
Ο ρόλος της σωματοποίησης στην κατανόησητων online σεξουαλικών συμπεριφορών (cybersex):Μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση
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ΠερίληψηΤο άρθρο επιχειρεί την ανάδειξη της έννοιας της σωματοποίησης ωςτην κατάλληλη, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο συγκρό-τησης των online σεξουαλικών σχέσεων. Το cybersex, θεωρείται σχεδόν α-νεξάρτητο από τη φυσική παρουσία του σώματος. Η διαμόρφωση ευέλι-κτων σεξουαλικών ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δυνητικώνσεξουαλικών κοινοτήτων και του κειμενικού sex, ουσιαστικά προτείνει ότιτο βιολογικό σώμα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στη συγκρότηση τωνonline σεξουαλικών σχέσεων. Παρόλα αυτά έρευνες έχουν αναδείξει ότικαι οι ευέλικτες σεξουαλικές διαδικτυακές ταυτότητες ουσιαστικά αναπα-ράγουν τα βασικά στοιχεία δόμησης των πραγματικών ταυτοτήτων. Άρακαι το σώμα στις online σεξουαλικές σχέσεις αναπαράγει τη μορφή σωμα-τοποίησης που έχουμε στο φυσικό κόσμο, χρησιμοποιώντας τα κυρίαρχαπρότυπα ομορφιάς ή εμπορευματοποίησης. Η σωματοποίηση, η δυναμικήσχέση που διαμορφώνουμε με τα σώματά μας κατά τη διάρκεια εκδήλω-σης της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, είναι επομένως το βασικό αναλυτι-κό εργαλείο για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνταιοι online σεξουαλικές σχέσεις.
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ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.80 AbstractThe article intends to enhance the concept of embodiment as a keyconcept, which helps us comprehend the way that online sexual relation-ships are composed. Cybersex, is considered almost independent from thebody's physical presence. The formation of flexible sexual identities, espe-cially in the case of virtual sexual communities and textual sex, actuallysuggests that the biological body itself, plays no role in the constitution ofonline sexual relationships. However, research has revealed that (even the)flexible sexual online identities actually reproduce the basic constructiveelements of real identities and, consequently, our body in online sexual re-lationships reproduces the same form of embodiment existing in the natu-ral/real world, by using the prevailing standards of beauty or commerciali-zation. The embodiment, the dynamic relationship that we develop withour bodies during the expression of our social behavior, is, thus, the basicanalytical tool for the comprehension of the way that online relationshipsget shaped.
Key words: Cybersex, sociology of body

ΕισαγωγήΤο διαδίκτυο καθημερινά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στοντρόπο διάθρωσης και διεξαγωγής των επικοινωνιών στις σύγχρονες δυτι-κές κοινωνίες. Μάλιστα, η επιρροή αυτή είναι τόσο σημαντική, ώστε μπο-ρούμε να αναφερόμαστε στη συγκρότηση νέων διαδικτυακών κοινωνικώνσχέσεων, οι οποίες φυσικά ορίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο απόό,τι οι παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις, υπερβαίνοντας, τις έννοιες τουχώρου και του χρόνου (Constant, Kiesler & Sproull, 1994. Becker, 1997).Το διαδίκτυο αποτελεί μορφή διαμεσολάβησης και έκφρασης τωνκοινωνικών σχέσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η επέκταση τουδιαδικτύου στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε, ενη-μερωνόμαστε, ψωνίζουμε, κάνουμε διακοπές και μια σειρά από άλλες δρα-στηριότητες και συμπεριφορές το μετατρέπει σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενομελέτης των κοινωνικών επιστημών. Οφείλουμε δηλαδή, ως κοινωνικοί ε-
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πιστήμονες, να μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται ηανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά στο διαδίκτυο, ο τρόπος δηλαδή συ-γκρότησης και λειτουργίας των διαδικτυακών κοινωνικών σχέσεων. Οικοινωνικές σχέσεις δυναμικά, όπως αλλάζουν οι κοινωνίες, τροποποιού-νται και αποκτούν νέα διάσταση και τρόπο έκφρασης και λειτουργίας.Σε αυτό το πλαίσιο και οι σεξουαλικές επαφές και σχέσεις, ως ιστορι-κές έννοιες επίσης σε συγκριμένα πλαίσια (διαδικτυακές), αποκτούν νέαδιάσταση και δυναμική διαμορφώνοντας αυτό που ονομάζουμε cybersex.Αντικείμενο του άρθρου είναι η καταγραφή του τρόπου, μέσω του οποίουοι διαδικτυακές σεξουαλικές σχέσεις δομούνται πάνω σε μια ιδιόμορφηχρήση-αναπαράσταση και εμπορευματοποίηση του σώματος (Feather-stone, 1991a, b).Σε αυτό το πλαίσιο, και προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος συγκρό-τησης των online σεξουαλικών σχέσεων, χρησιμοποιείται η έννοια της σω-ματοποίησης, η οποία μας προσφέρει τη δυνατότητα, όπως θα δούμε ανα-λυτικά, να κατανοήσουμε τον τρόπο εκδήλωσης της κοινωνικής συμπερι-φοράς. Η έκφραση της σεξουαλικής συμπεριφοράς συνδέεται άρρηκτα μετο σώμα και δεν μπορούμε να μελετήσουμε τις online σεξουαλικές σχέσεις,αν δεν μελετήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει το σώμα (σαν παρουσία,αναπαράσταση ή απουσία) σε αυτές (Slater, 1998).Σεξ και σώμα είναι συνυφασμένες έννοιες, και δεν μπορεί να μελετηθείη online σεξουαλική (κοινωνική) συμπεριφορά, αν δεν γίνει αναφορά στησωματοποίηση των χρηστών του διαδικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο αντικεί-μενο μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και χρησιμο-ποιούν το σώμα οι χρήστες στις σεξουαλικές κοινότητες (Ross, 2005). Ηπαραδοσιακή αντίληψη ήταν να θεωρούνται οι σχέσεις αυτές ως α-σώματες, ως σχέσεις δηλαδή στις οποίες το σώμα δεν διαδραματίζει κανέ-να ρόλο. Αντιθέτως, η δική μας πρόταση είναι ότι το σώμα, μέσω της σω-ματοποίησης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση και κατανόηση(για τους κοινωνικούς επιστήμονες) των διαδικτυακών σεξουαλικών σχέ-σεων. Μόνο αν κατανοήσουμε το ρόλο που διαδραματίζει το σώμα (σανφυσική απουσία αλλά σαν παρούσα αναπαράσταση), μέσω της σωματο-ποίησης, μπορούμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε τις συμπεριφορέςαυτές.



ΑΛΕΞΙΑΣ Γ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.82 ΣωματοποίησηΗ μελέτη του σώματος αποτελούσε παραδοσιακά μονοπωλιακό αντι-κείμενο των θετικών επιστημών, με προεξέχουσα την ιατρική, με αποτέλε-σμα το σώμα να είναι για τις κοινωνικές επιστήμες μια «παρούσα απουσί-α» (Shilling, 1993, σελ.19). Οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγοντας τονΚαρτεσιανό δυισμό προσδιόρισαν ως αντικείμενό διαχείρισής τους την αν-θρώπινη συμπεριφορά, την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, δηλαδή,αφήνοντας το σώμα ως «σάρκα» στην ιατρική. Το σώμα αρχικά αντιμετω-πίσθηκε από τις κοινωνικές επιστήμες (αρχικά από την κοινωνική ανθρω-πολογία) απλώς ως ένας χώρος εγγραφής κοινωνικών μηνυμάτων καινοημάτων. Στη συνέχεια όμως και κάτω από την ανάπτυξη της κοινωνιο-λογίας του σώματος, έγινε αντιληπτό ότι προκειμένου να κατανοηθεί πλη-ρέστερα η ανθρώπινη συμπεριφορά οφείλουμε να υπερβούμε τους περιο-ρισμούς που έθεσε ο Καρτεσιανός δυισμός και να συμπεριλάβουμε στην α-νάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και το σώμα, το οποίο θεωρήθηκεως πολύπλοκη βιολογικο-κοινωνική οντότητα, η οποία αποκτά την τελικήυπόστασή της και από τις επιρροές που δέχεται από την εκάστοτε ιστορι-κή κοινωνία. «Ενώ κάποιος μπορεί να αναφέρεται στο αντικειμενικό σώμα,
ως κοινωνιολόγοι θα πρέπει να εστιάσουμε στη… σωματοποίηση (bodiment)
ως μορφή βίωσης (experientiality) του σώματος. Το σώμα θα πρέπει να
προσδιοριστεί τόσο ως αισθητήριο (sensory) όσο και ως σαρκική ύπαρξη»(Turner, 1995, σελ. 236).Κάθε κοινωνία παράγει τη δική της αντίληψη για το σώμα και παράλ-ληλα μορφοποιεί κοινωνικά τα σώματα των μελών της. Τα ντύνει ή ταγδύνει με συγκεκριμένο τρόπο, παράγει μια ιδιαίτερη αντίληψη για την ο-μορφιά, την ασθένεια, κλπ. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, κάτω από τηδιευρυμένη δυνατότητα που μας προσφέρουν οι σύγχρονες ιατρικές τε-χνολογίες (εγχειρήσεις αλλαγής φύλου, πλαστική χειρουργική, μεταμο-σχεύσεις, αποκωδικοποίηση DNA κλπ.), θεωρείται ότι το σώμα αποτελείπροσδιοριστικό στοιχείο της ατομικότητας.Με άλλα λόγια, αναδείχθηκε πως δεν «έχουμε» απλώς σώματα αλλά«είμαστε σώματα». Η σχέση με το σώμα μας είναι δυναμική και παράγεικάθε στιγμή την ίδια την ιδιαιτερότητά μας και την κοινωνική μας συμπε-ριφορά. Δεν μπορούμε επομένως να κατανοήσουμε την κοινωνική δράσηκαι συμπεριφορά, αν δεν μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους ιστο-
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ρικά χρησιμοποιούμε ή καλύτερα μορφοποιούμε σύμφωνα με τις κυρίαρ-χες κοινωνικές αντιλήψεις τα σώματά μας. Είμαστε δηλαδή κοινωνικά σω-ματοποιημένα υποκείμενα.Το σώμα πλέον αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα τόσο ως δυναμικό ενερ-γό συστατικό της κοινωνίας, όσο και ως η υποκειμενική βίωση της συμμε-τοχής στην κοινωνία, η οποία αναδεικνύεται μέσω της φαινομενολογίαςδιαμορφώνοντας μία σωματοποιημένη κοινωνιολογία (embodied ή corpo-real sociology) (Williams & Bendelow, 1998. Burkitt, 1999. Crossley, 1995).«Σημαντική για την κοινωνιολογία του σώματος είναι η ιδέα της σωματο-
ποίησης ως διαδικασίας. Δεν έχουμε σώματα, μάλλον σωματοποιούμαστε
(become embodied) ως συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων. Η σωματοποίηση
μας είναι μία ιστορική κατασκευή» (Turner, 1995, σελ. 235). Η φράση τουTurner αναδεικνύει τον ενεργητικό ρόλο του σώματος στη μορφοποίησητου κοινωνικού και τη σχέση αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ σωμα-τοποίησης και κοινωνίας. Επιπλέον, το σώμα δεν μπορεί να θεωρηθεί στα-τικό, καθώς η σωματοποίηση είναι δυναμική διαδικασία ανακατασκευήςτου σώματος (νέος-γέρος, υγιής-ασθενής κλπ.). Το σώμα είναι ζωντανό καιμεταβλητό όσο και η κοινωνία που συνεχώς διαμορφώνεται και εξελίσσε-ται. Οι επιλογές σωματοποίησης και ο έλεγχος του σώματος και των δρα-στηριοτήτων του, είναι βασικό στοιχείο στην κοινωνικοποίηση του ατόμου(Kelly & Field, 1996). Η κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, επηρεάζεται τό-σο από τη φυσική του εμφάνιση (φύλο, χρώμα, σωματότυπος κ.λπ.) όσοκαι από τις επιλογές που κάνει στην ιδιαίτερη σωματοποίησή του (π.χ.πλαστική χειρουργική).Συμπερασματικά, το θεωρητικό πλαίσιο της σωματοποίησης, προτεί-νει πως το σώμα αναδεικνύεται στις δυτικές κοινωνίες πέρα από ένα σύ-νολο βιολογικών προδιαγραφών (άνδρας-γυναίκα, δυνατός-αδύναμος,χονδρός-αδύνατος κλπ.) επάνω στις οποίες εγγράφονται οι εκάστοτε ι-στορικές κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και αρχές σε ενεργητικό, πρω-ταρχικό συστατικό της ατομικής ταυτότητας και της εκδήλωσης της κοι-νωνικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, οι τρόποι με τους οποίους τα άτομαδυναμικά μορφοποιούν τα σώματά τους (σωματοποιούν τις κοινωνικές ε-πιταγές) προσδιορίζονται βέβαια από τις ευρύτερες κοινωνικές δομές (πχ.ιδεολογία, σύστημα εξουσίας, ταξικό σύστημα κλπ.), αλλά διατηρούν τηδυνατότητα να έρθουν σε αντιπαράθεση με αυτά και να τα τροποποιή-σουν. Με άλλα λόγια, η σωματοποίηση μάς προσφέρει τη δυνατότητα να
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καταλάβουμε τόσο την κοινωνική δράση όσο και τη σχέση της με την κοι-νωνική δομή (Turner, 1995). Είναι αδύνατο συνεπώς να κατανοήσουμετην ανθρώπινη συμπεριφορά, αν δεν προσδιορίσουμε το άτομο ως πρωτί-στως σωματοποιημένο υποκείμενο.

Η Σωματοποίηση της ΣεξουαλικότηταςΗ σεξουαλική επαφή είναι βιολογική λειτουργία, με σκοπό την αναπα-ραγωγή του είδους (παρότι δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή). Με το πέρα-σμα των αιώνων έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αισθανόμαστε σεξουαλική
επιθυμία και να βιώνουμε τον οργασμό ως μία ιδιαίτερα έντονη μορφή φυ-
σικής και συναισθηματικής ηδονής. Το σεξ έχει αναχθεί σε σεξουαλικότητα∙
ή μάλλον σε «πολλές μορφές» σεξουαλικότητας (McNair, 2005, σελ. 14). Με-λετώντας την ιστορία της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, διαπιστώνουμεότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανθρώπινης σεξουαλικότητας(Foucault, 1981). Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, παρατηρού-νται διαφορετικές δομές σεξουαλικότητας και το άτομο αντιλαμβάνεται τησεξουαλικότητα του επηρεασμένο από την κουλτούρα της εποχής του, τακοινωνικά πρότυπα και την προσωπική του επιθυμία (McNair, 2005. Binik,2001. Young, 2002).Παράλληλα, παρατηρούμε ότι τα σεξουαλικά συναισθήματα εξατομι-κεύονται με τρόπο που κάθε άτομο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα,βιώνοντας με μοναδικό τρόπο τη σεξουαλικότητα του (Weeks, 2003). Η
σεξουαλικότητα δεν είχε διακριτή ύπαρξη όσο η σεξουαλική συμπεριφορά
ήταν συνδεμένη με την αναπαραγωγή και με τις γενεές (Giddens, 1991, σελ.227). Σήμερα, η σεξουαλικότητα αποτελεί ιδιότητα του εαυτού μέσα σε ένα
αναστοχαστικό και αυτοαναφορικό σχέδιο ζωής. (Giddens, 2005, σελ.15).Αναπτύσσουμε και επινοούμε ποικίλες μορφές σεξουαλικών ταυτοτήτων,απελευθερωμένες από την αναπαραγωγική μας ικανότητα, συγκροτώνταςέτσι την ιδιαίτερη ατομική ταυτότητά μας.Παρότι ο φεμινισμός και η σεξουαλική επανάσταση έδωσαν κοινωνικήυπόσταση σε ομάδες όπως οι γυναίκες και οι ομοφυλόφιλοι, οι σεξουαλι-κές τους συμπεριφορές συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη καταναλωτικώντάσεων, εμπορευματοποιώντας τις φαντασιώσεις, την ηδονή και την από-λαυση (Turner, 2008). Το σεξ πουλάει, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία
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τεράστια βιομηχανία (McNair, 2005. Turner, 2008). Το γυμνό και το πορνόέχουν εισχωρήσει στο λεγόμενο life style, αποτελώντας μία νέα τάση σε-ξουαλικότητας και σωματοποίησης. Περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, βι-ντεοκλίπ, ταινίες κ.λπ. διαχειρίζονται τη σεξουαλικότητα του ατόμου, κα-τασκευάζοντας νέα πρότυπα αισθητικής. Η σωματοποίηση της σεξουαλι-κότητας ξεκινάει από το ντύσιμο του σώματος ως τις κινήσεις, τη σεξουα-λική κουλτούρα και τους κοινωνικοπολιτικούς περιορισμούς. Το άτομο σωματοποιείται με γνώμονα τα κοινωνικά πρότυπα πουλαμβάνει, σε συνάρτηση με τις προσωπικές του επιθυμίες και επιλογές. Σεαυτό το πλαίσιο, πρωταγωνιστικό ρόλο στις ημέρες μας παίζει η εικόνατου σεξουαλικού σώματος στην οθόνη του υπολογιστή, στην τηλεόραση,στις αφίσες, στις τέχνες, στα έντυπα, στον καθρέφτη, η εικόνα που παρου-σιάζουμε ως σωματοποιημένα άτομα στα μάτια των άλλων. Στις σύγχρο-νες δυτικές κοινωνίες σταδιακά ξεπεράσαμε την ανηθικότητα του πορνό,που κυριαρχούσε μέχρι πριν δύο δεκαετίες, ενώ παράλληλα αναπροσδιο-ρίσαμε το πορνό με βάση τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής (εμπορευματο-ποίηση, εμφάνιση διαδικτύου κλπ.). Εξαιτίας της διάδοσης του διαδικτύουκαι της ευκολίας πρόσβασης σε αυτό η κυρίαρχη εικόνα του σεξ είναι αυτήπου συναντάμε σήμερα σε ιστοχώρους (εικόνες, βίντεο) και σε βίντεο κο-ριτσιών τα οποία κάνουν στριπτίζ μπροστά σε μία web camera. Το διαδί-κτυο, ως νέο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης, αποτελείπηγή έκφρασης των νέων σεξουαλικών τάσεων. Η δυνατότητα της χρήσηςτης ψευδωνυμίας δίνει την ελευθερία στους χρήστες να εκφράσουν τη σε-ξουαλικότητα τους, μέσα σε δυνητικές κοινότητες στις οποίες οι ίδιοι έ-χουν επιλέξει να είναι μέλη.

Κυβερνοχώρος και ΣώμαΗ δημιουργία του κυβερνοχώρου προσφέρει τη δυνατότητα εγκαθί-δρυσης μίας νέας ποιότητας κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες χαρακτηρίζο-νται από την αποπροσωποποίηση των κοινωνικών επαφών και την ιδιό-μορφη μορφή συνύπαρξης και επικοινωνίας, η οποία λειτουργεί σε έναπαγκόσμιο επίπεδο, υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς περιορισμούςτου χώρου και του χρόνου (Giddens, 1992). Η δυνατότητα παραγωγήςπολλαπλών ευέλικτων ταυτοτήτων, απομακρύνει το άτομο από την κοι-
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νωνική ταυτότητα (offline) που έχει κατασκευάσει με βάση την ιστορία,την παράδοση, τον πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά του βιολογικού τουσώματος (όπως φύλο, χρώμα και σωματική διάπλαση). Το διαδίκτυο έχειτη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτόμας, την ταυτότητά μας και τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους(Turkle, 1996).Η επαφή στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους, σεπραγματικό χρόνο, καθώς τα πολυμέσα δίνουν τη δυνατότητα οπτικοα-κουστικής επικοινωνίας (κάμερα, μικρόφωνο, οθόνη, κίνηση, ήχος κ.λπ.).Στην επαφή των χρηστών δεν δίνεται βαρύτητα στην ηλικία, το φύλο καιτα υπόλοιπα σωματικά χαρακτηριστικά του ατόμου, παρά είναι αρκετή ηεπιθυμία συμμετοχής στην κοινότητα με τη δυνητική ταυτότητα που ο κά-θε χρήστης έχει κατασκευάσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστεςδεν έχουν δει ποτέ τα άτομα (τα σώματά τους) με τα οποία επικοινωνούν(Gwinnell, 1998). Οι νέες τεχνολογίες μορφοποιούν το υποκείμενο σε νέαβάση. «Το αποτέλεσμα είναι ένα υποκείμενο το οποίο έχει μορφοποιηθείκαι συνεχίζει να επανα-μορφοποιεί νέες σχέσεις με την τεχνολογία, η οποίαέχει γίνει προσδιοριστική για την ανάπτυξή του» (Worthington, 2002, σελ.193). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, εμφανίζονται νέες μορφές σωμα-τοποίησης, όπως τα μετα-σώματα3, τα avatars4 και τα δυνητικά σώματα,
                                                3 Τα μετα-σώματα (posthuman), είναι ανθρώπινα σώματα που έχουν δεχτεί τεχνολογικήπαρέμβαση (Rutsky, 1999). Ο σκοπός των επεμβάσεων δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της υ-γείας ή την παράταση του θανάτου και της γήρανσης, αλλά και την επιλογή του ανθρώπουνα επεμβαίνει στο σώμα και να το ελέγχει (π.χ. μέθοδοι αναπαραγωγής, κλωνοποίηση κλπ.).Μετα-σώματα, είναι και οι κυβερνο-οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν  εμφύτευση τεχνητώνστοιχείων στο ανθρώπινο σώμα (Biocca, 1997). Χαρακτηριστικό παράδειγμα επέμβασηςπάνω στη βιολογική δομή του σώματος είναι ο Stelarc (Engström &  Selinger, 2007). Τα με-τα-σώματα, θεωρούνται ως νέα μελλοντική μορφή σωματοποίησης, που θα επηρεάσει τηλειτουργία και τη δομή του βιολογικού σώματος, καθώς και τη σχέση του ανθρώπου με τηφύση (Bostrom, 2005).4 Το avatar είναι η δυνητική αναπαράσταση του χρήστη, η οποία εκφράζει το πώς θέλει τοάτομο να είναι το σώμα του, αναδεικνύοντας και πτυχές της ταυτότητας του. Η προέλευσητης λέξης avatar, είναι από την σανσκριτική λέξη Avatāra, που σημαίνει ενσάρκωση(Wikipedia – Avatar (computing), http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_%28icon%29). Εν-σαρκώνει δηλαδή το άτομο, το φυσικό του σώμα σε ένα δυνητικό περιβάλλον και αλληλε-πιδρά με τα υπόλοιπα avatars, με συμπεριφορά επηρεασμένη από τις πρόσωπο με πρόσω-πο σχέσεις (Becker & Mark, 1999.  Kirkpatrick, 2007). Κατά την Barbara Becker (1997), μέ-σω του avatar, το άτομο εκφράζει και αναδεικνύει την επιθυμία του να ελέγχει το σώματου.
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τα οποία προσφέρουν μια νέα αναπαράσταση του «εγώ» του χρήστη (Yee,Bailenson, & Ducheneaut, 2009), η οποία λαμβάνει χώρο στις δυνητικέςκοινότητες, δίνοντας του την αίσθηση ότι έχει μία «φυσική» παρουσία(Casanueva & Blake, 2000). Το δυνητικό σώμα, δεν είναι απαραίτητα η α-ναπαράσταση του φυσικού σώματος. Το άτομο, μέσα στο δυνητικό περι-βάλλον, αποκτάει πολυδιάστατη μορφή και η σωματοποίηση του απελευ-θερώνεται από το μονοδιάστατο βιολογικό του σώμα. Αυτό δεν σημαίνειότι παύει να είναι ιδιαίτερο και μοναδικό ως ύπαρξη. Κατά κάποιο τρόποδημιουργεί πολλές μοναδικότητες του «εαυτού» του, στα πλαίσια των δια-δικτυακών σχέσεων και των προτύπων που τους διακατέχουν, ενώ πα-ράλληλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιολογική του υπόσταση. Ανα-καλύπτει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης του εαυτού του εντός των δυ-νητικών κοινοτήτων, με τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών (Levy,1999). Η δυνατότητα επανεφεύρεσης και διαμόρφωσης της δυνητικήςταυτότητας του ατόμου, του δίνει, για πρώτη φορά, την αίσθηση ότι μπο-ρεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το βιολογικό του σώμα, το οποίο δεντο έχει επιλέξει. Η αίσθηση της μη οριοθετημένης και ατομικά ελεγχόμενηςυπόστασης και η ελευθερία επιλογής, δίνουν στο άτομο τη δυνατότητασυμμετοχής σε δυνητικές κοινότητες με την υιοθέτηση πολλαπλών ταυτο-τήτων.Η online αναπαράσταση του φυσικού σώματος, μπορεί να πραγματο-ποιηθεί με τη χρήση avatar, η δομή του οποίου εξαρτάται άμεσα από τιςδυνατότητες που παρέχει το εκάστοτε δυνητικό περιβάλλον (από ανδρεί-κελο, μέχρι μία εικόνα μερικών εκατοστών), με το ψευδώνυμο που μπορείνα αποδίδει κάποια φανταστικά ή μη χαρακτηριστικά του βιολογικού σώ-ματος (ψευδώνυμα όπως: σωματαράς, κουκλίτσα, τίγρης κ.α.), ή ακόμη μετην αυτοπαρουσίαση του ατόμου παραθέτοντας στο προφίλ του κάποιαστοιχεία της φυσικής του υπόστασης (π.χ. ύψος, φύλο, ηλικία, κ.α.). Σε κά-θε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να δώσει χαρακτηριστικά του σώματοςπου θέλει να γνωρίσουν τα μέλη της κοινότητας στην οποία συμμετέχει. Τακίνητρα του, για την παρουσίαση της δυνητικής του υπόστασης, οι επιλο-γές του και οι πεποιθήσεις του σχετίζονται με τις ευκαιρίες (δυνατότητες)που του παρέχει το εκάστοτε δυνητικό περιβάλλον και ο σκοπός συμμετο-χής στη δυνητική κοινότητα, και είναι ανεξάρτητα από τα βιολογικά χαρα-κτηριστικά του. Τα μέλη των δυνητικών κοινοτήτων μπορούν να είναι απολύτως α-
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νώνυμα και να γνωρίζονται μόνο μέσα από τα ψευδώνυμά τους, βιώνονταςόμως το συναίσθημα της ύπαρξης οικειότητας και δεσμού. Η επικοινωνίαμέσω γραπτού κειμένου, η απουσία κοινωνικού διαχωρισμού και η ευκαι-ρία του να κατασκευάζεις ή να κρύβεις στοιχεία της προσωπικότητας σου,είναι χαρακτηριστικά που συναντάμε στις δυνητικές κοινότητες (Suler,1996, 2005). Οι σχέσεις όμως που δημιουργούνται μέσα σε αυτές, προσο-μοιάζουν χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών σχέσεων της φυσικής ζω-ής. Οι διαδικτυακές σχέσεις, χαρακτηρίζονται από συχνότητα, συντροφι-κότητα, εθελοντισμό, αμοιβαιότητα, οικειότητα και διάρκεια στο χρόνο
(Duck, 1983. Perlman & Fehr, 1987. Blumstein & Kollock, 1988. Feld,1982). άτομα που ήδη γνωρίζονται, επικοινωνούν διαδικτυακά, και άτομαπου γνωρίζονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε δυνητικές κοινότητες,συναντιούνται σε πραγματικές συνθήκες (Wellman & Tindall, 1993).

Cybersex5

Η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο το μετατρέπει στο βασικότεροχώρο αναζήτησης σεξουαλικού περιεχομένου (Cronin & Davenport, 2001.Joinson, 2003. Whitty, 2003b). Το Cybersex έχει χαρακτηριστεί ως σεξουα-λική επανάσταση με περισσότερα από 100.000 sites να προσφέρουν σε-ξουαλικά προϊόντα (Carnes, 2001. Cooper, Boies, Maheu, & Greenfield,2001). Παρόλα αυτά ο όρος  cybersex δεν έχει οριστεί απόλυτα. Ένας αρχι-κός ορισμός μπορεί να είναι ότι αποτελεί κάθε μορφή σεξουαλικής εμπει-ρίας που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή ή μέσω διαδικτύου, προσδί-δοντας όμως μια γενική και ασαφή εικόνα καθώς χάνεται η έννοια της αλ-ληλεπίδρασης. Η McRae (1996), ορίζει το cybersex ή το δυνητικό σεξ ως«ένα γενικό όρο για την ερωτική αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων τωνοποίων τα σώματα δεν μπορούν ποτέ να έρθουν σε επαφή» (σελ. 243). Οιonline σεξουαλικές δραστηριότητες, περιέχουν όλο το εύρος των σεξουα-λικών δραστηριοτήτων, που μπορεί να αφορούν την ενημέρωση, το εμπό-ριο, την υποστήριξη κ.α. καθώς και την εύρεση ερωτικού συντρόφου σε έ-να ευρύ φάσμα των online υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. websites,online chat rooms, forums) (Döring, 2009). Το cybersex, συμπληρωματικά
                                                5 Για μια παρουσίαση της βιβλιογραφίας βλέπε, Griffin-Shelley, E. (2003).
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προσδιορίζεται ως η συμμετοχή σε σεξουαλικής ικανοποίησης δραστηριό-τητες, που πραγματοποιούνται με τη χρήση του διαδικτύου. Για παράδειγ-μα, είναι η παρακολούθηση ερωτικών βίντεο, εικόνων, η ανταλλαγή σε-ξουαλικών φωτογραφιών, η συμμετοχή σε σεξουαλικούς διαλόγους, όπουγια παράδειγμα οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν φαντασιώσεις σχετικές μετη μεταξύ τους ερωτική συνεύρεση, και άλλα, που μπορεί όλα αυτά νασυνδυάζονται με αυνανισμό.Σε γενικές γραμμές, το cybersex συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο καισυμμετέχουν (στην περίπτωση του κειμενικού σεξ) δύο άτομα που πλη-κτρολογούν μηνύματα ο ένας στον άλλο, χρησιμοποιώντας chat υπηρεσίες,όπως το Microsoft Messenger (msn) και το ICQ. Μπορεί επίσης, να πραγ-ματοποιηθεί σε chat rooms που φιλοξενούν διάφορες δυνητικές κοινότη-τες, όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα ιδιωτικό chatroom, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ίδιοι και τα άτομα που θα προσκα-λέσουν. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να εμπλουτί-ζεται με την ανταλλαγή δεδομένων με ερωτικό περιεχόμενο (φωτογραφί-ες, βίντεο, εικόνες κ.α. είτε προσωπικά, είτε από το διαδίκτυο) (Daneback,Cooper, & Mensson, 2005. Waskul, 2002).Οι online σεξουαλικές δραστηριότητες, όπως υποστηρίζει η Döring(2009), δεν θα πρέπει να περιγράφονται ως μία μορφή «εικονικής ψευδο-σεξουαλικότητας» ως μία ελλιπής αναπλήρωση του «πραγματικού σεξ»,αλλά μια εναλλακτική μορφή σεξουαλικής έκφρασης. Το cybersex, «γεννή-θηκε» μέσα από την αλληλεπίδραση των χρηστών του διαδικτύου και δενπρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι αφύσικο ή ανήθικο (Carvalheira &Gomes, 2003. Döring, 2000. Ross, Rosser, & Stanton, 2004).Συνήθως, τα άτομα που κάνουν cybersex είναι άγνωστα μεταξύ τουςκαι γνωρίζονται πρώτη φορά στον κυβερνοχώρο. Οι μεταξύ τους συζητή-σεις ποικίλλουν και το εύρος τους είναι από φλερτ μέχρι «βρώμικες» συνο-μιλίες, δίνοντας πολύ λεπτομερειακές περιγραφές για την πράξη της συ-νουσίας. Αυτός ο τρόπος του «δυνητικού» σεξ, επιτρέπει στα άτομα να εξε-ρευνήσουν τη σεξουαλικότητα τους, να δοκιμάσουν πράγματα που δεν έ-χουν δοκιμάσει ή σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν την πρόθεση να δοκιμά-σουν εκτός διαδικτύου (Daneback, Cooper & Månsson, 2005). Το cybersex,πέρα από τη συνεύρεση άγνωστων μεταξύ τους ατόμων, μπορεί να πραγ-ματοποιηθεί στο πλαίσιο μίας ήδη υπαρκτής σχέσης (πχ. ζευγάρια πουζουν σε διαφορετική τοποθεσία). Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
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ως ένας ασφαλής τρόπος σεξουαλικού πειραματισμού ή και ως ένας εναλ-λακτικός τρόπος συνεύρεσης περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων(π.χ. ομοφυλόφιλοι). Επίσης, το cybersex μπορεί να είναι αυτοσκοπός ή νααποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μία πραγματική γνωριμία πρόσωπο μεπρόσωπο (Barak & Fisher, 2002).Για τη λειτουργία του online σεξ, απαραίτητη είναι η κατασκευή τουδυνητικού προφίλ, όπου ο χρήστης επιλέγει τα χαρακτηριστικά που θαπαρουσιάσει στους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αναζητήσει τοάτομο που επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του, με βάση τα χαρακτηριστικάπου τον ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές πιθανότητες ναγνωρίζονται άτομα που ταιριάζουν μεταξύ τους (Whitty, 2007, 2008. Pi-azza & Bering, 2009). Μέσω της ανωνυμίας-ψευδωνυμίας το άτομο αισθά-νεται απελευθερωμένο από τα κοινωνικά πρότυπα της σεξουαλικότηταςκαι μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις σεξουαλικές του τάσεις, που ενδεχο-μένως έκρυβε (McKenna, Green, & Smith, 2001). Η ελευθερία της αυτό-παρουσίασης, μετατρέπει το άτομο σε κυρίαρχο του δυνητικού του σώμα-τος. Βιώνει αρχικά την αποσωματοποίηση και στη συνέχεια περνάει στοστάδιο της διαμόρφωσης του δυνητικού εγώ (εκ νέου σωματοποίηση). Ω-στόσο, το cybersex δεν είναι αποσωματοποίηση εφόσον η σεξουαλικήπροσομοίωση βιώνεται σε σωματικό επίπεδο και φυσικά γνωρίσματα καισωματικές αντιδράσεις απεικονίζονται μέσω των κειμενικών μηνυμάτων.Το cybersex, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τους εαυ-τούς τους με μία πιο ελκυστική όψη. Οι χρήστες του διαδικτύου είναι πιοάνετοι στο να φανερώσουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους(Rosen, Cheever, Cummings & Felt, 2008). Εξαιτίας της ανωνυμίας και τηςαπομακρυσμένης επικοινωνίας, τα άτομα αισθάνονται ασφαλή να εκφρα-στούν, «κρυμμένοι» πίσω από μια οθόνη (Walther, 1993, 1996). Η αντίλη-ψη της εμπιστοσύνης, της οικειότητας και της αποδοχής έχουν τη δυνατό-τητα να ενθαρρύνουν τους online χρήστες να χρησιμοποιούν αυτές τιςσχέσεις ως μία βασική πηγή συντροφικότητας και συνεύρεσης (Lawson &Leck, 2006). Κατά τον Walther (1996) και την Turkle (1996) αρκετοί χρή-στες αισθάνονται πιο άνετα με τα άτομα που επικοινωνούν μέσω διαδι-κτύου, παρά με τα άτομα που είναι μαζί στην πραγματική τους ζωή6.
                                                6 Το cybersex εμπεριέχει και κινδύνους όπως η πιθανότητα εκδήλωσης συμπτωμάτων εθι-σμού «cybersex εξάρτηση», κυρίως στους άνδρες (Schwartz & Southern, 2000) και η υπερ-
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Κατά την Döring (2009), «η διαδικτυακή σεξουαλικότητα μπορεί να έ-χει επιδράσεις σε σεξουαλικές συμπεριφορές και ταυτότητες» (σελ. 1090),σε γενικότερο επίπεδο (σεξουαλική κοινωνικοποίηση), τροποποιώντας καιτις offline σεξουαλικές συμπεριφορές. Οι πιο διαδεδομένες μορφέςcybersex κατά την Döring (2000) είναι: το virtual reality-based cybersex (ηθεωρητική προς το παρόν αλληλεπίδραση σωμάτων εξ αποστάσεως, με τηχρήση ειδικής στολής και κράνους, με τη χρήση τρισδιάστατων, οπτικοα-κουστικών και απτικών μέσων (Blair, 1998)), το video-based cybersex (ό-που οι συμμετέχοντες επικοινωνούν -λεκτικά και σωματικά- με τη χρήσηweb camera σε πραγματικό χρόνο) και το text-based cybersex (η πιο διαδε-δομένη μορφή cybersex που στηρίζεται στο διάλογο που αναπτύσσεται σεπραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο chat room, όπου άτομα με ψευδώνυμα πε-ριγράφουν τις επιθυμίες τους και κάνουν δυνητικό σεξ). Πέρα από αυτέςτις τρεις θα προσθέσουμε ακόμα μία, το cybersex σε παιχνίδια διάδρασης,τα MMOG -Massively Multiplayer Online Games (τρισδιάστατα δυνητικάπεριβάλλοντα στα οποία οι παίκτες-χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,αναπτύσσοντας και ερωτικές σχέσεις, όπως  το Red Light Center (http://www.redlightcenter.com/), όπου οι παίκτες-χρήστες έχουν ως βασικόσκοπό το cybersex βιώνοντας μία δυνητική σεξουαλική επαφή.Στο κειμενικό (chat) cybersex, φαίνεται πως η σημασία του σώματοςπεριορίζεται: «η ομορφιά του εικονικού μέσου είναι ότι το φλερτ βασίζεταιστα λόγια, στη γοητεία και στην αποπλάνηση, όχι στη φυσική έλξη και έν-δειξη» (Levine 2000, σελ. 565). Παρόλα αυτά στην έρευνα της Whitty(2007), οι χρήστες θεωρούσαν ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό απόόσα παρουσίαζαν, ήταν η εξωτερική εμφάνιση τους. Στον κυβερνοχώροφαίνεται το σώμα να αναδημιουργείται (ως αναπαράσταση, ως ανακατα-σκευή). Στις κειμενικές συνομιλίες οι χρήστες περιγράφουν πώς μοιάζει τοσώμα τους και πώς αισθάνονται. Ως εκ τούτου, αν και το φυσικό σώμα δενείναι παρών, δεν παύει να παίζει το ρόλο του (Whitty, 2003a. Whitty,2003b. Whitty, 2005). Για να εμφανιστεί το σώμα στον κυβερνοχώρο πρέ-πει να παρουσιαστεί μέσω του κειμένου. Στις κειμενικές cybersex επαφές,εφόσον οι φυσικές ενδείξεις του σώματος (όπως η επικοινωνία με τα μά-

                                                                                                                       βολική κατανάλωση σεξουαλικού περιεχομένου (Daneback, Ross & Månsson, 2006.Griffiths, 2001). Ο εθισμός στο cybersex φαίνεται να αφορά εξίσου και τα δύο φύλα (Ferree,2003). Άλλη μία αρνητική διάσταση είναι η λεγόμενη online απιστία  (cyberinfidelity)(Hertlein & Piercy, 2006. Mileham, 2007. Young, 2006).
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τια, το χαμόγελο, το άγγιγμα) είναι  απούσες, αλλά σημαντικές για την έ-ναρξη μίας σεξουαλικής επαφής, αναπτύσσονται νέοι μέθοδοι παρουσία-σης των σωματικών ενδείξεων (νέες μορφές σωματοποίησης). Η πιο δια-δεδομένη μέθοδος, είναι η περιγραφή της εμφάνισης του σώματος ή τωνκινήσεων, μέσω του κειμένου, συχνά με την προσθήκη κάποιων emoticons(emotion+icons) (Whitty, 2003a, 2005). Τα emoticons είναι σχέδια που γί-νονται από γραμματικά σύμβολα και αποτελούν μια εναλλακτική μορφήέκφρασης (χαμόγελο ☺, κλείσιμο του ματιού ;), φιλί :* κ.α.), ως υποκατά-στατα της γλώσσας του σώματος (Piazza & Bering, 2009. Whitty, 2003b).Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να αναπαρασταθούν όλες οι εκφράσεις τουσώματος και έτσι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κώδικες επικοι-νωνίας, όπως ο η/φ/τ (ηλικία/φύλο/τοποθεσία) κώδικας (Greenfield &Subrahmanyam, 2003), για να μοιραστούν πληροφορίες της ταυτότηταςτους, επιταχύνοντας και τη μεταξύ τους γνωριμία.Ο χρήστης δημιουργεί το προσωπικό του προφίλ χρησιμοποιώντας ωςβασικό στοιχείο της αυτό-παρουσίασης του, τη δημιουργία ψευδωνύμου ήαλλιώς όνομα χρήστη (Subrahmanyam, Greenfield, & Tynes, 2004). Το ό-νομα χρήστη (nickname), ως ελεύθερη ατομική επιλογή, εξυπηρετεί τηνκαθιέρωση της online ταυτότητας αναγνώρισής του χρήστη, «την επέκτα-ση του εαυτού του» (Barnes, 2003)7. Οι χρήστες, δίνουν μεγάλη έμφασηστη σημασία του ονόματος κάποιου χρήστη (Wallace, 2001). Η αυτο-παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή των επιλογών του ατόμου, σχε-τικά με το ποιές πληροφορίες θα παρουσιάσει, τι θα αποκρύψει και κατάπόσο θα μπει στη διαδικασία της εξαπάτησης (Schlenker, 2002.  Schlenker& Pontari, 2000. DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 2003. Gibbs,Ellison & Heino, 2006. Whitty, 2007). Μπορεί ένα άτομο κατά τη διάρκειατης αυτο-παρουσίασης του, επιδιώκοντας να εμφανιστεί συμπαθές στουςυπόλοιπους, να παραλλάξει κάποια στοιχεία-χαρακτηριστικά του, ώστε νααυξήσει τις πιθανότητες να προσελκύσει τους δυνητικούς συνομιλητέςτου8 (Feldman, Forrest, & Happ, 2002). Με τον τρόπο αυτό, τους δίνεται
                                                7 Σε μια έρευνα 260 ονομάτων, η Barnes (2003) διαπίστωσε ότι σχεδόν τα μισά κωδικο-ποιήθηκαν ως «ονόματα σχετικά με τον εαυτό», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν συνειδητήαντανάκλαση του εαυτού.8 Έρευνες υποστηρίζουν ότι η εξαπάτηση στα on-line ραντεβού, ισχύει μόνο εν μέρει. Σε έ-ρευνα της Whitty (2007), τα μισά άτομα του δείγματος (51%) παραποιούν τα χαρακτηρι-στικά τους, καθώς υπερβάλλουν για κάποια στοιχεία τους, δίχως να χρησιμοποιούν κατά-
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και η ελευθερία να εξερευνήσουν νέους «δυνητικούς εαυτούς», τους οποί-ους δεν θα μπορούσαν εκφράσουν και να στηρίξουν με την ίδια άνεση στηνκαθημερινότητα τους, εξαιτίας των κοινωνικών προτύπων και περιορι-σμών (Bargh, Fitzsimons, & McKenna, 2003). Κατά συνέπεια, οι χρήστεςτου διαδικτύου, έχουν τη δυνατότητα της επιλεκτικής αυτό-παρουσίασης(Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002. McKenna, Green & Gleason, 2002.Walther, Slovacek & Tidwell, 2001). Οι on-line συμμετέχοντες, μπορούν νακατοικήσουν σε οποιοδήποτε σώμα επιθυμούν, νεανικό, ελκυστικό ή ακό-μα και σώμα του αντίθετου φύλου. Επομένως, ενώ το σώμα δεν είναι φυ-σικά παρών, κατά τη διάρκεια των on-line αλληλεπιδράσεων, ασκεί επιρ-ροή στις online επαφές (Wack & Tantleff-Dunn, 2008). Ελλείψει της άμεσηςφυσικής επαφής μεταξύ των συνομιλητών, τα χαρακτηριστικά όπως το ύ-ψος, το βάρος και η ηλικία μπορούν να παραποιηθούν εύκολα, οι φωτο-γραφίες να μονταριστούν και η κοινωνική θέση και το εισόδημα να πα-
                                                                                                                       φορα ψεύδη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν τηνίδια τακτική στην κατασκευή του προφίλ τους. Σε έρευνα των Toma, Hancock & Ellison(2008) το 81% των συμμετεχόντων είπαν ψέματα τουλάχιστον για ένα από τα χαρακτηρι-στικά τους. Το βάρος ήταν πολύ συχνά αναληθές, ακολουθώντας το ύψος, και λιγότερο η η-λικία. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι πολλές από αυτές τις ψευδής πληροφορίες θα ήτανδύσκολο να γίνουν αντιληπτές και σε μία πρόσωπο με πρόσωπο επαφή (Toma, Hancock &Ellison, 2008). Οι συμμετέχοντες επίσης επέλεγαν και ανέβαζαν τροποποιημένες ή έστω λι-γότερο αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τους εικόνας φωτογραφίες. Στην έρευνα τηςWhitty (2007), οι γυναίκες επέλεγαν «glamour» φωτογραφίες (χρησιμοποιώντας ακόμα καιπαλιότερες φωτογραφίες τους). Αυτό θεωρεί ότι στηρίζεται στο γεγονός, ότι οι άντρες ε-γείρονται σεξουαλικά από εικονικά ερεθίσματα (βλ. Ellis & Symons, 1990. Townsend, 1993.Townsend, & Wasserman, 1997). Από τη στιγμή που οι άντρες, φαίνεται να προτιμούν νέεςκαι ελκυστικές γυναίκες (Buss, 1994. Lance, 1998. Woll & Cozby, 1987), οι γυναίκες, έχουντην τάση να δίνουν βαρύτητα στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους εμφάνισης. Απότην άλλη, στην έρευνα της Toma και των συνεργατών της (2008), οι άντρες παράλλαξανστοιχεία που αφορούσαν την κοινωνική τους θέση, προφανώς για να είναι πιο επιθυμητοίαπό τις γυναίκες. Εάν το άτομο έχει φωτογραφία του στο προφίλ του, η φωτογραφία θα α-ποτελέσει το αμέσως επόμενο χαρακτηριστικό του στοιχείο, για την αναγνώριση του απότα υπόλοιπα μέλη (Toma, Hancock & Ellison, 2008). Η φωτογραφία του θα συνδέεται άμε-σα με την πραγματική του φυσιογνωμία και έτσι θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παρά-γοντας για το ίδιο, να χρησιμοποιήσει ψευδή στοιχεία στο προφίλ του (Donath & Boyd,2004). Ένα σημαντικό στοιχείο που δηλώνουν τα άτομα στην CMC, είναι το κοινωνικό τουςφύλο, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εξακριβωθεί (Rollman, Krug, &Parente, 2000). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν ο Cooper και οι συνεργάτες του (1999),μόνο το 1% των ατόμων αλλάζουν το κοινωνικό τους φύλο όταν μπαίνουν στο διαδίκτυογια cybersex,
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ρουσιαστούν με αναληθή στοιχεία (Madden & Lenhart, 2006)9.Σε έρευνες, καταγράφεται ότι οι γυναίκες κάνουν περισσότερο cyber-sex από ότι οι άντρες (Cooper, Scherer, Boies & Gordon, 1999. Daneback,Cooper & Månsson, 2005). Ωστόσο, σε άλλη έρευνα (Boies, 2002), τα απο-τελέσματα του δείγματος (με μέσο όρο ηλικίας τα 20 χρόνια) έδειξαν ότι οιάντρες, στο cybersex, ήταν περισσότεροι. Επίσης, το cybersex είναι ιδιαί-τερα δημοφιλές μεταξύ των ομοφυλόφιλων και των bisexual αντρών(Ross, Rosser & Stanton, 2004. Ross, Rosser, McCurdy & Feldman 2007.Træen, Nilsen & Stigum, 2006). Μεταξύ των υποθέσεων που κατέγραψανοι Piazza και Bering (2009, σελ. 1260), είναι ότι οι άντρες, κυρίως, θαμπουν σε chat rooms με σκοπό τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, ενώ οιγυναίκες, κυρίως, θα μπουν σε chat rooms για να φλερτάρουν. Επίσης,στον τομέα της σεξουαλικότητας στο διαδίκτυο, η Döring (2009) υπο-γραμμίζει ότι υπάρχει ελλιπές επιστημονικό υλικό. Οι περισσότερες επι-στημονικές έρευνες εστιάζουν σε μεμονωμένες ομάδες χρηστών, όπωςτους έφηβους (Boies, Knudson, & Young, 2004), ή σε μεμονωμένα φαινό-μενα, όπως η απιστία στο διαδίκτυο (Hertlein & Piercy, 2006), η σεξουαλι-κή παρενόχληση online (Barak, 2005), η αποτροπή του HIV με τη χρήσητου διαδικτύου (Rietmeijer & Shamos, 2007), η επιρροή της διαδικτυακήςπορνογραφίας στο γάμο και στην οικογένεια (Manning, 2006), κ.α..

ΣυμπέρασμαΣε γενικές γραμμές, το σώμα «υπάρχει» στο διαδίκτυο. Η ανάγκη τωνχρηστών να βιώσουν την ύπαρξη του σώματος ακόμα και σε ένα «χώρο»που δεν έχει υλική υπόσταση, ευνοεί την ευρηματικότητα του ατόμου ναδημιουργεί νέες μεθόδους ανάπλασης του σώματος, ανάλογα πάντα με ταμέσα που έχει στη διάθεση του. Το απελευθερωμένο δυνητικό σώμα όμως,φαίνεται να μην είναι απόλυτα ελεύθερο, καθώς οι καθημερινές επιρροέςπου επιδέχεται από τα κοινωνικά πρότυπα των ελκυστικών σωμάτων, ε-
                                                9 Σε έρευνα των Gibbs, Ellison & Heino (2006), αναφέρεται ότι το 86% των ατόμων πουσυμμετείχαν σε μία δυνητική κοινότητα συνεύρεσης ατόμων, θεωρούν ότι πολλοί συμμετέ-χοντες παραποιούν τη φυσική τους εμφάνιση. Επιπλέον, αρκετά άτομα θεωρούν την εξα-πάτηση ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα των on-line συναντήσεων (Madden & Lenhart,2006).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 95
πηρεάζουν ακόμα και τη δυνητική του υπόσταση. Έτσι, παρότι το άτομο έ-χει τη δυνατότητα να πλάσει το πρότυπο που το ίδιο θα ήθελε να έχει, τοπρότυπο αυτό συνήθως ταυτίζεται με το κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο, μεβάση τις προσδοκίες του αντίθετου φύλου. Οι αλλαγές όμως που πραγμα-τοποιεί το άτομο στο δυνητικοποιημένο του σώμα, σε σύγκριση με τοπραγματικό, δεν είναι συνήθως ακραίες. Πιθανόν το άτομο ακόμα και στιςπεριπτώσεις που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε μία πρό-σωπο με πρόσωπο συνάντηση, με το άτομο που συνομιλεί, παρόλα αυτά οκορμός της παρουσίασης του εαυτού του στηρίζεται στα πραγματικά τουχαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, λειτουργεί πάντα με γνώμονα το φυσικότου σώμα. Επιπλέον, από τη στιγμή που τα άτομα που συμμετέχουν σε δυ-νητικές κοινότητες, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση, συνειδητοποιούν ό-τι πολλοί συνομιλητές τους παραποιούν τα χαρακτηριστικά τους, εν γνώ-σει τους συνομιλούν με άτομα, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ένα φα-νταστικό εαυτό, που δεν θα έχει, ίσως, καμία σχέση με τον πραγματικό ε-αυτό. Πολύ πιθανό να μην τους ενδιαφέρει πώς πραγματικά είναι η εμφά-νιση του ατόμου με το οποίο συνομιλούν, παρά αρκούνται στη φανταστι-κή-κατασκευασμένη εικόνα που τους προσφέρεται.Με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν, γεννιούνται ποικίλα ερωτή-ματα, σε σχέση με τη δυνητική σωματοποίηση του ατόμου και της σεξουα-λικότητα του. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα διεξαγωγήςκοινωνιολογικών εμπειρικών ερευνών, τόσο ποσοτικών, με online ερωτη-ματολόγια, όσο και ποιοτικών με συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύ-ξεις βάθους προκειμένου να κατανοηθεί η κοινωνική διαδικασία που ακο-λουθεί το άτομο στην κατασκευή της αυτοπαρουσίασης του, το βαθμό εκ-μετάλλευσης της ψευδωνυμίας και της νέας του ταυτότητας, σε συνάρτη-ση πάντα με το σώμα του, πραγματικό και δυνητικό. Επίσης θα πρέπει ναμελετηθεί κατά πόσο το υποκείμενο θεωρεί ότι οι συνομιλητές του παρου-σιάζουν ένα διαφορετικό εαυτό από τον πραγματικό τους και κατά πόσοαυτό επηρεάζει την cybersex εμπειρία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετα-σθεί η αξία των σχέσεων, εάν υπάρχει διάθεση για συνέχιση της συνομιλί-ας σε άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας (που μπορεί να παρέχει περισσότερεςδυνατότητες ή μεγαλύτερη διάρκεια στην επαφή) και πρόθεση για πρό-σωπο με πρόσωπο επαφή των συνομιλητών. Συμπληρωματικά, θα πρέπειναν καταγραφεί η άποψη που έχουν οι συμμετέχοντες για το σώμα κατάτη διάρκεια του cybersex. Πιο συγκεκριμένα, πώς βιώνουν το δικό τους
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σώμα, το σώμα του συνομιλητή τους καθώς και τη διαδικασία του cyber-sex. Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσο τα υποκείμενα θεωρούν ότιη εξωτερική εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική τους ζωήoffline και online.Όλα αυτά τα ερωτήματα στο πλαίσιο της σωματοποίησης θα μαςπροσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συ-γκροτούνται οι σεξουαλικές διαδικτυακές σχέσεις και το ρόλο που διαδρα-ματίζει το σώμα σαν φυσική απουσία στη συγκρότησή τους, οδηγώντας ε-ντέλει σε νέες μορφές σωματοποίησης ή πολλαπλής σωματοποίησης.
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