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Mετdφραoη: Κατερiνα Kριτζιλdκη

MSc Παντεioυ Πανεπιoτημioυ

Κoινωνικιbν και Πoλιτικcbν Eπιoτημιilν

Αntοniο A. CαsittiΙ

Tα μπλε ΔΥΔtΔr

Γδρω απ(l τιg τρειξ στρατηγικ6q zενευματικηq ιδιοπoΙηοηξ στην καρδιιfr τηq

κυβερνoκουλτο6ραg
... 

. . Για να μπορεig να ξαναβρεig τη oιγoυρια τηq μoναξι0q, μετ& τηv Θδελλα των φαντασιωoεωv...',

Jean Tardieu

Περiληψη

Kατd την διdρκεια τηζ δεκαετiαq τoυ 90 6να φ&ντασμα στoιχειωνει τo καθολικ6

φανταoτικ6: η φιγοfρα εν6q ανδρ6γυνoυ, d,τρι1oυ, ιo1vοιi και μπλε oωματoq.

Πρ6κειται για 
..τo aνatar, τo αντioτoιγo επiοθ6νηg του οωματoζ των κlβερνοναυτιbν,

πoυ πλoηγοtiνται oτα 0oαρκα βαoiλεια τoυ δυνητικο15,,. FΙ δημoφιληq αυτη εικ6να

κατακτd την αμερlκdνικη και ευρωπαTκη κυβερνoκoυλτo6ρα, κερδiζoνταζ τo πλαπ]

κoιν6 oε τ6τοιo βαθμ6 riloτε να γiνει η oπλιoτικt oφραγiδα τηq δεκαετiαq του 90.

To 6ρθρo αυτ6 απoκαθιoτd ιoτoρiα και χαρτoγραφiα αυτηg τηq φανταoιακηg

καταoκευηq. Ιpηλατιilνταζ την συνεισφορd, του πανεπιστημιακoιi μεταμοντερvιομor5,

τoυ φεμινιoμο6, τoυ New Age, των κινoυμενων o1εδiων και τηζ κoυλτoιiραζ pop σε

6, τι αφορd, oτην δ6μηoη του μυθoγραφικοri πρoτδπoυ που γ6wηoε αυτ6 το μπλε

..δυνητικ6 σωμα,,, ο oυγγραφθαg καταληγει σε τρειζ τρ6πoυ9 πvευματικηg

ιδιoπoiηoηq: μiα ειρωνικη ιδιοπο[ηoη (εκτροπη), μiα ιδεολογικη ιδιοπoiηoη

(προπαγdνδα) και μiα 6τυπη ιδιoποiηοη (επiδραoη επιπ6δoυ substratum)'

1. Tι εΙναι το avatar και γιατi εiναι κατιi πρoτiμηοη ψπλ"ε.

,Evα 
μπλε φωτdκι, που οτροβιλiζεται στoν α6ρα, σαν ηλεκτρικ6 απoτr5πωμα,

ψdμloνταg 6να φυοικ6 οiυμα: να πiυg ο Theοphile Gautier, oτo μυθιoτ6ρημd τoυ τo

Αναtαr, περι6γραφε την ανθρωπινη μορφη πoυ δραπετεliει απ6 το oαρκio. Στην

πραγματικ6τητα η }"Εξη αναtαrα εiναι οανoκριτικη και oημαiνει ..την κdθοδo οε ν6α

σd,ρκα,,, την πρoσωρινη wo6ρκωση του ινδουToτη θεο6 Vishnu.,Eτoι oτo διηγημα

του Τheophile Gautier 6ναq νεαρ6q ετοιμoθdνατoζ, o octave, αναγκdζεται απ6

. o ouγγραφθαg επιθυμεt να ευ1αριoτησε1 την Sylvie Sanchez yτσ' τo ανθρωπoλoγικ6 τηq insight, την

Ρaola Tubaro για την επιμθλεια κειμ6νoυ' τoυg Corτine Boujot, Stelarc, Daniel Percheron, και Barry
Smith για τιg πoλrlτιμεq υπoδεfξειq τoυζ' τoυζ oυμμετθ1oντεζ στo oυν6δριo Mεταμoντbρνεq

κoινcυνικδτητε6 2 (Πανεπιoτημιo Ρaris V- Sοrbonne), oτη δι0ρκεια του oπoiου θγινε παρoυoiαoη μtαq

πριilτηg εκδoxξg αυτor5 τoυ κειμεvου.



,,yτατp6 dρτι αφι1ΘΕντα εξ Ινδιων,, να υπoβληθεi οε μια εκπληκτικη θεραπεfα. Xd,ρη

oτα ηλεκτρoμαγvητικd μη1ανηματα τoυ θαυματουργori, γiνεται κι5ριοg εν69 ν6oυ

oωματog, εν69 oωματοζ με αγγελικd, χαρακτηριστικα, παipνει αριστοκρατικη 6ψη και

ori:μα με εμφανη oημ6δια μιαg τ6λειαq υγεiαg. (Δεν 61ει oημαoiα τo γεγον69 6τι η

θανατηφ6ρo9 αoθ6νεια τoυ octave εiναι τo αποτ6λεομα εν6q αδι6ξοδoυ 6ρωτα, o6τε

6τι το ν6ο orilμα δεv εtναι d,λλo παρd τoυ oυζr5γου τηζ αγαπημενηζ του, μια και o

ουγγραφι1αq 6φειλε να εναρμονιoτεi με την ρoμαντικη τdoη τηq επo1ηq του).

}Ι επ6μβαoη λαμβdνειγωpα oε αiθoυοα, τηg oποiαg ο διdκooμog θυμiζει oυγ1ρ6νω9

ινδικ6 ιερ6 και αλμμιoτικ6 εργαοτηριo. Δrio oωματα, τo παλι6 και το ν6o, τo υγι69

και το αoθεν69, εiναι ακινητοπoιημ6να oε κρεβdτια. o Θεραπευτηg, στo κ6ντρo

κατευθfνει την επι1εiρηoη, Δiνει πpωτα κ[νηoη σε 6ναν δioκο απ6 γυαλi,

τοποθετημ6νo οε ηλεκτρικη μηχανη και στη oυν61εια κινεi τα μεταλλικd ελdoματα

εν6q ..μεoμερικοιi,, κdδoυ. Θ6τονταq οε λειτουργfα αυτην την ηλεκτρομαμητικη

ουoκευη, την ..πρoγραμματiζει,, με εντολθg που διαβdζει απ6 π6πυρο. ,Eτoι

ξεπετayoνται 00λεq μπλε φιγo6ρεζ, πoυ τρεμoλ&μπουν π&νω απ6 τα oωματα των δfο

υπoκειμ6νων. Tελικ6 με μiα 
..αoτραπιαiα κiνηoη,, διαγρdφει τον δρ6μο τουζ στoν

α6ρα, υπoδεικvr5oνταζ σε πιο oiομα καλotiνται να ενoαρκωθοtiν.
.....Tα διio φωοφoρiζoντα oημεiα τ6θηκαν οε κiηοη και, αφηνoνταq πioω τουq μiα oυρ&

φωτ6q, κατευθriνθηκαν πρoζ τη ν6α τoυξ κατoικiα.. . το aνatar εixε υλoπoιηθεi2. . .,..

To αφηγηματικ6 μoντ6λο oτo oποio oτηρiζεται το διηγημα αυτ6 τoυ 1856, τo καΘιoτd,

(Jrtext, θεμελιιbδεq κεiμενo για μεγd,λo αριθμ6 φανταο,τικcbν η παραεπιoτημονικων

ιοτoριiον πoυ ακoλoδθηoαν. To 1αρακτηρiζoυν δε τρiα oτoι1εiα: Mια

ηλεκτρομαyνητικη oυακευη, η yoητε{α yια μια εσωτερικo-επιστημoνικη yνrboη

ανατoλικηg πρo6λευoηq και μ[α αιθ6ρια oιλου6τα που αυμβoλfζει την διαλεκτικη μεταξil

εν69 θνηακoντoζ και εν6q ν6oυ, τ{λειου oδματog.

Αν και τατρiα αυτd, oτοι1εiα υιoθετηθηκαν απ6 τη λoγoτε1yiα τoυ φανταστικο6 του

2Oou αιcbνα με τρ6πo αποσπασματικ6 και διαφoρoπoιημ6νo, η λ6ξη αναtαr κατ6ληξε

πρ6oφατα να αναδυθεi oτην μυθoγραφiα τηζ κυβερνoκoυλτoriραg* (οι αoτερ{oκoι

παραπtμπουν στa yλcυooαριo, mo τiλoE τoυ d'ρθρου).,Ετoι, κατd, τη διdρκεια των δfο

τελευταiων δεκαετιων, oτo λεξιλ6γιo των θαμiυνων των κoινoτητων του internet, η

)"tξη αναtαr χρησιμoπoιεiται για να υπoδηλωoει τoν αντιπρ6oωπο του 1ρηoτη oτην

. Gautier, T. (l856). Αvatar. Paris: Seuil(2003), o.o.66-67,



oθ6νη. ooο oξιiμωρo και αν φαiνεται, oε αυτ6 τo ν6o πλαioιo €να αναtαr εiναι η
..d,δλη ενodρκωοη,, εν69 ατ6μου oε ψηφιακ6 περιβ6λλον

Για κdποια εκατoμμιiρια 11cηοτιbν τoυ οn-line c|ιb Cybertown yια παρdδειγμα, η

χρηση εν69 μπλε aνatar δεν παρουoιαζει τντoτα τo παρ&δoξo. Κατ6 την ..μεταφoρd,,

τoυg, καλo6νται 6ναντι μικροri αντιτiμoυ, να επιλ6ξoυν 6να δικ6 τoυg δυνητικ6 oωμα'

Το avatar αντ6 €γετ τη δυνατ6τητα μετακiνηοηg oε δι0φoρα περιβdλλοντα του

πρoσoμoιωμ6νoυ κ6oμoυ, με τη βoηθεια τoυ πoντlκιof και τoυ πληκτρoλογioυ. FΙ

φιγor5ρα oτην oθ6νη εiναι λοιπ6ν τo oιilμα πoυ o χρηστηζ επιΧfyει και πoυ τo

1ρηoιμoπoιεi γ1α να εργdζεται, να διαοκεδdζει και να επικoινωνεi με τoυζ

oυναδ6λφoυζ τoυ. To βαoικ6 μoντ6λo αυτot5 τoυ oωματog εiναι μiα ιotryη και &τριμ

οιλου6τα 1ρcbματοq μπλε (εικ6να 1).

To ν6ο αυτ6 ψηφιακ6 oiομα, το oποiο oτοi1ειωoαν oι ιεραπ6oτολοι τηζ

κυβερνοκoυλτοriραq, εiναι κατd κι5ριo λ6γo μπλε 1ρrbματog. Για 6λη τη διd,ρκεια τηq

δεκαετiαg τoυ 90, η διακδμανση τoυ μπλε piυματοζ του aνatar απoτ6λεoε oπτικ6

καν6να, τ6oo διαδεδoμ6νο και αναγvωρioιμο, πoυ εν6πvευoε με εντυπωοιακη

επιμονη εικαoτικofq καλλιτ6μlεζ και δημιoυργοtiζ των εφαρμoγων πoλυμ6oων. Mπλε

τoυ λαζoυρiτη εiναι η φιγo6ρα πoυ πλανι6ται στo χωρiζ αoτθρια οτερ6ωμα τηζ on-

line κoιν6τηταq Βodies Ιncοrporαted τηg Victoria Vesna (εικ6να 2). Mπλε ελεκτρiκ

εiναι τo οιilμα τηg τρfτηq μλετηρiδαζ που καταoκεtlασε η ..transhuman 
μoιioα,,

Natasha Vita-More oτο site τηq, Primο3M+ (εικ6να 3). Στην Web εγκαταaταoη URL

Βody, ο αυoτραλ69 καλλιτ611lη9 Stelrac καλεi τoυζ επισκ6πτε9 τoυ να oυνδρ&μουν

oτην εξ6λιξη μιαζ ..oυμμετoμκηg ανατoΨiαq',, τηq οποiαg το αρμκ6 1ρωμα εiναι

επioηg μπλε (εικ6vα 4).

Σε 6, τι αφορd οτιg τ6μlεq τoυ θεd,ματoζ, τo trιπ)uε αναrtαr γαpακτ,fiριoε επioηg τo oτυλ

τηg δεκαετtαq του 90. oι καλλιτ6μlεζ πoυ χρησιμoπoiηοαν τιζ Ψηφιακ69 τε1yολoγfεq

επi oκηνηq, 6πωq επioηg και 6ooι αo1oληθηκαν με τα εφι1 των τε1yoλογιiυν αυτων,

φαiνεται να συναρπdζονται απ6 αυτ6 τo φασματικ6 oωμα. Το ξαναoυναντd,με οτο

Εscαpe VelοciQ (εικ6να 5), μια παραγωγη τηζ αυστραλ6ζικη9 oμdδαq Company in

Spaοe, η oτιq μoυοικ69 εκθ6oει9 των Aμερικανiυν κωμικων Blue Man Group (εικ6vα

6). To oιilμα ηg τηλεμπαλαρiναq Αva (εικ6να 7) που πρ6oφατα παρoυoiαoε η

Kathleen Ruiz, με την ευκαlρiα τoυ βραζιλιdνικoυ φεoτιβ6λ ψηφιακηg τ6μlηq File,

φ6ρει επioηg 6λε9 τιq απο1ρcboειg τoυ μπλε.

Tο μπλε d,οαρκo oωμα αποτελεi την oτιλιoτικη oφραγiδα πολλιbν δημοφιλων ταινιων

μεταξιi των αρ1ων τηq δεκαετtαg τoυ 80 και τo μ6oο τηq δεκαετiαg τoυ 90, 6πω9 το



Tron (|982) και τo The Lαwnmοννer Mαn (εικ6να 8), που αντιπρoσωπεlioυν τουq δ6ο

οπτικο6q π6λoυ9.

Tα oτoι1εiα τoυ αφηγηματικori πρoτδπου πoυ αναφ6ρθηκε πρoηγoυμ6νω9,

επανι1ρ1ονται με απρ6oμενο τp6πo oτην κυβερνoκoυλτoιiρα. Aν παραμερiζαμε για

λiγo την δυoπιoτiα μαg, θα μπορorioαμε να ποδμε πωζ ο κoινωνικ69 δρων τηq

κυβερνoκoυλτoιiραg, πoυ αποκαλεiται επiοηq ..χρηoτηζ,, η ..κυβερνoνα6τηq,,, 
η

..πoλiτηq τoυ κυβερνo1ιi:ρoυ,, η οπoιoδηποτε dλλo ακ6μα πιo εξωτικ6 6νoμα τoυ

απoδiδεται, θεωρεiται 6τι αντιλαμβdνεται την πρακτικη των δικα5ων πληροφoρικηg

με 6ρoυ9 μετwo0ρκωσηg σε 6να ν6o οcbμα, εvα δυνητικ6 oiυμα, με τo oποio

πλoηγεiται στην επικρdτεια τoυ κυβερνο1iυρoυ. Αυτ6 6μω9 τo ν6o oiομα 61ει την iδια

dδλη μορφη με τη μπλε oιλoυθτα πoυ εμφανiζεται στην αργa τηζ διαδικαoiαζ τηζ

μετεμψri1ωσηζ, πoυ περιγρdφει ο Gautier. Mπορεi να τεκμηριωθεi λiγo ωq πoλf

oρΘd, πωζ η d,oαρκη μπλε φιγοriρα απoτελεi τo oημεiο μηδ6ν τηζ personα digitαlis,

ενril 6λεq οι d,λλεq μoρφoλoγiεq on-line orilματοg δεν εiναι παρ& oυμπτωματικd

μoρφιilματα αυτoti του παγκ6oμιoυ oημεiου αναφορdg.

Θα μπoρο6oε β6βαια να επικαλεoτεi κανεiζ τιζ επικρατoιioεq τεμlικ69 oυνΘηκεq,

προκειμ6νoυ να δικαιολογηoει τ6oο την κατατoμη, 6oo και το 1ρωμα του. Πρωτα

απ6 6λα η πρ6οδο9 τηg on-line εικoνοπλαoiαg 3 D 6ντα9 ακ6μα ανεπαρκηg μεταξti

των δεκαετιων 80 και 90, οι φιγoriρεζ στην oθ6vη €πpεπε να εiναι τηg πλθoν

oτoι1ειιbδoυζ μoρφηζ. Koμμωoειq εξεζητημ6νεg και πολri1:ωμα ενδfματα 6ντα9 προg

αποφυγην, τα δυνητικd, 6ντα 6φειλαν να εiναι γυμνd, λεiα και μoν61oωμα.

FΙ επιλoγη τoυ 1ρiυματog εμπiτττει εξ dλλου σε μια μοντ6ρνα oυμβολικη ουνθηκη,

δεδoμ6νου 6τι πρ6κειται για 
..ηλεκτρονικ6q,, 

φιγοr5ρεζ και το μπλε απoτελεi τo 1ρωμα

τηq ηλεκτρικηg w6ργειαg. FΙ oυγκεκριμ6νη 6μωζ μoρφη και τo oυγκεκριμενo 1ρrbμα

ενιoβθηκαν με oυμβoλιoμoriq πoλ6 πιo αποκαλυπτικοfq, κατd τη διdρκεια των δ6κα

τελευταiων ετcilν. Tο ψπ}"ε γρωμα μπoροιioε να χαρακτηρioει τα orbματα που

εδρεfoυν oτον 1ωρο τηg καθαρηg πληρoφορiαq, μια και ofμφωνα με τoυg διεθvεig

αιoΘητικorig κcbδικεg το μπλε ουμβoλiζει την αγv6τητα, αντiθετα με τo κ6κκινo πoυ

1αρακηρiζει τoν επιoφαλη 1αρακτηρα και αταξiα τηq odρκαg. Π6ραν αυτιilν των

πρακτικiυν λεπτομερειων, η μπλε εκδo1η τoυ ψηφιακori oωματοq υπερ[o1υσε στo

οπτικ6 παν6ραμα τoυq τ6λoυ9 τoυ 20o, αιωνα γιατi εδραιωνεται oτην καρδιtr τηq

πvευματικηq πολιτικηg του cyber κινηματοg o1ετικd, με το oωμα.

FΙ κυβερνoκουλτοtiρα oδηγεi τo αφηγηματικ6 πρδτυπo τηζ μετενοd,ρκωσηζ στoν

zωρηνα τηg επιθυμiαg για κοινωνικη δριioη @gency)' FΙ κoινωνικη δρdoη απεμπoλεi



το διεφθαρμ6νo oαρκiο για να απoκτηoει μια σωματ1κη υπ6oταoη εντελωg &δλη. Απ6

την γ6wηoη τηg κoυλτoriραζ των δικτιiων, τo ουτoπικ6 ιδεiυδεg τoυ οcbματοg-avataη

αΘ&νατo καt πρoιKισμ6νo με υπερdνθρωπεg ιδι6τητε9, τiθεται οε αντιδιαoτoλη με το
..πραγματικ6,, και oργανικ6 oωμα. F.πi τoυ προκειμ6νου η Margaret Mοrse

επιχειρη ματo λογor5 oε :

oι ταξιδιιbτεζ των δυητικων oδcbν τηq κoινωνiαq τηq πληρoφoρiαq, 61oυν τo λιγ6τερo απ6

6να επi πλθον οιbμα.,E.1oυν 6vα oιbμα υλικ6 πoυ κ&Θεται μπρooτ& απ6 τo πληκτρoλ6γιo, πoυ

πληττεται απ6 πεiνα, πα1υoαρκiα, αρρcboτια, γηρατει& και τ6λo9 απ6 θ&νατo,,E1oυν και 6να

&λλo υπoκατ&,οτατo oιbμα oτην oθ6η τoυ υπoλoγιοη πoυ εiναι δικτυωβνο oην επικρd,τεια

των &δλων δεδoμθνων και πoυ αν και δυητικd, κατ61ει υπερ&νθρωπεq δυν&μειq και εiναι

αθ&νατo. Ακ6μα και 6ταν αυτ6 τo ocbμα πoυ επλξετατ,6να δυνητικo aνatar ..διακρπ6,, απ6

το φυoικ6, εiναι θνα λoγιομικ6 ικαν6 να αvτιμετωπiοει d,πειρoυq θαvdτoυg3.

86βαια, α fortiori, προκαλεi γ6λωτα η αφ6λεια κdπoιων o1oλιαoτων, oι oποiοι εδiυ

και δ6κα η εiκooι 1ρ6νια απoδ61oνταν την αφηγηματικη αυτη oυνθηκη σαν

ενδε16μενο που θα μπορoιiοε και να ιoμiει. Tο να αρκεoτο6με 6μω9 oημερα oτην

καταγγελiα τoυ λdθουg τoυζ, θα εiναι κaτ" πf'pα μα π6ρα υποκριτικ6. Αν και η

απoμυθοπoiηoη (myth debunking) απoτελεi αγαπημ6νo dθλημα οτην oιiγ1ρoνη

6ρευνα, θα επιδιδ6μαστε σε οτεiρα doκηoη αν δεν αντιλαμβαν6μαoταν τιg δυναμικ6q

πoυ επιστρατεtiει η κοινωνικη καταoκευη εν69 μl5θου, 6πωq επioηq και την απημoη

πoυ τoυ 61ει αποδoΘεi. Σιiμφωνα με τoν Barthes, R.4 μυθoλoγiα εiναι η διαδικαotα

παραποiηοηζ με την oπoiαν επενδtiεται o δημ6οιοq λ6γo9 και δημιoυργεi οr1οτημα

οημαoιολoγικiυν αυτοματισμων, oι oπoioι πεpιoτotγiζoυν την καθημερινη ζωη. Δεν

αρκεi λoιπ6ν η καταγγελiα τηg παραποiηoηζ. FΙ διdψευοη μιαq τ6τoιαq μυθολογiαq,

στην οπoiα παpεψπνττ6ντωg πρo6βη η πλειoν6τητα των κριτικιbν του
..κυβερνοκ6σμoυ,,, πρoδπoθ6τει αν μη τι dλλo αποδo1η τηg. Για να επι1ειρηοει κανεiq

να πρoγρ&Ψει τoυζ κινδιiνoυq πoυ εγκυμoνεi τo δυνητικ6 oωμα, Θα πp6πει 6μ μ6νο

να απoδεμεi την 6παρξ"fi τoυg, αλλd και να τονioει τιq ενδε16μενεq oυν6πειεζ πoυ

απoρρ6ουν απ6 αυτoιig. Edν κd,τι τ6τoιo δεν γiνει, o κiυδων κινδfνου δεν θα μπoρ6oει

να αφυπvioει τιζ συνειδηoειg. o oκοπ69 μαq oυνεπrbg δw θα εiναι να απoκαλriψoυμε

την εξαπατηση πoυ o μfθοg επtγειpεi.Εiνατνα ξετυλ[ξουμε τo κουβαρι τηq μυθoλoyΙαq

φωτiζoνταg τα δoμικ6 τηg οτοι1εiα, θτoι ωoτε να αντιληφθoriμε πιilg και oriμφωνα με

, Morse, M, (l994). What Do Cyborgs Eat? oral Lοgic in an Ιnformation Society. Ιn G' Βender αnd T.

Drukrey (eds.)' Culture on the Βrink: Ιdeologies of Technolog,l. Seatt|e: Bay Press, o.o.66-6,7.
o Barthes, R. (1957). M1.thologies. Seuil: Ρaris.



ποιεζ διαδικασiεζ η πεπoiθηση γ1α μια αναγ6}γηση τoυ σioματoζ μπ6ρεσε να

εδραιωθεi κoινωνικ& oτην καρδιd τηq ruβερνοκoυλτoriραq τηg δεκαετiαq του 90.

2. Γδρω απ6 τoυg τρειq τριδπουq ιδιοπoiηoηg

Σε cyber περιβdλλον καμιd, εν-od"ρκοloη |λε την ετυμoλoγικη 6wοια τoυ 6ρου, καμι6
,,υλoπoiηoη αε odρκα,' δεν μπoρεi να πραγματoποιηθεi. Για κd,ποιουg 6νθερμoυq

υπoστηρικτ6ζ τηg κυβερνoκoυλτο6ρα9 η περιφρ6νηση τηg οdρκαg,,του κρ6ατoζ,, η
,,τoυ ναoιi των εκκρioεων,, ot5μφωνα με τουζ συγγραφεig τoυ cybeφunk* Gibson και

Hardin, oυνοδεfετατ απ6 την διαπραγμdτευoη για 6ναν ν6ο πρooδιoριoμ6 τηg
,ξ

oωματoπoiησηg,. Kατd τη δι6ρκεια τηζ δεκαετiαq του 90, τo πρ6τυπo τoυ αναtαr

1αρακτηριoε θναν μυθολογικ6 μη1ανιoμ6 πoυ αναδεικvfει την μετoυoiωoη του

ocbματοg μ6oω τηq πληρoφορικηq, την αφαiρεoη τηq oργανικηζ τoυ διdοταοηq και

την διαγραφη των ανεπιθriμητων συνεπειιilν τηg φθoρdq τoυ.

Aν και τα τρiα oτoι1εiα τoυ αρχικori μυθικοr5 zωρηνα (η μη1ανικη oυoκευη, oι

εoωτερικ6q επιoτημεg και η μπλε μoρφη πoυ δηλiυνει την μετdβαoη απ6 το 6να oωμα

oτo 6λλo) παρ6μειναν αν6παφα, πραγματοποηθηκε μiα διαφoρoπoiηoη' Συνεπioq δεν

εiναι δυνατ6ν o πυρηναg αυτ6q να εκλαμβdνεται ωq μoντ6λο μεταβιβαζ6μwo μ6νo

6νεκα oυγγ6νειαq η απληq αντιγραφηq τoυ προτδπου πoυ o Τhdοphile Gautier.

περιθγραψε. FΙ δημιουργtα τoυ εiναι πιo oιiνθετη κα1 για να την απoτυπiυoουμε δεν

μπoροriμε να αρκεστoriμε oε απαρiΘμηoη των πηγcbν, με oτ61o τoν προoδιoριoμ6 τηq

δια1ρονικηq πoρεiαq τoυ μriθου και των ουναφιbν με αυτην πρακτικων. Δεν θα

επιδοθοriμε δηλαδη oε ανdλυο,η τηζ διαιιilνιoηq του αφηγηματικοιi αυτoδ πρoτ6που

με 6ρoυq πoλιτιοτιΦg μεταβiβαoηg. Δεν τiθεται λοιπ6v θ6μα να υιoθετηoουμε μια

πρoο6γγιoη αρ1αιολ6γoυ τoυ παρ6ντο9, ι1yογραφιbνταζ την φυoικη ιoτορtα τoυ μπλε

αναtαr τoυ 19ou και 2Οou αιωνα. Αυτ6 που μεταβιβαζεται απ6 γενιd oε γενιd παραμ6νει

oταθερ6. Eδiυ πρ6κειται για μια διαφορoπoiηoη, για 6να παι1yiδι ιδειilν πoυ εi1ε

εξαφανιoτεi για πdνω απ6 εκατ6 1ρ6νια, πoυ στη oυν61εια υπ6oτη μια

αναπροσαρμoγη, η oπoiα και το πρooδιoρiζει σαν ενodρκωoη εν απoυoiα od"ρκαg.

Θα πρ6πει λοιπ6ν να αναζητηθοδν επ1 πχtoν πολιτιoτικ6ζ ρiζεζ, ενδε1oμ6vωg πιo

πρ6oφατε9. H πρoο6γγιση πoυ Θα υιoΘετησoυμε oυνioταται oτην ανi1vευoη 6μ μιαg

, Για μια ιiπoψη τoυ ..εoωτερικoδ', τηg διαδικαoiαq oε 6, τι αφορd την oαρκικη εμπειρiα ωζ πρoζ τηv
κoυλτoriρα cyber βλθπε, Κroker Α. & M. (1996). Hacking the Future: Stories for the Flesh-Eating 90'
MontreaΙ: New Wοrld Perspectives. Για μια γwικη παρoυoiαoη τηq cyberpunk πoιητικηg θργα
αναφορftq εivαι η ανθoλoγiα κειμεvων Storming the Reαlity Studio: Α Cαsebook of Cyberpunk αnd
Posmodern Science Fiction [Lαrry McGαffrey (ed.]), Dυrham και Lοndon: Duke University Ρress,
l991) και Cava1larο, D. (2000).cybeφunk and Cyberculture: Science Fictiοn and the work of V/illiam
Gibson. London: Athlone Press.



διαδικαoiαg μεταβiβαoηζ, αλλιi μιαζ δυναμικηg ιδιοποiηoηq. Aυτ6 θα

,Ιcpαyψατoπcοιηθεf μεταφερ6μενoι oυγ1,ρoνιoμθνα σε διdφoρα κoινωνικd

περιβdλλοντα' τα οποiα επηρεdoτηκαv απ6 αυτην την μυθoλoγiα, με oκoπ6 να

απoτυπiοoουμε 6να ..oτιγμι6τυπ6,, τoυ επιλεκτικ6 οε μiα περiοδo, την δεκαετiα του

90.

Θα πρ6πει μdλλoν vα πραγματoποιηooυμε την χαρτoγραφiα του αφηγηματικoιi

πρoτδπoυ παρa την ιoτορικη του πρoo6γγιση. Για να γiνει αντιληπτ6 τo πωg

πpαyψατoT[oιηθηκε το π6ραoμα απ6 την 6woια Α τoυ αναtαr oτην 6wοια B,

διατηρiυνταg πaντα την iδια αφηγηματικη προ6λευoη , πρ€πει να γiνει αντιληπτ6 πrbg

oι θεμελιιilδειq πoλιτιoτικ69 αιτιολoγiεq τoυ ξεπ6ρασαν τα 6ρια, πωg παρ6κκλιναν,

πιilq 1ρηoιμoπoιηθηκαν και πωq τ6λoq εκφρtroτηκαν με dλλα oτoι1εiα, μ6oα στoυζ

κ6λπουq των κoινoτητων πoυ τιζ ιδιoποιηθηκαν. To κοινωνικ6 διαrαlβευμα η η

κοινωνικη πρακτικη δεν εiναι τiπoτε dλλo παρd dδεια 6oτρακα, ρεφρ6ν πoυ

ερμηνειiεται αν&λoγα με τα 6ργανα πoυ 61ει κανεig oτη διd,θεοη του. Απoτελο6ν

β€βαια μεταβλητ69, oτιg οπoiεq κdθε 6να9 απ6 τουg δριilντεq απoτυπιilνει τη δικη του

αξiα και αυτ6 ου1yd, oυμβαiνει παρ& την 6πoια oημαoiα dλλoι δριilντεg τoυg 61ουν

πρooδiοoει. Εξετdζω την ιδιοποiηoη oημαiνει λοιπ6ν εργdξoμαι πdνω στην

oημαoιολογικη διoλioθηoη, στoν αυτοo1εδιαομ6 αναφορικ6 με 6να θ6μα, oτην

εκτροπη και στην λiγο ωg πoλri ηθελημ6νη oriγpoη.

To μπλε aνatar αποτελεi ..δεξαμενη,,, oιiμφωνα με την 6κφραοη τoυ Gruzinski6, oτην

οπoiαν προo6δωο,αν περιε16μwo τρiα ρεriματα oκ6ψη9, ακoλoυθωνταg τρειζ

διαφoρετικoriq τρ6πουζ. Θα πρ{πει λοιπ6ν να απoσυντεθoιiν τα τρiα oτoι1εiα τoυ

μυθικοr5 πυρηνα και στη oυν61εια να αναδει1θεiπωc'τo κd,θε ρε6μα ιδιοπoιηθηκε απ6

μiα παρdδoση, χρησιμoποιωνταq τηv ιδιoποiηοη αυτη με διαφoρετικ6 τρ6πο.

-To θ6μα τηq ηλεκτρoμηyανικηg oυoκευηq, πpωτα απ6 6χα, κληροδoτειτατ απ6 τo

τεwoε1τLστημoνικ6 και βιoμη1ανικooτρατιωτικ6 φανταoτικ6 και λειτoυργεi ωζ

εγγραφη ειρωvεiαq και εκτροπη6. Στην κυβερνοκουλτoιiρα, η μηχανη αντιμετωπiζεται

oαν εργαλεiο κυριαρμαg, πoυ ιδιoπoιοfνται με προμηθαΤκo τρ6πo oι κοινωνικοi

δρiοντεq και στη o,υν61εια τo επαναπρoγραμματiζουν σε εργαλεfo πoλιτικηq

απελευθ6ρωoη9 και ατoμικηg αναγ6wησηζ. Toν τtiπον αυτ6ν τηζ ιδιoποiηοηg

διαπραγματεtiτηκαν κατ, αρχηv πανεπιστημιακοi αγγλοοαξoνικoi μεταμοντ6ρνoι

6 Gruzinski, S., (1999). La pensde m6tisse. Ρaris: Fayard.



κδκλoι oε oυζητηoειζ τoυζ και απoτ€λεσε το εφαλτηριo τηζ φεμινιoτικηg πoλιτικηg

κoυλτo6ραg γfρω απ6 τo oιilμα (βλ6πε παρ. 3).

-Στη oυν61εια η παραπoμπη oε μiα εoωτερικoτε1νικη yνcυoη ανατολικηg προ6λευoη9,

απoκαλιiπτει την πολιτιoτικη oυγγ6νεια μεταξ6 κυβερνοκουλτoriραg και

oυγκεκριμ6νων οτυλ ζωηq πoυ εi1αν την τιμητικη τουg κατd τη δεκαετiα του 9Ο και

αναφερ6μαoτε κυρiωζ στoν πvευματ1σμ6 τoυ New Age. Αυτ69 ο τρ6πο9 ζωηq

συσπειρων6ταν γr5ρω απ6 την κoυλτοriρα τoυ δυνητικοti, oτην καρδιd αυτοt5 τoυ

εργαoτηρiου κowωνικοti και πvευματικoti πειραματιoμof των cyberdelic*

αδελφoτητων τηζ Kαλιφ6ρνια. Στην δεriτερη αυτη περiπτωoη, η ιδιoποiηoη

εγγρdφεται oτoν τομ6α τηζπρoπαyανδαg και τηζ εξιδανiκευoηζ τoυ παρελΘ6ντo9, υπ6

την 6woια τηq 6ρευναg των θεμελιωδων μr5θων, ικανιilν να νoμιμoπoηoουν 6ναν

oυγκεκριμ6vo ιδεoλoγικ6 πρooανατoλιoμ6.

-T6λo9, παρατηρofμε πcbq η περιγραφη τηg μετεμψδ1ωσηζ σε 6να ν6ο οωμα -και τo

φαινoμενικ6 τηζ otiμπτωμα, η μπλε oιλου6τα, μεταφ6ρθηκε απ6 την λoγoτεμliα oτιg

οπτικ6q απεικoνiοειg, αλληλεπιδρωνταg με εvα ηδη θεμελιωμ6νo λαtκ6 πεδto δρdoηq,

δηλαδη τα κινotiμενα o16δια των Super ηριbων. Για αυτην την τελευταiα περiπτωοη

δεν μποροδμε o1εδ6ν καθ6λoυ να μιλdμε για οτρατηγικη ιδιοποiηοηq, αλλd

περιoο6τερo για ακotiοια διαδικαoiα, 6να εiδog διανοητικοti αυτοματισμοt5, τον

oποioν θα ουμφωνηoουμε να απoκαλoυψε επ[δραoη επιπ6δου substrαtum (βΧ6πε παp.

s).

3. Mη1αν6g επαναγ6wησηξ: ιδιοπoiηοη με οκοπ6 την εκτρoπη

To ειδι)λλιο κυβερνoκoυλτο6ρα9 και τε1vολoγiαg ξεκινd τo 1985, 6ταν μια dγvωoτη

ακ6μα Αμερικανiδα ερευνητρια, η Donna FΙaraway, αναλαμβdνει να ..μεσολαβηοει,,

τo π6ραoμα τηζ 6woιαq τoυ οybοrg* απ6 τoν επιστημoνικ6 τoμ6α oε αυτ6ν τηg

φεμινιoτικηg θεωρiαg. Tο ..Cyborg Manifesto,,. noυ 6γραψε, απoτελεi ακ6μα και στιζ

μθρεζ μαζ την πλ6oν oαφη μαρτυρiα ειρωνικηg oτdoηq 6ναντι των τε1voλoγιiον τoυ

πανεπιστημιακoιi αγγλooαξoνικoti μεταμoντερνιoμοr5. Στην επιoτημoνικτ1 φανταoiα

το cybοrg εiναι 6ναq dντραq oτoν οπoio 61ουν προοτεθεi ηλεκτρoμη1ανικd μ6λη. FΙ

iδια η Donna Haraway βεβαιιbνει πωζ το cybοrg δεν εiναι φανταoτικ6 oν, αλλd,

..οντoλογiα,,. Eiναι ουγ1ρ6νω9 τo oriμβολo τηζ ενoωμdτωoηζ των μη1ανων oτoν

ανθρωπινo οργανιoμ6, ενo,ωμdτωoη πoυ ουvτελεiται στιζ μ6ρεζ μαq, αλλ6 και

, To κεiμwο, πoυ γρd'φτηκε τo 1983 και δημοoιεtiτηκε για πριi:τη φoρd oτo Socialist Review και
6κτoτε 61ει αναθεωρηΘεi. F{ πλ6ov γvωoτη 6κδooη τoυ 1991, εiναι το ..Α Cyborg Manifesto: Science,
Τechnology and SociaΙist Feminism at the Close of the 20." Century,, , Simiαns, Cyborgs qnd Women:
The Reinνentiοn of Ναture. London: Free Αssociation Books, o.o. 149- 181 .



oυνθηκη ζωηg πoυ 61ει τεθεi oε παγκ6ομιo πειραματιoμ6. To πλ6ον κραυγαλ6o

παρd,δειγμα για τα ανωτ6ρω εiναι η διdδooη των τεχyητiυν μελiυν και μη1ανικcbν

ουoκευων πoυ διευριiνoυν τιg δυνατ6τητεζ του ανθρωπιvoυ oωματoq η και το

καθιoτοr5ν μ6ροq τoυq, Απ6 τα walkman ψiγpι' τoυζ φακo6q επαφηq ,i1 απ6 τα

αυτoκiνητα |LεχρL τα κιvητd, τηλ€φωνα, τα ανθρωπινα 6ντα διαoυνδ6oνται 6λο και

περιοo6τερο με τιζ μη1αν6q. Aπ6 αυτ(ν την dποψη, οfμφωνα με την Haraway, οι

dνθρωπoι, €1oυν ηδη μετoυoιωθεi oε cyborgs.

To ..Manifestο,, τηρεi απooτdoειq απ6 την φεμινιoτικη και την μαρξιoτικη oκ6ψη,

απ6 6πoυ και πρo6ρ1εται, βεβαιωνoνταg πωg oπoιαδηποτε αντioταoη oε αυτην την

oυμβoλη μεταξδ βιολογικiον (ανθριilπινων και oργανικcbν) και τε1yητων oυoτημ6των

(μη1αvικιΙlν και πληροφoρικων) εiναι 6μ μ6νο 
..μd,ταιη,,, αλλd και επιζημια. FΙ

μηχανη, αν και εfναι απ6 τη γ6wηοη τηg μ6oo τεχyoκρατικηq καταπiεoηq, μπoρεi

παρ6λα αυτd να μετατραπεi oε εργαλεio απελευθ6ρωoηq. Tο cyborg, για την

oυγγραφθα τoυ ..ManiΓestο,, αντιπρoσωπεtiει τoν θρiαμβο τoυ τεχyητoιi και τηg

υβριδoπoiηoηg επi κ&θε ..φυοικηq,, τ&ξεωζ, που θ6τει ν6ρμεζ στιζ o16oει9 μεταξδ των

φr5λων, των γεvιilν και των μορφoλoγιiυν του oωματog σε κoινωνικd επiπεδα.

Γελoιoποιωνταg κατd βdθοg τα oοφd κηριiγματα των βιoTατρικιilν και βιομη1ανικων

ιδρυμdτων απ, 6που προ6pχεται, τo οyborg παρoυoι6ζεται σαν η εικ6να τηg

αντεπiθεο.ηζ τηζ κoινωνiαq των πoλιτων ενdντια oτo 6ραμα του κ6oμoυ, που 61ει

θ6oει o ανδροκρατικ6q ιμπεριαλιoμ6q. .....Τo cyborg εiναι 6να εiδog μεταμοντθρναg

ατoμικηq και ουλλoγικηq ταυτ6τηταζ η oπoiα απooμματiζετατ και ανασχηματiζεται'..,,,

εiναι με dλλα λ6για μiα κατατεμα1ιoμ6νη ταυτ6τητα, ι1να oωμα πoυ μoιρdζεται

μεταξr5 δfo φιioεων, την βιoλογικη και την τεμητ,i1. H ..τερατ6μορφη,, 
φυoιογvωμiα

του παiρνει Θ6οη oαν oriμμαχog των εκτoπιομ6νων απ6 τoν πατριαρμκ6 καπιταλιoμ6,

των γυναικων και των πολλiον κατατρεγμ6νων.

Bεβαiωg, τoviζει η Donna Haraway, το οyborg εiναι ..v6Θog υι6q,, του μιλιταριoμof

κα1 τoυ 1ταtpιαρχlιΚof καπιταλιoμοri. oι πρωτεq μελ6τεq π&νω oτoυg κυβερνητικοr1g

οργανιoμor5ζ πραyψατoπoιηθηκαν απ6 την αμερικdνικη αερoπoρiα oτιq αργt'q τηg

δεκαετiαq τoυ 6Ο8 (Tο iδιo ιoβει και για dλλεq φετly τεγvολoγiεζ τηξ

κυβερνοκουλτofραg, 6πωq τo πρωιμo intemet, που αποτ6λεσε στρατιωτικ6 δiκτυo για

χρηση oε περiπτωoη ατoμικτjg επiθεoηq, η ακ6μα και η δυνητικη πραγματικ6τητα

o Κlines, Ν, & Clynes, M. (1960-1961). Drugs, Space and Cybernetics: Εvοlution to Cyborgs. Ιn Β. Ε.
Flaherty (ed.), Ρsychοphysiological Αspects of Space Travel. New Yοrk: Columbia University Press,
o.o.331,-344.



που δημιoυργηθηκε με oκoπ6 την doκηoη oτρατιωτων και εξειδικευμ6νου

προoωπικoδ των βιoμη1ανικiον μονdδων). Για να εκτραπεi τo cyborg εiναι

απαραiτητη η εξοικεiωση με την γεvεσ1ουργ6 τoυ αpχ]1.

H εκτρoπη πoυ επεχεiρηoε η FΙaraway και &λλοι μεταμoντ6ρνοι θεωρητικοi, θα

μπoρor5οε να πρooδιoριοτεi σαν διαδικαoiα ..oαρκαoτικηg ιδιoπoiηoηg,,, πoυ

oυνiοταται οτην αφθλruoη w6q μεμονωμfνoυ οτοι1εioυ απ6 6ναν τoμ6α και στην

επανατoπoθ6τηoη τoν ακριβωg 6τoι 6πωq ε[ναι oε 6ναv dλλoν εντελri:g αντiθετο, με

oκoπ6 την πρ6κληση. H oβdoτικα των ναζi πoυ oικειoποιot5νται oι punks τo \977, η

μυiοδηg κατατoμη που λανο6ρoυν oι ..butch,, Aμερικανiδεg λεoβiεq, απoτελofν

πρ6oφατα παραδεiγματα. H εκτροπη του ηλεκτρoμη1ανικof οybοrg _ γελoιoγραφικη

και τερατ6μoρφη φιγoιiρα τoυ στρατιωτικο-βιoμη1ανικοf oυμπλ6γματo99 - επιτp€πετ

oτην νεoγθwητη κυβερνοκουλτofρα να υιoθετηoει το αλληγoρικ6 τε1vολoγικ6 τoυ

oτoι1εiο. Το cyborg, oυμβολικd, αναπαριoτrilμενο με αυτ6ν τον τρ6πo, παt5ει να

ενoαρκωνε1 την τεχyοκρατικη απειλη και γiνεται επαγωγικd απoδεκτ6 oτoι1εio oτην

κoυλτoιiρα των δικτtiων.

To 6ραμα τηg FΙaraway για το cyborg, αποτελεi ..ρεπερτ6ριo ερμηνειων και ρητoρικη
, ..t0 '^κινητρων..," πoυ εξηγoriν ytατi εκατομμδρια ανθρiιπων εγκατ6λειψαν θνα

φαντασιακ6, oτο oπoio η τε1yολoγiα €παιζε τoν ρ6λο ουνΘλiβουοαq δfναμηq, για να

υιοθετηοουν μiα dλλη διdoταoη τηq, αυτην τηζ χειραφ6τηoηq και τηζ αν6πτυξη9

oυντρoφικ6τηταζ.

Eivαι απαραiτητo να διευκρινιοτεi πωζ αυτη η ιδιoπoiηο.η 6λαβε χdJρα σε

oυγκεκριμ6νo 1ωρo και πνευματικ6 περιβdλλoν: οε ουζητηoειζ στoυζ κ6λπoυq τηg

αγγλοο.αξονικηζ τριτoβdθμιαq εκπαiδεUσξζ, oτα πλαfoια των cultural studies. o νθοq

αυτ69 τoμ6αq υπηρξε 6να εiδog ..αiθoυoαg αν&νηψηq,,, μ6oα στην οποiα η

τεμloλογικη αλληγoρiα, απελευθερωμ6νη απ6 την επιστημoνικη 6ρευνα, κατ6ρθωoε

να διειoδfoει στην λαTκη κουλτoriρα, υπ6 την πρooταoiα τηζ μεταμoντ6ρναq oκ6ψηq.

Π6oo μdλλον που η ιδιoπoiηoη με oκoπ6 την εκτρoπη, απoτελοιioε oυvηθη

, Γ.o μ.o ανdλυoη τωv o16oεωv μεταξri τερατoλoγiαq, γθvoυg και φανταστικοtj που αναπτtiooεται

γr1ρω απ6 τιg μη1αν6q, βλ6πε: Braidotti' R. (l996). Madri, Mοstri e Macchine. Rome: Manifestοlibri.
ι0 Αναφoρικ& με την 6woια τoυ ρεπερτoρtoυ ερμηvειιilν, βλθπε Ρotter, J & Wetherell, M. (1987).
Discourse and Social Psychοlogy: Beyond attitudes and Behaviour. London: Sage.
Pεπερτ6ριο ερμηνειιilν εiναι 6vα orivολo επαγωγικωv εργαλεiων και σημασιoλoγικιbv αυτoματιoμων
πoυ xρηoιμoπoιεi 6ναq κοινωνικ6q δρων και τo oπoioν εξηγεi μtα κoινωνικ& αντιληπτξ
πραγματικ6τητα. Στα πλαioια τηq αvftλυoηζ μαζ, κd,νoυμε την δι0κριoη μεταξti 

..ρεπερτoρioυ

ερμηvειιirν', και ..ρητoρικηq κιvητρωv,', υπ6 την 6woια 6τι τo πριilτo αποτελεi εργαλεio αναδρoμικηg
εξηγησηζ εν6q γεγoν6τoq κοινωνικd οημαvτικοrl και το δειiτερo orioτημα oυμβιβαoμotl πρoθθoεων και
λoγικηg' πoυ θεμελιcbνoυν μια πρακτικη.
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διαδικαoiα τ6oo oτα πoλιτικd ηΘη,6oo και στην μεταμοντθρνα αιoθητικηll. FΙ

προσαρμoγη πoυ επιτ6λεoε η Θεωρiα cyborg κ6λυψε 6να ευρri φdoμα, απ6 τo

φαντασιακ6 των δικτ6ων πληρoφoριΦg μ6xρι τα δημoκρατικ& ιδεiυδη και απoτ6λεoε

τoν απ6η1o τηg λoγικηζ τηζ ..ελειiθερηq κυκλοφoρfαg των oημαινομ6νων,, πoυ

εξ6θεoε εκεiνoν τον καιρ6 o Frederik Jameson (1984)'2.

H κυβερνoκουλτoriρα θ6τει oε πρωτo πλdνo τιg μεγ6λε9 ηλεκτρομη1ανικ6q oυoκευθg

τηg επoμq τηg εκβιομη1dνιoηq. Kαθioταται 6τoι oαφ6q πωζ και αυτ6 ακ6μα τo

τεμloλογικ6 παρdδειγμα 6γει μεταβληθεi, δεδoμ6νoυ 6τι oι δρiοντεq των δικτιiων

πληρoφoρικηg oικειοπoιηθηκαν αδιακρiτωg 6λε9 τιg μη1αν6q, χωρiq να τηροriν καμιd

6woια ιερdρμοηq' Eiναι λoιπ6ν το ofνoλo των oυτoπικιilν ενoτd,oεων τoυ ν6oυ

κινηματοgl3 που θα προβληθεi oτα τε1yoλογικd, επιτεtiγματα. oγτ μ6νο τo μ6λλoν του

κowωνικοf ιoτο6 διαoφαλiζεται με τα δfκτυα και με την ελεδΘερη κυκλoφoρiα των

δεδoμ6νων, αχχα ακ6μα και αυτη η oωματικη μαq ιiπαρξη λαμβdνει dλλεq διαoτdoειq

1d,ρη oτηv τεμloλογiα.

Kατd oυν6πεια, αυτ6 που η μυθoλογiα τηg rωβερνοκoυλτοfραq θ6τει κυριoλεκτικd,

στην ημερηoια διdταξη, εiναι το θ6μα τηζ σωματικηq επαναy6ννηαηg, το οποiο

απoτελεi απ6λυτη ανατροπη τηζ κoινωνικηq πρακτικηq τηg οωματικ6τητ69 μαg. FΙ

αναγωγη τoυ οrbματog σε 6να μυθικ6 οfοτημα επαναγ6wηoηg, oημαiνει αφαiρεoη

τηζ oργανικ6τητ&q του, ..τoυ 
βιoλoγικor5 του γiγvεoθαι, τo oποio ιατρικη και

επιστημoνικη γvιbο,η 61oυν θ6oει οε δoμ6q,,. Tο οιilμα των επιστημiυν, ταξιvoμημ6νo

oε γθνη, φriλα και μoρφολoγiεg, φθiνει κατd την υπoταγη τoυ σε μiα δεoπoτικη

oργdνωoη πoυ κdνει διdκριoη μεταξr5 ανωτfρων και κατωτθρων oωμdτων. oι δηθεν
.oφυσικoi,, oργανιoμοi παραμ6νουν σε μiα κατdoταoη ..αναπαραγωγηg δια τηζ

οεξoυαλικ6τητα9,,. H μ6νη δυνατη οωτηρiα 6γκειται oτην δυνατ6τητα αναγ6wηoηq

χωριζ δυομoρφiεq, oιiμφωνα με τo ιδεατ6 oωμα, για τo oπoio γfνεται μνεiα oε

ρατoιoτικd, οενd,ρια και oενd,ρια ευγονικτ1ζ των δriο τελευταiιrlν αιiονων. AντiΘετα, η

11 Σε γεvικ6ζ γραμμ6ζ η πατρ6τητα τηq μεθ6δoυ τηq εκτρoπηg αποδiδεται στoυζ ευρωπαioυg
situationnistes των δεκαετιrbν 50 και 60. o Malcom Mclaren, vεαρ6q αγγλοq και πριbην μ6λοq τηg

Ιnternationale Situationniste, την πρooαρμoσε στo oτυλ punk. H μθΘoδoq, την οποiα υιoθ6τηoε η
αγγλooαξωνικη κoυλτοriρα, εvoωματωΘηκε με d,λλεg αυτ61θονεζ πρακτικθg (6πω9 τo cut-up τoυ
William Borroughs η τov pop citationnisme τoυ Andy Warhol) επηρε6ζoνταg και ιiλλεq
δpαo.τηρι6τητεg τηq oδγxρoνηg επo1ξg (oε μoυoικη, μοντ&ζ κ.λ.π.).
,, Jameson, F. (1984). Ρostmondemism, or the Cultural Logic of Late capitalism. Νew Left Reνieιυ,
Ι 46' 53-92.
,3 Miα μελ6τη, η oπoiα ε;lτανtργεται oτηv 6woια τηg δημ6oια9 oφαiραq τoυ Jiirgen FΙabennas, και
επικεντρωνεται στα iδια Θ6ματα εiναι αυτη τoυ Friedman, T. (1999). Electric Dreams: Cyberculture
and the Utopian Sphere. Διατριβη, η oπoiα υπooτηρi1θηκε στo Παν/μιo Duke Durham (B6ρεια
Καρoλtvα).
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ε1τιταy'(| τηζ επαναγ6wηoηq, πoυ πρoκ1πτε'ι" απ6 την oικειοπoiηoη δια τηq εκτρoπηq

των ηλεκτρoμη1ανικiυν ουοκευων, δεν υιoθετεi το iδιο πρ6γραμμα. oι δυομορφiεζ

αν6γονται σε πεμπτουoiα του cyborg, επιτp€πoνταg 6τοι ξνα πολλαπλri ιδεcbδεg τoυ

oωματoq. To επαναγεwημ6νο oιilμα εiναι μoρφολογικd ελεriθερo να διαμoρφcbνεται

εg αεi, παρεκκλfvoνταζ τoυ υλικof oτοι1εioυ, τo οπoio εiγε αργτκa o1εδιαoτεi για να

το καΘηλιbσεl σε μια υλικη μoρφη. H κατdρριψη τoυ ιδεr1lδoυg τoυ ομoιδoyημoυ, τηζ

ανθρωπινηq oωματικηζ oμοιoμoρφiαq, εiναι oτη β0oη εν6q .....μυθικori oυoτηματoq

πoυ πρooιωνdεται να καταστεi πoλιτικη γλιboοα, η oποiα θα καταoκευd,oει 6ναν αυθεντικ6

τρ6πo θειilρηoηg των επιστημιilν τηq τε1voλoγiαq...,,la

Tο μη τεγνητ6 orbμα εiναι oυνεπιbq καταδικαoμ6νο oε αποτυfα: o.η αναπαραγωγικη

μητρα,, τoυ τiθεται εv αμφιβ6λω απ6 τo cyborg, 6πω9 εν αμφιβ6λω τiθεγται και 6λοι

oι διαιωνiζοντεζ τιg φυλετικ69 διακρiοειg μriΘoι ηq γ6wηοηζ και αναγ6wηoηζ χωρiζ

ελαττωματα. Για την Donna FΙaraway, η φυοικη αναλογiα πoυ απoδtδει καλιiτερα την

επαναγιlwηoη εiναι αυτη κdπoιων ερπετoειδων, των oποiων τα μ6λη, μετa απ6

τραυματισμ6 η ακρωτηριαoμ6, μπoρofν να ξαναβγo6ν αλλd με ανιilμαλη μoρφη.F{

επαναγ6wηoη ανoiγει τoν δρ6μo στην τερατομoρφiα, εφ6oον τtπoτα δεν διαoφαλi,ζει

πωζ τo μ6λo9 πoυ Θα ξαναβγεi Θα εiναι μiα τ6λεια απoκατd,oταoη αυτο6 πoυ

ακρωτηριdστηκε.,Eτoι η πιΘαν6τητα μιαζ τερατογ6νεoη9 εiναι πd,ντα παροfoα.

Εiναι ακριβioq αυτ69 o τιiπog τηζ επαναγ6wηoηg που η νfα κoυλτoriρα εποφθαλμιd.
,, ,..Ζηταμε μια επαναγθιιηoη , 61ι αναγ6ιιηoη και oι πιΘαv6τητεg μιαq τ6τoιαq διαδικαοiαg

εμπερtε1oυν τo oυτoπικ6 6νειρο εν6q τερατιbδoυg κooμo,',...,.

4. Tε2gνο μυοτικιομι66 και καλιφoρνf ζικο New.Age :

Ιδιοποiηoη με οκoπι6 την πρoπαγιiνδα.

To Cyborg Manifesto απoτ6λεoε μια ειρωνικη προoπdθεια για την καταoκευη εν69

μriθου ικανo6 να πρoσαρμ6oει την αλληγορiα τηq τεμ;oλoγiαζ των μη1ανων oτην

κυβερνoκoυλτoriρα. To δε6τερo οτoι1εfo τoυ αφηγηματικοli πρoτδπoυ τoυ μπλε

aνatar, εiναι αυτ6 τηζ επιστημoνικo-μυητικτ1g yviυoηq ανατολικηg πρo6λευoη9. To

oτoι1εiο αυτ6 ανdγεται σε μια 6λλη πρooπ&θεια, καΘ6λoυ ειρωνικη αυτη τη φoρα,

δηλαδη την δημιουργiα μriθoυ ουναφor5q καταγωγηq με την πoλιτικη dποψη εν6q απ6

τα ρειiματα του cyber κινηματog.

,o ιΙa.away, D. (t99l). Α Cyborg Manifesto: Science, Τechno1οgy and Socialist Feminism at the Close
of the 2Ο.n century. Ιn Simiαns, Cyborgs αnd Women: The reinνention οf Nαture' Lοndres: Free
Αssοciation Books, a, 149.
l5 6.π, o.181
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Tο μυoτικιoτικ6 κiνητρo εiναι 6να9 απ6 τoυg πλ6ον oαφεig ιδεoλογικd, παρdγoντεq

τηg καλιφορν6ζικηq oυνιoτrbοαg τηζ κουλτοriραζ των δικτriων. To cyberdelic,

oriμφωνα με τoν επικρατο6ντα 6ρo πoυ oφεiλεται στoν Mark Dery, 1αρακτηρioτηκε

αδιαμφιoβητητα απ6 την παρ&θεoη τηg πληροφoριομανiαg και τoυ New-Αge

'uπvευματιoμof. Στα τ6λη τηg δεκαετiαq του 8Ο και αρ169 τoυ 90, η περιoμj τoυ

κ6λπoυ τoυ San Fransisco t1ταν, oγτ μ6νo μiα απ6 τιq περιoγt4 τηζ B.Αμερικηq με

τoν μεγαλriτερo αριθμ6 εταιρειiυν και κ6ντρων 6ρευνα9 oτιg ν6εq τεpολoγiεq

(Παν/μιo του Standfοrd στο Silicon Valley), αλλ0 επioηg και η 6δρα 6οων

υπoστηρικτων απ6μεναν απ6 την αντικoυλτο6ρα των hippies. H λαμπρt1 επoγi1των

πειραματισμcbν με τα ναρκωτικd, των ειρηνικiυν διαδηλrboεων και των αγροτικιilν

κoινoτητων εiγε παρ6}νθει ανεπιοτpεπτ1. oι Timοthy Leary και Jοhn Perry Barlοw,

πατiρεq τηg ψυ1εδελικηg επανdoταoηζ τηζ δεκαετfαg τoυ 60, μεταμoρφωθηκαν oε

γκουρori τoυ ..electrοnic Γrontier,, και επιδ6θηκαν οτην διdδοση τηζ Δυνητικηq

Πραγματικ6τηταq, ..τo ν6o L.S.D,,. oριομεvoι προ1ωρημθνoι οραματιοτ6q, 6πωq οι

εκδ6τεq τoυ περιοδικo"6 Mondο 2000, ουν6δεαν την πνευματικη αναν6ωoη τηq

Merilyn Fergusοnl7 με τα cyberpunk επιμr5θια των Gibson και ΣΙΑ, oε 6vα oτυλ τo

oπoio, 6χτ δi1ωq κd,πoια αυταρ6oκεια, 1αρακτηριζαν σαν New Edge (..ν6o

περιΘωριο,,).

Ιoτoρικ69 δημoοιεrioειζ τoυ οικoλογικori undergrοund τfπου εi1αν διειoδ6oει oτo

intemet. Για παρdδειγμα o W1ιole Εαrth Cαtαlogue, 1ρηματοδ6τησε τo 1985 τη

δημιoυργiα του WE.LL, μι6ζ δυνητικηg κoιν6τηταq, 6πoυ oι oυμμετθ1oντεg

μπoροr5oαν να δημοoιειioυν κεiμενα, να oυζητο6ν on-line και να δημιoυργoliν

προoωπικ6q oελfδεg18. H Kαλιφ6ρνια των γκουρο6 τηζ πληροφoρικηq, πoυ

πε.ι'ραψατiξονταν με τ1ζ θαυματουργ6q μη1αν6ζ τουζ στo εσωτερικ6 κ0πoιαq ταπεινηg

απoθηκηg - 6πω9 ο δημιουργ6q των dαtαgloνes Jarοn Lanier η o απ6oτολo9 των

Αpple υπoλογιoτων Steve Wοrzniak - θπλεε σε μια hippie ατμ6oφαιρα. o

τεμloλoγικ6g ενθουoιαoμ69 κdπoιων οπαδιilν τηζ πληρoφορικηg dγγιζε τoν

oτρατευμ6νο πρoοηλυτιoμ6, 6πωq τα μ6λη τoυ project Community Memοry και αυτd

,u D".y' M. (1996). Escape Ve1ocity. New York: Grοove Ρress.
', Ferguson, M.(198Ο). The Αquarium Conspiracy: Ρersonal and Social Transformation in the 1980s.
Los Angeles: J, P. Tarcher. Πρωτoπ6ρo9 τoυ New Age, η δημooιoγρ&φog Merilyn Ferguson
υπooτηριξε πωζ ..η αvθριbπιvη φι1oη (εtvαι) ανoικτη oε μια oυνεxη μεταμ6ρφωoη''' θ6oη πoυ για
κd,πoιεg cyberdelic oμαδεq voμιμοπoιotioε τιq πλθoν ακραiεq pηoειg των ν6ων τε1νoλoγκbν,
18 Mια εξαντλητικη μελ6τη ο,ε γαλλικη γλιΙlooα γιiρω απ6 την γεν,lιηoη τωv καλιφoρvθζικων δυνητικιbv
κoινοτητων, βλ6πε τo κεφ6λαιo ..oι κοιν6τητε9: 6vα αλλo φανταoτικ6 τoυ Ιnternet,, τoυ Flichy, P.
(2001). Tο φανταoτικ6 τoυ Ιnternet. Paris: La Ddcouverte.
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τoυ Homebreιυ Computer Club, που εi1αν οτρατευθεi oτoν αγrilνα ..να δoθεi o

υπoλoγιoτηg στoν λα6,,.

o πvευματιομ6q βρtκε oημαντικη απημoη οε αυτ6ν τον κ6oμo των hippies

..πληρoφορικdριων,,. rΙ 6λξη για τιζ θρηοκεiεg αvατoλικηg προ6λευoηζ, για τη

meditatiοn η τη yoga oυνδυd,oτηκαν στo εoωτερικ6 τoυ cyberdelic New Age με

dλλουg πιo αoυνηθιoτoυg τoμεig και φιλoοoφiεg, 6πωq o παγανισμ6ζ, η μαγεiα

(ινikkαnism), o oαμανιομ69 και o γvωoτικ6g εσωτερισμ6919. 
,Eνα απ6 τα πλ6ον

αξιοοημεiωτα γεγον6τα αυτηq τηg ν6αq τεχyομυστικιoτικηg ατμ6oφαιρα9 υπηρξε,

χωριζ αμφιβoλiα, τo CyberSamhain, μiα μαγικη τελετουργfα μ6oω τηλεπαρoυoiαg

τoυ Ι994, πoυ πατρον&ριζε o Mark Ρesοe, εφευρ6τη τηg ν6ρμα9 VRML, η οπoiα

επ6τρεπετην on-line πλoηγηoη oε 3 D. Στoν τελετoυργικ6 κυκλo του CyberSamhain,

τον oπoiον oριoθετοtioαν τ6ooεριq oυνδεδεμ6νοι oτo δiκτυο υπoλoγιoτ6q, oι μfοτεq

χoρoστατotioαν οτην oθ6νη μ6oα oε 6να μαγικ6 περιβ6λλoν με εκκρεμη, xρωματιoτd

πoλl5εδρα. oι υπoλoγιoτ6q 0νoιγαν oε αoτρoλoγικ6 1&ρτη, τo iδιο τo Ιnternet, 6που οι

1ρηoτεq μπoρoιioαν να πρoβ&λλουν τα εξαδλωμ6να ocbματα τουq,o.

FΙ ρητoρικη αυτη θα επηρ6αζε βαθειd την κoινωνικη δoμη τηζ πρακτικηg τoυ Web.

Tο γεγoν6q 6τι κdποιεg εφαρμoγ6ζ ηζ πληροφορικηg πoυ αναφ6ρονται μεταφορικd

oε τοπικ6τητε9 (κοιν6τητεq, sites, chat rooms κ.λ.π.) εi1ε oαν απoτ6λεoμα να

αρ1iooυν και στην πραγματικ6τητα να γiνoνται αντιληπτ6q oαν τ6πo9 και 6τoι να

τεθεi τo ερωτημα γ1α τoν 1αρακτηρα του τ6πoυ που αναπαριoτοtioαν. H απ&ντηoη

πoυ oι oπαδoi τoυ οyberdelic θδιναν οε γενικ6q γραμμθζ ηταν πωq ο κυβερνo1ωρoq

εiναι εvαq πλατωνικ6c, υπερoυρdνιoq γωρoc,, μiα καθαγιαομ6νη επικρd,τεια καθαρηq

πληροφoρiαq,'. K6ποιοι, 6πω9 η Margareth Wertheim, τ6λμηοαν να εκφρdooυν την

d,πoψη πωζ στην κυβερνoκoυλτο6ρα, o ν6ο9 ψηφιακ6q χiορoζ εiναι τε1yολoγικ6

υποκατdoτατo τoυ χρ1στιανικor5 Παραδεiσου, που εκφρ&ζει την νooταλγiα τηζ

κooμικηg Δrioηq για 6ναν αγv6 1iορo πvευματικηg μετdλλαξηg. Σε αυτ6 λοιπ6ν το

oημεio o τεχyoπνευματιoμ6g προοιδι&ζει τo οωμα τoυ κυβερνoναfτη oαν ..θνδoξo,,

και εξαγvιoμ6νo απ6 ττq αδυναμfεg τηq οdρκαζ. Tο δυνητικ6 εiναι π6νω απ6 6λα

ενdρετo oωμα, δι6τι o κυβερνο1ιilρog 6πωq και o Παρ&δειooζ για τoυζ πρcbτoυq

., Για μ.o εμπεριστατωμεvη μελθτη των ox6oεων μεταξιi μυητικιbν γvωoεων, αvατολικων Θρηoκειιbν
και καλιφορνθζικηg κυβερvοκoυλτofραq, τo θργo αναφoρ&g εivαι αυτ6 τoυ Davis, E. (1998).

Technognosis: Myth, Magic and Mysticism in the Age of Ιnformatiοn. Νew York: LΙarmοny Books.
,o Η περιγραφη τoυ τελετoυργικoιi εiναι διαθ6oιμη στo νι.ιvνr,.h.vperreai,ιlrg:/ιnplΙ!-calΙEua]Σ"hj]Ι].
21 Benedikt, M. (199l). Cyberspace: Some Ρroposa|s' Ιn M. Βenedikt (ed.), Cyberspαce: First Steps,

Cambridge (MΑ): Mit Ρress o.o. 120-224; Dreyfus, Ιl. (2Ο01). on the internet. Νew York: Routledge,
Dreyfus, H. (200l). on the Ιnternet, New York: Routlege,
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χριστιανo6q 
..υπoτiθεται 6τι εξαγviζει τιq ..αμαρτ[εq,, τoυ oωματοq και παρoυσιaζεται,

6πω9 και ο Παρ&δειoοζ σαν dδλη επικρdτεια για τιq ψυ16q ψαζ""''.To disembοdiment

γiνεται λoιπ6ν λ6ξη του ουρμοri oτα medias, στην καλλιτε1yικη δημιoυργiα, oτιq

πανεπιστημιακ69 oυζητηoειg αλλ& και στoυζ πoλιτικor5q λ6γoυ9.

Tο γεγον69 αυτ6 φωτiζει την πληθωρα διηγηoεων oι oποiεq περιγρd,φουν απλ6q

διαδικαoiεg εν69 δικτυου υπολoγιοτiον με 6ρουq εμπειρiαg εξ6δoυ απ6 τo oωμα

(o.o.B.Ε. ..out of Body Experience,,). Αυτ6 6μω9 τo ενδιαφ6ρον για την 6ξοδο απ6

την o6ρκα δεν αποτελεi με καν6ναν τρ6πo απoχαιρετιoμ6 oτo orbμα, 6πω9 κ0ποιοι

υπooτηριξαν,,. Aντiθετα, πρ6κειται για διαδικαoiα πoυ oκoπ6ν €γει να

επαναβεβαιrboει πωζ στo San Fransisοo τoυ AΙDS, oτην Καλιφ6ρνια τηq κρioηg

εμπιoτοo6νηζ πρoζ την μη oλιoτικτ1 Ιατρικη 6να αλλο oωμα ε{ναι εφικτδ, ακ6μα και

6ταν δεv εiναι απτ6. Πρ6κειται για 6να oiυμα πoυ σχηματiζεται γ6ρω απ6 μια

oυτοπικη πioτη 6τι αoΘ6νεια και θdνατoq μπoρoriν να εξαλειφθο6ν με την

εγκατdλειψη τoυ οαρκiου κα1 με την απoδ6σμευση απ6 την oργανικη δι6οταoη.
,oπωq 

ακριβιbq δεi1vει και o μιiθoq τoυ avatar, αυτ6 δε oημαiνει πωζ οι 1ρηoτεq των

νθων τε1yολoγιiον επιΘυμo6ν να απαρνηΘo6ν τo οiυμα τουg. Δραπετε6oυν απχα απ6

την φυoικη και υλικτi διd,oταoη, που την εκλαμβd,νουν ωg 6δρα κ&Θε απειληg και

oωματικοli κινδfνου και περνοδν οε μiα dυλη woapκωση.

FΙ ανd,ληψη τoυ μυστικιοτικoιi oτοι1εioυ οτην μυθoλoγiα του aνatar φαiνεται λoιπ6ν

να εtvαι τo απoτ6λεoμα τηg oυμβοληg εν6q τεμ;oλoγικοf οioτρoυ και μιαζ

επανεμφανιζ6μενηq πvευματικηζ ορμηζ, στo εoωτερικ6 του καλιφoρν6ζικoυ

cyberdelic. M6νει να εξεταoτεi υπδ πo{oυq 6ρoυ9 και or5μφωνα με πoια διαδρομη

αυτ6 τo θ6μα υπηρξε αντικεiμενo ιδιoπoiησηζ. F{ ανdλυοη των πρωτων εμφανiοεων

τηq λ6ξη9 aνatar οε περιβ0λλον πληρoφoρικηq μαg παρ61ει καρπoφ6ρεq wδεiξειg. FΙ

ετποημωq απoδεκτη εκδομ oτα πλαioια τηg κυβερνοκoυλτοr5ραg, εiναι αυτη τηg

Rosanne Αlluquδre Stone' Σliμφωνα με την Stone η εμφdνιoη τoυ 6ρoυ ανdγεται

oτην αρ1η τηg δεκαετiαq τoυ 80, oτα πλαioια τoυ CommunοΤree, 6να on-line forum,

του oπoiο οι οδηγiεg 1cηoειq ηταν δoομ6νεq oτην γλiοοοα των στρατευμ6νων τηg

δεκαετiαq τoυ 70 και τoυ oποioυ τα κεφdλαια 6φεραν τiτλουq 6πωqTΙρεμα, Βoilδα, oε

παρακαλω κατ Εdν oυναντηαετε τo ηλεκτρoνικ6 αναtαr moν δρ6μo oαg διαλδατε τo με

22 Wertheim, M. ( 1999). The Ρearly Gates of Cyberespace: Α histοry οf Space ffom Dante to the

Ιnternet. London: Viragο Press, o.l7.
23 Le Breton, D. (1999). L' adieu au coφS. Paris: Mdtailid.
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lαSer"". F{ oυγγραφ6αq τoνiζει πωζ η χρηση τηg λ6ξη9 αναtαr, εκφρ6ζει θαυμαoμ6

τ6oo για την ινδουιoτικη θρηoκεiα, 6oo και για τα 6ργα επιστημoνικηq φανταοiαg,

πoυ ηoαν φορεig εν69 τε1yoμυστικιστικοr5 φανταοιακoti -6πωq π'χ'η υπερβατικη και

πανταγo6 παροr5oα ..Force,,, τηq ταινtαg τoυ Ceοrge Lukas, o Πδλεμoq των Αoτρων).

H ανωτ6ρω 6μωq μαρτυρiα πpΕπει να αντιμετωπιoτεi με π&oα επιφriλαξη. Miα

γρηγορη εξ6ταoη των εν λ6γω oδηγιiον 1ρηoηq επιτp€πει" να μπoυν ταπραγματα στη

θ6oη τουg, ωζ προζ την διαδρομη τηζ ιδιoπoiηoηζ πoυ η Stone εικd,ζει, δηλαδη την

οτρατευ μ6νη υπooτηριξη oτoν πvευματισμ6 ανατoλικη g πρo6λευoηq.

Στην πραγματικ6τητα τo w λ6γω κεiμεvo δεν αναφ6ρει καθ6λoυ τη λ6ξη αναtαr25και'

η πρωτη σαφηζ χρηση τoυ 6ρου, πρωτoεμφανiζεται στα δiκτυα PLATO και

NovaNEΤ λiγα 1ρ6νια πριν. Τo Αναtαr, ηταν παι1yiδι πoλλων 1ρηoτων (MUD),

τιiπου Dungeons αnd DrαgoΙ,s και επρ6κειτo yια περντ6τεια, τηζ oπoiαg η υπ6θεoη

εκτυλιoo6ταν σε 6ναν φανταοτικ6 Mεοαiωνα. Απ6 τo 19]6 κι6λαq, ηταν 6να πoλri

διαδεδoμ6νo παι1viδι μεταξr5 των μελιilν τoυ PLΑTO και ακoλοfθωq και τoυ

NοvaNET και μ6νο του εμφd,νιζε περiπου τo 20oΛ τηg ουνoλικηg κiνηοηq των δδo

δικτriων. Tο 6νομd, τoυ δεν εiγε επι}"εyεi ο6τε βdoει πvευματικηq oυγγ6νειαq (oι

Hackers του Πανεπιoτημiου τoυ Ιllinois πoυ φιλοξενοrioαν τoν Server PLATO,

6τρεφαν φανερd πoλι1 λιγ6τερo π6θοζ για τoν ανατoλικ6 μυoτικιoμ6 απ6 τουg

καλιφορν6ζoυ9 oυναδ6λφουq τουq) ofτε γapτν τηg διηγηοεωq (καν6να oτοι1εio τηq

υπ6θεoη9 δεν παραπ6μπει σε δημιoυργiα ατμ6oφαιρα9 με 1ρiυμα ανατoληq). Συνεπiυg

η Καλιφ6ρνια των δεκαετιri:ν 80-90 δεν oυμπεριλαμβdνεται στην διαδρομη τηq λfξηg

αναtαr, ψ€γιτ να woωματωθεi oτην κυβερνοκoυλτoιiρα, αλλd τo Ιllinοis τηζ

δεκαετiαq του 70.

Bαριiνoυoα oημαoiα 61ει 6μωq η εικαοiα, oriμφωνα με την oπoiα 6γινε απoδεκτη η

ιδιοπoiηοη του τε1yολoγικo-μυστικιoτικoti λεξιλογiου για μια περiπoυ δεκαετiα. FΙ

επiκληoη μιαζ ιστoρικηq oυν61ειαζ αντι- κυβερνοκουλτofραg διδd,oκει 6ναν αρμκ6

μδθo, o oπoiοg, 6πω9 και κdθε αρ1ικ69 μrlθoq, εiναι" επιπχαστoζ. To γεγoν6q 6τι η

Stοne κα1oι υπoστηρικτΕ,c,τηg εi1αν λιiβει η 6μ γvιboη για αυτην την &λλη διαδρoμη

τηg λ6ξηq, απoτελεi πρ6βλημα ηoο,oνog oημαοiαq, δι6τι μεταγw6oτερα αποδεi1θηκε

,o Ston., R.Α. (l991). Willthe realbody Please Stand Up? Boundary Stories abοut VirtualCu1tures. 1r
M. Benedict. (ed.), Cyberspαce: First Step,s. Cambridge (MΑ): MΙT ΡreSS, o.o. 8 l - 1 1 8.,, H ακριβηq αναφoρ0 εivαι,,iFΙρεμα, Bo6δα, Σε παρακαλιb η Aν oυναντηoετε εvα Γκoυρoli των
Τηλεπικοινωνιιilν oε αυτ6 τo κiκλωμα, διαλr]oτε τo με laser!', (CommuniTree User's Mαηuαl.. Firsι
Ε'dition,21-08-|981, o. VΙΙ). Tο λdθοq τηg Stone ioωg αποδtδεται στηv ελεδΘερη επικoινωνiα μεταξι1
τηg CommunoTree και τηq Habitat, μια γιαπωνθζικη δυνητικη κoιv6τητα, η oπotα ξεκivηoε πoλri
αργ6τερα, τo 1989 και τηζ οποiαg τα πρ6oωπα oνoμ&ζovταv avatars.
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1τωζ η φιγοδρα του aνatar απoτ6λεσε το 6χημα για να νoμιμoπoιηθεi τo

καλιφορν6ζικo cyberdelic ρειiμα 6ναντι των dλλων τdoεωv τηg κυβερνoκoυλτο6ρα9.

Λiγη oημαotα i'γεt λoιπ6ν ε6ν η Χ6ξη αναtαr, απoτ€Χεoε αντικεiμενο ιδιoποiηoηq

μη1ανικd, απ6 τουq δημιουργoriζ του επιbνυμoυ video game η oυνειδητ6 απ6 τoυg

δημιoυργοδq του CommuniTree.

H ιδιoποiηoη, 6πω9 ηδη 61oυμε αναφ6ρει, εiναι μια διαδικαofα ofγ1υσηζ και

αυτoο1εδιαoμori. Επi τoυ πρoκειμ6νου, η ιδιοπoiηοη τηg τεχyο-μυστικιoτικηq

πανoπλiαg εfναι π&νω απ6 6λα μια ιoτoρiα με oκοπ6 την ιδεoλογικη πρoπαγdνδα. H

μυθoλoγfα του avatar €γει εyypαφεi oε 6να πιo ευρ6 ελευθεριακ6 πολιτικ6 πλdνο,

αντικαθιoτiυνταg με τρ6πo ιδανικ6 την αμφιοβητηoη των δεκαετιrilν 6Ο και 7Ο. Eiναι

επioηg fναc'τρ6πoζ να σκεφτεi κανεiq, να χρησιμoπoηoει και να αναπαραστηoει τo

oωμα βdoει μiαg ημερηoιαq διd,ταξηζ, τηζ oποiαg oι πλεoν εr51:ηoτεq λ6ξειq εiναι

ελευθερiα, τ6λεια υyε[α, αρμoνΙα τoυ oωματoq/πνεδματoq, απ6λυτη απ6λαυoη και

υπ6ρβαoη των ανθραlπiνων ορ[ων' Tο μπλε aνatar, fμαιρα εν6q επαναγεwημ6νoυ

απ6 τιq v6εq τε1vολoγtεg δυνητικori οιilματοg, oυναντd, λoιπ6v την oρδη των θεΙκcbν

6ντων πoυ 61ουν μπλε δ6ρμα και των οποiων βρiΘoυν οι θρηoκεiεc' απ6 την Eγγδg

LLεχρL την Aπω Ανατολη. FΙ ινδoυioτικη τριdδα Brahma/Vishnu/Shiva, ο

πεφωτιoμ6νο9 ηρωαq Krishna, o θεραπευτηg θε6q των Ιαπiυνων Τsuki-Yοmi, η Nut, η

Aιγriπτια θεd, τoυ Στερεiυματog, ο θε6q των Kινθζων Lei Κung, πρooτdτηg των

δυoτυ1ιoμ6νων και αδικημwων κ.λ.π. FΙ κυβερνoκoυλτoιiρα, προκειμ6νου να

νoμιμoπoιησει τo μελλοντικ6 oioμα, επιοτρ&τευσε κα1 εξιδανiκευoε θνα παμπdλαιo

φαντασιακ6, τ6οο εξωτικ6 6oο και oυγκε1υμ6νo, στo oπoio εμπλ6κoνται oαμανιομ6q,

ινδoυToμ6g και εσωτεριoμ69.

5. Τα δδo οcirματα των super-ηρcirων:

Miα επiδραoη επιπ6δoυ substratum.

o τελευταioq παρdγων πoυ επ6δραoε oτην εξdπλωση τoυ αφηγηματικo.il πρoτδπoυ

εiναι αυτ6 τηg διαλεκτικηq μεταξri εν6q γεραομ6νου ετοιμoθdνατου oiοματoq και εν6q

ν6oυ παvτοδr5ναμoυ.

Για να μπoρ6ooυμε να τoν προoεγγiooυμε, θα πp€πει να υιοθετησουμε, μiα 6woια

απ6 6ναν dλλoν επιστημoνικ6 τoμ6α, αυτ6ν τηq ..επiδραoηg επιπ6δoυ substratum,,. H

6ννoια αυτη oυναντd,ται τ6οo οτην Eπικoινωνιακη Γλωoooλoγiα (κατd την μελ6τη

ανταλλαγηg μεταξ6 συγκoινωνotiντων γλωoooλoγικrilν oυoτημdτων), 6oo και οτην

Ιoτορικη Γλωoooλoγiα (κατd, την ανdλυoη oταδiων και φdoεων οε μiα iδια γλcbooα).
..Ι{ επiδραoη επιπ6δου substratum,, προo.διoρiζει την ανεξ6λεγκτη υπερo1η
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γραμματικων και oυντακτικων δoμων απ6 μiα γλriloοα καταγωγηg οε μiα γλιiloοα.

aτ6γo, υπερo1η πoυ oφεiλεται στην γειτviααη δr5ο κoινωνικων η εθvικων ομdδων.

Αντiθετα απ6 την ιδιοποiηoη, 6πoυ μεμoνωμ6να oτοι1εiα αναπαρdγονται εκ

πρoθ6oεω9 oτην γλri:ooα oτ61o, η επiδραoη επιπ6δου substratum ανdγεται οε μiα

αυθ6ρμητη επικd,λυψη γλωoooλoγικων oτρωμdτων, τα oπoiα αλληλεπιδρο6ν

αμοιβαiα. 
,Eτoι 

μπoρεi κανεig να μιληoει για oκ6πιμη ιδιoποiηoη στην περiπτωoη

εν69 Αμερικ&νου πoυ μερικθζ φoρ6ζ χρησιμοποιεi γαλλικ69 εκφρ&oειq 6πω9 ..d6jλ

VU,,, η ..penchant,, αλλd για επiδραoη επιπ6δoυ substratum 6ταν 6να9 Ινδ6q,

χρησιμoπoιιilvταq την δoμη τηζ μητρικηζ τoυ γλωο.oαg, χρησιμoποιεi τoν Ρresent

Cοntinuous λ6γοντα9, Ι αm understαnding, αντi για Ι understαnfru. Aυ:εη η 6woια,

πρo$πoΘ6τει επioηq την 6παρξη μιαζ χρoνολoγικηg και πoλιτικηg oργdνωoηq μεταξιi

των δ6ο oμ6δων πoυ oγετiζoνται με την γλωooολογικη ανταλλαγη, εκ των οπofων η

μiα βρioκεταl σε πρoγενθoτερη θ6oη (substratum) και η dλλη οε μεταγεν6oτερη

(superstratum), τουτ6oτιν παλαι6 vs ν6o, κατεκτημ6νoζ vS κατακτητη, φιλοξεν6ν

κρdτοg vs μεταν0oτεq,,. H ανi1yευoη τηq επiδραoηq επιπ6δoυ superstratum εiναι

επioηq δυνατη, 6ταν η γλωooα oτ61oq υπερτερεi επi τηq γλωooαg καταγωγηg. FΙ

επiδραoη εiναι μiα μoρφη αμoιβαiαg ανταλλαγηg μεταξri δrio γλωoοιilν. 
,Eτoι, 

η

γλωoοα καταγωγηq ενδ61εται να υπoστεi μεταβoλ6ζ αναφoρικd, με την γλcbooα -
oτoγo,6πω9 oυμβαiνει με τα ισπανικ6 πoυ ομιλοriνται oτo Lοs Αnge1es28.

Eπανερ16μενoι στo θθμα μαq, η κυβερνoκoυλτoriρα φαiνεται να 61ει επιβληθεi με την

μoρφη superstratum, σε dλλεg υπoκoυλτoriρεq και τρ6πoυq ζωηq. To substratum, για

το οπoio γiνεται τrilρα λ6γοq εfναι αυτ6 τηg κoυλτofραg των comics και κυρiωq των

κινουμ6νων o1εδiων των Super-ηρiυων. FΙ βιoμη1ανiα των οοmiοS, αφοr5 6κανε την

εμφ&νιοη τηζ στιζ FΙνωμ6νεq Πoλιτεiεq τηζ oικoνoμι1qζ κρioηq, μiοριoε μiα 6νευ

προηγoυμ6νου ανdπτυξη πρoζ τα τθλη τηg δεκαετtαq τoυ 60 και κατ6oτη φορ6αq των

αξιιbν τηg ..κoυλτor5ραg τηq νεoλαiαq,,. oι αντιδραoτικoi ηρωεg των δεκαετιων 30 και

40 (6πωq o NιτoεTκ6g Superman των Siegel και Shuster, ο Batman πoυ διαδ61εται τoν

,u Δ.oφoροnoiηoη μεταξil ιδιoπο[ηoηE και yλωαooλoyικηg εμπλoκηq πραΙψατoπoiηoε o FΙaugen, E,

(1950). Τhe Αnalysis of Linguistic Borrowing. Language, no 26, o.o. 210-231. H διατriπωση τηζ
θwoιαq substrαtum interference, γvωoτηg απ6 την επιoτημoνικη λoγoτε1νiα, περι61εται oτη μελ6τη
των Thomason, S.G. & Kaufman, T. (1988). The Failure of Linguistic Constraints on Ιnterference. 1n

Lαnguαge Contαct' Greolizαtion αnd Genetic Linguistics. Berkeley (CΑ): Uniνersity of California
Press, o.o. I -34
,, Για τιq θwoιεg των substratum και Superstratum βλθπε Cassanο, P.V. (|977)' Substratum Hypotheses
Cοncerning Αmerican Spanish. Ιn Wοrd 28, o,o.239-274.
28 Corvalan-Silva, C. (1986). Bilingualism and Language Change: The Extensiοn of Estar in Los
Angeles Spanish. Ιn Lαnguαge' 62, c'o,587-6Ο8.
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Bob Kane η o oωβινιoτηq Capitan Αmerica) 6δωoαν τη Θ6oη τoυζ στιζ καταραμ6νεq

φιγoιiρεg τoυ Stan Lee. oι αλλoτριωμ6νoι αυτoi ηρωεζ &ρμοαν να αoκοfν μiα 6λξη

στουζ εφηβoυg, πoυ ταυτiοτηκαν ψε τoυgfreαks απ6κ}uηρoυg απ6 την κoινωνiα oτην

οποiαν ζoιioαν (FΙulk, o Aνθρωπog-Αρ&μlη κ.λ.π.), αλλ6 και στουζ φoιτητ6g που

βρioκονταν oτην δiνη κρioεων και αμφιoβητηoεων τηg εφηβεiαζ τoυg (X-Men, Teen

Mutants κ.λ.π.). Eνιil oι ταλαιπωρημ6νoι πρωταγωνιoτ6q πoλλαπλαoι6ζovταν, τα

κινοιiμενα o16δια των Super-ηρωων 61αναν οτoι1εiα απ6 την αξιoπρ6πειd τουg oτον

..καθιilg πρ6πει,'κ6oμo και oυμβ6λιoαν, 6πω9 και η rοck μoυoικη η dλλα φαιν6μενα

pop, τιg εκδηλiοoειζ για χειραφ6τηoη των νθων. oι κατηγορiεg 6τι δρoμoλoγοιiν

περιε16μενo, ικαν6 ..να διαφθεiρει τη νεολαiα και τo 6θνo9,, πολλαπλαoιd,oτηκαν,

παντof 6πoυ τα comiοs δημooιε6ηκαν και μεταφρ0oτηκαν. H αμερικdνικη

κουλτo6ρα των comics ουνδ6Θηκε λoιπ6ν με την αμφιoβητηση των φoιτητιilν, τ6οo

απ6 απ6ψεωq oτ61oυ 6oo και θεωρητικιilν επιρροιbν, αμφιoβητηση πoυ, μετd την

επoγfi τηζ αντι-κoυλτο6ραq, Θα oμμ6τιζε 6ναν απ6 τoυg ουoιαoτικ6τερoυg πυρηνεg

τηg rωβερνoκoυλτo6ραg τηζ δεκαετiαq τoυ 90.

Στην Eυριilπη, τo φαιν6μενo των Super-ηριbων εντoπiζεται κυρfωq oτo Hνωμ6νο

Bαoiλειο, γιiρω απ6 τo €ντυπο 2000 ΑD, τo μ6νο εφdμιλλo των αμερικdνικων

εντιiπων. Παρoυοιdζoνταζ ρεαλιoπκ6 και σκoτειν6 oεν&ρια αoτικηq παρακμηg, τo

2000 AD καθiοταται μεταξι1 των ετrilν i980 και 1985 6ντυπο αναφoρ0g για το punk

κ[νημα, τo οπoio με τη oειρ0 του, θα αποτελ6οει τo λlκvo τηζ ευρωπαιlqζ

κυβερνoκoυλτotiραg, δια μ6ooυ τηg κυβερvoακτιβιoτικηq και hacker oκηνηg των

Κdτω Xωριilν (Argentur Bilwet, Γερμαviαg (Medien Ζentra| Kommitee τηζ

Καρλoρoιiηg και Cοmputer Chaos Club τoυ Bερολiνου) και Ιταλiαq (γilρω απ6 τo

περιoδικ6 Deοoder τoυ Mιλdνoυ αλλd, και τoν αυτ6νoμo πoλιτικ6 χ'ρo'n),

Aλλα κoιν& oημεiα μεταξ6 κυβερνoκoυλτo6ραg και κwoυμ6νων o1εδiων

oημειωνοντα1 σε πιο πρ6oφατη επο1η.,Eνα oημαντικ6 δεδομεvo ωg πρog αυτ6 το

θ6μα εiναι αναμφiβoλα τo γεγoν6ζ πωζ μεταξf 1990 και |994 τα hαppenings για ευρri

κoιν6, 6πoυ μπορo6oε κανεig να πραγματοπoιηo.ει δoκιμ6q oε διεπαφ69 τηg δυνητικηg

,, Γ.α μiα αναλυoη τωv o16oεων μεταξri κυβερvoκουλτοliραg και punk κινηματοq, βλ6πε μεταξri
&λλωv Winter, R. (1966). Punks im Cyberspace. Einblicke in eine pοstmoderne Spezialkultur. 1r
Medien Prαktisch' Ι , o.o. 20-25 .

Για την Αrgentur Bilwet (εvωoη για την προιbθηoη τηq παρ0νoμηζ ]η/6σηζ). βλ6πε Lοvink. G. (1994).

Cracking the Movement: Squatting beyond the Media' Νew York: Semiotext(e),
Για τo Computer Chaos Club βλ6πε LΙafirer, K & Markοfζ J. (1991). Cybeφunk outlaws and Ηackers
on the Computer Frοntier. New Yοrk: Simon & Shuster.
Για μια ιoτoρiα τoυ περιοδικof Decoder oτα πλαioια τηζ αυτoνoμιoτικηq παλικηq αριoτερ&q, βλ6πε
Guarneri, E. (Gomma)' Τhe Decoder and Shake History: Seizing the Times. www.desk.nl/decoder.txt
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πραγματικ6τηταζ' ελdμβαναν 1iυρα oτα πλαioια εκθ6oεων Kινoυμwων Σ1εδiων η oε

εμπορικd κ6ντρα πληoiον καταοτημdτων εξειδικευμ6νων oε gadgets και" comics. H

βιoμη1ανiα τoυ δυνητικoli και κυρiωq η αγoρd των παιχvιδιiον videο, βρηκε οτο κoιν6

των Super-ηρiυων 6ναν εξαιρετικ6 oτ61ο. Δεν δια16εται μ6νo μiα iδια ατμ6oφαιρα

φανταστικoti και απ6 τα δfo αυτd εiδη πvευματικηζ παραγωγηg, αλλd εντoπiζoνται

και πoλλd κoιν& αφηγηματικd οτoι1εiα, 6πω9 o αγωναq εν69 μ6νoυ ατ6μoυ εναντiον

αντιπ6λων ανιi:τερων oε αριΘμ6 η/και διiναμη, η εγκαθfδρυoη μiαq τ6λειαζ μoρφηζ

δικαιoofνηζ, o συγκεντρωτικ69 1αρακτηραζ τηg επιστημηg κ.λ.π.

Aλλ* εiναι κυρiωq η πρoβληματικη τoυ ori:ματoζ πoυ προoεγγiζεται με παρ6μοιo

τρ6πο oτιq δriο αυτ69 κουλτoliρεq. Tο ocbμα, o1ολι6ζει ο πλ6ον ειδικ6q oτην

..ηλεκτρoνικη ταυτ6ητα,, Scοtt Bukatman. oε δoκiμι6 τoυ τo Τ994, εiναι ουνε1cbg

oτο επiκεντρo τηζ πλoκηg των μασκoφ6ρων υπερασπιστιilν. To oωμα του super-ηρωα

πρoβdλλει 6να εiδoq oωματικηq χαρτογραφiαq τoυ κoινωνικo6 ζητηματoq, 
o....τo ocbμα

τoυ super-ηρωα εiναι τα n&v.α3Ο, ....,.,Eτoι ο super-ηρωαq εiναι παντα1οri παρiυν και

oυνε1ιbg εμφανηq 1&ρη oτα εφαρμοο.τ& ρofχα πoυ φορdει, γκροτ6oκα φιγοriρα που

ξε1ειλfζει απ6 μυg, oι oπoioι ξεπερνο6ν τουq καν6νεζ τηζ αναπαρdoτασηζ τoυ

φυoιoλογικori. Ακ6μα και τo πvειiμα τoυ σωματοπoιεiται 16ρη oτην τηλεπd,θεια και

την τηλεκfνηoη. To oiυμα εξ dλλoυ τoυ Super-ηρωα υπoβdλλεται σε μια ακραiα

μoρφoλoγικη μεταβλητ6τητα, δεδομwoυ 6τι μπορεi να μεγαλcbσει, να μικρfνει, να

λ6βει χαρακτηριστικd, ζωων, φυτιi:ν η oρυκτιilν. H iδια ακριβιi:g μορφoλογικη

μεταβλητ6τητα γiνεται αντιληπτη oτην μυθoλoγiα του on-line oωματoq, που εiναι

αoταθ6q και καθαρ6 πρoσωποπoιηoιμo. Σriμφωνα δε με slοgan πoυ ηταν τηq μ6δαq

μεταξri των πρωτων κυβερνοναυτιilν oo...στoν κυβερνo1iυρο μπoρεig να εiοαι 6τι

Θ6λεξ...,,. Mε αν&λογo επioηg τp6πo τiθεται θ6μα φιiλου και στιζ διiο κoυλτοriρεq. Tο

oωμα τoυ super-ηρωα, oιiμφωνα με τoν Bukatman εiναι ..αoεξoυαλικ6,

oμoφυλoφιλικ6, εταιρooεξουαλικ6 και ερμαφρ6διTo''3|,6πωq ακριβcbg και το oωμα

.o B,kutma,, S. (l994)' X-Bodies: The Torment of the Mutant Superhero. Ιn R' Sαppington αnd T.

Stαllings (eds.), Uncontrollαble Bodies: Testimοnies of Ιdentity αnd Culture. Seattle: By Press, o. 94.
.' Ι-Ι διαπραγμdτευoη των oεξoυαλικιbν ρ6λων oτιq περιπ6τειεζ των super-ηριbων υπθoτηoαν
αξιooημεiωτη μεταβoλη κατ0 τηv διd,ρκεια των εiκooι τελευταiωv ετιbv. oι φλεγματικoi και
αoεξoυαλικoi ηρωεg (o αμ69 Superman, η αγαλμdτινη Wonder Woman), oι καθηλωμθvoι oε
εταιροoεξoυαλικ69 ταυτ6τητεζ (η εriθραυoτη Supergirl, o φαλλοκρ0τηq Capitain Αmdrique), η αυτoi
που χαρακτηρiζoνταv απ6 απειλητικ6 διφoρoriμwo (τα ζε6γη αφεvτηg/θφηβog Batman και Rοbin η oι
Αquaman και Aqualad) αντικαταoταθηκαν πρooδευτικf απ6 0λλα πρ6oωπα πιo δεκτικ0' oε
oεξουαλικοriq πειραματισμoliq, 6πω9 o Fade τηq o,ειραq Βlood Syndicαte \ o Phat τηq Χ-Stαtix, δilo
super ηρωεg o,αφιilg gays.
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των χρηστων στουζ δυνητικofq κ6oμου9, oι oπoioι μπoροr5ν να επιλ6ξoυν on-line 6να

φriλo, διαφoρετικ6 απ6 το βιολoγικ6 τoυg.

Αλλd το πλ6oν oημαντικ6 χαρακτηριστικ6 των comiοs εiναι η διαλεκτικη ο16o.η

μεταξri των δδo ocυμd.τcον, μεταξri δηλαδη τoυ δημooioυ oωματοζ του ηρωα-

υπερασπιστη των μαζιΙlν και αυτoιi τηq ..κρυφηg ταυτ6τηταq', πtoω απ6 την οπoiα

κρfβεται oτην ιδιωτΦ του ζωη. o τυπog αυτ69 δι1οτ6μηoη9 ηταν εξαιρετικ6

διαδεδoμ6νοζ στιg φυλλdδεg oε oυν61ειε9 αλλd και στιζ ταινiεg που αναφ6ρoνταν

στoυζ υπερασπιστ6q των αδυνdτων, μεταξri του τ6λουq τoυ 19o, και αρ1iυν τoυ 2Οou

.11αιωνα,,' Στην καθημερινη τoυg ζωη o Ζoρ6, o Sοarlet Pimpernel η ο Judex,

επιδεfκvυαν 6να αδ6ναμο και αδ6ξιο oιbμα, ενω με τα ενδδματα τoυ υπερασπιστ( των

αδυνdτων εμφd,νιζαν μια εvτυπωoιακη δfναμη και ευλυγιoiα.

oι ιoτoρiεg των Super-ηρωων ενιoβoυν αυτ6 τo πρ6τυπo oε απioτευτο oημεio.,Ετoι

6oo τo oωμα τoυ ηρωα γiνεται δυνατ6 και υπερdνθρωπo, τ6oο το alter-egο τoυ

εκδηλωνει ουμπτιbματα αoθ6νεια9, αναπηρiαζ και κοινωνικηq απομ6νωoη9. Eνιil

λoιπ6ν αυτ6 πoυ διαφoροπoιο6oε τoν Superman του 1938 απ6 τo alter-ego τoυ ηταν

μια απλη μυωπiα (τα παρoιμιiυδη γυαλιd του Clark Kent), η διαφoρd των διiο

oωμdτων αμβλriνεται 6oo τα comics πρooεγγiζoυν την κoυλτο6ρα των ν6ων των

δεκαετιrilν 6Ο και 70. oι ν6οι υπεραoπιoτ69 τoυ καλoιi επιδεικvιiουν 6λo κα1 πιo

oοβαρ69 αναπηρiεg (ο Matt Murdock/Daredevil εiναι τυφλ69, ο Don Blake/Thοr εivαι

κουτo69, o Freddy Freemar/Capitain Marvel 61ει υπoοτεi ωq παιδi ooβαρ6 ατυμμα

και o Bruce Wayne/Batman, v6αq oειρ&q, εiναι παραπληγικ69).
,oπωq ο βαoιλι6q τoυ Kantorowicz, o super-ηρωαζ, ετερo1ρoνιoμ6νη φιγοriρα τηq

oriγ1ρονηq μεγαλoπρ6πειαζ, 61ει δr5ο oιilματα, 6vα ελαττωματικ6 και 6να ιδανικ6,33.

To ..ιδιωτικ6,, τoυ oιilμα εiναι oκληρωτικ6 και ανdπηρο, ενiο τo ..δημ6oιο,, oiυμα τoυ

εiναι τ6οo πρoικιoμwo, πoυ γiνεται 1ιμαιρικ6. To γεγον69 πωζ ο ηρωαζ εvδεδυμθνοq,

γiνεται υπερdνθρωπoq, τoνiζει την δυνατ6τητd, τoυ να απελευΘερωθεi απ6 την υλικη

διd,oταoη τoυ οωματ69 του. Mπορεi μηπωζ κανεfq να θεωρηoει ..συγκεκριμ6νο,, 6vα

oωμα τo oποio εκφεtiγoνταg απ6 τoυq ν6μoυζ τηζ βαρr1τηταg και τηζ φυοικηg,

ταξιδεriει oτoν 1iυρo και στoν p6νο; To oιi:μα τoυ Super-ηρωα εiναι" δυνητικd"

απαλλαyμ6νo απ6 την δλη,6πω9 απαλλαγμεvoq εiναι και o κυβερνoναliτηq, o oπoiοq

παραδiδεται d'υλog oτην δυνητικδτητα.

., o.δnog αυτ69 τηg αφηγηματικηg ο,υγγεvειαg θ1ει τεθεi απ6 τοv Eco, U. (1976). o μδθoq τoυ
S^uperman. Communicαtions, 2 4' o'a' 24-40.
,, Κantorοwicz,F'. (1957). The king's Τwo Bοdies: Αn Ε'ssay in Political Τheοlogy during the Middle
Αge. Princenton: Princenton University Press.
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Aυτη η δυνατ6τητα για 6λλειψη υλικ6τητα9 επιτυyγaνεται 1dρη σε μια διαδικαoiα

παρ6μβαoηζ τηζ τεχyoλογiαq στoν oργανικ6 φορ6α του oιilματοg. Κατd, τη γ6wηoη

του o ηρωαζ των comics εiναι ουνηθωq 6να ..λdθoq τηg φιioηg,,, 6να9 μεταλλαγμθνoq

οργανιoμ6q, μια θλιβερη ανωμαλiα. ΣυνηΘωg πρoζ τo τ6λo9 τηg παιδικηg του ηλικiαg,

xαρη σε μια διορθωτικη τε1vικη (μια ειδικη εξ6oκηoη η εμπλoκη τoυ σε

επιστημoνικ6 πεiραμα) αποκτd υπερ&νΘρωπεg ικαν6τητεq. Για να δημιουργηθεi

λοιπ6ν ο super-ηρωαq 1ρειdζεται μiα 
..τε1yικη του orbματog,,, ικανη να υπερβεi τα

εμπ6δια πoυ θ6τει η riλη, πρooδiδονταq τε1vητ6g ιδι6τητεq oτην ανΘρiυπινη μορφη.

FΙ κυβερνoκoυλτoιiρα επανακτd αυτ6q τιg θεμελιιi:δειg δoμ69 αφηγησηζ με ο1εδ6ν

αυτ6ματο τρ6πo, θ6τoντdq τιg στην διd,θεοη εv6g o1εδiου δημιoυργiαq

υπεραvθριilπων* η μετανθρωπων*, δια τηζ μετoυσiωoηq τηg ανθρωπινηζ oωματικηg

μoρφηζ. Για την παραγωγη εv6g δυνητικof avataη πp€πει να τεθor5ν oε λειτουργiα

τε1yολoγικ6g διαδικαoiεg, 6πω9 επioηg και μια μυθογραφικη δραoτηρι6τητα, η οπoiα

φ6ρνει oε αντiΘεοη τα δrio oωματα. H δυνατ6τητα υπ6ρβασηζ των oρfων του

οιi:ματog και επiτευξηζ μιαζ oωματoπoiηoηg ελεr5θερηq απ6 oυμπτωματα αoθ6νεια9 η

θαν&του εiναι λοιπ6ν αφηγηματικd εφικτη, 6ταν o κυβερνoναr5τηq αφυπviζει τα

παιδικd του 6νειρα γriρω απ6 το oωμα τoυ super-ηρωα. H ελπiδα ^για empoνυerment

(..θ6oη oε δδναμη,,) τoυ οiυματoq, που εiναι κοινη τ6oο oτην μυθολoγiα τηg

κυνερνoκoυλτoιiραq 6oo και στιζ ιστoρiεq των μαoκoφ6ρων υπερασπιoτων των

αδυν*των, πραγματοπoιε[ται μ6oω εν69 μεταφυoιoλoyικoδ o1εδioυ πoυ διανοiγει

1&oμα μεταξr5 τoυ φυoικoιi φoρ6α και του d"λλoυ τεμlητor5 και oυνε1rbg

μεταβαλλ6μενoυ oωματoq.

E6ν oε αυτην την περiπτωοη τiθεται θfμα ιδιoπo[ηαηg, αυτ6 oφεiλεται oτο γεγoν6q

6τι η μυθoγραφικη αλληλoυfα εiναι ατεληq. H πριilτη διαφορd μεταξ6

κυβερνoκoυλτοriραq και comics, 6γκειται στo γεγoν6q 6τι o super.ηρωαq

γoμιμoπolεiται να διατηρηοει και τα δδo τoυ oδματα, ενω ο πλoηγ69 των δικτ6ων

πληρoφoρικηq αναγκdζεται να εγκαταλεiψει το 6να, 6γει δηλαδη την τd,οη να

απαρνηθεi τo ανθρcΙlπwo οαρκiο τoυ και να μεταναστεfοει oε 6να πρoooμοιωμ6νο

oωuα.

Δειiτεροg λ6γo9, για

απoτελεi το γεγoν69

οπoioν η θεωρiα τηg ιδιoπoEηoηg δεv εiναι εφαρμ6oιμη,

ψ6γlι τωpα με τoν 6ρo αυτ6ν, εLγαμε προoδιoρioει την

διαδικαoiα εκoδαιαq κα.ι" μoνoαημαντηζ οικειoποiηoηg. 0υδ6ν απ6 τα διio αυτd

κριτηρια δεν αντιoτοι1otiν oτην περiπτωση τηζ διαλεκτικηζ μεταφoρdg των δr5o

oωμ6των. Kατ, αρμν δε θα μπoρor5oε κανεiq να υπoδεiξει κεiμεvo η 6ργo πoυ να

τoν

6τι
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αν6γεται στην επoχη τηg κDβερνoκουλτofραζ, τo oπoio να τtαρατ.i'μπει σαφωζ στιζ

ιστoρfεζ των Super -ηρωων, 6πωq για παραδειγμα παρατιξ4ιτ.oυν στα dλλα δrio εiδη

ιδιοπoiηoηζ πoυ αναλriθηκαν πιo πd,νω. Επιπ}ut'oν, αv και 1τρε7τει να τoνιoτotiν

κd,ποιεg επιμ6ρoυζ oυνεργαoiεq μεταξιi των δριbντων τηg κoυλτοfραζ των comics και"

τηζ κυβερνoκoυλτo6ρα9, εivαι αδfνατον vα εντoπιοτεi η (lπαρξη ανθρcbπων-

συγκoινωνοιiντων δo1εiων. Στην πραγματικ6τητα, οι δημιoυργoi των comics δεν

αο1oληθηκαν με την κυβερνοκoυλτoriρα, εκτ6q oλiγων oκ6πιμων προoπαθειων για

προo6γγιοη των δδo αυτiον κ6oμων, που κατ6ληξαν oε παταγωδειg αποτυfεq, 6πω9 η

oειρd, των Super -ηρωων Cyber Force (1993), η oποiα oταμd,τηoε μ6οα oε λiγoυg

μηνεζ.

Σε 6, τι αφoρd, τoν μονoσημαντo 1αρακτηρα τηg oικειoποiηο.ηg, τα πpαγματα

δεiμloυν πωg πρ6κειται για διαδικαοiα αμoιβαfαg αλληλεπiδρασηζ..Eτοι δεν λεiπoυν

παρεμβdoειg oτoι1εiων τoυ superstratum στo substratum.,Eνδειξη αυτο6 απoτελεi τo

γεγoν69 6τι ο oυμβoλικ6q καν6να9 τoυ μπλε oωματog, πoυ απoτελεi και τo οημεio

μηδ6ν τoυ δυνητικor5 oωματoq, 6πωq ηδη 61ει αναφερθεi, εμφανiζεται ο1εδ6ν

oυγ1ρ6νω9 και στιζ δriο κουλτor5ρεq, λειτoυργrbνταq μdλιοτα εvιο1υτικd και oπτικrbg

αναζωπυρωτικd η μiα για την dλλη. Για παρdδειγμα, οι aτpτγoι και δυνητικd dδλoι

υπoστηρικτ69 των αδυνdτωv, 6πω9 και τα aνatar, εiναι oι πρωταγωνιoτ69 oε διiο

παoiγvωoτεg oειρθq των τελευταiων δεκαετιων, τηζ οειρd,g X-Men τoυ Chris

Claremont (εfδoq oαπoυν6περαq) και των Guαrdiαns τoD Alan Moοre (6πoυ μiα

ομdδα παρανoΤκιbν Super-ηρωων απειλεi την ανθρωπ6τητα). 
,Ετοι ο Kαθηγητηq

Xavier των Χ-Men (εικ6να 9) και o Doc Manhattan (εικ6να 10) κατ61oυν θεTκ69

o1εδ6ν δυνd.μειg, με τoν πpωτo να απoτελεi τον μεγαλriτερο τηλεπαΘητικ6 τoυ

κ6oμoυ, με ικαν6τητεζ να προβd,λλει την εικ6να παντοti μ6οα oτo or5μπαν και τoν

0λλoν, ovτ6τητα καθαρηq ατoμικηq εν6ργεια9, με ικαν6τητεζ μετατροπηg τηg ιiληg

και 1ειραγιilγησηζ τoυ χωρoχρ6νου.

Τoνiζεται επioηg τo γεγoν6ζ πωζ και σε αυτ69 τLc) τΓ,ερ\lττiοoειg δoξdζεται τo

αφηγηματικ6 πρδτυπo τηg αντiΘεoηq μεταξιi του νοooιivτoq οιi:ματοg και τoυ

υπεροiυματoq, δεδoμ6νoυ 6τι ο Kαθηγητηq Xavier εiναι καθηλωμ6νoq oε αναπηρικη

πολυΘρ6να, εvω το οργανικ6 oiυμα τoυ Doc Manhattan εiναι ακρωτηριαομ6νο κατd

φρικτ6 τp6πo οε αiθoυoα zruρηνικiυν δoκιμιi:ν.

Και εiναι o iδιoq ακριβωq μυθoγραφικ69 πυρηναg που αναδιiεται και oτιg δrio oειρ6q

και 6μ τo μεμoνωμεvο Θθμα του διπλοr1 oιilματog. To μη1ανικ6 oτοι1εiο εiναι επioηq

παρ6ν (o Xavier oυμβιωνει με τoν ηλεκτρονικ6 εγκ6φαλο Cerebro ενω ο Manhattan
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χρησιμoπoιειται απ6 την κυβ6ρνηoη ωq ..μη1ανη πoλ6μoυ,,), 6πωq επioηg και η

εσωτερικη γvιboη (το μπλε oιilμα αντιoτοι1εi με την αoτρικη μoρφη τoυ Xavier, ενiυ

ο Manhattan oυμμετ61ει στην συμπαντικη oυνομωoiα του πεφωτιομ6νoυ oζιμανδtiα).

Aν και η κυβερνοκoυλτοr5ρα φαiνεται να iγει αντιγρ&ψει την διαλεκτικη o16oη που

δι6πει τo ανθρωπιvo νoοoriν /μετανθρωπινo επαναγε\,η/ημ6νο oiυμα απ6 τα δr5ο

oωματα των Super-ηρrilων, oριoμ6να oτoι1εiα απoδεικvιiουν πωζ υφiοταται, 61ι

ιδιοποiηoη, αλλd, επiδραoη και αφηγηματικη παραδρoμη, πoυ εκδηλωνoνται γtiρω

απ6 κ&ποια oημεiα επαφηq μεταξιi substratum και superstratum. Eiναι iοωq οε αυτo

τo oημεio 6που τo δυνητικ6 oiυμα τ6μνει την εlκoνoπλαοiα των κινουμ6νων o1εδiων,

oε αυτ6 τo oημεio πoυ γiνεται εμφανηg o δεομ6q με τo κεiμενο του Theophile Gautier

που αναφ6ρθηκε oτην αρμ1 τηg ανd,λυσηζ. Kαι εiναι ακριβcbg η κoινη ρiζα τηq

μυθoγραφικηq παρ6δooηζ τoυ ευρωπαiκoιi μυθιoτoρηματoq τoυ 19ou αιιi:να πoυ

oυo1ετiζει τιq διiο αυτ6q αιτιoλoγiεg' Ακολουθωνταq την οκ6ψη τoυ Umber1ο Eco

(1978)34, Θα μπoρor5oε κανεig να υπoθ6oει πωζ τα δυνητικ0 oωματα, 6πωq και οι

εvδεδυμ6νoι ηρωεq των Kινoυμ6vων o1εδiων, καταχωρoriνται στην ρητoρικη γενεα,

πoυ περνd μ6οω του κ6μητα Mοnteοhristo τoυ Γιdwη Αγι6wη και τoυ Rοcambοle-

oriγ1:oνoι ηρωεζ, οι οπoiοι, αντiθετα απ6 τoυg ημιθ6ουq των ελληvικων μr5θων και

απ6 τoυq tππ6τεc' του Mεoαiωνα, διακατΕγoντατ απ6 διακαη επιθυμiα να ξεφιiγουν

απ6 την μoiρα τoυg και vα την αλλdξουν. Τo περιπετειcbδεg μυθιoτ6ρημα βαoiζεται

στην ατoμικη και ουλλoγικη επιθυμiα για κατdρριΨη των περιoριoμων πoυ κοινωνiα

και ανΘρωπινη φιioη Θ6τουν, εκφρdζεται στιζ ιoτορiεq των Super-ηρiυων, αλλd και

στην κουλτotiρα cyber, μ6oω τηζ πρ6θεoηq για υπ6ρβαoη τηζ μoρφηζ τoυ

ανθρiυπινου oiυματοq και επαναδημιoυργiαg τoυ, με τη βοηθεια τηg τε1vολoγiαq. Θα

μπoρoδoε λoιπ6ν κανεiq να συμφωνηoει με τον Eοο, o oποiοg ιo1υρiζεται 6τι oι

super-ηρωεg απoτελoδν οημερα την πλ6oν επιτυμμ6νη λα.ilcη μετουoiωoη τoυ

(Jbermensch τoυ Niτoε, με τη διαφoρd 6μωq πωq αυτ6 πoυ ο Γερμαν6q φιλ6oοφοq

περι6γραφε σαν .. 
γ6φυρα μεταξf ανθρcilπoυ και Θεοri,, δw μπορεi να ταυτiζεταl με

τoν Nαζi Aρειο Γiγαντα αλλd με τoν ..υπερ6νθρωπo των μαζι1lν,,, δηλαδη τaw cοmics.

H κυβερνoκουλτoriρα, στην πανανθρcilπινη και μετανθρωπινη παραλλαγη τηζ, μπορεi

.o Eco, U. (197s). Ι1 Superuomo di Massa: Retorica e Ιdeolοgia nel Romanzo Popolare. Milan:

Bompiani.
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ενδε1oμ6νω9 να δωoει διθξoδo oτην 6κφραση τoυ iδιoυ ακριβωg φανταoτικo6, για να

εκπληριilοει τoν δικ6v τηq oκoπ6j5.

6. Συμπ6ραομα: Miα ν6α αiοΘηοη τoυ οdrματοq

Kατ0 τη δι0ρκεια των δ6κα τελευταiων ετιbν τoυ αιiυνα που μ6λιq παρηλθε, oτov

Δυτικ6 K6oμo 6λαβε γωpα ψiα πρooπdθεια ριζικηζ αναν6ωoηq τηq αioθηoηg τoυ

οιi:ματοg, πρoοπd,θεια πoυ σε μεγdλο βαθμ6 απtτυγε. Ι] κυβερνoκoυλτo6ρα

πρooπ*θηoε να επιβdλλει 6ναν ν6ο προοδιoριoμ6 τoυ τι εiναι κoινωνικd αποδεκτ6

σαν oωμα, πρooδiδοντ6g του τoν 1αρακτηρα εφημερου η και καταργcilνταq

θεωρητικd, την σαρκικη του υπ6oταoη. Αυτ6 απoτ6λεοε αδιαμφιoβητητα πρoκλητικη

θ6oη, δεδoμ6νoυ 6τι προιbθηoε 6να ιδεiυδεq τoυ oiυματοg τo οποio ακ6μα και oημερα

αγγiζει τα 6ρια τoυ μη δυνατο6. Παρ6λα αυτd η επικρατοtioα δυoπιοτiα μαq δεν

απoφ6ρει καν6να αποτ6λεoμα. F{ d,πoψη των ooφων τoυ18ou, η οπoiα αρνεiτo

επiμoνα 6τι η ψυμ εiναι απαραtτητη για την επιβiωση του oiοματοg, μdλλoν

εμφανιζ6ταν oτα 6μματα των ανΘριilπων ηq επoμq, το iδιo απαρ6δεκτη με την

dποψη των ..κυβερνoενθουoιαoμ6νων,, πoυ αρνofνταν πωζ η ο&ρκα εiναι απαραiτητη

για την επιβiωoη του orbματog.

Σημερα oι oκανδαλιoμ6νεq αντιδρdoειq δεν αφoρoδν πλ6oν τo δυνητικ6 oiυμα. Απ6

την αρμ του ν6oυ αιωνα, με το τ6λoq τηg N6αg oικονoμiαζ και τιζ επενδfoειg των

Kρατιilν oτην αοφdλεια των ηλεκτρoνικiυν δικτυων, η κυβερνoκoυλτoliρα και η

μυθoλoγiα τoυ oωματog πoυ ευαγγελiζεται, 61oυν περι6λθει σε λανθdνoυoα

καταoταoη. Eiναι dκρωg φυoιoλoγικ6 τo γεγoν69 6τι η oτdoη πoυ επικρατεi γ6ρω απ6

αυτ6 το θ6μα, τ6oo τηq κοινηg γvωμηζ, 6oo και των επιστημ6νων, εiναι oτdoη

6βουλη και ανotioια, σαν να επρ6κειτo για υπερβoλικ0 εξεζητημενεq oυζητηoειq για

να λαμβ6νoνται oοβαρ&. Αυτη 6μω9 η αδιαφορiα o1ετικd με 6να ζητημα τ6oο ακραio

αλλ& και τ6οο πρ6οφατo χ,oνολογικd, απoτε}"εi 6γι μ6νo ολοφ6νερo oημdδι

κακoπιoτiαq, αλλ& και z[Vευματικd ανεriΘυνη οτdoη.

Ι{ κακoπιoτiα εiναι 6κδηλη 6ταν αφori παρι1λθει η ιδεoλoγικη ευφορiα, πoυ

τρoφoδοτεiται απ6 την υπερβoλικη 1ρηoη μθoων τηg κυβερνοκoυλτοr1ραg, η κοινη

αioθηoη αντιμετωπiζει με αναιδη η και με 1λευαoτικ6 ακ6μα τρ6πο την πιθαν6τητα

..δυνητικoποiηoηg τoυ oωματοq,,. Αυτ6q εiναι ο τυπog ηq δυoπιoτiαq πoυ oημερα

εκδηλωνεται ε6κολα, κd,τι πoυ δεν ο,υν6βαινε 6ταν τo οyber ηταν ακ6μα στo απ6γει6

.u Σu 6, τι αφoρd, oτουg δεομoιig μεταξf Νiτoε καιtranshumanism βλ6πε Αnsell-Pearsοn, Κ, (1997).

Viroid Life' Perspectives on Nitzsche and the Tranhuman Cοnditiοn. London: Routledge.
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τoυ κα1η κοινη γvιilμη oυναινο6oε στη νoμιμoπoiηο"η τoυ εκπεφραoμενoυ λ6γου για

ην τε1yoλoγικη επαναγ6wηση τoυ oιilματog.

Tιilρα πχξoν κανεtg δεν τολμd να ισμ)ριστεi πωg τo ..μ6λλoν θα εiναι δυνητικ6,,. Tα

πρoαιoθηματα για Hλεκτρoνικη Αποκ6λυΨη πoυ δι6διδαv oρκιoμενεq Καoοdνδρεg

αποδεiμηκαν λανθαoμ6να και 6τoι, τiυρα Θα πρ6πει να ληφθεi η 7τνευματικη ευθδνη

για να αναλυθεi τL ακριβcΙlq ουν6βη στην πρ6oφατη ιoτoρiα τoυ οιilματoq.

Aπoπ6ψπoνταg αυτην την τ6ο.o ριζοoπαoτικη μυθoλoγiα με αδιαφoρiα και 1λεriη,

κινδυνεriουμε να βρεθοr5με χωρiζ αντιοιilματα 6ταν αυτη αναδυθεi εκ ν6oυ, 61oνταq

επιπλ6oν απωλ6oει 6, τι καλ6 εi1ε να μαg μdθει.

H fμαιρα αυτη του οcbματog oτoi1ειωoε τo κoιν6 αioθημα, τιg λ6γιεq oυζητηοειq και

τoυg καν6νεq αιoθητικηg για π&νω απ6 δ6κα 1c6νια. Θα πρ6πει να διερευνηθεi πωg

μια τ6τoια φανταοιακη καταoκευη 6λαβε χωρα. Πρooπαθηoαμε εδιb να

απoτυπωooυμε μια ιo.τoρiα και μια χαρτoγραφfα. Aναφερθηκαμε oτιg o16oειq μεταξυ

κυβερνοκουλτοfραg, μεταμoντερνιoμori και φεμινιoμot5, αντικoυλτoιiραq και New

Αge, βιομη1ανiαζ των cοmics των super-ηριilων και pop εικονoπλαoiαq.

Παρατηρηoαμε πιilg κdθε 6να απ6 αυτα τα πνευματικd περιβdλλoντα ειo6φερε, με

6ναν ιδιαiτερo τρ6πo, στην κατασκευη εν6q μυΘολoγικο.is πρoτδπου. Διακρiναμε τρειg

τρ6πoυq ενoωμdτωoηq αυτων των θεμd,των στη μυΘολoγiα τoυ δυνητικoυ αναtαr: την

ιδιοπoiηoη τoυ στοιχεiου τηg ειρωνεfαq (εκτροπη), την ιδιoπoiηση τoυ oτοι1εiου τηq

ιδεολoγiαq (πρoπαydνδα) και μiα μη ιδιoπoiηoη @π{δραoη επιπ6δου substrαtum)' Εν

oυνε1εiα δεiξαμε πιbg. για μια συγκεκριμ6νη 1ρoνικη περiοδo, θναq κoινωνικ6q δρων,

η κυβερνoκoυλτοfρα, μπ6ρεοε να διαπραγματευτεi, λiγο ωq πoλιi επiτηδεg, λiγo ωq

πoλ6 εκ τoυ πονηρoιi, μiα ν6α αioΘηoη τoυ oιilματog, τηζ μoρφηg του, τηζ

λειτoυργiαζ του, τηζ χρησηζ τoυ, των δυνdμεων και των oρiων του.

Yοτερ6γραφο: Λoνδiνο, 18 Ιανoυαρiου 2004,

Kυριακη απ6γευμα στo μετα-ψηφιακ6 Λoνδiνο' Στo Limehouse τα start-up θ1oυν

κλεioει εδιil και ωρα. Tα lοfts τoυ Canary WharΓ 61oυν νοικιαoτεi πaΧη απ6 τ6τε πoυ

oι μαθητευ6μενoι εκατoμμυριοδ1oι τηg N6αq oικονoμiαq τα εγκατ6λε1Ψαν. 
,FΙoαν

6λοι τουg πλo6oιoι και ..πρo1ωρημ6νoι,, εδω και δυ6 1ρ6νια. Tιi:ρα o6τε oτα mail

τουg δεν απαντοιiν και 6λα τα oαββατoκδριακα παiζoυν ποδ6oφαιρο.

Mε περιμ6νoυν στo Ρrimrose Hill να πιofμε κdτι. Παiρνω το μετρ6, ανταπ6κριση στο

Piccadilly. Περιμ6νονταζ στην απoβdθρα, βλ6πω μια διαφημιση για 6να φdρμακo για

τo oυνd1ι. ..Τo clear yοur head,,: 
,Ενα καραφλ6 ημιδιd,φανο μπλε ανΘρωπdκι μου

1αμογελd.
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Eivαι αυτ6, τo aνatat, που παριστdνει τo oκιdμρo για κd,πoια φαρμακευτικη εταιρεiα;

Δε μπoρεi να εivαι αυτδ' Δεν εiναι οtiτε το κατ&λληλo μ6ρo9, ofτε ο κατ&λληλog

ρ6λoq. Aκ6μα-ακ6μα ο6τε και το κατdλληλo slοgan.

Παρ,6λα αυτ& τo βλ6μμα τoυ εiναι ηρεμo και η αναπνευστικη τoυ oδ69 φανερ6

απoσυμφoρημενη. Lτyo παρ&ταιρη για υπ6ο1εση επαναγ6wηoηq. Αλλd για τoυζ

δrioκoλoυg καιροιig που περν6με, αg εiναι...
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ΓΛΩΣΣAPΙo
KYBEPNOKOYΛΤOYΡA:

Yπoκoυλτor5ρα ο'την oπoiα προο1ωρηoαν επιοτημoνεζ, πανεπιστημιακοi ερευνητ69,

εραoιτ61yεq ..πληροφορικd,ριoι,,, καλλιτ61vεg και oπαδoi πoλιτικcbν oργανiοοεων. Tα

πρωτα βηματα τηq κυβερνoκoυλτοfραq ανdγονται στη δεκαετiα του 80, 6πoυ η

κoυλτo6ρα hacker αλλd και τoυ personal οοmputer ηταν oε πληρη ανdπτυξη.

Aπoτελεi 6μωq o1ετικd πρ6oφατο φαιν6μενo, τo oπoio oυνδ6εται με τηv τερdοτια

επιτυγiα τηq Δυνητικηq Πραγματικ6τητα9 και τoυ Διαδικτfου oτη δεκαετiα του 90.

Αν και η Aμερικdνικη συνιστιboα (κυρiωζ τo Kαλιφορν6ζικo cyberdelic), ηταν,

κυρiωg oτην αρ1η εξαιρετικd παρor5oα, δεν μπoρεi κανε[g να αρνηθεi πωq η

Κυβερνοκoυλτοfρα απoτ6λεoε κiνημα oε παγκ6oμια κλiμακα. ,Eτoι, EυριΙlπη και

Αoiα €παιξαν τον fδιο καΘoριοτικ6 ρ6λο στην ανd,πτυξη και διdδοoη τηζ.

Πρωταρμκ6 τηζ διακιiβευμα αποτ6λεoε η αξιoλ6γηση τηζ επiδραοηg των N6ων

ΤεpoλογιcΙlv Πληρoφορικηζ και Eπικoινωνtαg στoν κoινωνικ6 ιoτ6 και στoν τp6πo

ζωηg, θ6μα oτo oπoio oι oπαδoi τηq Kυβερνoκoυλτοfραg καταθ6τoυν πoικiλεq αλλd

και αντιφατικ69 απ6ψειq, oι τε1vo-ενθoυoιαομ6νoι, κυρiωg Αμερικdνoι και

Γιαπων6ζoι, πεπειoμ6νoι πωζ oι N6εg Tεpoλoγiεq θα θ1oυν oαv απoτ6λεoμα

περιoo6τερη ελευθερiα, μεγαλ6τερη διακiνηοη ιδειi:ν αλλd και οικoνομικη ευμd,ρεια,

αντιτiθενται στουζ Nεoλoυδiτεg, (κυρiωg Eυρωπαiοι, των oπoiων πρωταρ1ικη

μ6ριμνα εiναι η ανdδειξη των υλικων κινδιiνων και o απ0νθρωπoq 1αρακτηραg πoυ

κριiβει η cyber oκ6ψfl.

CYBERDELΙC:

Pειiμα oκ6ψη9 πoυ dνθιoε οτην Kαλιφ6ρνια απ6 1988 ψ6γ,ρt και 1993, γδρω απ6

πρooωπικ6τητεζ τηζ hippie αντικουλτoιiραg τηg δεκαετiαg τoυ 60, 6πωq τον Timothy

Leary κα1 τoν John Perry Barlow. Συνoθηλευμα ψυ1εδελικiυν ναρκωτικrbν,

ανατολικoιi πVευματισμo6, αριoτεριομoδ, New Αge oικoλoγiαq αλλ6 και δυνητικηq

πραγματικ6τηταζ (τo ν6ο LSD), τo cyberdelic επ6βαλε παντof oτoν κ6oμo το

διiυνυμο κυβερνoκουλτo6ρα l naΙf oυτοπιoμ69. Αν και ο ρ6λο9 τoυ cyberdeliο υπηρξε

oυoιιbδηg για την διd,δοoη του cyber oτo mainstream κoιν6, οημερα κd,πoιoι

πιoτειioυν πωζ η συνεισφoρd τoυ oτo ευρt5τερo κiνημα θα πρ6πει να επανεκτιμηθεi.

CYBERPUNK:

Eiδοq επιστημoνικηg φανταoiαq πoυ dνθιoε μεταξri 1984 και 1991. I{ πρooπτικη για

τo μ6λλoν πoυ o1 oυγγραφεig τoυ cyberpunk δι6διδαν, aγγιζαν 6να εiδog πεoιμιoτικo6

φoυτoυρισμoιi. Σε ιfuαν κ6oμo Aπoκd.λυψηg, 6πoυ κυριαρ1οriν oι πολυεθvικ6q ,
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μοναδικoi π6λoι αντioταoηq απoτελofν oι παρ6εq αναρ1ικων πειρατων τηζ

πληροφoριΦg. H αιoθητικη cybeφunk θ6λει την τε1voλoγiα να διειοδriει κd,τω απ6

το oιbμα. Tοriτo προδποθ6τει την παντα1οδ παρoυoiα των υπoλoγιoτων, oι οποioι

κατακτotiν το ανθρiυπινo οrbμα και τo μετατρ6πουv oε cybοrg. Στo πpωτo και πλ6ον

γvωοτ6 οybeφunk μυθιoτ6ρημα, στoν Nευρoμdντη Q98\ τoυ William Gibsοn, το

ανθριilπινo orbμα 6γει την δυνατ6τητα να ειo1ωρησει στιζ μη1αν69, oυνδε6μενο oε

6ναν κυβερνο1ωρo δεδoμενων, πρoκειμ6νoυ να διαφriγει την φθορ& και την αoθ6νεια

τηq οdρκαq, η oπoiα καταφρoνητικd καλεiται ..φυλακη απ6 κρ6α9,,. Aπ6γειo και

τ6λοq τoυ cybeφunk 1ρονoλoγofνται μεταξιi 199Ι και 1993, oπ6τε τo κiνημα

oταματd, να εμφανiζεται περιθωριοπoιημ6να και γlνεται τρ6πoq ζωηg τoυ oυρμoti για

τoυg ν6oυ9 αναρ1ικοfq oπαδor5g τηg πληρoφορικηg.

CYBORG:

Επi λ6ξει oημαiνει κυβερνητικ6q oργανιoμ6q, oν μεταξri ανθριilπoυ και

ηλεκτρoμηχανικηζ ουοκευηq. ι{ λ6ξη πρωτoεμφανioτηκε τo 1960, 6ταν δrio

επιoτημονεζ τηζ NASA, oι Nathan Kline και Manfred Clynes, πρ6τεwαν να

εξερευνηoουν και να απoικioουν εξωγηινoυg κ6oμoυq, προoΘ6τoνταζ oτο ανθριilπινo

oιΙ:μα μια μηχανικη κ6ψoυλα εμπλουτιο.μ6νη με βιομμικ6q oυoiεq, 6τoι ωoτε vα

διαοφαλιoτεi η επιβiωoη τoυ. Στη oυν61εια το cyborg π6ραoε oτη λoγoτε1yiα και

οτιq ταινiεζ επιστημoνικηq φανταο.iαg, 6πoυ και απoτfλεoε μ6ρog τηg oρδηg των

κακιbν poμπ6τ, ανθρωπoειδcbν τερdτων και τεχyητων ανθρcbπων' Tελικd, oτα μ6oα

τηg δεκαετiαq του 80, o αγγλooαξωνικ69 φεμινιoμ6q το υιοθ6τηοε, μεταβdλλoντdg το

oε γκρoτ6oκα καρικατofρα τηq κατασκευασμενηζ ταυτ6τηταq, πoυ η κoινωνiα 61ει

υπoκριτικd απoδiυoει oτιg γυναiκεq.

PoSTHUMANΙSM:

Φιλoooφικη τd,οη, η oπoiα διακηρ6oοει το τfλοg τoυ κλαooικoιi ανθρωπιoμοf τηg

Aναγ6wηoηζ. o Aμερικαν6q κριτικ69 λoγoτε1viαq Ιhab Hassan τo |977, αφo"6

επεξεργ6oτηκε κdπoιoυq oυλλoγιoμοrig τωv Barthes και Foucault 1αρακτηρισε την

oημερινη υπ6oταoη τoυ ανΘρωπoυ σαν ..pοsthuman ',. To |992, μετd τηv

αξιοoημεiωτη επιτυfα 6κθεoη9 πoυ 6φερε αυτ6ν τoν τiτλo, η 6wοια υιoθετηθηκε απ6

την αμερικ6νικη και ευρωπα'iκη πανεπιoτημιακτ1 κoιν6τητα. Το pοsthuman

χαρακηριστικ6 oυνiοταται στην πρoοδευτικη εξαδλωoη τoυ'oiυματog εξ αιτiαg και

10ρη oτιq τε1vολογiεg τηq πληρoφορικτ1g, πoυ τo παραπi'μπoυν στην ..δυvητικ6τητα,,.

Στην προοπτικf1δηλαδη oriμφωνα με την oπofα τα αντικεiμενα διατρ6γoντατ απ6

ψηφιακοriq κωδικεg, o1 oπoiοι μεταβ&λλoυν κ&θε φυoικη πραγματικ6τητα σε
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πληρoφορiα. o posthumanism βρiοκεται oημερα οε φd,oη αναδiπλωoηζ, εξ αιτiαg τηg

γενικευμ6νηq απoδυv&μωο.ηg τoυ πανεπιστημιακoti posthumanism και τηζ

δημooiευοηg τoυ ομωνδμου δoκιμioυ τoυ Francis Fekuyama, ο oποioq doκηoε

κριτικη aτιc, επtπτωσειg τηζ pοsthuman oκ6ψηq.

TRΑNSHUMANΙSM:

Διεθv6q Πολιτικ6 Κiνημα πoυ εvθαρρriνει την xρηoη μη1ανικων, βιoλογικιilν και

ψυ1oλoγικων τε1vικων, με oκoπ6 την υπ6ρβαoη τηg ανθρωπιvηq υπ6oταoηq,

μεταβ&λλoνταζ τo oωμα και τo πvεiiμα. Tov 6ρo 6θεoε για πρcbτη φoρd o βιολ6γο9

Julian FΙuxley oε δοκiμι6 τoυ με τo iδιo 6νoμα και στη oυν61εια αo1οληΘηκαν με την

6woια αυτην ο ψυ1ολ6γo9 Αbraham Maslow και o μελλoντολ6γo9 Fereidoun M.

Esfandiary (με το ψευδωνυμo FM 2Ο30, o τελευταiog δημοοiευoε πολλd βιβλiα πaνω

οε αυτ6 τo Θ6μα, μεταξ6 1974 και 1989). Σημερα το διεθν69 transhumanist κiνημα

Εγετ διαoπαoτεi σε δrio κλιiδoυg. o πρωτοg εiναι αυτ6q των δημοκρατικων

transhumanists πoυ διακηριioooυν την αν6γκη ιiπαρξηq κρατικrilν ρυΘμiοεων για την

διαoφdλιoη των δικαιωμdτωv, τ6oo των ..μη 
μεταλλαγμwων ανθρωπων,, 6oo και των

transhuman πληθυoμιbν πoυ πoλλαπλαoιd,ζoνται. o δεfτερoq απoτελεi ομdδα δεξιcbν

εξτρεμιοτων των ..extropians,,, oι oπoioι εναντιιilνονται σε κd,θε παρ6μβαoη δημοoioυ

1αρακτηρα και ευαγγελiζoνται την ελεfθερη χρηση των τε1voλoγιιilν με oκoπ6 τoν

περιoριoμ6 τηq παγκ6oμιαq τ0oηq πρoζ το 1d,og (εντρoπiα).
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