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 Φάηκε ληει Βαι θαη Σηέθαλ Λόξεληο Εόξγθλεξ 

 

 

1.         Τὶ εὶναι ο Μεηαοσμανιζμός; Ο Μεηαοσμανιζμὸς είλαη κία θξηηηθή θάπνησλ ζεκειησδώλ 

ελλνηώλ ηνπ αλζξσπηζκνύ όπσο ε ειεπζεξία ηεο βνύιεζεο, ε απηνλνκία θαη ε ππεξνρή ηνπ 

ανθρώποσ εμαηηίαο ηεο νξζνινγηθόηεηάο ηνπ. Δκβαζύλεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ζώκαηνο σο ελόο 

πεδίνπ ζρεζηαθώλ δπλάκεσλ ζε θίλεζε θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο σο εκκελώλ ελζσκαησκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ γίγλεζζαη ην νπνίν δελ θαηαιήγεη απαξαίηεηα ζε θαζνξηζκέλεο κνξθέο ή 

ηαπηόηεηεο, αιιά κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κία αηέξκνλε αμορθογένεζη. Τα ηέξαηα είλαη ππνζρόκελεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο αλάπηπμεο ζε απόζηαζε από ηνλ νπκαληζκό. 

 

2. Ο κόζμος ως ζτεζιακό ζύμπλεγμα – Ο Μεηa-άνθρωπος ως Μεηαζώμα: Η μεηαοσμανιζηική 

θξηηηθή πξνηείλεη κία βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζαλ έλα κε πξνζδηνξίζηκν 

πνζνηηθά πεδίν ζρεζηαθώλ ζσκάησλ, ή μεηαζωμάηων, ζε κεηαβαιιόκελε θαη ζεκειηαθή ζρέζε 

κεηαμύ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνζπαζνύκε ελ ηέιεη λα μεπεξάζνπκε ην θαξηεζηαλό δηαρσξηζκό 

κεηαμύ ζώκαηνο θαη λνπ, αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ, πξνηείλνληαο κηα αληίιεςε ηνπ λνπ σο 

ελζσκαησκέλε ζρεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ηνπ ζσκάηνο σο ζρεζηαθή θίλεζε, πνπ ελεξγεί από ην 

κνξηαθό θαη βαθηεξηαθό, κέρξη ην αηνκηθό θαη ςπρηθό, κέρξη ην θνηλσληθό, πιαλεηηθό θαη θνζκηθό 

επίπεδν, θαη ζε άιιεο δηάζηαζεηο ηεο εκπεηξίαο. Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα ραξηνγξαθεζεί ην 

ζύλνιν ή ηα όξηα ησλ δπλάκεσλ από ηηο νπνίεο ζπληίζεηαη έλα κεηαζώκα θαη δελ ππάξρεη θακία 

απώηαηε εμσηεξηθόηεηα ζε απηέο, παξόηη κπνξνύλ λα θιίλνπλ πξνο πξνζσξηλά θνκβηθά ζεκεία ηα 

νπνία εμεγνύλ έλα εκκελή ζρεηηθηζκό (perspectivsm) θαη ηελ δηακόξθσζε ζρέζεσλ εμνπζίαο. 

 

3. Προς ένα Κοινό Στεζιακό Σώμα: Παξαδνζηαθά, ε ζρεζηαθόηεηα έρεη εμειηρζεί ή έρεη ππνβιεζεί ζε 

κία πνηθηιία ζπζηεκάησλ επηηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ. Σηνλ ζύγρξνλν καπιηαλιζμό ηων ζσναιζθημάηων 

(affects) ενορμήζεων ε ζρεζηαθόηεηα ππνβάιιεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε έιεγρν κέζσ ηερλνινγηώλ 

νη νπνίεο παξάγνπλ παγθόζκηεο ζηαζεξέο ελνξκήζεηο κε ην λα δηαλέκνπλ δηαθξηηέο ρνξενγξαθίεο. Η 

Παγτορεογραθική είλαη ην βηνπνιηηηθό κεηά-ζύζηεκα ειέγρνπ ζην νπνίν ηα μεηαζώμαηα ηίθενηαι 

πξνιεπηηθά προς προζαρμογή. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ λα  επαλαπξνζαξκόζνπκε θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ γίγλεζζαη πξέπεη λα θαηαδεηρζνύλ. 

 

4. Προς μία πολιηική ηης κίνηζης και έναν ριζοζπαζηιικό πλοσραλιζμό: Μία ξηδνζπαζηηθή 



πινπξαιηζηηθή πνιηηηθή είλαη έλα κε παηεξλαιηζηηθό θίλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ δνκώλ εμνπζίαο γηα 

λα απνθύγεη ηελ επαλαπνιπηαξρηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο. Γελ ζηνρεύεη ζε κία ηδαληθή ηειηθή 

θαηάζηαζε, αιιά ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα μεπεξλώληαη δηαξθώο νη ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ  αλαγθαία 

αλαδύνληαη κέζα από ηνλ ζπλδπαζκό ηεο εγγελνθξαηίαο πνπ πξνηείλεη ην κεηα-αλζξώπηλν 

(metahuman) κε ηνλ ζρεηηθηζκό ηνπ «κεηά ην αλζξώπηλν» (posthuman), ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηόηεηα 

ηεο θίλεζεο έλαληη ηεο ηαπηόηεηαο. 

 

5. Ο Μεηα-άνθρωπος ως μεηα-αλαηομικό ζώμα: Πξνηείλνπκε λα πξνθαιέζνπκε ηηο αλαηνκίεο, ηηο 

κνξθέο, ηηο ραξηνγξαθίεο ή ηηο ηαπηόηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή έλλνηα ηνπ ανθρώποσ, θαη 

ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ λα παίξλνπλ κνξθή ηέηνηεο αλαπαξαζηάζεηο. Ζ αλαηνκία, ζαλ 

απεηθόληζε ησλ αλζξώπηλσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ζσκάησλ, κπνξεί λα δηαηππσζεί κόλν ππό κία 

εμσηεξηθή ζε ζρέζε κε ην ζώκα νπηηθή. Ακθηζβήηνπκε ην θαξηεζηαλό δηαρσξηζκό πνπ καο ηνπνζεηεί 

σο ππνθείκελα εμσηεξηθά σο πξνο κία αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη πξνο άιια ππνθείκελα. 

Μέζσ ηεο επαλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο αλαηξνπήο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο αληίιεςεο ελα θαηλνύξγηνο 

νξηζκόο θαη ππνλνκεπηζκν ησλ ηερλνινγηώλ ηεο αληηιήςεο κπνξνύκε λα θαηαιύζνπκε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο εμσηεξηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ ηεο αλαηνκίαο θαη ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπ ζσκάηνο, όρη γηα ράξε 

κίαο θαλνπξγηάο αλαηνκίαο, αιιά ελόο κεηα-αλαηνκηθνύ ζώκαηνο. Ο μεηαοσμανιζκόο πξνηείλεη ινηπόλ 

κηα αηζζεηηθή ηνπ άκνξθνπ, κε ην λα ινγίδεηαη ηα μεηαμέζα, ηον μεηαμορθιζμό θαη ηελ 

μεηαμορθικόηηηα σο δπλαηόηεηεο γηα λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε κόληκε βάζε ηα αηζζεηήξηα όξγαλα. 

 

6. Οη κεηα-άλζξσπνη σο κεηαζεμνπαιηθνί: Ζ κεηαζεμνπαιηθόηεηα είλαη κία παραγωγική καηάζηαζη 

αποπροζαναηολιζμού ηεο επηζπκίαο πνπ ακθηζβεηεί ηηο θαηεγνξίεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ βηνινγηθνύ-

θνηλσληθνύ θύινπ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Έλα κεηαζώκα δελ κπνξεί λα είλαη ελ ηέιεη 

θαηεγνξηνπνηήζηκν κε όξνπο κνξθνινγηθνύ βηνινγηθνύ θύινπ ή θνηλσληθνύ θύινπ αιιά κάιινλ είλαη 

κηα αμορθογένεζη άπεηξσλ δπλεηηθώλ θύισλ: βηνινγηθά μικροθύλα. Δίλαη κεηανκνθπινθπιηθό: 

είκαζηε πέξαλ ηεο θαηαλόεζεο ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ σο επηηειεζηηθνύ. Τν βηνινγηθό κεηαθύιν όρη 

κόλν ακθηζβεηεί ηελ δηθηαηνξία ηνπ αλαηνκηθνύ, ηνπ γελλεηηθνύ θαη ηνπ δπαδηθνύ βηνινγηθνύ θύινπ, 

αιιά θαη ηα όξηα ηνπ βηνινγηθνύ είδνπο θαη ηεο νηθεηόηεηαο. Ζ παλζεμνπαιηθόηεηα, ην δεκόζην ζεμ, ε 

πνιπζπλαηζζεκαηηθόηεηα, ε εζεινληηθή εξγαζία ηνπ ζεμ είλαη ηξόπνη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηηο 

ζεμνπαιηθέο λόξκεο ζε αλνηρηά πεδία ζρεζηαθόηεηαο, όπνπ νη πνηθηινκνξθίεο ηεο ελόξκεζεο 

αλαδηακνξθώλνπλ ηα όξηα ηεο ζπγγέλεηαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλόηεηαο. 

 

7. Δπαλνξίδνληαο ηελ επηζηήκε θαη ηελ γλώζε: Ζ εγγελνθξαηία θαη ν ζρεηηθηζκόο δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη απηναλαηξνύκελεο έλλνηεο – πηζηεύνπκε θαη ζηα δύν! Ωζηόζν, πξνηείλνπκε ηελ αλάγθε λα 

εηζάγνπκε ηελ εκκέλεηα ζηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο, θαη ηελ αλαζεώξεζε αξηεξηνζθιεξσηηθώλ 



δνκώλ. Οη πξννπηηθέο είλαη ζπκπησκαηηθνί θόκβνη κέζα ζε ζηξσκαηνγξαθεκέλεο δπλάκεηο ηνπ 

μεηαζώμαηος. Πξνηείλνπκε θαη ηηο δύν γηα λα πιήμνπκε θαη λα δηαιύζνπκε ηα ππάξρνληα ζηξώκαηα 

θαη λα θηλεζνύκε κέζα από ηνπο θόκβνπο  αλαδηακνξθώλνληαο ηηο πξννπηηθέο αιιά θαη ηελ εκκέλεηα. 

 

8. Προς μία ζτεζιακή οικολογία – Μεηα-ανθρωπική ηθική: Έλα κεηαζώκα πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο 

έλα βηώζηκν ζρεζηαθό ζώκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ανθρώποσς, άιια βηνινγηθά είδε, ηελ ηερλνινγία 

θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηα-αλζξώπηλε εζηθή νκνινγεί όηη γελλά κνξθέο δηάδξαζεο νη νπνίεο 

απνθεύγνπλ ηελ ζηαζεξή ππεξνρή κίαο δύλακεο πάλσ από άιιεο, έηζη ώζηε κία νξηζκέλε κε βίαηα 

ηζζνξνπία λα επαλαθέξεηαη μαλά θαη μαλά. 

 

9. Προς ηον μεηαζτημαηιζμό, ηην αμορθογένεζη και ηο αναδσόμενο γίγνεζθαι ηων μεηα-ανθρώπων: Γελ 

ππάξρεη αλάγθε λα μερσξίδνπκε κεηαμύ δηαδηθαζηώλ γελεηηθήο βειηίσζεο θαη θιαζηθήο παηδείαο. Καη 

νη δύν βαζίδνληαη ζε άθαηξεο δηαθξίζεηο ή ρξεζηκνπνηνύλ δεδνκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ελόο 

θαλνληζηηθνύ θαζεζηώηνο νη νπνίεο δελ είλαη θαζνιηθέο, αιιά απνηέιεζκα παηεξλαιηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

ηερλνινγηθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο παξαγσγήο. Καηαλννύκε ηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαγήο ηνπ κεηα-

άλζξσπνπ σο ξένληεο ηύπνπο ακνξθνγέλεζεο ηνπ ζρεζηαθνύ ζώκαηνο, όιεο εμίζνπ ππνθείκελεο ζε 

δηαξθή θξηηηθή. 

 

10. Τὶ εὶναι ο Μεηα-άνθρωπος;: Ο μεηα-άνθρωπος δελ είλαη νύηε κία ζηαζεξή πξαγκαηηθόηεηα, νπζία ή 

ηαπηόηεηα, νύηε κία νπηνπία, αιιά έλα αλνηρηό ζύλνιν ζηξαηεγηθώλ θαη θηλεκάησλ ζην παξόλ. 

Υπνδειώλεη ηελ αλάγθε λα απεδαθηθνπνηήζνπκε ζηξώκαηα εμνπζίαο θαη βίαο θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε 

λέεο κνξθέο ελζσκαησκέλεο ζρεζηαθόηεηαο παξάγνληαο έλα νξηαθό ζώκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηα 

ππάξρνληα όξηα θαη ηαπηόρξνλα ηα επαλαπξνζδηνξίδεη. Μία μικροέρεσνα ιακβάλεη ππόςε ηηο 

γελεαινγίεο ησλ ζσκάησλ, ησλ θηλεκάησλ θαη ησλ ελνξκήζεσλ γηα λα ακθηζβεηήζεη ηα ππάξρνληα 

θαζεζηώηα, αιιά θαη γηα λα παξάμεη λέεο κνξθέο αληίζηαζεο θαη αλάδπζεο. 


