
Περίληψη
οι νεότερες μορφές βιντεοπαιχνιδιών ανοίγουν νέες δυνατότητες για τη σω-

ματική δράση και την ανάπτυξη της φαντασίας. ςτο παρόν κεφάλαιο, αυτές οι

νέες μορφές εξερευνώνται μέσω δύο μελετών περίπτωσης σε πολυμεσικές

αθλητικές δραστηριότητες με την κονσόλα «Nintendo Wii», στις οποίες ο χει-

ρισμός του παιχνιδιού πραγματοποιείται από απτικές σωματικές κινήσεις. οι

κοινωνικο-τεχνικοί δεσμοί μεταξύ του σώματος και της εικόνας του σώματος

εξερευνώνται ως μια αν-οικεία πραγματοποίηση του κόσμου. η επιτελεστική

χρήση των νέων μέσων επιτρέπει στον/στη δρώντα/δρώσα (actor-actant) να

αναγνωρίσει ή να παραγνωρίσει τις δικές του/της ικανότητες, αφού τα πολυ-

μέσα αλλάζουν δραστικά τον τρόπο που βλέπει κάποιος/κάποια τον εαυτό

του/της. για να μελετηθούν αυτά τα φαινόμενα, προτείνεται μια συμμετρική αν-

θρωπολογία «ανθρώπων» και «πραγμάτων», και ως επακόλουθο εισάγεται

η έννοια της τεχνογραφίας ως τρόπος έρευνας πεδίου. τα παραδείγματα των

δύο νεαρών αντιπάλων που παίζουν το παιχνίδι «Μποξ» στο Wii, και ενός

άντρα 40 χρονών που παίζει μπόουλινγκ, αποκαλύπτουν τη διασύνδεση με-

ταξύ των παιχτών/παικτριών και του εικονικού τους ειδώλων (δηλαδή των

άβατάρ τους) και θέτουν μια σειρά ερωτήσεων για τη σχέση του σώματος και

της εικόνας του σώματος, αλλά και μεταξύ εικόνας και φαντασίας στα σύγ-

χρονα πολυμεσικά περιβάλλοντα.
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1. Εισαγωγή

Ήδη από το 2007, όταν δημοσιεύτηκε το βιβλίο της Ιωάννα Χρήστου, Παι-
δί και ηλεκτρονικό παιχνίδι –μία από τις πρώτες επιστημονικές μελέτες στα
ελληνικά–, τα ψηφιακά παιχνίδια, στην Ελλάδα όπως και στις περισσότε-
ρες χώρες, εγείρουν το επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω του δημοφιλή
τους χαρακτήρα και της επίδρασης που ασκούν τόσο σε μαθητές/-τριες του
δημοτικού� σχολεί�ου (Veriki & Chronaki, 2008) όσο και μεταξύ� μεγαλύτε-
ρων ηλικιών (ςοφό�ς & Παντελή, 2009). 

οι έρευνες που αφορούν τα ψηφιακά παιχνίδια στην Ελλάδα είναι παρ’
όλα αυτά λιγοστές, ακολουθούν ποσοτική μεθοδολογία και βασίζονται κυ-
ρίως στη χρήση ερωτηματολογίων. οι μελέτες αυτές δίνουν αρκετές πλη-
ροφορίες για τις προτιμήσεις και συνήθειες των παιδιών και των νέων ανα-
φορικά με τα ψηφιακά παιχνίδια και τις μεταξύ τους διαφορές ως προς το
φύλο, την ηλικία ή άλλες κατηγορίες (για μια επισκόπηση βλ. κουτρο-
μάνος & Νικολοπού�λου, 2010), αλλά αφήνουν αναπάντητα αρκετά ερω-
τήματα, όπως:
α. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα παιδιά, οι νέοι/-ες, αλλά και άτομα με-

γαλύτερης ηλικίας τα ψηφιακά παιχνίδια στο σχολείο και σε άλλες δια-
φορετικές περιστάσεις της καθημερινότητας.

β. την αλληλεπίδραση (που μπορεί να είναι και εικονική) μεταξύ παι-
διών/νέων στα πλαίσια μιας ομάδας (η οποία ενδεχομένως να μην συ-
μπεριλαμβάνει μόνο συνομηλίκους).

γ. τον ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά παιχνίδια όσον αφορά τον σχεδια-
σμό τους και τις τεχνολογικές τους δυνατότητες στη διαμόρφωση του
παιχνιδιού.

δ. την επιρροή των ψηφιακών παιχνιδιών στην καθημερινή ζωή και την
ανάπτυξη των παιδιών σε συνδυασμό ή σε αντιδιαστολή με άλλες δρα-
στηριότητες.
τα ερωτήματα αυτά είναι σύνθετα και αλληλένδετα, και πιστεύουμε ότι

δεν μπορούν να μελετηθούν αν ο/η ίδιος/-α ο/η ερευνητής/-τρια δεν αφιε-
ρώσει αρκετό χρόνο, αν όχι παίζοντας με τους ίδιους τους/τις παίκτες/-τριες
ψηφιακών παιχνιδιών, τουλάχιστον μελετώντας από κοντά τις καθημερινές
πρακτικές τους. η παρατήρηση αυτή παραπέμπει, όπως θα εξηγήσουμε και
στη συνέχεια, σε κλασικές εθνογραφικές έρευνες διαφορετικών (υπο-)πο-
λιτισμών, όπου ο χρόνος ουσιαστικής συμμετοχής στο πεδίο έρευνας απο-
τελεί το κύριο κριτήριο «κατανόησης» του ερευνητικού αντικειμένου. 
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Αν και ο χρόνος ουσιαστικής συμμετοχής στο πεδίο έρευνας αποτελεί
σημαντική προκείμενη για τη διερεύνηση ενός τόσο νέου και σύνθετου πε-
δίου έρευνας όπως αυτό των ψηφιακών παιχνιδιών, πιστεύουμε την ίδια
στιγμή ότι όλες οι κλασικές μεθοδολογίες, είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές,
αναπτύχθηκαν για να μελετήσουν πολύ διαφορετικά αντικείμενα και πε-
δία έρευνας, και δεν αρκούν για να μελετήσουν το ψηφιακό παιχνίδι σε
όλες του τις διαστάσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, στη μελέτη που παρουσιάζουμε εδώ η προ-
σοχή μας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιτελεστικές κινή-
σεις του σώματος τριών παικτών, που παίζουν ψηφιακά παιχνίδια στα
πλαίσια μιας γιορτής, σχετίζονται με τις εικόνες του κινούμενου σώματός
τους στην οθόνη του ψηφιακού παιχνιδιού, διαμορφώνοντας έτσι νέα
υβριδικά φαντασιακά. η μεθοδολογική προσέγγιση του πεδίου αυτού εί-
ναι καινοτόμα –τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα– και θα μπορού-
σε να ονομαστεί, όπως θα υποστηρίξουμε στη συνέχεια, «τεχνογραφία».

ςτο παρόν κεφάλαιο, μετά από μια σύντομη εισαγωγή σε αυτή τη με-
θοδολογική προσέγγιση, ένα σύνολο δεδομένων από πρακτικές παιχνι-
διών με το Nintendo Wii θα γίνουν το αντικείμενο μικρο-ανάλυσης στη βά-
ση βιντεοσκοπημένου υλικού. ςτο τέλος θα αντιπαραθέσουμε τα αποτε-
λέσματα σε κύρια ζητήματα της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας και ψυχο-
λογίας, όπως αυτά του σώματος και της φαντασίας. 

Πράγματι, με την ενσωμάτωση των πολυμεσικών τεχνολογιών σε όλα
τα διαφορετικά πεδία της κοινωνικοποίησης καθίσταται αναγκαίο να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω η θεωρητική σκέψη και η ερευνητική πράξη αναφο-
ρικά με τα ζητήματα της δυνατότητας για δράση (agency)2 του σώματος και
της φαντασίας. η συζήτηση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει επί μηδενικής
βάσης, αφού ήδη στην πρώιμη νεωτερική σκέψη τίθενται παρόμοια ζητή-
ματα. Ξεκινώντας με έναν μετα-αναστοχασμό για την εννοιολόγηση του
«ανθρώπινου» και των «πραγμάτων», θα θέλαμε να δώσουμε τον λόγο
στον γερμανό λυρικό ποιητή Rainer Maria Rilke, ο οποίος εννοιολογεί
καλλιτεχνικά το άγαλμα του Απόλλωνα ως ένα ενεργό ομόλογο του πα-
ρατηρητή:
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2. Στα πλαίσια μεταδομικών προσεγγίσεων είναι διαδεδομένη η θεώρηση των υλικών αντικει-
μένων ως δρωσών οντοτήτων. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος «agency» χρησιμοποιείται απο-
δίδοντας τη δυνατότητα για δράση τόσο στα υποκείμενα όσο και στα αντικείμενα (βλ. Κοντοπό-
δης, 2013). 



Το ανήκουστό του δε γνωρίσαμε κεφάλι,

όπου οι βολβοί ωριμάζαν των ματιών. Αλλά

ακόμη φλέγεται ως πολύφωτο ο κορμός του,

όπου το βλέμμα του, ξεβιδωμένο μόνο,

συγκρατιέται και λάμπει

[...]

και δεν θα εκρηγνυόταν το διάγραμμά του ως άστρο:

γιατί εδώ, δεν είναι γωνιά να μη σε βλέπει.

Πρέπει ζωή ν’ αλλάξεις.

(ρίλκε, «Αρχαϊκός κορμός του Απόλλωνα», 

1905-1908/1957, σελ. 115)

η δυνατότητα για δράση, που ο ποιητής Rilke αποδίδει στο άγαλμα του
Απόλλωνα, υπονοεί ότι ο υλικός κόσμος και η ανθρώπινη δράση είναι
μάλλον συσχετιζόμενα και οριοθετούν το ένα τον κόσμο του άλλου. ςτο
παραπάνω σονέτο, ο Rilke αποδίδει σε ένα άγαλμα ματιά και λάμψη, σαν
ο «Απόλλωνας» να έχει υποκειμενική θέληση και δυνατότητα για δράση
(βλ. Schuster, 2011). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα παράδειγμα της πρώ-
ιμης νεωτερικής σκέψης για το πώς η δυνατότητα για δράση μπορεί να
αποδοθεί στον «εξωτερικό», δηλαδή στον «μη ανθρώπινο» κόσμο – μια
οπτική που έχει σημαντικές προεκτάσεις στην τέχνη, τη φιλοσοφία αλλά
και την παιδαγωγική (βλ. Bilstein, 2004· Parmentier, 2001). 

το σονέτο αναφέρεται στην αλληλένδετη σχέση μεταξύ των εικόνων
και της φαντασίας (βλ. Hüppauf & Wulf, 2009), και αναδεικνύει τις πολ-
λαπλές δυνατότητες που συνεπάγεται η διασύνδεση «εσώτερης» σκέψης
και «εξωτερικού» ερεθίσματος. ςτην προοπτική αυτή οι οικο-σωματικές
βιωματικές λειτουργίες αποτελούν περισσότερο μοιρασμένες (shared) ή
κατανεμημένες (distributed) δράσεις, παρά απομονωμένες υποκειμενικές
διαδικασίες (βλ. Πουρκός, 2008· κοντοπόδης, 2013). τα παραδείγματα
που παρουσιάζουμε στη συνέχεια αφορούν τέτοιου είδους μοιρασμένες
δράσεις, όπου σώματα (εν κινήσει) έρχονται σε επαφή με την τεχνική κα-
ταγραφή και τις σχεδόν ταυτόχρονα παραγόμενες εικόνες των δικών τους
κινήσεων. Αυτές οι νέες μορφές πολυμεσικών εικόνων συνεπάγονται την
απόδοση δυνατότητας για δράση σε όλα τα «εμπλεκόμενα μέρη», όπως
θα δούμε στη συνέχεια.
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2. Τεχνογραφία: μια νέα μεθοδολογία έρευνας
των σύγχρονων πολυμεσικών διευθετήσεων

η αλληλένδετη σχέση μεταξύ «φύσης», «πραγμάτων» και «ανθρώπων»
σε ένα δίκτυο δρώντων (actor-network) είναι η βάση της θεωρίας δικτύ-
ου-δρώντων (Αctor-Νetwork τheory, βλ. Latour, 1993· Belliger & Krieger,
2006). Εδώ ο/η δράστης θεωρείται κοινωνικό ον το οποίο αποτελεί μέ-
ρος κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων.

Όμως το να είναι [ένα ον κοινωνικό] δεν περιορίζεται στους ανθρώπινους, ατο-

μικούς δράστες, αλλά επεκτείνει τη λέξη «δράστης» –ή «δρων» (actant)– και

σε μη ανθρώπινες, μη ατομικές οντότητες (Latour, 1996, σελ. 369).

Αυτοί οι δρώντες (actants) διαμορφώνουν συμμετρικoύς σχηματι-
σμούς μαζί με τα δρώντα υποκείμενα, αποτελώντας το σημείο εκκίνησης
για μια «συμμετρική ανθρωπολογία» (βλ. Latour, 1993). οι διάφορες κα-
ταστάσεις της καθημερινότητας συναποτελούνται από (δια-)δίκτυα δια-
δραστικότητας, δηλαδή πολύπλοκες συνθέσεις αντικειμένων και υποκει-
μένων. ςε τέτοια (δια-)δίκτυα όχι μόνο τα ανθρώπινα σώματα και τα αν-
θρωπογενή περιβάλλοντα, αλλά επίσης όλα τα πράγματα ενέχουν μια
ιστορική πορεία ζωής, κατά την οποία βρίσκονται συνεχώς υπό διαμόρ-
φωση. Yπό αυτή την οπτική είναι αβέβαιο πώς οι ανθρώπινοι δράστες
επηρεάζονται και διαμορφώνονται μέσα από τη σχέση τους με τα πράγ-
ματα-δρώντες, και τα πράγματα-δρώντες μέσα από τη σχέση τους με τους
ανθρώπους-δράστες. η «συμμετρική ανθρωπολογία» προσφέρει τις βα-
σικές αρχές για τη μελέτη αυτών των σχέσεων (Latour, 1993· Kontopodis
& Niewöhner, 2011). 

ςύμφωνα και με τον κοινωνιολόγο της τεχνολογίας Werner Rammert,
στις περισσότερες κοινωνικο-επιστημονικές προσεγγίσεις ο ρόλος της τε-
χνολογίας και των πραγμάτων είναι παραμελημένος: 

η διά-δραση (inter-agency) μεταξύ ατόμων και αντικειμένων είναι η στρατη-

γική έννοια που γεφυρώνει τις δύο πλευρές της ανθρώπινης και της υλικής

δράσης. Αυτές οι διασταυρούμενες σχέσεις της «διαδραστικότητας» (intera -

ctivity) αποτελούν τον υβριδικό κόσμο των διεπαφών, την αλληλόδραση αν-

θρώπου-υπολογιστή ή τα κοινωνικο-τεχνολογικά συστήματα (Rammert, 2011,

σελ. 11).
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η τεχνολογία και τα μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζονται ως μέρος
της καθημερινής ζωής. η υβριδικότητα των δράσεων που παρατηρείται σε
αυτά τα δίκτυα αναγκάζει τον/την ερευνητή/-τρια να λάβει υπόψη ότι όλες
οι δράσεις ενέχουν βαθύτερες ιστορίες στις οποίες εμπλέκονται οι δράστες
και τα περιβάλλοντά τους. Επιπλέον, η αλληλόδραση και η παραγωγή
νοήματος διερευνώνται σε σχέση με τις μη λεκτικές πρακτικές.

ο παιδαγωγός Winfried Marotzki (2003, σελ. 149-167) καταγράφει στα
πλαίσια αυτά μια διπλή μεταμόρφωση της «κλασικής εθνογραφικής έρευ-
νας». Αρχικά, άγνωστοι πολιτισμικοί σχηματισμοί (όπως σε κλασικές με-
λέτες ξένων και μακρινών φυλών κ.τ.λ.) προσεγγίζονται με εθνογραφικό
ενδιαφέρον. ο/η εθνογράφος δεν στηρίζεται στην ανάλυση εγγράφων
σχετικά με τον υπό διερεύνηση πολιτισμό, αλλά βυθίζεται ο/η ίδιος/-α στο
πεδίο για να ανακαλύψει πώς λειτουργούν τα πράγματα και τον τρόπο με
τον οποίο είναι δομημένος ένας πολιτισμός. 

Αυτή η κλασική εθνογραφική εξερεύνηση των «έτερων» πολιτισμών
–που αναπτύχθηκε, ας πούμε, από τον Malinowski– τροποποιήθηκε για να
προσεγγίσει και οικείους πολιτισμούς καθώς και (υπο-)πολιτισμούς και
(υπο-)κουλτούρες στα οικεία περιβάλλοντα. Αυτή θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί η πρώτη μεταμόρφωση της κλασικής εθνογραφίας. η εστίαση του
εθνογραφικού ενδιαφέροντος στον οικείο πολιτισμό περιλαμβάνει το ίδιο
μοντέλο ερμηνείας του κόσμου από μια μετα-οπτική, έτσι ο/η εθνογράφος
πρέπει να αποξενωθεί (ακόμα και προσωπικά) από τις οικείες πολιτισμικές
αντιλήψεις και να συγκεντρωθεί στις άγνωστες πλευρές του πολιτισμού του
(Marotzki, 2003, σελ. 168). 

η δεύτερη μεταμόρφωση στρέφει την εθνογραφική προσοχή σε πολιτι-
σμικούς χώρους με εικονικά (visual) ή δυνητικά (virtual) χαρακτηριστικά.
ο Marotzki προτείνει μια «οnline εθνογραφία» η οποία αφορά τις «οικείες»
αλλά και «ξένες» πολιτισμικές πρακτικές διαδικτυακών ομάδων και κοινο-
τήτων. τα παραδείγματα που παρουσιάζουμε παρακάτω εντάσσονται σε αυ-
τήν ακριβώς τη δεύτερη μεταμόρφωση της εθνογραφίας. Είναι σημαντικό να
τονιστεί εδώ ότι όσο ξένες φαίνονται σε κάποιον/-α οι τελετουργίες των ιθα-
γενών στις οποίες αναφέρεται ο Malinowski, ή οι υποκουλτούρες των νέων
στο λονδίνο ή στην Αθήνα τις οποίες διερευνούν νεότεροι/-ες εθνογράφοι,
τόσο μακρινή είναι και η κατανόηση των ψηφιακών παιχνιδιών ή άλλων πο-
λυμεσικών κόσμων – και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, είναι απλώς κάτι το
οποίο πρέπει να αποδεχτούμε και να αναστοχαστούμε τις επιστημολογικές
και μεθοδολογικές συνέπειες και συνεπαγωγές. 
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Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα από την οnline εθνογρα-
φία, και δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην οnline τεχνολογία ως απρόβλε-
πτο δρώντα (actant) αλλά και στη συσχέτιση οnline και offline χώρων και
δράσεων, μπορεί κανείς σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσει για «τεχνογραφία»
με την έννοια που δίνουν στον όρο οι Jansen και Vellema:

Απλούστερα, η τεχνογραφία είναι μια εθνογραφία της τεχνολογίας. ο όρος τε-

χνογραφία προέρχεται από αυτόν της «εθνογραφίας» που χρησιμοποιείται στις

κοινωνικές επιστήμες για τη λεπτομερή περιγραφή των αλληλοδράσεων «άν-

θρωπος × άνθρωπος» (Jansen & Vellema, 2010, σελ. 169).

η τεχνογραφία αφορά την αλληλόδραση «άνθρωπος × μηχανή/εργα-
λείο». για να έχουμε όμως μια ευρύτερη αίσθηση κατανόησης, θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και το πολιτισμικό πλαίσιο της αλ-
ληλόδρασης στη μελέτη της σχέσης «άνθρωπος × άνθρωπος × μηχα-
νή/εργαλείο». ςτόχο της προσέγγισής μας αποτελεί η κατανόηση των κοι-
νωνικο-τεχνικών διευθετήσεων στα πλαίσια διαφορετικών δράσεων με
εθνογραφικό τρόπο. 

ο Rammert χρησιμοποιεί επίσης τον όρο «τεχνογραφία» για να ανα-
δείξει τη σημαντικότητα των πραγμάτων και των υλικών/τεχνικών αντι-
κειμένων –και όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, και των πολυμεσικών
εικόνων– αλλά και τη δική τους συμβολή στη συγκρότηση νοήματος και
στην έκβαση της δράσης (βλ. Rammert, 2007, σελ. 24-28). η προσέγγι-
ση αυτή αφορά, όπως θα δούμε παρακάτω, κυρίως υβριδικές δράσεις,
όπου οι τεχνικές συσκευές επιτρέπουν σε έναν/μία δράστη να συγκε-
ντρώνει γνώση και να τις χειρίζεται συνειδητά, αλλά την ίδια στιγμή ανα-
δεικνύονται μη προβλεπόμενες αλληλοδράσεις ή παράπλευρα αποτελέ-
σματα σε σύγχρονα πολυμεσικά και πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα. 

3. Ψηφιακά παιχνίδια

η διαφοροποίηση και ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών σε κατηγορίες εί-
ναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο πεδίο των “Game Studies”
και στο αντίστοιχο επιστημονικό περιοδικό (http://gamestudies.org/). Πολ-
λά παιχνίδια εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες ή συνδυά-
ζουν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. ςε γενικές γραμμές,
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οι κύριες κατηγορίες ψηφιακών παιχνιδιών αφορούν: (α) τα παιχνίδια δρά-
σης· (β) τα παιχνίδια περιπέτειας· (γ) τα παιχνίδια ρόλων· (δ) τα παιχνίδια
προσομοίωσης· (ε) τα παιχνίδια στρατηγικής· και (στ) τα αθλητικά παιχνί-
δια, όπως αυτά που αναλύουμε παρακάτω. υπάρχουν όμως πολλά παι-
χνίδια που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, ενώ μια άλλη κα-
τηγοριοποίηση αφορά τα λεγόμενα «σοβαρά παιχνίδια», τα οποία χρησι-
μοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μπορεί να συνδυάζουν διά-
φορα χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων ειδών ψηφιακού παιχνιδιού
(βλ. Προβελέ�γγιος & φεσάκης, 2011).

3.1. Ψηφιακό παιχνίδι με την πλατφόρμα Nintendo Wii Remote
τα παραδείγματα που παρουσιάζουμε εδώ αφορούν αθλητικά παιχνίδια
και εστιάζουν σε χειρονομίες και σωματικές δράσεις που αναδεικνύονται
με τα πολυμέσα, μέσω αυτών και μέσα σε αυτά. ςε αυτό το πλαίσιο, όπως
θα δούμε, οι χειρονομίες αποκτούν την ιδιότητα της αμοιβαιότητας, με την
έννοια ότι συγκροτούν ανοιχτές διαδικασίες συγκρότησης δράσης και νοή-
ματος οι οποίες εμπλέκουν την ίδια στιγμή το σώμα και τους αισθητήρες
των τεχνικών συσκευών που αναγνωρίζουν (και ερμηνεύουν) τις χειρο-
νομίες και κινήσεις του σώματος. 

ςτο πλαίσιο λοιπόν της προσέγγισης που περιγράψαμε παραπάνω, θα
αναλύσουμε δύο σκηνές από εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με
τη συμμετοχική και την υποστηριζόμενη από βίντεο παρατήρηση ψηφια-
κού παιχνιδιού με την πλατφόρμα παιχνιδιών «Wii Remote» της Nintendo.
η εστίασή μας αφορά κατ’ αρχάς τις παρατηρούμενες και εμπρόθετες κι-
νήσεις και λεκτικές εκφράσεις των χρηστών/παικτών. ςτη συνέχεια εστιά-
ζουμε στην ανάλυση της αμφίδρομης κατανομής του νοήματος μεταξύ της
συσκευής και των χρηστών. κρίνεται σκόπιμο επομένως να αναφερθούν
κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά,
έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κοινω-
νικο-τεχνικού ερευνητικού πεδίου. 

ςε αντίθεση με το ποντίκι, το χειριστήριο ή το πληκτρολόγιο του υπο-
λογιστή, η πλατφόρμα Wii χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα νέο είδος χει-
ριστηρίου, ένα καινοτόμο σύστημα χειρισμού. ςε αυτό το σύστημα –το τη-
λεχειριστήριο Wii– οι παίκτες/-τριες κάνουν διάφορες κινήσεις με όλο τους
το σώμα, οι οποίες καταγράφονται από τους κύριους αισθητήρες που με-
ταδίδουν τη θέση των παικτών/-τριών μέσα στο δωμάτιο σε σχέση με την
εγκατεστημένη κάμερα στη συσκευή, ενώ δύο επιπλέον αισθητήρες, που
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βρίσκονται κοντά στην οθόνη, καταγράφουν τις μικρότερες αλλαγές στις
κινήσεις τους (για παράδειγμα, αν σηκώνουν το χέρι τους). Αυτά τα δε-
δομένα μεταφράζονται ταυτόχρονα σε ανάλογες κινήσεις των εικονικών ει-
δώλων (άβαταρ) στην οθόνη. 

Ήδη εδώ αναδεικνύεται ότι η τεχνική καταγραφή, μετατροπή και ανα-
παραγωγή των κινητικών δεδομένων αποτελεί μέρος της δράσης και της
διαδικασίας συγκρότησης νοήματος. η πλατφόρμα Wii ορίζει τον εαυτό
της ως ένα «σώμα» που έχει τον έλεγχο, αφού εκείνη αποφασίζει πως πρέ-
πει να κινηθεί ο/η παίκτης/-τρια στο μη εικονικό περιβάλλον (για παρά-
δειγμα, στο δωμάτιό του) προκειμένου να εκτελεστεί η μία ή η άλλη κί-
νηση του εικονικού ειδώλου του σώματος στην οθόνη. η κονσόλα μετα-
φράζει ενεργά τις θέσεις του/της εκάστοτε παίκτη/παίκτριας και τις αλλαγές
στην κίνησή του/της, και συμμετέχει στην κατανομή του νοήματος και της
δράσης μέσα στο πολυμεσικό περιβάλλον. Όλα αυτά γίνονται τόσο γρή-
γορα ώστε δεν καταλαβαίνει κανείς αν η εικόνα του/της εκάστοτε παί-
κτη/παίκτριας στην οθόνη συγχρονίζεται σε σχέση με τις παράλληλες σω-
ματικές κινήσεις στο δωμάτιο ή το αντίστροφο – αν δηλαδή ο/η παίκτης/-
τρια συντονίζεται με τη συσκευή. 

Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς το «τηλεχειριστήριο Wii», το
οποίο προωθείται από τον κατασκευαστή ως εξής:

Ασύρματο και με αισθητήρες κινήσεως, το τηλεχειριστήριο Wii προσφέρει έναν

ενστικτώδη και φυσικό τρόπο να παίζει κάποιος ηλεκτρονικά παιχνίδια. το ερ-

γονομικό χειριστήριο παίζει μέσα στις συμβατικές κινήσεις που κάνετε κάθε μέ-

ρα. γιατί θα πρέπει να πατάτε κουμπιά για να αναπαραστήσετε κινήσεις, όπως

όταν χτυπάτε ένα τύμπανο, περιστρέφετε μια ρακέτα ή ένα ρόπαλο; Με το τη-

λεχειριστήριο Wii μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθημερινές κινήσεις ως βοήθεια

στο να βρεθείτε στο επίκεντρο του παιχνιδιού. η Nintendo σχεδίασε το χειρι-

στήριο Wii ώστε να είναι η πιο πολυδιάστατη συσκευή παιχνιδιού που κατα-

σκευάστηκε ποτέ. Είναι το πινέλο, το μπαστούνι του γκολφ, το αεροπλάνο σας,

αλλά πάνω απ’ όλα είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε έναν κόσμο διασκέ-

δασης που δεν είχατε ποτέ φανταστεί (Nintendo 2014, online).

το τηλεχειριστήριο είναι μικρό και χωράει στην παλάμη του ενός χερι-
ού, αλλά μπορεί να είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί, για παράδειγ-
μα, ως μια (εικονική) ρακέτα του τένις, την οποία ο παίκτης ή η παίκτρια
κρατάει στο χέρι σχεδόν όπως μια αληθινή ρακέτα. την κορυφή της βέβαια,
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η οποία λείπει από το χειριστήριο, θα πρέπει κανείς να τη φανταστεί, αλ-
λά η περιστροφή της ρακέτας κατά το παιχνίδι «εκτελείται» από το χειρι-
στήριο καθώς ο/η παίκτης/-τρια περιστρέφει το χέρι και την παλάμη του/της
καθώς και το υπόλοιπο σώμα. η ιδιαίτερη φύση αυτής της πρακτικής παι-
χνιδιού συνεπάγεται έντονη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού – σε αντιδιαστολή με παλαιότερους τύπους ψηφιακών παιχνι-
διών. οι επακόλουθες σκηνές από την εθνογραφική μας παρατήρηση ανα-
δεικνύουν τις ποιότητες αυτών των παραγόμενων από τις εικόνες χειρο-
νομιών και της επιρροής τους στις κινήσεις στον πραγματικό χώρο.

τα δεδομένα που παρουσιάζουμε παρακάτω καταγράφηκαν κατά τη
διάρκεια μιας οικογενειακής εκδήλωσης μετά από μια βάφτιση που έγινε
το 2008 στο Βερολίνο της γερμανίας. η καταγραφή αυτή ήταν μέρος μιας
ευρύτερης και μακρόχρονης έρευνας που παρουσιάστηκε στο βιβλίο με
τίτλο Κουλτούρα του Εαυτού και Διαμεσικά Σώματα (Ferrin, 2013). το βι-
βλίο εστιάζει στην κατανόηση των διαστάσεων εκείνων των πολυμέσων
που σχετίζονται με τη διαδικασία μεταμόρφωσης του εαυτού και των στά-
σεων ζωής. 

ςτον εορτασμό παρευρέθηκαν περίπου 80 άτομα και σχεδόν τα μισά
ήταν μέλη των συγγενικών οικογενειών του παιδιού που βαφτίστηκε. η
ομάδα παικτών που καταγράφηκε αποτελείται από 16 άτομα, με τα πε-
ρισσότερα από αυτά να είναι μεταξύ 8 έως 16 ετών, ενώ συμμετείχαν και
κάποιοι ενήλικοι 40-50 ετών (οι γονείς των νεαρών παικτών/-τριών). η
πλατφόρμα του παιχνιδιού ήταν στημένη σε ένα μεγάλο σαλόνι, που πε-
ριλάμβανε μια αρκετά μεγάλη οθόνη στην οποία προβαλλόταν το ψηφια-
κό παιχνίδι, μερικές σειρές από καρέκλες και άνετο χώρο για το παιχνίδι
(οι παίκτες/-τριες έπαιζαν όρθιοι). το βασικό χειριστήριο το οποίο περι-
γράψαμε προηγουμένως ήταν ρυθμισμένο στη λειτουργία «Μποξ» ή
«Μπόουλινγκ» αντίστοιχα, και ήταν συνδεδεμένο με ακόμα ένα χειριστή-
ριο για το άλλο χέρι του παίκτη ή της παίκτριας. Με αυτό τον τρόπο οι κι-
νήσεις τους μεταφέρονταν στην πλατφόρμα. Εκεί τα δεδομένα μετατρέ-
πονταν σε ψηφιακές κινήσεις στην οθόνη. 

η οθόνη, από την άλλη, ήταν χωρισμένη σε δύο πεδία και στο καθέ-
να υπήρχε και ένας/μία μποξέρ. κάθε μποξέρ παλεύει στην οθόνη με
τον/την αντίστοιχο αντίπαλό του έχοντάς τον/την μπροστά του/της, ενώ στο
σαλόνι του σπιτιού ο/η κάθε παίκτης/-τρια είχε μπροστά του/της το άβατάρ
του/της, και όχι το σώμα του/της αντιπάλου (που στεκόταν δίπλα, επίσης
με το βλέμμα στραμμένο στην οθόνη). η πλατφόρμα προσομοίωνε τους
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ήχους των (εικονικών) χτυπημάτων, όπως και τον θόρυβο από το πλή-
θος των θεατών. κάθε άστοχο χτύπημα συνοδευόταν και από έναν σύ-
ντομο ήχο μπιπ. κάπως αντίστοιχη ήταν η διάταξη και για το παιχνίδι του
μπόουλινγκ που θα αναλύσουμε στο δεύτερο παράδειγμα. 

3.2. Παράδειγμα Α: σκιώδες μποξ στο σαλόνι ενός σπιτιού
η πρώτη σκηνή που θα αναλύσουμε αφορά την προσομοίωση ενός παι-
χνιδιού μποξ στα πλαίσια της οικογενειακής γιορτής στην οποία αναφερ-
θήκαμε παραπάνω:

οι δύο αντίπαλοι –αντιμαχόμενοι παρτενέρ– βρίσκουν τους εαυτούς τους, με-

τά την ολοκλήρωση των δύο γύρων, σε μια άγρια μάχη στην αρχή του τρί-

του γύρου. και οι δύο παίκτες χτυπούν ο ένας τον άλλο με μπουνιές. Αξίζει

να αναφέρουμε ότι ο νεαρότερος παίκτης (περίπου 8 ετών) λειτουργεί σε πο-

λύ γρήγορο ρυθμό και χωρίς να προσπαθεί να ανακόψει τις μπουνιές του αντι-

πάλου του, ενώ ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης (περίπου 16 χρονών), πε-

ρισσότερο σαν κανονικός μποξέρ, χρησιμοποιεί τις γροθιές του για να καλύψει

το κεφάλι του και κάνει τα χτυπήματά του πιο μελετημένα. 

ςτην πορεία του αγώνα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προσποιήσεις:

αυτό πρέπει να οφείλεται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες λόγω του ρυθ-

μού των μπουνιών δεν μπορούν να αφομοιώσουν αυτό τον στρατηγικό πα-

ράγοντα στην αναπαράσταση. Από την άλλη μεριά, το γύρισμα του κορμού

του σώματος με τα χέρια λυγισμένα μπροστά, ως μια κίνηση αποφυγής, προ-

σφέρει κάποιου είδους αντίδραση στον καταιγισμό των μπουνιών. και οι δύο

παίκτες χρησιμοποίησαν αυτή την κίνηση αποφυγής αρκετές φορές κατά τη

διάρκεια του αγώνα (βλ. Εικόνα 1).

Όταν, καθώς ο αγώνας εξελίσσεται, ένας από τους άβαταρ μποξέρ –σε αυτή την

περίπτωση το μεγαλύτερης ηλικίας αγόρι– πέφτει στο έδαφος και ο εικονικός

διαιτητής ξεκινάει το μέτρημα, το αγόρι λυγίζει τα χέρια του με απότομες κι-

νήσεις προς το επάνω μέρος του σώματός του και τα φέρνει πάλι κάτω στη σω-

στή γωνία. Όταν ο διαιτητής έχει μετρήσει μέχρι το οκτώ, ο παίκτης αυτός ηρε-

μεί και επιστρέφει στη θέση του – και το άβαταρ σηκώνεται (πάλι). ςτο μετα-

ξύ ο αντίπαλός του περιμένει μπροστά στην οθόνη και ξύνει το πρόσωπό του

με το χέρι του. καθώς ο αγώνας ξεκινάει πάλι με το χτύπημα του κουδουνι-

ού, ο μεγαλύτερος παίκτης παίρνει αμυντική θέση, σκύβει μπροστά με το επά-

νω μέρος του σώματός του και δέχεται πάλι τις μπουνιές του αντιπάλου του. 
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Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όμως, το άβαταρ του τελευταίου παί-
κτη πέφτει επίσης στο έδαφος και πρέπει να μαζέψει δυνάμεις με τις κινή-
σεις των χεριών – που σημαίνει να προσπαθήσει να σηκωθεί. ςτο μεταξύ
ο αντίπαλός του περιμένει, όπως περίμενε και ο ίδιος πριν από μερικά δευ-
τερόλεπτα, αναπνέοντας βαθιά και φτιάχνοντας το πουκάμισό του, ενώ με-
ταφέρει το βάρος του σώματός του από το ένα πόδι στο άλλο. καθώς ο
αγώνας ξεκινάει πάλι, ρίχνει τρεις μπουνιές στον αέρα, αλλά μετά από πο-
λύ λίγο προσγειώνεται στο έδαφος πάλι και το μέτρημα του διαιτητή ξε-
κινάει. Αυτό φέρνει το επίσημο μέρος του αγώνα στο κλείσιμο. ο αριθ-
μός δέκα τελικά ορίζει την κατάληξη του αγώνα. Αυτός είναι και ο λόγος
του πανηγυρισμού του αντιπάλου, ο οποίος εκφράζεται με μια χειρονομία
θριάμβου: ο νεαρότερος μποξέρ τεντώνει στην ευθεία τα χέρια του στον
αέρα (Εικόνα 2). Αντίθετα, ο χαμένος γυρίζει από την άλλη πλευρά αφή-
νοντας την οθόνη, με τα χέρια του να χτυπάνε στα πόδια του και δίνει το
χειριστήριο σε έναν από τους θεατές που κάθονται. την ίδια στιγμή το κοι-
νό αρχίζει το χειροκρότημα φωνάζοντας με θαυμασμό.
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Εικόνα 1. κίνηση αποφυγής



Παρατηρούμε εδώ ότι μια offline αλληλόδραση των «πραγματικών»
αντιμαχόμενων, που στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο σαλόνι του
σπιτιού, συμβαίνει σπάνια. Αντίθετα, ο/η αντίπαλος πρώτα εμφανίζεται
στην οθόνη, στον κοινωνικο-τεχνικό χώρο όπου το εικονικό είδωλο συ-
ναντά τον/την αντιμαχόμενό/-ή του/της. ςτο πλαίσιο αυτό, στους παίκτες
και στις παίκτριες αποδίδεται «αθλητική δεξιότητα» από το αποτέλεσμα της
εικονικής μπουνιάς, η οποία αποκτά νόημα μέσα από μια πολύπλοκη υπο-
λογιστική διαδικασία. το μποξ πραγματώνεται σε μια «έρημη χώρα» (no
man’s land), σαν κάποιος/-α να ρίχνει μπουνιές στον αέρα ενάντια σε ένα
αντιμαχόμενο φάντασμα, την ίδια στιγμή που ο/η παίκτης/-τρια παρακο-
λουθεί τις ίδιες τις κινήσεις του/της τεχνολογικά διαμεσολαβημένες και
αναδεικνύεται «νικητής/-τρια» ή «χαμένος/η» στα μάτια φίλων και συγ-
γενών στο «πραγματικό» σαλόνι ενός σπιτιού. οι όροι είναι διαφορετικοί
από το μη εικονικό μποξ: ακόμα και μια «κακά» εκτελεσμένη μπουνιά με
(μη εικονικούς) αθλητικούς όρους μπορεί να αποφέρει νίκη στο εικονικό
πεδίο – η οποία αναγνωρίζεται στη συνέχεια από το μη εικονικό κοινό ως
«πραγματική» νίκη. 
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Εικόνα 2. Πανηγυρισμός



3.3. Παράδειγμα Β: παίζοντας εικονικό μπόουλινγκ στο σπίτι
Πριν προχωρήσουμε την ανάλυση, θα θέλαμε να εστιάσουμε σε ένα ακό-
μη παράδειγμα από το ίδιο πλαίσιο, αλλά με ένα άλλο παιχνίδι: το (εικο-
νικό) μπόουλινγκ. 

ο Fred (ψευδώνυμο, ηλικίας περίπου 40 ετών και ιδιοκτήτης του Wii) είναι έτοι-

μος να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βρίσκεται ανάμεσα σε άλλους/-ες παίκτες/-τριες

και ένα μέλος από το κοινό, που ακουμπάει στο πλαίσιο της πόρτας στο πίσω

μέρος του δωματίου. υψώνει το τηλεχειριστήριο του Wii και σταματά στο ύψος

του προσώπου και κρατώντας το με το δεξί χέρι μένει σε αυτή τη στάση. ςτην

επιφάνεια προβολής, το άβατάρ του στέκεται επίσης με τη δυνητική μπάλα του

μπόουλινγκ στο ύψος του κεφαλιού του (Εικόνα 3).

κατόπιν τοποθετούνται οι κορύνες του μπόουλινγκ –εδώ ο αριθμός τους εί-

ναι 7 και όχι 10, όπως στο κανονικό παιχνίδι του μπόουλινγκ– και ο Fred ξε-

κινά τη ρίψη του πατώντας μπροστά με το αριστερό του πόδι και αλλάζοντας

την έμφαση και το αριστερό του γόνατο, κρατώντας το δεξί του πόδι στη θέ-

ση ξεκινήματος. Ξεκινώντας από τον γοφό κουνάει την μπάλα του μπόουλινγκ
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Εικόνα 3. O Fred προετοιμάζεται



από το πίσω μέρος του σώματός του προς τα κάτω και μπροστά. ςτο τέλος

αυτής της σειράς χειρονομιών σταματά, ρίχνει μια ματιά στην οθόνη και τελει-

ώνει τη ρίψη του.

Ένας από το κοινό ρωτάει (στα γερμανικά): «Μπορεί κάποιος να τη ρί-
ξει και πιο δυνατά, έτσι δεν είναι;» καθώς ο Fred στέκεται πια όρθιος και
με τα χέρια του στο πάνω μέρος των ποδιών του, βλέπει ότι η ρίψη του δεν
ρίχνει όλες τις κορύνες. Μια άλλη παίκτρια λέει: «Ώωω» και ο Fred προ-
σθέτει: «ω, ω, έλα». κουνάει το τηλεχειριστήριο Wii μπροστά στο σώμα
του, κάνει έναν μορφασμό και χαλαρώνει για λίγο. κάθεται σε μια καρέ-
κλα πίσω από την προηγούμενή του θέση, ενώ η κονσόλα τοποθετεί εκ
νέου τις υπόλοιπες κορύνες. ο Fred σηκώνεται ξανά και σηκώνει το τη-
λεχειριστήριο Wii στο πιγούνι του, όπως κάνει και το άβατάρ του, και ρί-
χνει ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά κουνάει το τηλεχειριστήριο Wii προς
τα μέσα και κάνει στάση. Μετά γυρνάει το σώμα του απότομα και κάνει ένα
βήμα μπροστά με το αριστερό του πόδι. καθώς η μπάλα του μπόουλιν-
γκ αυτή τη φορά ρίχνει όλες τις κορύνες, σηκώνει το δεξί του χέρι και φω-
νάζει: «Χα, χα, χα!»
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Εικόνα 4. ο διάδρομος του μπόουλινγκ



και σε αυτό το παράδειγμα, η παρουσία του τεχνολογικού εξοπλισμού
συνεπάγεται τη συνεκτική αναφορά όλης της δράσης προς την κατεύθυν-
ση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη. η αναφορά της δράσης
στην οθόνη διακόπτεται μόνο τις ελάχιστες στιγμές που οι παρευρισκόμε-
νοι απευθύνουν ο ένας τον λόγο στον άλλο άμεσα, στον μη εικονικό χώ-
ρο. Αλλά και το περιεχόμενο αυτών των σύντομων συνομιλιών χαρακτη-
ρίζεται από σχόλια ή επεξηγήσεις για το παιχνίδι ή για τα αποτελέσματά του. 

ςυγχρονιζόμενος με τις κινήσεις του εικονικού ειδώλου, o Fred ξεκι-
νάει το παιχνίδι του και τις δύο φορές με το σήκωμα του τηλεχειριστηρίου
Wii μέχρι το πιγούνι του. φαίνεται ότι το αθλητικό μοντέλο του «πραγ-
ματικού» μπόουλινγκ συνιστά έναν προσανατολισμό τόσο για τις σωμα-
τικές όσο και για τις εικονικές κινήσεις. Ποιο είναι όμως το μοντέλο στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, το άβαταρ ή το ανθρώπινο σώμα; ο Fred ρίχνει την
μπάλα στον διάδρομο του μπόουλινγκ με μια αυστηρή μορφή κίνησης,
μάλλον όμως δεν είναι αυτός αλλά το εικονικό του είδωλο στην οθόνη
που ορίζει τη δράση. η διασύνδεση συσκευών και ανθρώπινου σώματος
ορίζει την κατεύθυνση της μπάλας, όπως επίσης την επιτυχία στο ρίξιμο
των κορύνων. τουλάχιστον αυτό υπονοείται από τη συγχρονισμένη εκτέ-
λεση της ρίψης.

το πώς τα διάφορα δεδομένα καταγράφονται και αναλύονται από την
κονσόλα δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά αυτή η καταγραφή και ανά-
λυση (ή αν θέλετε «ερμηνεία») λειτουργικά συν-παράγει τις διάφορες ει-
κόνες στην οθόνη. η εικoνογραφική επίπτωση λειτουργεί κανονιστικά για
τον Fred, ο οποίος προσαρμόζει αντίστοιχα τις κινήσεις του. Επίσης μετα-
φράζεται σε λεκτική και κινητική έκφραση επιβράβευσης ή δυσαρέσκει-
ας για τον παίκτη από τον ίδιο και από το κοινό – για παράδειγμα, μετά την
πρώτη του ρίψη («Έλα», «κουνώντας το τηλεχειριστήριο Wii του»). Παρ’
όλα αυτά, τα σχόλια δεν είναι σαφή στη σχέση τους με τη δράση. το
«Έλα» θα μπορούσε να αφορά τον Fred ή την εκτέλεση του άβατάρ του
ή ακόμα και το απρόβλεπτο της υπολογιστικής διαδικασίας. ςε κάθε πε-
ρίπτωση αναδεικνύονται η αφοσίωση και η σοβαρότητα με την οποία όλοι
και όλες συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Άξια προσοχής είναι και η παραλλαγή του στυλ που ο Fred επιχειρεί
στη δεύτερη ρίψη του, αφού μπορούμε να δούμε πώς προσπαθεί να βελ-
τιώσει την πρώτη του προσπάθεια χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σύ-
νολο μικρο-χειρονομιών – σε αντίθεση με την πρώτη ρίψη. η θέση του χε-
ριού του και η γενική στάση του οδηγούν στην υπόθεση ότι θέλει να επη-

Β́  ΜΕΡΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 333



ρεάσει την κατεύθυνση της μπάλας, διορθώνοντας την πρώτη, και όχι τό-
σο καλή, προσπάθειά του.

3.4. Ανάλυση και ερμηνεία των δύο παραδειγμάτων
τι μας δείχνουν αυτές οι σκηνές για τη σύνδεση μεταξύ σώματος και ει-
κόνας; δεν είναι η κίνηση που λειτουργεί σαν σύνδεσμος μεταξύ του ει-
κονικού ειδώλου στην οθόνη και του σώματος; Αυτή δεν είναι η πηγή
της παραγωγής και της απόδοσης νοήματος; Ποια είναι η σχέση που προ-
κύπτει μεταξύ των τεχνικών συσκευών, του/της παίκτη/-τριας και της ει-
κόνας; Πράγματι, τα δεδομένα από την ψηφιακή καταγραφή της τοποθε-
σίας και της κατεύθυνσης του χειριστηρίου εκπέμπονται στην πηγή μετά-
φρασης, την κονσόλα. ςτην οθόνη, οι κινήσεις αναπαριστώνται ως πλήρεις
νοήματος χειρονομίες που απαιτούν κάποια αντίδραση από τους/τις αν-
θρώπινους δράστες. Αυτό υπονοείται, τουλάχιστον από τη σχεδόν συγ-
χρονισμένη εικονική αναπαραγωγή, όπως και από τη συμπεριφορά των
παρευρισκόμενων, αφού όλοι ανεξαιρέτως συγκεντρώνονται στην οθόνη,
αναδεικνύοντάς την έτσι σε έναν κοινωνικό χώρο. 

Εντύπωση προκαλεί η διαρκής εναλλαγή και εναρμόνιση ανάμεσα στις
κινήσεις του σώματος και τις κινήσεις στην οθόνη, που προκύπτει από τον
όσο γίνεται πληρέστερο συντονισμό των συσκευών και του ανθρώπινου
σώματος. Εδώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αυτοαναφορικότητα της
δράσης, αφού, μέσω του εγγενούς αυτού συνδέσμου, συμβολικές λει-
τουργίες εκτός και χειρονομίες εντός της εικόνας στην οθόνη επιδρούν στη
συγκρότηση νοήματος. 

καθίσταται όμως επίσης σαφής η πρωτοκαθεδρία του τεχνολογικού μη-
χανισμού, αφού μια κίνηση θεωρείται σημαίνουσα χειρονομία μόνο στον
βαθμό που καταφέρνει να αναγνωριστεί από τους αισθητήρες και να οπτι-
κοποιηθεί στην οθόνη (μόνο κινήσεις που αναγνωρίζονται από τους αι-
σθητήρες και μετατρέπονται από την κονσόλα μεταδίδονται ως εικόνα, ενώ
οι παρόντες –κοινό και παίκτες/-τριες– δεν έχουν πρόσβαση στον μη ορα-
τό υπολογισμό των κινήσεων από το Nintendo Wii). Επιπλέον κάποιες φο-
ρές ακόμη και κάποιες λιγότερο έντονα εκτελεσμένες ή και τυχαίες κινή-
σεις μετατρέπονται σε προ-προγραμματισμένες μπουνιές, οι οποίες μπο-
ρούν να έχουν ένα αντίστοιχα σχετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο του αγώ-
να. ο χαρακτήρας και η έκβαση της δράσης εξαρτώνται από τις τεχνικές
συσκευές� η εμπροθετικότητα και ο σχεδιασμός βρίσκονται στην κρίση
των τεχνικών μέσων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ334



η κοινωνικο-τεχνική συνδιαπλοκή των συμμετεχόντων αποτελεί γνώ-
ρισμα της κουλτούρας του ψηφιακού παιχνιδιού. η σχεδόν απόλυτη αντι-
στοιχία των δύο αναφορικών συστημάτων (offline και online) –και εδώ
μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους δρώντες, τόσο τα υποκείμενα
όσο και τα αντικείμενα– δημιουργεί μια υβριδική μείξη του κοινωνικού και
του τεχνολογικού χώρου, που διασυνδέονται μέσω του ανθρώπινου σώ-
ματος όσο και του τηλεχειριστηρίου Wii. η επιτέλεση των κινήσεων και η
αισθητηριακή λειτουργία από την κονσόλα, που σκανάρει το δωμάτιο,
μπορεί να οριστεί ως η επιφάνεια διεπαφής (interface), όπου οι δύο πλευ-
ρές –τα πολυμέσα και οι παίκτες/-τριες– συναντιούνται. 

Παραφράζοντας τον Jean Piaget, εδώ μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
«το υποκείμενο θεωρεί ότι είναι δικό του αυτό που στην ουσία ανήκει σε
κάποιον άλλο ή στον υλικό κόσμο», δηλαδή να θεωρήσουμε ότι υπάρχει:

σύγχυση μεταξύ του εαυτού και του εξωτερικού κόσμου. Εύκολα βρίσκονται

αμέτρητες περιπτώσεις στις οποίες η μιμητική συμπάθεια συνοδεύεται από μια

συμπληρωματική στάση, η οποία συνίσταται στο να προσπαθεί κανείς να επη-

ρεάσει τον εξωτερικό κόσμο μέσω μιας δράσης πάνω στο ίδιο το σώμα του

(Piaget, 1971, σελ. 162-163).

Παρ’ όλα αυτά, η περίπτωση που μελετάμε είναι διαφορετική από τα
πειράματα του Piaget, όχι μόνο γιατί τα υπό μελέτη υποκείμενα είναι πο-
λύ πιο ώριμα ηλικιακά από τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης τις οποίες αφο-
ρούσαν τα πειράματα του Piaget, αλλά και γιατί ο χώρος του ψηφιακού
παιχνιδιού δεν είναι «υλικός» αλλά «δυνητικός» – η υλικότητά του συνί-
σταται στην υλικότητα της κονσόλας και των αλγοριθμικών υπολογισμών. 

κατά την ελεγχόμενη λοιπόν από τον υπολογιστή αλληλόδραση με-
ταξύ σώματος και εικόνας, ενεργοποιείται μια τεχνολογική συσκευή η
οποία αναγνωρίζει και μεταφράζει τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν
και τους ξαναδίνει μορφή μέσω μιας υπολογιστικής διαδικασίας. ο χειρι-
σμός του τηλεχειριστηρίου Wii στη συνέχεια συνεπάγεται τη σύνδεση με-
ταξύ σώματος και εικόνας του σώματος, που υλικοποιείται στην επόμενη
κίνηση-χειρονομία, καταλήγοντας αλλά και ξεκινώντας από το σημείο επα-
φής μεταξύ του χεριού και του χειριστηρίου –το οποίο είναι μη εικονικό–
σε μια σπειροειδή, αυτοαναφορική διαδικασία διαμεσολαβημένης από την
τεχνολογία ανατροφοδότησης, μάθησης και κοινωνικοποίησης – που με
αυτή την έννοια αφορά τόσο τις «μικρές» όσο και τις «μεγάλες» ηλικίες. 
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4. Ανασύνθεση: Οι αλληλεπιδράσεις και οι νέοι υβριδικοί συ-
σχετισμοί ψηφιακών παιχνιδιών, σώματος και φαντασίας 

η τεχνογραφία των νεοεμφανιζόμενων πολιτισμικών πρακτικών ψηφιακού
παιχνιδιού καταδεικνύει τη σύνδεση των τεχνολογικά παραγόμενων ει-
κόνων και του ανθρώπινου σώματος. ο αμοιβαίος προσανατολισμός, που
στη θεώρηση του George Herbert Mead είναι το υπόβαθρο της διυπο-
κειμενικότητας, προεκτείνεται στα παραπάνω παραδείγματα και στον κό-
σμο των αντικειμένων. ο Mead θεωρεί ότι οι χειρονομίες καθίστανται ως
τέτοιες, δηλαδή αποκτούν νόημα, μόνο όταν τις αναγνωρίζει κάποιος και
αντιδρά σε αυτές (βλ. Mead, 1973, σελ. 115-119). η κοινωνικο-τεχνική αλ-
ληλόδραση μεταξύ εικόνων και παικτών/-τριών βασίζεται στην ερμηνεία
των χειρονομιών εντός και εκτός των πολυμέσων στα πλαίσια μιας αμοι-
βαίας απόδοσης νοήματος. η σπείρα της συνεχόμενης παραγωγής εικόνων
εκτός του αισθητηριακού πεδίου των σωματικών κινήσεων οδηγεί στη με-
ταμόρφωση των χειρονομιών σε εικόνες, και το αντίθετο, καθώς το αν-
θρώπινο μέρος του δικτύου-δρώντων συνεχώς αποδίδει σημασία στη δυ-
νητική σκηνή στην οθόνη. οι πολυμεσικές τεχνολογίες μπορούν σε αυτή
την προοπτική να θεωρηθούν συστατικά στοιχεία του κοινωνικού.

Μέσω της διασταύρωσης δύο αλληλοεπικαλυπτόμενων πεδίων, το
παιχνίδι φαίνεται να είναι περισσότερο από απλώς μια εικόνα· είναι ταυ-
τόχρονα και ένα σωματικό κατόρθωμα, μέσω του οποίου η μάθηση και
η οικειοποίηση νέων ακολουθιών κινήσεων μπορούν να επιτευχθούν στο
πιο σύντομο χρονικό διάστημα. η ανατροφοδότηση που δίνουν οι νεό-
τεροι τύποι πολυμεσικών, ψηφιακών παιχνιδιών στους/στις παίκτες/-τριες
δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις για μια αμφίθυμη διαδικασία αξιολό-
γησης – που ενέχει την τεχνικά διαμεσολαβημένη εκτίμηση κάποιου/ας
προς τις ικανότητές του/της. 

ο Rammert (2003, 2011) προτείνει τον όρο «κοινωνικο-τεχνική δια-
δραστικότητα» (socio-technical interactivity) για να περιγράψει αυτό το
φαινόμενο. για να καθοριστεί

τι σημαίνει η πολλαπλή, διαμεσολαβημένη και κατανεμημένη φύση της δυ-

νατότητας για δράση: οι δράσεις συντίθενται από πολλά στοιχεία, και η επιτέ-

λεση αυτών των δραστηριοτήτων είναι μια διαδικασία κατανεμημένη σε διά-

φορους δράστες και επιμέρους δράσεις. ςύμφωνα με τα παραπάνω, μπορού-

με να θεωρήσουμε ψευδαίσθηση την ιδέα ενός ατομικού και αυτόνομου δρά-
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στη, δηλαδή το να αποδίδεται όλη η δράση μόνο σε έναν ανθρώπινο δρά-

στη. [...] η επιτέλεση των δράσεων δεν είναι περιορισμένη στα ανθρώπινα σώ-

ματα, αλλά εμπλέκει επίσης υλικούς μηχανισμούς και συμβολικά μέσα. Ακό-

μα και αν σχεδόν όλες οι βασικές δράσεις φτάσουν να επιτελούνται από

προηγμένες τεχνολογίες ως δρώντες που δείχνουν χαρακτηριστικά ευφυΐας,

πλαισιωμένης και αυτο-ρυθμιζόμενης δράσης, τα πρότζεκτ αυτόνομης τεχνικής

δράσης μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως ψευδαισθήσεις, αφού αδιαφορούν

για τον πολυδιαμεσολαβημένο χαρακτήρα της τεχνολογικής πράξης και αγνο-

ούν το φαντασιακό, διαδραστικό και εμπρόθετο μέρος της ανθρώπινης δυνα-

τότητας για δράση (Rammert, 2011, σελ. 2).

το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι τι είδους επιδράσεις έχουν αυ-
τοί οι κοινωνικο-τεχνικοί συσχετισμοί στην ανθρώπινη φαντασία και το
σώμα. το ανθρώπινο σώμα είναι μια οντότητα που επιτελεστικά δημιουρ-
γεί εσωτερικές εικόνες μέσω της οικειοποίησης εξωτερικών εικόνων στη
βάση μιμητικών διαδικασιών (Huppauf & Wulf, 2009b· Gebauer & Wulf,
1998). Μέσα από τις δράσεις και δραστηριότητές του, το σώμα αναπτύσ-
σει τυπικά χαρακτηριστικά και τρόπους ερμηνείας του κόσμου, οι οποίοι
την ίδια στιγμή διαμορφώνονται από και διαμορφώνουν πολιτισμό. κε-
ντρικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία είναι ο σύνδεσμος μεταξύ φα-
ντασίας και παραγωγής εικόνων: η γερμανική λέξη για τη «φαντασία»
(Einbilbung) περιλαμβάνει τη λέξη Bild, δηλαδή «εικόνα» (όπως και στα αγ-
γλικά έχουμε τις λέξεις image και imagination και στα ελληνικά σχετίζε-
ται με τις λέξεις φαίνεσθαι, φανερώνω κ.λπ.). 

Αυτή η ανθρωπολογική οπτική βρίσκεται στον ορισμό του Kant για τη δύνα-

μη της φαντασίας (Einbildungskraft) ως η ικανότητα να «ανα-παριστά»

(vorstellen) ένα αντικείμενο στη διαίσθηση (Anschauung) χωρίς αυτό να είναι

παρόν. ςύμφωνα με αυτή την οπτική, η οποία παραμένει σχετική ακόμα και σή-

μερα, η φαντασία είναι αλληλένδετη με ό,τι γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις

(Huppauf & Wulf, 2009a, σελ. 21).

Αν αναλογιστούμε τα παραπάνω παραδείγματα, η φαντασία σήμερα
πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο πολύπλοκων κοινωνικο-τεχνικών αλλη-
λοδράσεων:

η φαντασία που επενδύεται και ανταλλάσσεται μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο
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δημιουργεί τη βάση για μια συμβολική τάξη των πραγμάτων [...]. Έτσι, η φα-

ντασιακή αλληλόδραση δεν περιλαμβάνει μόνο ανθρώπινους δράστες, αλλά

περιλαμβάνει και τα πράγματα, αφού καθορίζουν την ορατότητα αυτού που

εμφανίζεται, όπως, για παράδειγμα, ο κινηματογραφικός μηχανισμός

[dispositive] ή η αντλία κενού στα επιστημονικά πειράματα. Είτε βλέπουμε μια

ταινία είτε βλέπουμε ένα κενό, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς αλλά από πράγ-

ματα που ακτινοβολούν φαντασία, από τον διυποκειμενικό συντονισμό και από

τη σωματική προσπάθεια του υποκειμένου (Schwarte, 2009, σελ. 66).

η μιμητική αναφορά στις πολυμεσικές εικόνες στα πλαίσια νεοεμφα-
νιζόμενων ψηφιακών παιχνιδιών συνεπάγεται την εικονική αντανάκλαση
των σωματικών χειρονομιών στις εικονικές χειρονομίες και το αντίστροφο.
Επομένως, ο/η δράστης έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης, αλλά και την
ίδια στιγμή μη αναγνώρισης, των δικών του δεξιοτεχνιών, αφού «παίζει»
με τις εικόνες του/της. Μέσα από αυτό παιχνίδι με τις εικόνες του/της, ο/η
χρήστης –ανεξάρτητα από την ηλικία του/της– αποκτά δεξιότητα στον χει-
ρισμό των πολυμέσων η οποία εκφράζεται ως αναγνώριση – που δίνεται
και εικονικά από τη συσκευή και offline, είτε από τον εαυτό του/της είτε
από άλλους/-ες παίκτες/-τριες. 

η όλη αυτή διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία ενσώ-
ματης μάθησης, η οποία βασίζεται στη συνεχή αυτοαναφορική και σπει-
ροειδή απόδοση νοήματος μεταξύ εικόνας και σώματος στα πλαίσια ενός
εικονικού-φαντασιακού χώρου. γι’ αυτό και η εμπειρία του παιχνιδιού που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες διαφέρει από άλλες (αθλητικές) πρακτι-
κές – στις οποίες η φαντασία και η ανατροφοδότηση δεν διαμεσολαβού-
νται από εικόνες του/της παίκτη/-τριας. Eξάπτοντας και εξερευνώντας την
ερμηνεία του/της παίκτη/-τριας για τον κόσμο και για τον/την εαυτό του, τα
νεότερου τύπου ψηφιακά παιχνίδια δημιουργούν έτσι χώρους όπου κά-
ποιος/-α συναντά και (ξανα-)γνωρίζει τον/την εαυτό του/της με έναν ασυ-
νήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο.
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