώµατος) προϋποθέτει την υιοθέτηση από το 
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άτοµο µιας νέας ταυτότητας, µιας νέας υπόστασης (personae) αυτής του δυνητικού 

εαυτού (Karge 1999). Το δυνητικοποιηµένο σώµα (virtual body) αποτελεί την προ-

σπάθεια κατασκευής του εαυτού έτσι όπως τον φαντάζοµαι προκειµένου στη συνέχεια 

να συµµετέχω µε ένα καινούργιο πρόσωπο, µε µια νέα ταυτότητα, σε νέες κοινωνικές 

σχέσεις στον κυβερνοχώρο ο οποίος αποτελεί έναν «…κοινωνικό χώρο στον οποίο οι 

άνθρωποι συναντώνται ακόµα πρόσωπο µε πρόσωπο, αλλά κάτω από ένα νέο προσ-

διορισµό του «συναντώµαι» και «πρόσωπο». Αυτοί οι νέοι χώροι εγκαθιστούν την 

κατάρρευση των ορίων µεταξύ του κοινωνικού και του τεχνολογικού, της βιολογίας 

και της µηχανής, του φυσικού και του τεχνητού που αποτελούν τµήµατα της µεταµο-

ντέρνας φαντασίας. Αποτελούν τµήµα της αναπτυσσόµενης σύνδεσης των ανθρώπων 

µε τις µηχανές σε καινούργιες κοινωνικές µορφές που ονοµάζω δυνητικά συστήµατα» 

(Stone, A. 1991). Το βιολογικό σώµα πλέον δεν είναι αξιόπιστο και αποτελεσµατικό 

(µόλυνση περιβάλλοντος, aids, προβλήµατα στο σεξ) και για το λόγο αυτό δηµιουρ-

γούµε τα τεχνητά ανθρωποειδή (cyborgs
7
) και τα δυνητικοποιηµένα σώµατα τα οποία 

έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες ενώ είναι ταυτόχρονα περισσότερο ελεγχόµενα 

και προβλέψιµα. Η προσθήκη µιας σειράς τεχνολογικών στοιχείων στο ανθρώπινο 

σώµα τόσο στην επιφάνειά του (πλαστική, προσθετική ιατρική, ανάπλαση επιδερµί-

δας, εµφύτευση µαλλιών κλπ.) όσο και στο εσωτερικό του (καθετήρες, βηµατοδότες, 

µεταµοσχεύσεις κλπ.) διαµορφώνει ως προβληµατικό τον παραδοσιακό τρόπο πρόσ-

ληψης, εννοιολόγησης και κατανόησης της ταυτότητας του υποκειµένου (Weiner 

1989).  

Αυτό που παρατηρείται στην εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών είναι µια δυνα-

µική µετάβαση από όντα τα οποία έχουν πολλές οµοιότητες µε τον πίθηκο σε όντα τα 

οποία αποτελούν ένα µίγµα τεχνολογικών και βιολογικών στοιχείων. Αξίζει να ανα-

φερθεί ότι οι κυβερνο-οργανισµοί (cyborgs) αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της εξελι-

κτικής θεώρησης του ανθρώπου ως ένα στάδιο το οποίο οδηγεί εν τέλει στην πλήρη 

απεξάρτηση του ανθρώπου από τη βιολογία (Λάινας 2002, σελ. 100). Η εµφάνιση συ-

νεπώς αυτών των οντοτήτων δεν αποτελεί ένα πρόβληµα, µία δυσλειτουργία αλλά ένα 

����������������������������������������������������������������
7 «Με αυτόν τον όρο περιγράφουµε την υποθετική κατάσταση κατά την οποία η σύγκλιση ανθρώπου και 

µηχανών, η ώσµωσή τους, αν θέλετε, σε ένα ενιαίο σύστηµα, αδιαχώριστα µέρη του οποίου αποτελούν, 

δηµιουργεί αυτή την υβριδική µορφή» (Βανδώρος 2001, σελ. 49). Πειραµατικές µορφές ανάπτυξης cy-

borgs έχουν πραγµατοποιηθεί µε σηµαντικότερη αυτή του καθηγητή Κυβερνητικής στο Πανεπιστήµιο του 

Ρέντινγκ, Κέβιν Γουόρικ, ο οποίος επεχείρησε την εµφύτευση στο σώµα του ενός µικροτσίπ, το οποίο 

συνδεόταν µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαµεσολαβούσε µεταξύ του εγκεφάλου και της απόληψης 

των νεύρων καταγράφοντας και αναπαράγοντας στη συνέχεια τα σήµατα του εγκεφάλου, στοχεύοντας 

στην πρόκληση των κινήσεων χωρίς την προηγούµενη εντολή του εγκεφάλου. Πληροφορίες και φωτο-

γραφικό υλικό για το πείραµα αυτό υπάρχουν στη σελίδα του Κέβιν Γουόρικ, www.kevinwarwick.com 
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βήµα της ανθρώπινης εξέλιξης ως προσπάθεια κυριαρχίας και αποστασιοποίησης από 

την εξάρτηση από την εξωτερική φύση.
8
 Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται ότι δια-

µορφώνεται µία νέα µορφή υποκειµενικότητας η οποία στηρίζεται στη συνύπαρξη του 

βιολογικού µε το τεχνολογικό (Hayles). Η έννοια του δυνητικού σώµατος προβάλλο-

ντας τη λογική διαµόρφωσης ευέλικτων µορφών σώµα επιχειρεί να αναδείξει περαι-

τέρω την πλαστικότητα την οποία έχει ήδη εκλάβει το ανθρώπινο σώµα. 

Η δυνητική πραγµατικότητα κατασκευάζει συνεπώς µια καινούργια αντίληψη όχι 

µόνο συµµετοχής στις κοινωνικές σχέσεις αλλά και µια νέα µορφή συνείδησης της 

συµµετοχής, του χώρου, του χρόνου καθώς και του τρόπου λειτουργίας του ανθρωπί-

νου σώµατος. Οι νέες τεχνολογίες οι οποίες καθιστούν προσιτή τη δυνητική πραγµα-

τικότητα λειτουργούν κατασκευάζοντας ολοένα και περισσότερο αφηρηµένους κό-

σµους (κυβερνοχώρος) στηριζόµενες σε µια αναλυτική λογική η οποία κατακερµατί-

ζει την πραγµατικότητα σε µικρές επιµέρους οντότητες (νανοτεχνολογία, κβαντική 

µηχανική, ανάλυση DNA, µικροϋπολογιστές), τις οποίες εφόσον διερευνήσει, ανασυ-

γκροτεί σε ολότητες συνθέτοντας τον κόσµο, στη βάση µιας αφηρηµένης κατανόησης 

(Holmes 1997, σελ. 1). Η δυνητική πραγµατικότητα επεµβαίνει στην πραγµατικότητα, 

επιλέγοντας κάθε φορά ένα τµήµα αυτής, το οποίο απλουστεύει και µε τον τρόπο αυτό 

διαχειρίζεται ευκολότερα. Έτσι η πραγµατικότητα γίνεται αντικείµενο διαχείρισης 

εφόσον κάθε φορά από αυτήν επιλέγονται µόνο τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι α-

παραίτητα για την παρουσίαση µιας κατάστασης, τη βίωση ενός συναισθήµατος ή την 

επίλυση ενός προβλήµατος. Η πραγµατικότητα «σπάει» σε επιµέρους απλουστευµένες 

εκφράσεις της οι οποίες αποτελούνται από βασικά, δοµικά στοιχεία τα οποία µπορούν 

να διαχειριστούν από τις δυνητικές τεχνολογίες παράγοντας εν τέλει τη δυνητική 

πραγµατικότητα (π.χ. το δυνητικό σεξ, όπου από τη συνολική σεξουαλική εµπειρία, οι 

δυνητικές τεχνολογίες επιλέγουν κάποια συγκεκριµένα επιµέρους στοιχεία ή διαστά-

σεις και τα παράγουν ή αναπαράγουν, προσφέροντας ποικίλους τρόπους βίωσης της 

σεξουαλικής εµπειρίας). 

Το δυνητικό σώµα προσανατολίζεται αρχικά σε µια εργαλειακή, τµηµατική, ό-

πως αναφέρθηκε αναδιαπραγµάτευση της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον, µε 

τη βιολογία, µε τη φύση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δυνατότητα διαµόρφωσης 

και τροποποίησης του περιβάλλοντος, προσδίδει παραδοσιακά στην έννοια της φύσης 

–στις δυτικές κοινωνίες- έναν τεχνικό, εργαλειακό χαρακτήρα. Η επέµβαση του αν-

����������������������������������������������������������������
8 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα «παντρέµατος» των κυττάρων δύο διαφορετικών ειδών για τη 

δηµιουργία νέων οργανισµών οι οποίοι δεν υπάρχουν στη φύση αλλά προκύπτουν µέσω της ανθρώπι-

νης παρέµβασης. Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση επιστηµόνων οι οποίοι προχώρησαν στη δηµιουργία 

«γιδοπροβάτου», ενός ζώου το οποίο προέκυψε από το γονιδιακό ζευγάρωµα γίδας και προβάτου. 
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θρώπου επάνω στη φύση αποτελεί µία δραστηριότητα η οποία εµφανίζεται σε όλες τις 

κοινωνίες, ανεξαρτήτου επιπέδου τεχνολογικής ή πολιτισµικής ανάπτυξης και εκφρά-

ζει τη θέληση να χειραγωγηθεί το εξωτερικό περιβάλλον και να µην απειλεί τον άν-

θρωπο αλλά να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Η στάση εποµένως του ανθρώπου απένα-

ντι στο περιβάλλον ανέκαθεν είχε έναν τεχνοκρατικό χαρακτήρα και εξέφραζε τη δια-

λεκτική σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. Το δυνητικό σώµα επεκτείνει αυτή τη 

διάσταση και στη σχέση του ανθρώπου µε το σώµα του, προσδίδοντας εργαλειακό 

χαρακτήρα στο ίδιο το σώµα του, το οποίο µετατρέπεται σε ένα εύπλαστο υλικό προς 

διαχείριση. Η τάση αυτή δεν είναι a priori αρνητική ή θετική αλλά συνδέεται άµεσα 

µε το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο πραγµατοποιείται. Για παράδειγµα η 

δυνατότητα τροποποίησης του σώµατός µας πέρα από τη δυνατότητα επηρεασµού της 

βιολογίας ενδέχεται να προσφέρει και µελλοντική λύση στα περιβαλλοντικά προβλή-

µατα ή στους περιορισµούς του ανθρωπίνου σώµατος (π.χ. επιβίωση σε συνθήκες µο-

λυσµένης ατµόσφαιρας ή σε συνθήκες µε περιορισµένη βαρύτητα και οξυγόνο- αποι-

κισµός σε άλλους πλανήτες).  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει τη δυνατότητα στο άτοµο να αναπτύ-

ξει πολλαπλές, ευέλικτες, χαλαρές, ρευστές µορφές επιµέρους, σύµφωνα µε το ιδιαί-

τερο πλαίσιο, ατοµικές ταυτότητες στις οποίες το σώµα δεν διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο, οι οποίες χαρακτηρίζουν το µεταµοντέρνο υποκείµενο. Θεωρείται ότι το µετα-

µοντέρνο υποκείµενο, µέσω της χρήσης της τεχνολογίας, µπορεί να ξεφύγει από τον 

προσδιορισµό της βιολογίας και του σώµατος και να αναπτύξει ελεύθερο, νέες και 

πολλαπλές µορφές υποκειµενικότητας, εκφράζοντας σε κάθε περίπτωση τη θέλησή 

του απαλλαγµένο από άλλες δεσµεύσεις. Η διαδικασία αυτή έχει έναν έντονα δη-

µιουργικό χαρακτήρα εφόσον προσφέρει τη δυνατότητα στο άτοµο να εκφράσει τη 

θέλησή του να εξερευνήσει τις δυνατότητές του, καθώς και τις δυνατότητες που του 

προσφέρει η τεχνολογία. Η λειτουργία της τεχνολογίας στη διαµόρφωση του νέου 

υποκειµένου είναι προσδιοριστική εφόσον η σχέση που αναπτύσσει το άτοµο µε την 

τεχνολογία είναι δυναµική και εξελίσσεται. «Το αποτέλεσµα είναι ένα υποκείµενο το 

οποίο έχει µορφοποιηθεί και συνεχίζει να επανα-µορφοποιεί νέες σχέσεις µε την τε-

χνολογία, η οποία έχει γίνει προσδιοριστική για την ανάπτυξή του» (Worthington 

2002, σελ. 193). 

Το γεγονός βέβαια ότι το βιολογικό σώµα δεν διαδραµατίζει στο πλαίσιο των δι-

κτυακών σχέσεων προσδιοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ατοµικής ταυτότητας 

δεν σηµαίνει ότι είναι απών από τις νέες αυτές µορφές διάδρασης. Αυτό που απαιτεί-

ται είναι η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο το σώµα συµµετέχει στις δυνητικές σχέ-

σεις (Worthington 2002, σελ. 197). Ο όρος που χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει 

το ρόλο του σώµατος στο πλαίσιο των δυνητικών µη-σωµατοποιηµένων σχέσεων εί-



 4 � Ο δυνητικός «άλλος»: το δυνητικό σώµα  

105 

ναι απών σηµαίνον (absent signifier) (που σηµαίνει ότι ενώ δεν είναι παρών το σώµα 

στις νέες µορφές επικοινωνίας και διά-δρασης, εξακολουθεί να µεταφέρει µήνυµα) 

(Worthington 2002, σελ. 197). Το σώµα και η βιολογική του βάση (φύλο, χρώµα, κα-

τασκευή, κατάσταση υγείας κλπ.) αποτελεί το πλαίσιο επάνω στο οποίο λαµβάνονται 

οι αποφάσεις για τη συµµετοχή στις δικτυακές δυνητικές σχέσεις, αναφορικά µε την 

υιοθέτηση των διαφορετικών ατοµικών ταυτοτήτων, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

δεν έχουν καν γένος.
9
 

Το ζήτηµα το οποίο προκύπτει από τη δηµιουργία των δυνητικοποιηµένων σω-

µάτων αφορά τη διατήρηση ή την καταστροφή της φυσικής υπόστασης του σώµατος 

το οποίο κινείται πλέον στο παρασκήνιο της κοινωνικής δράσης.
10

 «∆εν υπάρχει ο 

κίνδυνος το ανθρώπινο σώµα να εξαλειφθεί στο δια-δίκτυο. Θα ερµηνευθεί εκ νέου 

(re-interpreted) και θα ανακαλυφθεί εκ νέου (re-invented). Το νόηµα και η έκφρασή 

του θα προσαρµοσθούν στις τροποποιηµένες προσλήψεις της κοινωνικής πραγµατικό-

τητας» (Dautenhahn 1997). Φυσικά το βιολογικό σώµα είναι παρών στη βιολογική 

του υπόσταση και στην περίπτωση του δυνητικού σώµατος. «… οι τεχνολογίες του 

διαδικτύου –ηλεκτρονικά δίκτυα, ηλεκτρονική επικοινωνία και συστήµατα δυνητικής 

πραγµατικότητας- µας αποµακρύνουν από το σώµα µας και τον σωµατοποιηµένο κό-

σµο. Όµως, σε µια ειρωνική καµπή της ιστορίας, οι ίδιες αυτές τεχνολογίες επιφέρουν 

ένα διευρυνόµενο ενδιαφέρον για τη φύση της σωµατοποίησης» (Not Without a Body? 

Bodily Functions in Cyberspace, 1997). Το βιολογικό σώµα είναι αυτό που προσδιο-

ρίζει και τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε και προσλαµβάνουµε το δυνητικοποιη-

µένο σώµα. «Είµαστε τόσο εµποτισµένοι µε τις έννοιες της οµορφιάς, της εξουσίας 

και της θέσης ώστε και οι δυνητικοποιηµένοι χαρακτήρες µας πρέπει να αναπαρι-

στούν αυτές τις συµβατικές ιδέες;» (Mark 1997). Το βιολογικό σώµα είναι παρών (ως 

απουσία) στον κυβερνοχώρο διότι ακόµα και οι κινήσεις του δυνητικού σώµατος απο-

τελούν αναπαραγωγή των φυσικών κινήσεων του σώµατος ενώ στο δια-δίκτυο εξακο-

λουθούν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κοινωνικές κατηγορίες όπως η υπηκοό-

τητα, η φυλή και το γένος εφόσον επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβά-

νουµε τον άλλο. «Όπως µε όλες τις τεχνολογικές αναπαραστάσεις παρατηρούµε µια 

προβολή και πολιτικοποίηση των εικόνων και αντιλήψεων του εαυτού των κυρίαρχων 

οµάδων, έτσι ώστε συγκεκριµένα κοινωνικά συµφέροντα να εξυπηρετούνται µε τη 

����������������������������������������������������������������
9 Για µια παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο η βιολογική υποδοµή και γενικότερα το σώµα και τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά του επηρεάζουν και διαµορφώνουν τη συµµετοχή στιες δικτυακές σχέσεις, µε κρι-

τική αναφορά σε κείµενα της κυβερνοπάνκ κουλτούρας βλέπε Worthington 2002. 

10 «Θα πρέπει να µιλάµε για αποσωµατοποίηση (disembodiment), ή καλύτερα θα πρέπει να φανταζόµαστε 

µια σχέση προσκηνίου-παρασκηνίου στην οποία τα σώµατά µας υπάρχουν περισσότερο στο παρασκήνιο 

τη στιγµή που εντασσόµαστε σε ένα δυνητικοποιηµένο περιβάλλον» (Mark 1997). 
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µορφή της αναπαράστασης… Η δυνητική σωµατοποίηση και η υλικότητα είναι κοι-

νωνικά κατασκευασµένη, όπως ακριβώς συµβαίνει και στο χώρο της σάρκας» 

(McIlvenny 2000). Η (δυνητικοποίηση του σώµατος ως) αναπτυσσόµενη σωµατοποί-

ηση (progressive embodiment) αποτελεί µια σταθερή διαδικασία σύνδεσης και εξάρ-

τησης του σώµατος µε αισθητήρες και άλλα τεχνητά προσθετικά στοιχεία η οποία ε-

πεκτείνεται σταδιακά σε κάθε έκφραση της κοινωνικής ζωής και δραστηριότητας. 

(Biocca 1997). Αναφερόµενος στη διαδικασία της αναπτυσσόµενης σωµατοποίησης 

ως συνύπαρξη του φυσικού, του ανθρώπινου µε το τεχνητό ο Biocca αναφέρεται σε 

αυτό που ονοµάζει ως δίληµµα του Cyborg «Όσο περισσότερο φυσικά γίνονται τα 

εξαρτήµατα τόσο πιο ανθρώπινα είναι και προσαρµόζονται ολοένα και περισσότερο 

στο ανθρώπινο σώµα και µυαλό. Όσο πιο πολύ προσαρµόζονται στο ανθρώπινο σώµα 

και µυαλό, τόσο περισσότερο το σώµα και το µυαλό προσαρµόζονται µε τη σειρά 

τους στα µη ανθρώπινα εξαρτήµατα. Έτσι, όσο πιο φυσικό γίνεται το εξάρτηµα, τόσο 

λιγότερο φυσικοί, ανθρώπινοι γινόµαστε, µετατρέποντας τους εαυτούς µας σε τεχνητά 

ανθρωποειδή (Cyborgs)» (Biocca 1997). Η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη ως φυσική 

πραγµατικότητα µετατρέπεται στο πλαίσιο µιας διαλεκτικής εξελικτικής πορείας µε τη 

συνδροµή της τεχνολογίας σε τεχνητή ύπαρξη. Το βιολογικό εν τέλει µετατρέπεται σε 

τεχνητό εφόσον αφοµοιώνει και προσαρµόζει επάνω του ξένα, τεχνητά στοιχεία.  

Το ζήτηµα το οποίο διαµορφώνεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες µε τη διευ-

ρυµένη διαµεσολάβηση των επικοινωνιακών τεχνολογιών και τη χρησιµοποίηση της 

ακόµα και στην αντικατάσταση τµηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος είναι ότι οι πα-

ραδοσιακοί δυϊσµοί της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης (βιολογία-τεχνολογία, φυσι-

κό-τεχνικό κλπ.) κλονίζονται και οι πόλοι αυτών των δυϊσµών παύουν να υφίσταται 

ως απόλυτα αντίθετοι µεταξύ τους, αλλά αρχίζουν, όπως διαφαίνεται να αλληλοκαλύ-

πτονται (Αλεξιάς 2006). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η υιοθέτηση των νέων επι-

κοινωνιακών τεχνολογιών δηµιουργούν ένα νέο σκηνικό, µία καινούργια υλικοτεχνι-

κή και όχι µόνο υποδοµή και βάση η οποία αναπόφευκτα ωθεί προς τη συγκρότηση 

νέων µορφών και τρόπων κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης πολιτισµικών και 

αναπόφευκτα ατοµικών ταυτοτήτων. Η κατασκευή και χρήση του κυβερνοχώρου ο-

δηγεί σε νέες µορφές δυνητικής προσοµοίωσης του νέου περιβάλλοντος κατασκευά-

ζοντας δυναµικά το σώµα ως κάτι εντελώς καινούργιο, τις µορφές του οποίου δεν εί-

ναι δυνατόν εξαιτίας τόσο της φύσης της δυνητικοποίησης και της εξέλιξης των τε-

χνολογιών να προδιαγράψουµε. Εφόσον δεν γνωρίζουµε πως δυναµικά θα 

µορφοποιηθεί ο κόσµος τα επόµενα χρόνια είναι αδύνατο να φαντασθούµε τις µορφές 

που θα εκλάβει το ανθρώπινο σώµα. Το µόνο στοιχείο που έχουµε είναι ότι το σώµα 

παύει να αποτελεί µία µονοδιάστατη, στατική βιολογική δοσµένη οντότητα και µετα-

τρέπεται σε ένα ευµετάβλητο, δυναµικό στοιχείο συµµετοχής στις κοινωνικές σχέσεις 

το οποίο µετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα στοιχείο έκφρασης της κοινω-
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νικά προσδιορισµένης ατοµικής βούλησης. Οι νέες µορφές του συνεπώς µπορούν µό-

νο να προσδιορισθούν εάν γνωρίζουµε τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες και δεδο-

µένα. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνονται µετα-σωµατικές (post-bodied) και µετα-

ανθρώπινες (post-human) µορφές ύπαρξης (Αλεξιάς 2008, Featherstone 1995), όπως 

τα ανδρείκελα-avatar (Weinstone 2004). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει 

στην αντικατάσταση πολλών βιολογικών οργάνων του σώµατος, τα οποία (τεχνητά) 

εξασφαλίζουν καλύτερη προσαρµογή στο νέο περιβάλλον στο οποίο καλείται το άτο-

µο να λειτουργήσει και αυξηµένες δυνατότητες εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό 

την καθυπόταξη της φύσης στην ανθρώπινη θέληση. Σε αυτή τη διαδικασία προσαρ-

µογής και προσοµοίωσης του ανθρωπίνου σώµατος στο τεχνολογικά και κοινωνικά 

κατασκευασµένο περιβάλλον του το προσδιοριστικό δεν είναι «η διαµόρφωση και 

αναδιαµόρφωση των σωµάτων, αλλά η αναδιαµόρφωση του εξωτερικού κόσµου». 

Χαρακτηριστική σε αυτή τη διαδικασία είναι η φράση του W. Gibson, στον Νευροµά-

ντη «Πρόσεξε για κόσµους που βρίσκονται πίσω σου» (Featherstone Burrows 1998, 

σελ. 2). Το ανθρώπινο σώµα δηλαδή προσαρµόζεται και εξοµοιώνει στο εξωτερικό 

και στη λειτουργία του τις αλλαγές οι οποίες έχουν διαµορφωθεί στην κοινωνία µε την 

ανάπτυξη και διευρυµένη χρήση της τεχνολογίας ως µορφή διαµεσολάβησης.  

Το δυνητικοποιηµένο σώµα εν τέλει αποτελεί τη νέα δυναµική µορφή την οποία 

εκλαµβάνει το ανθρώπινο σώµα στις σύγχρονες ταχύτατα αναπτυσσόµενες τεχνολογι-

κές, τεχνοκρατικές κοινωνίες και τη λειτουργία του στο πλαίσιο των δικτυακών σχέ-

σεων, όπου συγκροτούνται νέα µορφές κοινοτήτων όπως οι δυνητικές.
11

  

4.5 ∆υνητικές Κοινότητες 

Η βασική αρχή των δυνητικών κοινοτήτων είναι ότι αποτελούν την ελεύθερη υλοποί-

ηση της επιθυµίας των ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα να συνευρίσκονται και να α-

νταλλάσσουν απόψεις και προβληµατισµούς απαλλαγµένοι από τους περιορισµούς 

και τα όρια που θέτει ο χώρος ο χρόνος ή τα οποιαδήποτε συµφέροντα. Μέσω της δι-

κτυακής επαφής τα άτοµα που συγκροτούν µία τέτοια κοινότητα έχουν τη δυνατότητα 

����������������������������������������������������������������
11 Το δυνητικοποιηµένο σώµα αποτελεί µια κοινωνική-ατοµική κατασκευή η οποία ελέγχει µε περισσότερο 

αποτελεσµατικό τρόπο το φυσικό, το βιολογικό εφόσον αποτελεί έκφραση του ορθολογισµού ως έλεγ-

χος της φύσης. Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι αν η εξέλιξη από την απόλυτη κυριαρχία του βιολογι-

κού η οποία βρίσκεται στο ένα άκρο, σε αυτή της απόλυτης (µελλοντικής) κυριαρχίας του τεχνητού η 

οποία βρίσκεται στο αντίθετο άκρο, συµβάλλει στην απελευθέρωση του ατόµου από την εξουσία και τον 

καταναγκασµό της φύσης ή αν αντιθέτως τον εντάσσει σε µια απόλυτη µορφή εξουσίας όπου το σώµα 

έστω και ως µηχανισµός αντίστασης στην εξουσία έχει εξαφανισθεί και στη θέση του έχει τοποθετηθεί 

ένα απόλυτα εξω-ελεγχόµενο αυτόµατο. Βλέπε Boyle 1997 και Aycocok. 




