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ΤΟ γΚlτί η μeτόφροση του Ρομπέρ

Kooτfλ αλλά κο, του ουνό.\ου της ιφ'Τlκή( σΙIένOVΤΙ στην

οyt,ψυΧJoOφ,κή το 011010 σνσδύΟηκε σι: σγγλlό γο.\λίο

ΚΟllιοΜοκόπσυοτο ιcλητηc;δCκοtτloι; ιου'70Cχι:1

κοθυοιερήσι:ι σχι:δόν 3 δεκαετίες, είνοl κόι! γιο οποίο δεν

Ιχουμε οπόνΙl1ΟI], 110f)ό μόνο ι;ικαοιες, Σ~ην πληΟώρα των

κειμένων, CI1.0cωprjocfUV 1'.01 ονΟολογίων OXCΙIKό με ιην

ΟvtlΨUΧlOtpική 110υ ικδόθφ<ον κατό το lφώτο 10-15 χρόνιο

της μετσπολ!ιεuoηςδε:νυl1όρχε,ούτε IΧΥΟ(ουιή( της

ΚΡIf1κής-Τη("ΚΡIt1"ή(.lοως αυτό το λε,'όμενο "δεύτερο Kύμo~

δεν ooiρ!Oζε στην κοθορότηω των δογμάτων της ενχωρ1Ο(

oνηψuxlOtρlKή( σκηνής η οποίο μετδ την οVvtομη έιφηf,ή

ιης, βρήκε με εξOtρCtlιι.:ή ευκο.\ίο Koρtwc; να Oρovιooαί

χωρίς νο δώσιι rlou 1Ις δ\ιoKo..\eςμάχες nol) χοροκτήρ.σον
α.\\οίι w εν λόγω κΙνημα, κο, συrtπώς χωρlς ποτι της νο

OVOγκcxπεί να ovα.\ύoει Μ' "(Ι'; όΠΟlf:ς ήπ.tς της /)ε(,)ρίας

κοι της προκτικής της. Η oφoμolωoη των eπαητ.\ματ!lών

σντιψ χιότρων οήμσνe κοι το τέλος των όποιων εκδόσεων,

σντιo νtδρlων κσl πoptμβόσεων στην κεντρική ακηνή της

ψ",χικής ...~ίoς, με το κολοοτήριο της ΛtΡO'" να μονοπωλεί

το ενδιοφέρον των ονθρωπιστών, .\ε,tο ...ργώντος όπως και tO
αντίστοιχο Νταχόο ... της Κέρκ",ρ.ος στο Ilεδkι των φυλοκών,

ως ένας πόλοςσυνδlολ.'αγήςτηςαρισ'τερόςμε Τljνcξουσίο,

ως ένας κοινός τόιιος συμφιλίωσης κι εξογορός. Όσο γιο τον

ανΟΡΧIΚWΛCuOεΡΙΟκό χώρο, ο 0110ίος ώσο φλtρτσρε με την

ovτlψυXIOtρlKή κοτό το πolδlKό τοιο χρόνιο, κόπου στο τέλη

της δεκαετίας του '80 όψηοε κι ουτός με βοοονιοτικήευκο.\io

στη μtση το νήμα της κριτικής των ψιιχικών νόσων, κοθώι; ro
πόντο υποχωροίισονμπροστόστην κοτοοκευήcν<M;" τοτεμικού

ποντοδύνομο... Κρότους, cν6ς οπ6.\ ...το ... KOI προγμοποιημiνου
Κοκού που eκoνe όλtς τις 6.\\ι:ς OΡvήoCI'; νο φαντάζουν

cπιμeρouς, oνeπoρκeiς κοι oντιηρωlκiς. Διαποτιομeνος οπδ μια



ρομοντικήοντιληψη nουέβλεrll;τηνεξουοίοοnοκλεlοτlκόω<;

μιοδlΟδlκοοiοκοτοοτολήςιουφυοlκού, toυουθεντικού Κοl

τουόμεοου, μ1Ο0vtiληψηδlΟ110τιομένηΟ11ότο μετοφυοlκό

δΙιιολοολήθεlο-l&:ολογίο κοι το ηθικό toυφορτΙο,οονορχlκός

ελευθεριοκό<;χώιwςοnλ60τομότηοενοονοrιορ6γειτην

οντιψυχlΟτρlκή κριτική ότον οι cIδIKoi έποψον νο την

1Ι0ρόγουν,ορκούμενοςοτηνεΟιμοτυlllκήσυνθημοτολογίο

_φυλοκέςστροτόςψυχιοτρείο_οuτήεiνοl ηεξουοίο_.

An' όλο nou χάθηκαν μέσο οε ουτή την θεωρητικο

rιροκτlκήονοδirlλωση,οn'όλοnουξεχάστηκονμέοοοτο

ζόφο της ηθικής των βεβαιοτήτων, οΙγουρο ο Κσστέλ εΙνοι το

λιγότερο. Κι όμω<;, οήμερα nσρό ποτέ ΟΙ δυσοΙωνες l1ροβλέψεlς

ιου έχουν γΙνεl μέρος της οτnής υλικής μας καθημερινότητος

Εδώ κοι 25 οχεδόν χρόνιο. η lτρόληψη κοι η διοχείριση toυ

ρΙσκουβρίοκονιοI6λΟΚΟI1Τερlσοότεροοωεπίκενψο,υλlκό

κοι ουμβολlκό, της ρύΟμlO11ς κι οnορύΟμlσης των κσινωνlκών

σχέσεων, τόσο ω<; τρόιιος lφωτορχικής συσοώρευσης κοι

πορογωγής υποκειμενικοτήτων, 600 KOI ω<; κυβερνολογlκό<;

πυκνωτής τρόπων οργόνωσης κοι σξlOllοίησης του

κοινωνικού:Ετσl, τίθετσl η ανάγκη νο ξεοκονίσουμε την

ονάλυση toυ Κοστέλ KOI νο την κάνουμε νσ δουλέψει σε σχέση

με τις τεχνολογίες εξoυoloς-γνώσrκ που ονιlμετωl1fζουμε

σήμερα, συχνά σδυνστώντας νο τις ΠΡοβληματlκοπσlήοουμε

κοιό ένον ονιαγωνιστικό τρόl1σ

Μέσο οnό ουτό το πρίσμο, το κείμενο toυ Κοστέλ οnοτελεi

μιο ol16 ης lφώτες KOI nλtov συγκροτημένες προτάοεις

σχετικά με το l1ώς το δόγμο της πρόληψης του ρίοκσυ, ως

το κυρίορχσ βιοnολιτικό δόγμο οσφόλεl0ς, εισχώρησε στην

κοινωνική κι εnιθυμητική ιιορογωγή του ύστερου αστικού

κόσμου; μέσω της lστρικής KOI npωriorωo; της ψυχ'στρικής. Το

έργο του Κοοτέλξεnερν6εl τηνnορωχημένηοvtlψυχlοτρική

μορξ,στικήπολlτlκήκοtoγγελΙσςτηςκοτοοτολής,

συμnληρώνοντσς με εξοφετικό rpόno την σνάλυση του Μισέλ

Φουκώ σχετικό με την βlOπολιτική o"tlo:; δυτικές κοινωνίες ω<;

μιο τεχναλαγΙο εΙουσΙσς-γνώοης 110υ δεν κοτοστέλλεlένον

υnοηΟέμενσ nρωtoρχικό κι 6011lλο ~ονθρώnινο" ψυχισμό

κσ! την 611010 εδεμlκή ελευΟερΙο-αυθεντικότητό του, μα



κοτοοκευόζεl τούτο το οποτέλεσμο-όνθρωπο<;ως μlο εξ

ορχής εξoυσlCtσΤ1Kή κοι ολλοτριωμένη οντότητο. Στην ουσία,

ΟΙ γόλλοl μετοδομιστές τεκμηρίωσον ουτό που η λοϊκιστική

σριστερό Κ. αναρχία ορνείτοl νσ ποραδεχτεί μέχρι και τι.;

μέρες μα.;: πως ο όνθρωπο<; είναι ένα αποτέλεαμο·εξουσΙας

ιlέρα γιο Ι1έρα ασιικό, κοι όρα οποτελεί ένα μόρφωμα εχθρικό

για την εnανοαιοτική θεωρίο καιπρόξη. Αυτή εΙνοι η κορδιό

του μεταδομισμού και του μεθοδολογικού μηδενισμού του:

ο όνΟρωπο<; είναι ή θα crIptnt να είναι για του.; εχθρούς

της αστικής τόξης ό,τι ήτον ο θεό<; για του.;εχθραύςτης

οριστοκρατίας-τοαπόλυτοκαι τυραννικό μέτρο τουαλη&ύς,

το ιερό nou μο<; δlοχωρΙζεlαπό ουτό nou μιrOρoύμε νο

πρόξουμε.

Αν λοιπόν ο όνθρωπο<; &εν είνσl κόΤΙ110υ πρέπει να

σωΟεΙ ή να λυτρωθεί, μα κότl που πρέιlεl με κόθε μέοο

να καταστρέψουμε,τσ ερώτημα που τίθεται με όρους

στρατηγικής κι όχι φιλοσοφία.;είναι: _Μα τι ακριβώς είνοl

αυτό<; ο όνθρωπο<;, αυτό το σπoτέλεσμα·εξoυσίσς~-.Η

οπδντησηπουδΙνεΙ0ΦουκώκοισνοπτύσσεΙ0Καστέλ

είναι σοφής: ένα ένσαρκσ πεδioδυνηΤIKατήτ6,lνκσl ρiαKων,

με όλ/σ λόγισ ο τόπο<; της εκδίπλωσης και ανόπτυξηςτων

δυνατοτήτωντου πλούτου, του νοήμστοςκαlτης ζωής, κοι

παρ6λληλοο τόπος της περατότητός τους. Ο όνθρωπο<; είνΟ1

το πεδΙο όπου μnορεί να υπολογιστεί, να πραβλεφθεΙκαι να

πρσληφθεΙ η εκόοτοτε πιθονότητα της περστότητας,εΙνοιο

wnoς της οένοης εις βόθoc; εκδίπλωαη.;της περοτότητοςκαι

της δυνοτότητοςανοστολής της. Είναι, όπως γρ6φεl ο Κοστέλ,

ένα απoτtλεσμα-εξOυσΙαςι'γνώσης το οπαίο _εγκαθιδρύεται

σε πληθυσμιακέςροές, που έχουν ως βόση του.; τον

συνυπολογlΟμόαφηρημένωνπαραγόντωνπου θεωρούντοl

ικοναΙ, KOtδ ένον γενικό τρόπο, να παρ6γουν ρίοκο_. Αν

όμως ο όνθρωποςδεν είνΟ1 ο ατόχος της βιοπολιτικη.ς μο το

οποτέλεσμό κοι το εργαλεΙο της, ποιος είνοι τελικό ο στόχος

της,Π010εΙV01με όλλο λόγιο το αντικείμενότης;

Παρό τους όλο κοι πιο πυκνού.; υΠΟ1νιγμούς προς το

τέλος του κειμένου του, όπως ο Φουκώ, έτσι κι ο Κοστέλ

δεν οποντόει σε αυτό το Kρiαιμo ερώτημο με σαφήνεια.



Aνιψέτωιro<; με αυτή την θεωρητική αμιιχονίο, ο lιολός

ουτόνομος Πόολα Βίρνα (2001: 102) γρόφεl οτην ΓΡσμμοτlκή

του Πλήθους: ~ΓIO νο κοτολόβαυμε τον λογικό πυρήνα του

όρου βιαπο"ιτική, χρειόζετοl \'οονΟτΡέξουμε αε μlΟ πολύ

διοφορειική έννοια, 1110 1l0Μπλοκη οllό όποψη φl.\οσοφlκή :
τηνεργοοlοκή δύνομη{ ... ] την δύνομη νο IlαΡόγεις.Δύνομη,

δηλαδή ικονότητο, δυνoroιljτo. δύνομιν». Πριν οι θlΟσώτες των

βεβαιοτήτων ονοφωνήοουν με ανοκούφιση: ώστε αυτό ήτον,

να που πίσω από όλη ουτή ιην φl"ο"αγιο δεν κρυβότον τίπατο

ιιαροπόνωοιιό την [σξlκήεκμετόλλευοη-ιφινιινιγούμε

σιοθυμιοιό KOI ιους λυγμούς της μορξlοτικής ευσέβι;lο<;,

ος Ουμηθούμε tηv ΠΟΡστήρηση του Ζίζεκ: το μυοτήριο Η\ς

μορφής δεν είνοl ιιως κρύβει οπό nIOW Η1ς ένα μυστικό

περιεχόμενσ- το μυσιήρlO [ης βlΟIIΟλη.lκής δεν είναι όll αιιδ

ιιίσω της κρύβετοl η τοξική εκμειάλλευσll. ΊΌ μυοτήρlοείνοl

11 ίδιο η εργοοίο [11ς μορφl\ς - το μυοοjριο είνοl ό[ι η [σξlκή

εκμετόλλευση δεν μπορεί ιιορό ναιιόρεl μlοβ\οπολlΗκή

μορφή. Διότι είτε μιλόμε γlΟ την οχέση ονείρου-<ισυνειδητου,

είτε για την σχέσl1 εμιισρεύμοτoc;-εργοοlοκής δύνομης, είτε YlQ
την σχέση βιοπολlτικής-τοξlκής εκμετόλλευσης, είνοl πόντοτε

η μορφή που κοθορίζεl το περιεχόμενο κι όχι το οντίστροφο

όπως 00 ήθελον οι μετοφυσlκοί του διολεκτικού υλlΟμού:Ετοl,

ενώ θα ήτον λόθος νο πούμε πως στόχο<; της βlOlιο.\lτlκής

είνοl η τοξική εκμετόλλευοη, δεν μπορούμε παρά νο δεχτούμε

πως η βlΟΠΟλlτlκήΟllΟτελεiονΟγΚΟία KOI ικονήσυνΟήκη,με
άλλο λόγια lιροϋπόΟεσή της. Κι ουτό μας αναγκόζεl όχι οllλό να

ολ\όξουμε τον τρόπο που θεωρούμε την σχέση κοθορισμσύ

l1ροϋπόθεσης, ολλ6 KOI τον τρόπο που θεωρούμε την ίδιο την

έννοιο της εργοσιακής δύναμης κοι της εκμετόλλευσής της

Ας οκολουθήσουμε τον συλλογισμό τσυ Βίρνο δίνοντος

βόση σε μιο f,εxooμένη φρόση του Κεφαλαίου του Moρf,:

εργσσlOκή δύνομη είνοl ~τo άθροισμα όλων των φυσικών KOI
δlονσητlκώνlκονοτήτωνπουενυπ6ρχσυνστησwμοτικότητο •.
Λίγεςσελίδεςποροκ6ιωο ΜΟρξδlΟλευκόνεlαυτή την

σιιόφανση: ':Οτον κόποlO( μιλόεl γιο ικονότητο εργοσισς, δεν

μιλόεl γιο εργοσίο, όπως όποιο<; μιλόεl γιο ικονότιιτσ πέψης,

δεν μιλόει για πέψη~. Προς απογοήτευση των εΡγοτlστών,



,'ΙΟ τον Μορξ tiVOI ουτή η lκονότητο, ουιή η ρotentia, 1'01 όχι

η ίδιο η tp"oσio ω( κoιoβεβλημiνσc;; μόχθος 1Ι0υ tYK.\c~tO'

0116 το Κεφό.\οιο. 0110KιώνWς iWI μl(JY υο\ικόιηιο,μl(JY

υπόσιαση η 011010 0110τι:.\ι:ί τουιόχρονο 1(1 ονο,'κοio μιο ήδη

ο.\\οφιωμeνηιφογμΟΙlκόιηιο.ΠΡOKε.μtνOυνο διο.\ι:υκ6νt.

ουτό ιο σημεio, ο ΒIρ''Ο l.oρoθέtt.οκόμα Ινο ΙΙ:χασμένο

ΟΠΟΟI100μοωυ Μορξ" ουτή ιη φορό οπό ιο Grundrisl;e: ~H
οξio χρήσης "ου ο tργοζόμενoc;l1ρooφtρe.[οιην οντο.\\ογή

με ων κοιιnο.\ιοιήlδεν υ'\οlιοιι:iΙΟIοε evo lφοtόν, δεν

υπάρχει έξω οl,ό ουτόν, δεν υπάρχει συνειιώ( ιφογμσι,κ6

0,1.,\6 μόνο δlινηΙlκδ, δηλοδή ως lκονόtηι6 ωυ~. Ο Βιρνο

(2001: 1Ο5)καταλήγεl:.t;κεiόI10υκόιllιου lιωλεiιοlκ6ΙI110υ

υlιόΡΧε.μο\'όχαωc;δυ\'oιόιηιo,oυιόω κάΙIδεν δ.ΟκρίνειΟI

OI1Q ω ζωνιο\'6 όιομο ιου πωληιή, Το ζωνιονό οώμο ιου

εργσζόμενου ciVOI ιο υπόσιρωμο εκείνης tl)( ερ,'ΟΟιοκή(

δύνομl)(1Ι0υ,Οflόμό\ηιl)(,δενέχεI0νεξόρτηιηύI10ρξ,η,

Η 'ζωή', ο ollMς βiσc;;. οl,οκιό ιδlOίιερη οημοσio ως φορέας

της κοθορήςδύνομης-.Έωl,,'ρόφc. ο Biρvo (2001: 106),
ονιικείμεVQ ιης PΙOIIo.\ltlkήc; είναι .ΙΟ OI1LQ σημεio μιoc;

οπρι:ιγμσΙΟl10ίηιl)( οκόμα δύνομl)(. ή ό"ως ,\tc. ο Μορξ, με μlO

110"ύ ωραio έκφροοη 'tl)( tp,'OOiσc;;ως υιιοκr;ψεν,κόιητoc;'~:

fi' ~BΙO"O"'Ι'Kήυιιόρχι:. εκr;ί όπου τίOt:ΤOI σι: πρώτοειιίπεδσ,

στην άμοοη tμπειρio,συτό που οφσρά την δυνητικήδrόσtoση

ιης oνθρώπ.VTΚ'ύl1oρf,ης: όχι Ο. λtξ,ι:ιc; που εll1ώθηκσν,

σλ/ό η ίδιο η ικονότητσ νο τιc; λέμε, όχι η εργοσio ..ου έχει

"ρογμο"tώOηΚt.ο.\\6 η γενlι<ή lκονότητο νο πορόγουμε, Η

δυνηιικη δl00τοοη tηo; ύηορξ,ης γίνετοl lφόγμΟΙI ιιρocl,έxouσo

μόνον ότον εκφρ6ζετοl με την εργΟΟ10κή δύνομη. Σε ουτήν

tηντελευιοiοσυνοψίζοvι:σlόλεςΟlδl0φορεΙlκέςlκσνόιητες

11.01 δυνόμεlς ιου Ovepώl1lVOlt ζώου, Αν καλύτερο, η εργοοlOκή

δύνομη δεν nεριγρόψεl μιο ειδ10Ιτερη lκονότητο. ολ/ό την

ο.\όιηω τ;ων ονθρώll1νων lκονοτήτων όπΩC; ουτές εμιιλέκονιοl

σιην πορο,οωγlκή I.ρόf,η. (Βίρνσ, 2001: 1(18).
Βιοr.g.\,τ,κή cίνol.\oll1Ov η εξοuσio-γνώΟ'η που μεωφέπε.

κόΟε δύνομη οε 1κονόιητο-γlO-nορογω,ή πρ.ν κον ουιή

εμΓIλoκr;ί στην ο\-ορδ ερ,'OOiσc;;. lψlv δη.\οδή ιην ιοξlκή της

εκμειό.\\ι:uoη, Είναι με 6.\.\0 λόγιο η τεχνο.\ογio ιιου 'ΙΡOoδiδε,



οε κόθε δι:ξιόιητα, lκα\'ότηtO ή δύναμη ιην υ.\ικόιητά ιης

ως Ινσ ήδη ο.\\οιριωμένο οVtO.\.\όξ,ιμο πρoiόν, δη'\οδή ως

εμπόρευμα. Γι' ουιόν τον λόγο η 6ρνηση ιικ βιαπο.\ιτικής

δεν μπορεί ιιορό νο πάρει τοιιιόχρονο την μορφή της τοξlκή(

ιιόλης KOI την μορφη ~ης πόλης ενάντιο οτο υνΟρώΠlνο. ΔlόΙI

η όρνηση της β10πολ1τΙκής δεν οποτελεί ανιiOεοη σε κ611010

δ10 εαυιόν εξouoί().ΓVώoη, μο σε εκείνη την εξouoί().γvώoη

110υ οργαw;,ντl ιην (π6vιo ήδη) ο.\\οιριωμΙνη ονιολ.\όξ,ιμη

ερ"οοιακή δύνομη, κοl tOυτ6χρονα σε εJQiνη ιην τεχνολογία

υlloτoγήc;-ul1oκειμενol1oIησης (subjoctίYIItίon) που Ιχεl ως

Ιργο νο προ.\ομβό\τl ιο μόνο lιΡο"μοιlκό Kfνδυνo εΠIKίνΔU\'O

για [ον ΚΟlllτο,\lοτlκ6 κόσμο: ιην όρνηση ιης μειοιροπής

{ων δυνητικοιήιων σε ovιo.\.\όξιμες υ.\ικότηtες, ιην άρνηση

6Xl 011,\6 Η)( εργοοlο(. ο.\.\ό ιη( lδιο( ιl)( IΙΟΡΟΥωγή( KOI [ου

ΙΙΟ0κι:ιμένοιι ~η( - ων ό\,Ορωllο.
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Α
ότην Επικινδυνότητα

στο Ρίσκο Robert

~;ς~~~~~ηψης Castel

Στο όρθρο ουιό 6<1 ήθελα να ΠΟΡοUOlόσω

ένα φό110 σκέψης ιιόνω στις προληπτικές στρατηγικές ~ης

κοινωνικής δlοlκησης ΟΙ οποίες αναπτύσσοντο ι τελευταίο,

Kupiwo:; στις ηπο κοι στη γολλίο, ΚΟI ΟΙ οποίες έχω την

cvτvπωση πως παρεκκλίνουν κοι6 ένον σημαVΤIKό νέο φόπο

οπό τις πσροδόσcις της ψuχισιρικής ΚΟ1 των κοινωνικών

,\εnοuργών

Πολύοχημσι'κό, το όλο θέμσ έχτl ως εξής: οι νέες

σφοτηγlκέςδισλύουντηνέννο.σcοuυιτοκειμένοu,ήιοu

συμlfOγOιJς στόμου, 1\01 τοποθετούν στη θέση του μια

συνδυαστική πoρoγόvτ(o)ν, πορογόνιων ρίοι\Ου. Αυτή η

μεταμόρφωση, ον ουτό είναι πρόγματl συιό που συμβαίνει,

έχει οημΟyt'κές I1pOlttlKCC: συνέπειες. Ο ουσιώδης

ιωρμό(τηςl10ρέμβοσηςδενποίρνειπlο τη μορφή της

όμεσης, nροσωnlκής σχέσης μεωξύ του φροντιστή KOI
του φροντιζόμενου, του εnαγγελμστ[α κοι του πελότη.

Εγκοθιδρύετοl onlOitωoς σε nληθυσμισκές ροές, οι οποίες

έχουν ως βόση τους τον συνυnολογισμό αφηρημένων

παρογόντων ιroυ θεωρούντοl ικονοί, κατά ένσν γενικό tpόno,

να nopόyouv ρίακο. Αυτή η μετατόπιση ovoιpincl εντελώς

την υnάρχουσο loopρonio μετοξύ των οllιικών γωνιών

του εξειδικευμένου εnαγγελματίο και του δlοlκηηκού

lφοσωnlκού, ΟΙ onolol κσλούντοl να ορίσουν κοι να θέαουν

oeklIoupylo ιην νέα υγειονομική nολlτική.ΟΙειδlκΟ[

βρίοκουν ωυς εαυτούς τους σε έναν unoδctottPOρόλο, ενώ ο

δlοlκηηκόςπολιτικόςοχημαιισμόςenlτptnctolνο ovontUXOCI
σε μιο εντελώς συτόνομη δύναμη, τελείως έξω αnό την

εnιιήρηση του nρσκτικού λειτουργού οΟΠΟίΟ(υιιαβlβόζεταl

σε onM εκτελεστικόόργονο.

Επιπλέον,ουτές οι nΡOKtIKC,ουνέιlεlες μπορεί να

έχουν κοι μια πολιτική σημοσίο σιο βοθμό που, όπως&



ΠΡοσποΟήσω νο υl100τηρίξω, τούτες ΟΙ νέες φόρμουλες

δΙ0ίκηοης των 11ληθυσμών ΠCΡι\αμβόνOντ01 στο ονοδυόμενο

πλαίοlΟ τουσχεδίου γιο μlΟ δΙ0κυβέρνηοη κοτάλληλη γιο τις

''σνοιττυγμένεςβI0μηχονικ6''(ήονιφοτψ6εlκανείςτιςμεtο

βιομηχονικΙςήμεταμοντΙρνες)κοινωνίες

Όπως κάΟε σημοντικός μετοσχημοτιομός,Ιτοι κι ουτός

προϋποθέτει μιαν οργή εξέλιξη 11ρακτικών η οιτοίο οε κάιτοιο

σημείο περνόει ένο κατώφλι κι αποκτά χαροκτήρο μετάλλοξης

Έτσι,0"6κληρηηνεωΤεΡικήI0τρικήεμιιλέκετοlσεμlο

στοδΙ0κή κίνηση ιιροςτο σl)μείο όπου ο πο.\λοιιλοοιοομός των

συστημάτων ελέγχου της υγείος ιωΟιστούν την προσωπική

επαφή πρακτικαύ και [Ιελότησχεδόνμηαναγκοίο. Η εξέταση

τουοσθενούς τε;νεl να μεΤΟφΟl1είσεμισcl,έτοση των

oρxείωντoυoσOενoύςιooπoίασω~ίooνΙOΙOΙlόδlόφoρες

κοτοστάσεις μέσο από δl0φoΡCΤ1KOύςεΙ10γγελμOτίες και

ειδικούς οι οποίοι συνδέοντΟ1 μετοξύ τους μονάχο μέσω της

KυKλOφoρfσς των φοκέλων των ατομικών ιστρικών ιστορικών

Αυτό είνΟΙ110υ ο Βθlίπι ονομάζει "συνoμωσfσ της ονωνυμίος".

Ο τόπος της δΙ0γνωστικής σύνθεσης δεν είνσΙ11ΙΟ η οπτή

σχέση με τον άρρωστο, μο μlΟ σχέση η οποίσ θεσπίζετοι

ονάμεσσ σε δlΟφορετικούς υπολογισμούς ειδικών που

συνθέτουν τον φόκελο του οσθενούς:Ηδη εδώ εντοπίζεται μΙ0

μcτotόΠΙOηOllό [llv πορουσίσ στη μνήμη, ΟΙ1ό το βλέμμο οτην

οντικειμενική συσσώρευση γεγονότων. Το οποτέλεσμο μπορεί

νοτοονομ600υμε κρίοητης κλινικής 10ιρικής, μlΟ κρίαη

που επηρεάζει τη ΠΡοσωποποιημένη σχέση επαγγελματία

κοι πελότη, ή μπορείνοονομοοτε:ίκοι μcτ6βαoη από την

κλινική του υποκειμένου σε μισ "επιδημιολογική" κλινική,ένο

σύστημο ποικίλης μο εποκριβώς εντοπισμένης εξειδίκευσης,

το οιτοlο σντικοθιστά την πολ16 σχέση γlΟφού-<ισθενούς. Αυτό

σίγουρο δεν σημοίνει το τέλος των γιατρών, μο σηματοδοτεί

ένσνβσΟύμετοσχηματισμότηςισιρικήςlιρακτικής.

Τα τελευταία 2Q χρόνια περίπου, ουτός ο επσνοκαθορισμός

έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις σχετικό με την εξέλιξη της

10Ιρικήςκαι ιην σνοζήτηση λύσεων γιο τις αρνητικές της

πσρενέpγειες.Elllllλέoν,OlαKρ!βεiςανΤ1KεψενIKέςoυνOήKες

στις οποίες βασίζεται τούτη η εξέλιξη έχουνε μελετηθεί



αρκετό: η όλο Ι<.αl πια "επιατημονlκή~ κατεύθυναη των

τεΧνολογιώνυγεiος, ηουξονόμενη Οημανtll<.ότηΤΟ του

νοσοκομείου ως προνομιούχου τόπου ονόδυσης κοι όσκησης

μιοςτεχναλογlκό πραηγμένηςιατρlκής, κακ.Σ:τηνψυχιοτρική,

ωστόσο, η συζήτηση δεν έχει προχωρήοεl και τόσα: εΙναl

ακόμο αποδεκτό πως τα κρΙσψα πρακτικό ζητήμοτσ έχαυν

να κόναυν με την θεραπευτική σχέση, είτε υπό ταυς όρους

μΙας βελτΙωσής της - όπως ναμΙζαυν αl ncploootCΡOI

επαγγελματΙει:; παυ την οσκαύν - με τα νσ την προσσρμόζουν

σε πιο ΠΟλύιιλΟκες κοτσοτόσεΗ; κοινο τηνεμπλουτΙζουν με

νέους lιόΡΟυς, είτε υπό όρους κριτικής των μη-θεραπευtlκών

καινωνlκών λειτουργιών, όΙΙω( VlQ παρόδειγμα α έλεγχoc; κι η

καταστολή. Μ110ρεΙ ωστόσα αυτή η προβλημοτική, αν KOI δεν
είναι εντελώ-ς ξεπεροομένη, να μη είναι ικονή νο ουγχρονlστεΙ

με τις τελευ(αΙες εξελiξεlC; αl αποΙες μετσαχημοτΙζαυν τα πεδίο

της ψυχιατρικήc;. Αυτό θέλω νο υποστηρίξω τουλόχιστον εγώ,

πσρότl θο περιοριστώ στο "ορόν όρθρο να δώσω ένο γενικό

σχέδlO της rιoρείαςη οποία μέσα στα τελευταία CKoroXpόVIQ

έχει οδηγήσει στην Qντlκατόαταση της επικινδυνότητας, η

onoio χρησψσnοιούτσν για να καθορίσει τσν rιρoτψαύμενO

στόχα των rιρoληπtlKών οτρστηγlκών της lΟτΡlκής, από την

έννοlO του ρΙοκαυ.

Από την επικινδuνότητο στο ρίσκα: τι σημαίνει "olnQV αυτό

lσΤΟρικό,θεωρηtll<.ό και πραl<.τικό;

τα Παρόδοξα της Επικινδυνότητας

Γιο την κλαααική ψυχlOτρική, το "ρίσKσ~

σήμοινε συσιαστικό ένσν κίνδυνο σ OTlOioc; ενσαρκωνόταν
οεε"είνον τον ψυχικό ασθενή "ου ήταν ικονό<;" για βfοιες

κι οπρόβλεπτες πρόξεις. Η εnlκινδuνότητο είναι μια μόλ/ον

μυστηριώδης KOI βαθιό παρόδοξη έννοια, αφού αυνεπόγετοl

ταυτόχρονα την κατόφοση σε μια rισιότητο εμμενή του

υποκεψένου(αυτό(ή αυτή είναι εnlκiνδυνας/η),καl μlO

αrιλή rιlθανότητα, μια κβαντική αβεβΟ1ότητα, δεδομένου ότι

η αrι6δειξη του κινδύνου μπσρεί μονόχο να δοθεί μεtό το



γεγονό(, εφόοον η απειλούμενη τφόξη όvτ~ προγμοτωθεί.

ΥιlόμlααυστηρήσκσΠlό,μπαρούννουπόρχουνμονόχα

συνειρμοί εΠllllνδυνότητας, οι οποίοι υΗοθέιουν 1.'10
πεΡ10σότερο ή λιγότερο πtl)ονή σχέση μεταξύ oplαμ~νων

πορόντων συμπτωμότων 1101 μιας β~βoισς μελ/οντll<ής πρόξης.

Αιιόμα ιιιότον κόποlΟ( μιλό για το ρίσκο ιου εγκλήμα~oι: ιιοτ'

υΗοτροιιή, υιιόρχεl ιrόντoιε 1.'10 ουνισιώσα οβεβOlότητος

ηου διοχωρίζεl ιην διόγνωση ιης εΠllllνδυνότητας από την

ΠΡOγματ\lIότηΤOτηςπρόξης,1ΌναΠOύμεγ\OIIoρόδεlγμαπ~

lιό,IO,Ο( είναι "μονομονής" ή "ενσΙlκτωδώς δlεοτρομμένοι:",

ήδη περιλομβόνεl την προβολή ενό(ρίοllου, το onofo κατό

rropό&oξo τρόπο υποιίΟετο, (Ιως ενυηόρχεl "μέσο σιο" ίδιο

το υποιιείμενο, ι,ορότl δεν έχει εκδη.\ωθείοιιόμα οε ιιόποιο

.φόξη. Εξού 1101 η ειδική μη-προβλεψ,μότητο που οποδίδεταl

στηνποθολογιιιή πρόξη:όλοιο, ποΡόφρονες,οκόμοκι ουτοl

που μΟlόζουν ήρεμοι, φέρουν 1.'10 οπειλή, της οποίος ωστόσο η

ιιρογμοτοποίηση πορομένεl ένο θ~μo τύχης. '~AlIOlloι: σήμερο,

ίσ~ επιlιίνδυνΟ( ούριο". Avττμέτωηol με ουιό το κοθηλωτιιιό

παΡόδοξο της ιιλοοοlκής ψυχ'οφ,κής, οι ψυχίατροι γενικό

ηροττμούσον την οσφόλειο του ΠΡοληπτιlιού παρεμβατιομού.

Ότον αμφιβόλεl κσνείς, το ιιολύτερο που έχει νο κόνεl είναι

νο δρόσεl, οφού οκόμο κι ον η αβόστμη πορέμβοση οποτελεί

ένολόΟοι:,είνΟI ένολόΟοι; το οποίο δεν θο μπορέοεl ποτένο

γίνει γνωστό ~ ιέτοlο - ενώ ον κόποιοι: οπέχεl οπ' το νο

nορέμβεlkοιηοπειλούμενηπΡόξηΠΡογμοτοποιηΟεί,τολόθο<:

είνοl προφονές 1101 οι ψυχfoτροl γίνοντοl στόχοι ιιατηγοριών.

Εξούllοl ιο σχόλl0ενό(ολιενlοτή του 190υ αιώνο σχετικό

με ένα κουτό δημοσίευμα της εποχής ιο οπαίο περιέγραφε

το ξέσποσμα μιοι: τέτοιας οπρόβλεπτης πΡόξης βίος: "Αν δεν

περτμένομε τους φελούςνο κόνουν κόποlο σαβαρό έγκλημα

για νο τους δέσουμε, δεν θα θρηνούοαμε kοΟημεΡlνό τέτοια

ατυχήμοτα".

Μοείνο,δυνοτόννοαναπτυχΟεΙσ'ουιή τηβόση

μ,α πλήρης 110λ,τ,κή πρόληψης; Μόνο ιιοτό ~νoν πολύ

χοντΡοlιομμcνοτΡόπο,οφούθοέnρεπενσελπίζουμενο

προλόβαυμεβίαιες IIρόt,εlς οι οποΙες 00 τελούντο, οπό

κόιrοlονlιουCχεlήδηδlαγνωστεί~εΠll1ίνδυνοι:.Εξούl<οlο



διττός !1εριορlOμός που προκύπτει απ' το πιθονό λόθα; μιος

τέτοιος διόγνωσης οπό την μΙο, κι από το γεγονός ότι μπορεί

νο εφορμοστεί μονάχο ατομικά σε ένον-ένον τους ασθενείς

οπό την άλλη. Γι' ουτό κοι η J<.λoααlKή ψυχιοφlκή μπόρεσε

να χρησιμοποιήαεl μανόχα ης χανφοκομμένες προληπτικές

τεχνολογίες toυ εγκλεισμού κοι της στείρωσης. Ο εγκλεισμός

ουνεπαγόων την εξαυδετέρωοη, κατό προτίμηοη εκ των

προτέρων, κόιιοιου οτόμου που θεωρούτσν επικίνδυνο.

γπό την έννοια ουτή,δενεΙναl υπερβολή νο ποίιμε πως οι

βααlκοί νόμοι γύρω οπό την εξοναγκοοτικό εγκλειομό, όπως

ο νόμος toυ 1838 στη γολλίο κι ο νόμος toυ 1904 στην lτoλio,

σnοτελούννόμους nρόληψης, αφού μετονουναγερμό που

σημοίνεl η αντίληψη ενός nοΟολογlκού συμπτώμοτος οπό

τους ονθρώπους γίιΡω τουl της, ο/η οοθενής υπόκειται οε βίαιο

εκτοπισμό σε ένα νέο περιβάλλον, στο όαυλο, όπου μπορεί νσ

εμποδιατεί προληπηκό απ' το να εκπληρώσει την εγγενή toυ/

τηςσnειλή

Ωστόσο, πέρα αllό τις ηθικές κοl πολιτικές εrl1φυλόξεις

μας προς αυτή τη οτρατηγlκή, nptncl νο οημειωθεlnως οπό

τεχνικής σκοnιόςδεν είνοl κοι πολύ ικονοποιητική,αφού

απατελεΙτοl μετοξύ άλλων οπό ένα ουθοίρετο στοιχείο to
οποίο περιορίζει την εφαρμογή της. Δεν μπορεί κονείς να

εγκλείει μόζες ανθρώπωνοπλό κοl μόνο βόσεl της υπαψίας

της επικινδυνότηταςτους, διότι το οικονομικόκόστος

θο είνοl τειΧίατlο και εντελώς αντίστοιχα κόθε πιθσναύ

πρσλαμβονόμενουρΙοκου.Έτσl,οε μιο χώρο σαν τη γολλίο, ο

οριθμόςτων ψυχικό οαθενώνοι οποίοι βρίσκονται έγκλειοτοl

οε ιδρύματα έχει μειωθεί σταυς 100,000 nou μαιάζεl μεγάλος,

μο υπό την οπηκή γωνΙο του οριθμού των Ι\ινδύνων που

πρέπει να 'Όπολειφθούν" είναι noλίI μικρός. Τούτα τα όριο

του εγκλεισμού γίνοντοl όλο KOI πιο σοφή κοθώς, ξεκινώντας

σπό ένσ λόγο αχετικά με την μονομονία κοι με "τ:ην τρέλα

δίχως ντελ1ρlΟ", κσlκινούμενη προς μισ επεξήγηση όλης της

nρωτογενούςπαθολαγloςτηςθέλησηςκοl του ενστίκτου, η

επικινδυνότητα μετατρέπετσl αε μια όλα ΚΟΙ πιο πολυπρόσωπη

οντότητο με οπύθμενες οlτίες κοl σπρόβλεπτους τιΧίπους

εκδήλωσης. Όλοι εκείνοι οι ανώμαλαl που "παραείνοl διουγείς



για το ΟΟυλα. κο> παροείνο> ovcUOuvo να ταυς φυ,\ακίαεις,

δενείνοιιψώταΟII'όλουΙ1ερβολlκόεπιζήμιον'αφεΟαύν

ελεύθεραι;". Πώς πρέπει,\οιπόν νο ταυςξεφαρτωθούμε;

Ο, 1110 ξύ"νιοι ονάμεσα ο(ους ψυχιότρους γρήγορα

συνειδηtοlιοίησοντηνrrαγίδοστηνοrrοίορίσκσρανναπέσαυν

μέσα 0116 lljV τόση τσυςνα φερθούν στην εlllκινδυνότητο

ως μlO ενδογενή κι εγγενή 1Ι0ιότφα του υποκειμένου:εισι,

από το μέσα toυ 190υ ο>ώνα ο γ6λ\οι; ψυχίατροι; Μσρέλ

(yvwotciI; ως αυτόι; lιου ανακάλυψε τον εκφυλισμό) npόttIVC

μιο Uυγιεινιστική κοι προφυλοκτική ΠΡOOΠΤIKή~ βασισμένη

οτον υπολογισμό της συχνότητας twv ψυχικών ασΟενειών κι

όλλων ονωμολιών ονόμεοα οτο μljlιρανομιούχαστρώμαια (ου

π.\ηΟυσμοίί, κοΟώς κοι τσ συσχετισμό αυτής (ηςσυχνότητος

με τις συνθήκες διαβίωσης του υποπραλετσριότου-κσκή

διοτροφή, ολκοολισμόι;, ουνΟήκες στέγασης, σεξαυαλικό

ελειJOερα ήΟη, κλιι:Εται, ο Μαρέ.\ μι,\οίίαε ήδη υπό όρους

OVΤΙKειμενΙKώνρlσKων, δηλσδή στατιστικώνσυσχετίσεων

μετσξίί σειρών φαινσμένων. Σε l1ρακτ'κό επίrτεδo, πρότεινε

ΟκόμΟσιδημδσιεςΟΡΧέςνΟΟνσλόβσVνμισνειδlκή επιτήρηση

ουτών των πληΟυσμιακών σμ6.κ.ιν οι οπαίες θσ μπορούσσν

ήδη νο είχαν ονομαστεί "πληθυσμοίσε ρίσκσ", όλων εκείνων

14 ιιου βρlσKOντOΙ (φυοlκδ) στον πδτσ του κοινωνικούβαρελιού

Ο Μορέλ ανοβίωνε εδώ μια παρόδσση της ιατρικής υγιεινής

η οποία είχε ονθίσει ατη γαλ/ία ατα τέλη ιου l80v αιώνα, μα

απ6 την οl,οία ο αλιενισμόι; είχε αrrΟΟtαο,αl10ιηθείμε tO να

επικεντρώσει την πλειονότητα των δραστηριοτήτων τοΙ) μέαο

ατοόαυλο.

Όμω<:; α Μορέλ δεν μιιορούαε να προχωρήοεl αρκετό προς

την καιεύθυνοη μιας lιρο,\ηπτικής οκοπιός, αφού δεν είχε στη

διδθεσήτου τιςΟVγκεκριμένεςτεχνικέςγισνα τοπετύχει.

Γι' ουτόν, πσρέμβοση σήμοινε ακόμα το να έρθεις οε ειιοφή

ΚΟΙ νο lιόρεις την πλήρη ευθύνη ουγκεκριμένων ατόμων.

Έτσι μιλούοε περί των νέων προληπτικών πρακτικών ιιου

ενέκρινε ω<:; "γενικεvμtνη ηθΙKήθεΡOπεlσ~,σόμπω<:;Oρι(OύOε

νοιιραεκτείνεικοινοlιλ'IΟύνειτηνήδηυlιδρχουοαμορφή

δρόσης, την ηΟική Οεραιιεία, ως υιιαχρεωτική μορφή ατομικής

θεραl1είοςγιατουι;αοΟενείς.Ανκοιδιοχωρίζεl μεοσφήνεισ



την 'Όμυντική προφύλαξη" κοι την "πρoληrιΤIKή lφοφύλαξη",

ανογκόζετοl και περιαρlζεl την τελευταΙααε:

μΙα προοιιόΟεlΟ νο μετατρέψουμε Τ1(; διονοητικές,

φυοlκές, KOI ηθlκέςαυνθήκεςουτώνΟl0110ΙΟI,
για διόφορους λόγους, έχουν διαχωριατεΙ οπό

τους υπόλοιπους Ονθρώπους-rrρέπεl ιφιντους

επιστρέψουμε στο κοινωνικό πεδΙο, να τους

εξΟιlλίσΟυμεενόνιlα στους ίδιους τους τούςεουτούς,

έτOl ώστε νο μειώσουμε τον ρυθμό υι,οτροπής.

Με όλλα λόγια, τούτη η "rrροληrnlκή προφύλοξη" είνοl μιο

lφσκτική η οποίο οκόμο εφορμοζότον μονόχο οε πληθυσμούς

οι οllοίο, υιιόκεινωl οε ιισραδοοlοκό εγκλεισμό. Ελ\είψεl μισς

ειιορκούςτεχνολογΙος110ρέμβσοης,ο Μορέλήτανσνίκανοςνο

επωφεληθεί σllό τις σαφώς νεωτερ!κές του ,δέες.

Γιονοείμοισκριβής,μπορεfκονείςνσ παρστηρήοεl ιιιν

αδιόκοιnη σνόδυση, έπε,το οπό τον Μορέλ KOI την ανοκόλυψη

του εκφυλιαμού, της δυνατότητας μιας όλλης προληl,ιικής

ατρατηγlκήςη οιιοίο κοταλήγεl σιlςευγανlκές πολιτικές των

αρχών του 2Οου αιώνα. Η ευγονική ορίζει κι ουτή ιη λογική

της με όρους ρίσκου κι όχι με όρους κινδύνων - στόχοι;

της πορέμβοαης στο όνομο της διοτήρησης της φυλής είνοl

110λύ λιγότερο η θεροιιείο ενός συγκεκριμένου ατόμου, KOI
πολύ περιοοόιερο η πρόληψη της μετόδοσης οπειλής ιιου

ουτός ή αυτή κουβολάεl οτους απογόνους του! της:Εταl, τα

προφυλΟΚΤlκό μέτρο της στείρωσης μπορεί να εφορμοστεί

κστό έναν πολύ ευρύτερο KOI 1110 αποφασlΟτlκδ ψόιιο

ηρόληψης από ό,τι ο εγκλεισμός, οφού μπορεί να καταστείλει

μελλοντικό ρίοκα, στη βάση πολύ ευρύτερων ενδείξεων οπ'

ό,τι ουτές που 110pfX0vtOI από την αυστηρώςεννοούμενη

ψυχική ooθtVCIG:Etol,στα 1914 μια συθεντίο, ο πρόεδρος της

αμερικανικής ψυχιατρικής εταφιος δήλωνε:

Ειναl ουιαπόδεlκτο πως μισ ριζική ΟεροπεΙα όλων

ιων κακών παυ ενέχουν ΟΙ εξαρτώμενες ψυχικό

δυσλειτουργικές ~όξεις θα γινεl πραγματικότητα



εάν κάθε κσΟυστερημένος, κάΟε ηλiOlος, κάΟε καιά

συνήθεια εγκληματίας, κάθε άνθρωπος με προφανώς

αδίιναμσ μυολ6,κοι κόθεεπlβεβοlωμένΟς μέθυσος

ατεφωθεί.Έτσl θο σταμστήσσυμε nΡOKIIKιI, σν όχι

με οπόλυτους όρους, τηνοναπαρογωγή των ψυχικά

δυσλειτουργικών ονθρώπων, με την ίδιο βεβοιότητο

που Οσ πστόξουμε τηνευλΟγιό ον κόθεόνΟρωποςοτον

κόσμοεμβολlΟστεί.

ΠΡόγμστl συχνά oπo~υγxόνoυμε νο θυμηΟούμε πως οι

cuγoVIKt., "ΡOKtIKf., ήτσν πολύδισδεΟΟμένες κστά το πρώτο

τρίτο του 200υ olώνσ. Ακόμσ 11.01 σε χώρες πσυ unOtiOcτol

ότι είναι ΙΙ0λύ "φlλελεύΟερες" όιιως ΟΙ ηπο ψηφίσ~ηKoν

νόμοι που επέβσλλσν την στείρωση ylo ένσ ευρύ φόσμο

"ελλοτωμοτικών" ανθρώπων σχεδόν σε κάθε πσληεiα. Μσ οι

CUYOVIKt., rιορεμβόσεις κοιέρρευοσν με την κρίοη 110υκλόνισε

ης "εrιlσιlιμΟνlκές" βάΟεlς ιιου τις νΟμJμΟιlσlΟύσαν. Αυτές σι

πορεμβόσεις βσοίζοντον στην υπόθεση πως ο κλιιρονομlκός

χοροκτήρος των ρίσκων που tlIpcllt νο προληφθούν, 11.01 Ο
τρόπος μετόδοοής τους, ήταν επιστημονικά εrrιβεβοlωμένος,

κότl το οποlο στις Ιlερισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούσε νσ

/6' διοπιστωΟεί.ΚΙ έπειτα, η τεροτώδης πσρσλλσγή"ου επινόησε

ο ναζlOμόςβοήΟησετηνηΟlκή 11.01 πολ,τlκήσlrονομJμΟl10ίηση

των ευγονlκών τεχνικών, οι οποίες, σν δεν είχε πορεμβληθεl

οούτσ το τρογlκό επεισόδιο, θα είχσν οκόμο πολύ μέλλον

μIlρQOτό τους. Πορεl1l11τόντως, οπ' όοο γνωρίζω, ήτσν ένος

γόλλος γιστρός 00 1918 που πρώτος, πρότεινε την ίδρυσηεν6ς

"ινστιτούτου ευθανσσίσς όπου όλοι ουτοί οι εκφυλlΟμένοl που

έχσυν KOυρQOτεί οπό τη ζωή θο ttOεVIOI οβοσάνlOοο σε θάνστο

μέσω μιος δόσης νιτρικού οξέος, ή αερίου του γέλιου"

Μσ ον το προληπτικό μονοπότl που σκολοίιθησε η

ευγονική έχοσε (οριστικά ή ΠρQOωρlνό)τηννoμJμoπoίηoή

του, πώς θα ήταν πισ δυνατόν να προλομβόνουμε δίχως νο

ΠρQOφεύγoυμε ονογκσοτικό στον εγκλεισμό; Υπόρχεl εδώ

το ρίσκο της l1σλlνδρόμησης οτο μοντέλο του Μορέλ: οτην

σνσγνώριση μεν της ονόγκης γlΟ όμεση δράση πόνω στις

ουνΟήκcςπουπIΟονόννσlιροκσλέοουνρίοκο,οτηνέλ/ειψη



δε τεχνικών με τις οποίες να μπορούμε νο εlllτύχουμε

εΡγολεlσκά αυτό το στόχο.Έναν αιώνα μετό τον Μορέλ, αυτή

η ομφισημια χαρακτηριζεl ακόμα ολόκληρη την παρόδααη της

αμερικανικής προληrnlκής ψυχιατρικής η αποίο βοαΙζετοl

ατο έργο του GerBld CBpIBn. Εδώ το ζήτημα εΙναl και πόλι η

διεύρυναη της ψυχlαΤΡ1l\ής παρέμβασης, μέσω της σπόδοσης

στονl στην ψυχίατρο νέων ρόλων αν χρειαστεί, τον ρόλο του

συμβούλου σε εξουσιαστές πολιτικούς, ή τον ρόλο του βοηθού

σεδlOlκητlκούςιθύνοντες.

Πάρτε ως παρόδειγμα τούτο το πρόγρομμα:

Οι εlδll<'οΙ της ψυχικής υγείος προσφέρουν

ουμβουλές οτους νομοθέτες Κοl στους διοικούντες

κοι συνεργάζονται με όλ/ους πολίτες προκειμένου

να εrιηρεαστoύν κυβCΡνηΤΙΚΟiφορεiς KOI να
αλλόξουν νόμους και διατόξεις. Η κοινωνική δρόαη

αυμπεριλαμβάνεl προαπόθειες να μετατροπούν οι

γενικές αντιλήψεις και αυμπερlφορές της μελών της

κοινότητος μέσω του συστήματος ποιδείας, των μμε,

και της σχέσης επαγγελμοτιών κι απλών ανθρώπων.

IJ Στη βάοη ουτή, ο CaPIBTI όριαε το πρώτο νόημα της πρόληψης,

της λεγόμενης "πρωτoγενoUς πρόληψης", ορ[ζσντας στην

ουσίο ένα ολόκληρο πρόγρομμο rτολιτικής rταρέμβασης.

Μο τι εΙνΟ1 που εξοπλΙζεl ειδικό τους ψυχΙατρους να

ανσλόβουν αυτό τα νέο πόστα; Ποιο εΙνοl η αύνδεοη ονάμεσα

στην ικανότητά τους KOI σ'αυτό rτoυεIναl για παράδειγμα

ανογκαίο προκειμένου νο ολ/όξεl η rτεριβολ/οντολογlκή

πολιτική ή το εκrταιδευt!κό σύστημα; Οι ειδικοί της

ψυχωτρικής, οι ΟΠΟΙΟl, κατά τον CBpIBn, "προσφέρουν
αυμβουλές" σεουτά το rτεδία,δlατρέXOυν μεγάλο κινδυνο

ομφισβήτησηςουτής τους της IΚΟνότητας,ήΤΟυλ6Χlστον

αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό orτό όλλους ειδικούς,

πολ/οΙ εκ των οποίων μοιόζουν κολύτερο εξοπλωμένοl από

τους iδιους. Κι έτσι οι ελπίδες κι οι φόβοι που ανοπτύχθηκαν

γύρω από την "επεκτοτική" ψυχιατρική και έδωσαν λαβή

σε καταγγελίες rτερ, "ψυχιατρικού ιμπεριαλισμού", εΙνοl



αναμφ,σβή~ηια κδηω<; vπερβο,\ικές, ιουλόχlα,αν αε αvιδ τα

C11l11COO, αφαύ ιψοσδίοοvν στους ΨVΧlδτΡσuς Vl1cρβολlκές

εξοuσίεςσεοχέοη με ιην προγματική τοuς θέοη στην

κοl\'ωνiοΚΟlδεδομένΟU ΤΟVΟβέβο10VΧαΡΟκτήΡΟ της

γνώσης ιοvς: αναηΟΡlσιούν ιοvς ψιιχίοτροuς ως lΙωναύς να

Ilορέμβοuν σε ένα CUPIJ φόαμσ κοινωνικών προβλημότων,

πορό ιηνκλaσσlκόπεριθωριαl<ήσύνθεοηιηςπc"στεiαςτοvς

Δίχως ομφlβοΜα, ΟΙ ψυχίστροl μ1Τορούν να ιτρσσιιαθήαοuν να

ι<όναuν τον ηαραδοοιακό θcροπειιτll<ό τοιις ρόλο κδlΙω<; 1110
εUέλIΚΤΟ. Μα δεν μπαρούν να σιιιοσχεδιδζοιιν σαύστο"ο, οπό

τη Oιlγμή ιιαιι ηεΡl0ρίζονια\ αηό τον σχεΟlOl<ό χαροl<ιήρο ~ης

πρσκτll<ήςτοιις.

Ο Νέος Χώρος του Ρίσκου

ΟlπεριορισμοίοιιταίαlιομακρύνονΤΟlδμσ

δlορρηχθεί η όμεση σχέση μετοβοηθούμενοιιποκείμενοιιοι;

ΧαΡΟl<τηρ'ζεl τις κλασσικές μορφές θεροιιείος, όχι μον6χα

οτην ΨUΧ10ιρll<ή μα σε ολόκληρο το φόσμα ιης πρόνοιος:Ε:ΤΟI,

01l00uνδέετσlο τεχνll<ός ρόλος τοι; ιιροκτll<ούαπό τον ρόλο

μόνσ"tζμεντιοuδlοlκούντο.

{,Ι' Αιιτή η μετοιόπlοηγίνεταιεφlκιήαllότη σι:ιγμήπαιι

η έννοlO τοιι piol<ou καθίαταταl οuτόνομη οπό αιιτή τοι;

I<lνδύνου:Ε:νσ ρίσκσ δεν προl<ολείτοl αηό την IIOΡOUaIO

συγl<cl<ριμένωνl<ινδύνωνοιοποίΟlενσορl<ώνονταισεένα

ότομοήσεμlοομόΟΟ. Είναι ανηθέτω<; το σποτέλεσμα ενός

συνδuoσμού αφηρημένων πσρογόντων οι 0110ίοl καθιστούν

λlγότερο ή περισσότερο ιιιθονή την ανόδιιση σνεπιθύμητων

μοτίβων συμηεριφορών.

Γιο ιισρόδειγμσ, το 1976ένσγενιl<όσύσtημο για τον

ενιοπισμό των lισιδll<ών «oνωμαλlών~ όρχlOε να εγl<σθlδρύεΤΟI

στηγσλ/iσ,μετοόνομσGAΜIΝ{συτομοτοιτοlημένημητρll<ή

ι<αι βρεφlκήδIΟίl<ηση). Αuτό πεΡlλόμβανε την υποβολή όλων

των ποιδ,ών οε σuστημστική εξέταση (3 εξετόσεlς: στις

lφώτες μέρες, σιους ηρώιους μήνες, ότον γίνεl δύο χρονών).

ΑιιιέςΟlcξcτόσεlςεντοπίζουνl<όΟε!!100νήονωμσλiσσιοnοlδf

1<01 την μητέΡσ: φυοlκή, ψυχο.\ογll<ή ή κοινωνική. Ανόμεοα



οτο οιοlχε)ο που ουλ/έ,'Ονιοl εfνOl: κ6ποιες OOθtνεICς της

μητέΡο(, ψυχο,\ο,'ικό προβλημοτο, ολ/ό κοι κοινωνικό

χοροκτηρlOιικό 6ιιως ΙΟ "ε"ονό(" 6η εfνOl oVΎΙΙOνφη, ανή.\ικη,

ο.\.\οδοπή κοκ. Αυuς οι πληροφορitς OUΣXετ)ζOΝW!, κι ttOI
ουμψηφ)ζουνδιoφoρtτικούςτύπους πορο"όντωνεvtt.λώς

ετερο,-ι:νών μεtoξύ τους. Γιο πoρόδclγμO, μιιορι:ί κόποιος νο

,-ι:ννηθtίοπ6 oVΎΠOνιρη μόνο νεότερη των 17, η YJV)Oιόu:ρη

ιων 40, η ono)o είχε κόποιο είδη ooOt\'ειος, ή δΟΟκο),ε(

εγκυμοσύνες στο πoρcλθόν, η οπο)ο εfνOl Ο"ρ6τισοο ή

φοιιήφιοκοκ.

Η ποροι.ιοίο ορlOμένων, ή Ο οριΟμός ό.\λων οπό ουτούς

τους IIσρό,'Oνtες ρ)οκου θtτει οε λcltOUPyίo έναν ουτόμοτο

ουναγερμό. Δηλαδή, ο ειδικός, lΙ.χ. ο κοινωνικός ,\ειτουρ,"ό(",

Οα οτο.\εί νο ειιισκεφ[εί την οlκογένεlO lφοκειμΙ:νου νο

ειιιβεβαιώσεl ή μη την lιΡογμοτική noΡOυoio του κινδύνου,

ο[η βόοη [ης 11Ιθονολογlκης κι οφηρημΙνης πoΡOυσiσς

ρίσκων. Δεν ξtKlνόμε λοιπόν οπό μισ ιιροβλημοτική

κοτόο[οοη ποροτηρηοιμη στη βιωμένη εμιιεφίο, μο 0116 την

επογωγή της βόοει του γcνlκού οριομού [ων κινδύνων που

θΙλουμε νο "ρολόβουμε.

Τούτες οι προληπτικές πολlτικcς προωθούν λοιπόν ένο νΙο

{9 τρόllΟ επιτήρησης: την συστημστικήπρόβλεψη.Αυτή είνοl

μlO μορφή ειιιτήρησης,υπό την Ιννοιο ότι ο οιόχος της είνοl

η ονομονή KOI πρόληψη της ονάδυσης κόποιου ονεπιΟύμητου

γεγονότος. ooOtνεια, ονωμολio, oπoκλίνouσo συμπεριφορδ,

κοκ. Μο τούτη η επιτήρηση ξtφοριώνεΤΟI την προγμοτική

lI0ρ0υoio, την εποφή, την σμοιβαio σχέση του ιιοροτηρητή κοι

του ποροτηρούμενου, του φρουρού )<;01 του φρουρούμενσυ,

τσυ θεροπευτή )<;σι του θεροπευμένου, EKtfνη τη μορφή

tπιτήρησης δη.\οδή η οπο)ο oπou:λoOOε lιρOUπόθεοη 6;\ων

των κλοοσlκών πειθαρχικών KOI θεροπtυτικών τεχνικών

(ιο Πσνοπτικό μoντiλo του Φουκώ), Atιόμo κοι υπό τι("

n.\tOV μ(lζlκfς, οπρ6οωtlες κοlκοwoτολτlκl:ς μoρφt:ς

τους, στο σιροτ6ιιεδα, στο εργοστΟΟιο, στl(" φυ.\oκb;,

οιο εσω"ρικό οχο.\εio, στl(" ψυXlOφlκfς κλινικfς, οι

λtltoupyitt 110\1 ήιον οχεδισσμl:νcς γlO νο εντoπίζouνε κοι

νο διορθώνουν οπσκ.\ίνσυσες συμιιtριφoρtς βασίζοντον σι.



οιιτή την ..tY{Jορκη~ noρouoio, κοι οι: μlO ορlOμΙνη μορφή

τξοτομΙκεuoης.

Τώρο όμως, η επιτήρηση μπoρef Y{J ooKηOtI δ'χωο: κομio

εποφή με το υnοktiμι::νσ υπό ou{,ήτηση, ή fotω Ιμμεοη

εκπροσώπησή τους. Χωρ", ομφιβολίο, η oocuνoμio ιφoWι:1

εδώ κοl πο.\ύ κοφό φoκiλoι.ις κι ορχεio, μο η λογικη U:ΙOIωV

οκοιών ορχι:ιων OΠOKWι:1 τώριι μlO ι:πιtηδtυμtνη κοι

διoφημtζόμενη μορφή 'ι:πιοτημονlκής' lφόληψης.

Μου φoivttol l1ωο: εδώ έχουμι: μlO lφογμοtlκή μι:τόλλοξη,

η 011010 ι:ίνοllκονή νο δώσει φομερ6 νΙα XOΡOKτηΡΚJΤIKό

ατιςτεχνολογ[εςειιιτήρησης. MΚJlloρtμβαoηπαυδεν

ovvcntIyεtOII.MOV, ιουλόχ,οτον πρωτογενώς, tljV
οτοχοποίηαη κ611010υ ατόμαυ προς σωφρανlQμό, τιμωρίο ή

θεραπεία. Στην προγμαtlκότητα, δεν υπόρχεl KopltI οχέοη
ομεοότηταςμε tο\lllοκείμενοδιότlδενυllόρχεlπλέονένο

ιέΤΟI() υποκείμενο. Σ:tόXoς της vfoς ΠΡO.\ηΠΤIKftς πο.\ιτικής

δεν είνοl πλtoν το ότομο μο οι πoρόγoνu:ς, ΟΙ OΤOtlOtll<.tt

ouo)(ttioCIς ή το eu:ρoγevJi QtOIXekι:Ewl, οποδομείτοl το

οvμπoγfς vnοktίμενο πΡοι;; πoρiμβooη 1'101 εποναδομεΙτο.
tνoς oιινδuooμός πoρoγόνtων nιθoνών νο ΠΡOKoλfσovν

ρίσκο. ΠρωWΡX1Kό στόχο δεν oπoteλtl η oνtlμεtώπιση μιας

oιιμπΑΓΏC; εΠIKtvδιινης KOtόστooης, μο η ονομονή Kόθe

πΊβσνής μορφής ονόφλεξης Kινδύνou. Η ~πρ6ληψη. στην

προγμοτικότητο ονογόγι::ι την vnοψio οε plO επιστημΟV1κή

ορχή λογοριθμlκών πιθoνατήtων. ΓΙ() νο εloο. ύποlTtO( δεν

χρειόζετοl nlO να εκδηλώσεις oυμπtώμoτo εn,κ.νδvνότηt(l(

ή ανωμαλίας, είνοl αρκετό νο επιδι:iξI':ις ό,τι χοροκτηρκπικό

fXovv θεοπloεl οι ειδlκο! vneύOvvol ylO τον κοθοΡlΟμό

της "ραληI1ΤIl~ής rrολlτικής ωο: ηορ6γοντες piOKOV. Μια
αντίληψη ΤIΙ(l1ρόληψηςηοπο[οllεριόριζετονεσυτότης

στην πρόβλεψη της ονόδuoης μιας συγκεκριμένης δράοης

μOlόζεl οηορχοιωμΙνη κι ι:ροσιτεχνική σι: σχΙοη μι: OVcJi
πov VΠOQτηρlζε. πως αναδομεί τις ανtlκειμενlκΙς oUΝΘήκες

ονόδuoης του κινδύ'νοιι, ώστε νο συμπερ6νε. οllό ουτές τους

v.ι:Oυς τρ6πouς πορέμβοοης.

Εν ovvtopkι, οvτός ο γeν.l<tυμένoς)(ώρας των

πoρoγ6νcων ρίσκου Ιχει την ίδιο σxfση με το σuμnογή



χώρο της ΙΙ:I1IKιvδυνότητoς, όπως ο γτ.νlκευμΙνος χώρος

της μη-ιι:υκλιι:'διι:ιος 'Ιτωμιι:τρio( ιχιι:ι με τον τριoδlόστoτo

χώρο της ιι:υκλιι:'διι:ιος γεωμετρio(. ΚΟΙ τούτη η οφοιpt:τική

'ι'Ι!:νίκευση η οποίο OΠOuλr:ί ΙνδειE.rι της μtΤΟΟΟl11Οης οπό

την ΙΙ:111Kιvδvνότητo 0'(0 ρίοκο ou'·tI16\oεtol Ινον δυνητικό

οτΙρμονο πο"λOl1ΜισlOOμότων δυνοτοτήτωνγκι πoρiμβoση.

Διότι μήπως υπόρχιι:ι κόποιο κοτόστοοη γιο την 011010 κόl10JO("/

ο μΙΙοΡιι:ί νο civOI βέβοιος' ο ότι διι:ν t.γκυμονt.ί κόποιο ρίοκο,

κόποιο ονεξ,Ιλιι:γκτο ή οlφ6βλιι:πτο τυχοίο χοροκτηριοτικό;

Οι ουνχρονι:ς ιδεολογίες της lφόληψικ τελουν υπό την

οlγίδο ι:νός μι:γο"ομονούς tCXVOKΡOtlΚQtJ ορθολογlοτικου

ονι:ίρου οχι:τικό μι: τον orτόλυτo Ιλεγχο του τυχοίου, το

ΟIlΟΙΟ γίνι:τοl νοητό ως διόρρηξ,η rτoυ lφοκολείτοl orτ' το

orτρόβλεπτo. Στο όνομο ουτού του μυΟου της οπόλυτης

ιι:ξ,ο.\όθρευσης του ρίσκου, KOtOOKtUΌΖt.tOI μlO μόζο νΙων

ρίσκων το 0110io OεOI1IζOΥV '[Ους νέους οτόχους I1ΡCΧ

πρo.\ηrττJKή πoρiμβooη: 6χl μόνο KίνδVΝOυς που κρίιβοντοl tv
υπνωση μΙσο στο υποκείμιι:νο,ως 0110τtλεομοτης οουνομης

θtληoήςτου, όχι μόνο l10ρά.\0γtςtl1ι&uμίtς ή μιο KόπOΚl

οπρόβλεπτηύ.t.υθeριoκ6τητo.,μο κοι ιι:ξ,ω'ι'l!:vtίςκίνδυνους,

l1t.ιροσμούςoπΙνovτlστους οποίουςτο υnοκείμεvoδεν

:1' ΙχΕl μάθει νο ομυνtτοl,όΠω( το ο.\κ06λ, το τσιγάρο, η κοκή

δlOτροφή, το τροχοία,δlόφoρo ήδη oτημtλtιoςKOI μόλυνοης
κοκ:Ετοι, μΚl τι:ρόσΤΚl υγιι:ινισtlκή ουτοπίο χΡησψοnοιιι:ί

δ,οφορε:τlκές τεχνlκΙς KOI λόγους IdiscourseJ φόβου
KOI οοφόλι:ιος, ένο ορθολογιστικό ντιι:λίρlο, μlO orτόλυτη

KUPIOPXiO της υπολογlοτικής λογικής KOI ιων rτΡOKτόρων

της, των σχι:διοοτών, ιων τεχνΟlφοτών, των διοικητών της

ευτυχίος μιος ζωής OllOtJ τίποτο οπολυΤω( δι:ν συμβοίνει

Αυτός ο υnι:ρ-ορΟολογlOμός είνοl toυτόχρονο Ινος orτόλυτoς

"ρογμοτκιμός, οτο βαθμό rτoυ rτoρlOτόνεl rτως ιι:κμηδενίζεl το

ρίσκο, όπως Kόrτoιoς ξ,t.ριζώνεl ζιζ6νlO. ΊWt6σo, κοτ6 μήκος

των rτo.Ι\orτλών ΙΙ:κφρ6σεων ουτής της δκιυγούς rτρo.\ηΤΤΤIKή(

ουvtίδησης ΔCν βpioKtl OW ένο σημόδl rτρoβλημoτlOμOύ

γUρω οnδ το oνθρώnlνoKOI το κοινωνικό κόστος ουτού του

κυνηγιού μογισοών. Γιο noρόδclyμo, υllόρχουν ΟΙ ιοτρογtνtίς

"λειιρές της πΡό.\ηψης, οι 0110iε:ς στην I1ΡOγμOτJKότηΤO



βρισκοντΟ1πάVΤOτεοε ιοχύοκάμοκιάτσνσυτόιιουεiνοl

υιιό επίθεση εινΟ1 «ύπoπτo~ ΠΡΟ1όνιο όπως το σλκοόλ ΚΟI το

τομπόκο.

Π ραΚΤικές και ΠολlTlκές Συνέπειες

Ο δ,αχωρ,ομόςδtάγνwσης

κοlθφαπΟας, κα, Ο

μ(Ταοχημσηομόςτης πΡόνι),ας οι ι,δ'>:.ι:UμΙνη δραστηρ'ότητα

Είτε μσς αρέσει είτε όχι. η ποράδοση της ψυΧlOτΡικής,

των κοινωνικών λειτουργών ΚΟ1 της υγείος γενικότερο, έχει

μέχρι στιγμής χοροκτηριστεί από μlΟ προσδσκίο νο ιιορέχεl

μlO όσο πιο πλήρη υπηρεσίο lψόνοιος στον πληθυσμό γιο τον

οποίο είνσl υπεύθυνη.

Γ,σ την ψυχlOτρική, τούτη η προσδοκίο προγματοποιήθηκε

σρχ,κά στην καθορή οπλή μορφή του εγκλεισμοίι: η

διόγνωοη κάιιοιου ως ψυχικό OOOCVOίIc; συνcπαγότσν

LljV ωποθέτησή του οτο άουλο όιιου ο φόπος με ων

011010 τον μCΙOχεφίζOνΤOν ήτον τόσο ολοκληρωτικό<; όσο

κσl ουνήθως ισόβιος. Μο οιη σύγχρονη ψυχισφlκή, με

ιοκοινοτικοκενφlκό ιης μοντέλο, ουιή η οικουμενική

λειτουργίοοντικσθίοιστοιοηό l.ην ουσlοστική έννοlο της

ουνεχούς ιrρόνOIOς: μιο lστρικο-κοινωνlκή ομάδο, 110ρό την

110λ/Οl1λότητσ των τόιιων ό110υ λειτσυργcί, l1ρέl1εl νσ πορέχεl

ένο ιιλήρες φάσμα παρεμβάσεων οι OllOiCI; είναι ovoyκoicc;

αιιό κόθε άτσμο, οπό την πρόληψη μέχρι την οποθεροπεία.

Αυτό είνσl θεμελιώδες VIO το δόγμο του .τoμέo~ της ψυχικής

υγείος. Μπορεί νο ιψοοθέοεl κονεις ότι ΚΟI η ψυχονάλυση δεν

είνοl ξένη προς ουτή την ποράδοση, οφού όl1ως γνωρίζουμε

οκολουθεί ιον πελότη γιο ιιολ/ό χρόνlοδlομέοου των

επε1Ο0δίων της θεροιιείος κοl ΠΡοοδίδεl στη ζωή του τον

ρυθμό των ουνεδριών, πορέχοντος έτσι με τον τρόπο της μιο

συνεχή ιιρόνοιο.

Σήμερο, ιούτο ιο κσθεστώς αδιάλειπτης πρόνοιος δεν

έχει βέβ010 λήΙCI, μο δεν εΚllροοωl1ε1 πλέον το σχεδόν



οποκλειστικό μοντέλο της lοφlκ()-ψuχολογlκής πρακτικής

Κοτό ένο αύξοντα οριθμό I1Ι:Ρll1τώσεων, η ,οφlκ()-ψuχολσγlκιί

εξέτοση λεΗουργεί ως μ'ο δροστηριότητο εξε.δίκεU(Ηlς η οποία

υΤ1ηρετεί την τομrτcλαnοίηΟlj ~oυ οιόμου, την θέσμlση ενός

πρσφίλ γιο οuτόν ή αυτή, τοοποίοτονΙτην ιοποΟετείμέσα

σε μια KOpltρo. Μο το να ουμlιεριληφΟεί κάποιος σε ένα είδος

ιφόνοιαςδενοποτελείαναγκαίομέρσc;αuτήςτηςοδιόλειιnης

εξέτασης.

Τέτοια civol για ποράδειγμα η λογική των νόμων γιο

ιην προστοοίσ των ονοπήρων που πέρασε στη γολλίσ ιο

1975 και αφορά περίπου '2 εκοτ. ovOpώHout. Η διάγνωση

ανοιιηρίος κόνεl εφlκιή την τοξινόμηση υΙ10κεψένων σε

διοφορετικά ΠΡΟ"ρόμματο, όχι αναγκαοτικό lαφlκής φύοης.

Γιο πορόδειγμο, κάποιος με οναιιηρία μπορεί να tOJToθCH)OCi

σι:: K6rrolO εργοοιήριο, ή αι:: ένο κέντρα βοήθεlΟς μέσω της

αιιοοχόλησης, δηλαδή μέσω ενός διόλου 10tρlKOtJ θcσμού,

όπουο oνόπηρσc; δεν «φροντιζετοι», ολλά εργάζεται με ένονόχl

και ιόσο ovtoywvlotlKQ τρόπο σε σχέση μι:: μια ουνηΟlΟμένη

παραγωγική διαδικασία. Μπορεί κ6ποιος νο το ονομόσcl αυτό

σπαϊατρlκοnοίησηήοr1Οψυχ lοφlκοποίησι)ονθέλεl,μαοτην

ουσίο είναι κότl κοτά ΤΟΟl10ίο ηθεραTlε(οοντlκαΟίστα1,Q'ΟΗό

μιοδ,οlκιμlκούτύηουτοιιοΟέιηση ιιουουχνά ιιορεμβοινεισιη

βάση μιας lστρικ()-ψυχο.\ογlκής διάγνωσης. Σ'ιη ΥσλΜο, αυιός

ονόμοςαuνονιόε.όλοκοιμεΥοΜtερηαντίσιοσηοπόιην

ιιλε,οψηφίο των θεραπευτών οι orroiol σu\,εlδιμΟllQιο(ιν ιιως

φέρει μιο θονάσιμη οπειλή γιο ιο ειιόγγcλμό τους. Ωστόσο,

11 πορέμβαση αυ~ών ~ων θcραπεuτών παραμένcl OUGIOOtlKri
μέΡΣC; tηςλειtουργiος τούτης της δlΟδlΚΟσίΟς, αφο';; είναι η

ειδική εξέτααη ατο XtplO τους 1Ι0υ αφραγιζεl το πεπρωμένο

tΟ1Jαναπήροu.Μσσuτήηειδlκότητσδενεξυnηρετcilιλέσν

τον ίδιο ακοπό: ενώ πορομένcl αναντικοτόοτοτη ως μαρφή

αξιολόγησης, μιιαρείνα καιααιείιιεριττήωςδιαδlκασίο

επίβλεψης. Με άλλα MylO,UJTιIpXCI ένας οuξανόμενοςΟρlθμός

υΙ1Οκεψένων παυ εξΟΚΟ.\ΟυΟοvννα έχουνανόγκη να τουςδεl

ένας IΟtplκ()-ψυΧΟ.Wγlκόςειδlκός τουοποίου η πορέμβααη

lιαραμένεl αναγκα;α για ιηναξιο.\όγηοη ιων ικανοτήτων

ταυς(ή των «δυσκαλιών. τους}. 1\ΙοτοάτομσΠΟ1Jεξcτόζονταl



κοιό τούτο τον τρδπο δeν θερσllεύσνΤΟI πιο οllό OυΤOVι;; τους

ειδlκούς.Έχουμε ξtπερόσεl την πρσβ.\ημΟΤlκή ιης θερσπεioς

(ή με όρους ιφlΙIΚ!'Κ, της κσΤ(J(ΠO.\ή( ΚΟI [ου eλfYXOυ).

8ριοκόμοοτε σε μιο συνθήκη ουΤΟΥΟμΟΠΟlημΙνης διοίκησης

των rιληθυσμών η οποlo ttλeίτoι στη βόοη των διαφορικών

προφίλ ουτών των rι.\η(lυσμών, προφΙ\ rιov ιxovν εδραιωθεί

μΙοω ΙΟΤΡlκ~ψvxο.\ογικών δ!ΟΎ"ΟΟεων. ΔrXωι;- ομφιβολlo, δεν

έχουμε ΚΟΊ:ονοι'ισεl οκόμο ιι'\ήρω( Τι( ovνtntlCt ουτού του

μετασχημοτισμού,

Η ολική υποταγή των τεχνικών στη διοίκηση

Η δισμόχη μετοξύ των διοικητών ΚΟI των

Ι1ρσΚΤ1κων είναι μισ ιιολιό πσρόδοοη της ψυxιαtρlKής 1'01
της πρόνοκις. Η οντιμετώl1ιοη των διοικητικών διοστόσεων

ως το β001κό εμπόδιο για την διcξαγωγή μκις αξιό.\ογης

θερorιευΤIKής ή φρoVΤΙOΤΙKής δρooτηρι6ιηwς OΠOttλι:ί

λo'iιμOτ!φ μκις ο.\όκληρης φι\ο.\οΥίος: α διοικητής πόντοτε

ορνείτοl οτον lφοκtικό τους ονογtlοloυς πόρouc; γιο

την δουλειά ιου, εμ"oδiζovτoς τι( όrιαltς lφωτoβoυ.\ίtς

εΙlΙκο.\ουμ.ενος l<OyoνιoμoUς, ΚΙ εl1lβό.\\ονtος μΙτρο ελtyxoυ

1'01 "'οιοοιολής, KOI<.
Μο οτο κ..\οοοll<ό ούστημο τούιη η διομδχη εΠlτε.\ούιον

μετοξύ δuo οχεδόν Ιοων οντιι,ό.\ων, ή ~oυ,\όxιoτoν όφηνε

χώρο "10 δl0l1ρογμότεuoη, OυμβιβooμOVι;;, ακδμο 1<01
ουμμαχίες βόοει του ι<α«ιμερισμου των υlιευΟυνοτήτων,

Κόποιος 00 μπορουοε νο lφασrιαOήoει νο OOYllVCIJOtI

ή να εξουδετερώσειΙναν διοικητή, να ΙΙροοl1ελόσειή

νο εκμετολ\ευτείτον κονονlσμό,νοεπηρεόοει ήνα

φομΙ10υκίοειέναν μάνοτζερ, κοκ. Erι1lIMoν, Οl1ό τι( οπορχΙς

ΤΙ( ψυχκιφlκήςμΙχΡl τΙ( μέρες μας, η 1Ι0.\nική [ης ψυχικής

υ"εioς0I10τε,\oύσεπρoiόν μιας μπερδι:μt"ηςδlόδρooης(ήαν

ιιρστιμότι: μκις δκιλεκτικήςαχiσης) μεταξύ των πρσΚΤI",ώνΚΟΙ

των δΙΟlκουντων.rιην ιr.'όI1[uξηαυιής της πο.\ΙΙI",ής, μπσρeί

"ονείος, πορό [Ι( or1o"'\lotIςδιoφoρeΤI"ώνΙΟΙΟΡI"ώνl1εριόδων

KOI ,τωγρoφl!tών rιεριoxων, ~'O Ο\'Ο,"'ωΡloει 4 β00I!1iς φόοεις



110υοκολοuOούνημιοτηνάλλη μcτέτοlο κονονlκότητοώστε

δlκοιούτοι νο συμllερόνεl ιιως ιιρό"ειτοl γιο μιο ουθεντlκή

λογικl)Οέσμlσης

Η ορχική φόσι} κυρlορχείτOlοιιό τι.ιuςλεlτoυργoύς-στo

rιεδIo., Αντιμέτω1l01 με κσθημερινό lφοβλήμοιο, στοδlOκό

cnIVoouv μέοω δοκιμών μlO νέο φόρμι.ιυλο οργόνωσης ιου

εομέογιο ιονοιιοίονε'νοl UIΙCύθυνΟι.Έτοι, έχουμc την

"εφεύρεoη~ του αούλου στη γα.\λίο στις ορχές του 190u οιώνα,

μέααστσηλσισlO tηςυl1α"οιόσιοοηςτηςnολιόςγενlκής

κλινικής, "αθώς KOI τη γεωγροφl"ή κοτονομή της πρόνοιος

των ηροβλημοτικών πληθυσμών μειό [ον δεύτερο 110γκόσμιο

πόλεμο: ορχικό ουτέςείνοl λiγo 110λύουτοοχέδιεςοιιοντήσεις

σε ουγκεκριμένες κΟΙΟΟCόΟεlς, οι Οt'ΟiεςσΤl1συνέΧεlΟ

στοδlοκόσυστημοτοιιοιι.ιυντοl.

Κοτά ιην δεύτερη φάση, η onoio στην ,φογμοιικότηιο

ξεl<lνόεl πο.\ύ νωρίς, ουτο; οι εl10γγελμσιίεςκόνουνονοίγμοιο

προςτιςδlOΙκηιικέςκαΙl10λlτικέςορχέςώστεναζητήοαυν

την εl1l0ημοιιοiηση της φόρμουλός τους. Ο Esquirol γράφει 10
1819 την διάσημη αναφορά ταυ l1ρος τον υl10υργό εσωιερικών

ΟΧ&CIΚΟμε τιςσυνθήκεςστονοοοκομείσγlOτι.ιυςτρcλούς

κΟI τιςΟ1l0ρσίτητες μειορρυθμίσεlς.Σης μειοιroλεμικέςη110

οι εκουγχρονιζόμτνοlεl10γγελμοιίες ιουεθνlκοίι lνσητούτο

ψυχικής υγείος, κΟI στη Υολλίο η lφοοδευιικι\ lΙτερυ,'Ο [ι1ς

ψυχιοτρικήι; κοιό ιην δειωετίο του 50'. διομορφώνουν ης

σνιίοιοιχει;συμμοχiει;ιουι;με τηνδημοκροtlκήδιοίκηση κω

τους llρooδcutlKOUC; διοικητές του υl'ουργείου υγείας.

Μεlόοιιόμlοσεφόl111ΥσlνέλΟ,Οl1όμlο μοκροχρόνιο

διοδικοσίο ομοιβοiου συμβιβοομού, μισ επίσημη οπόφοοη

λομβο\'εταlεΙf1ιέλσυςκοιεδρσιώνεικοθορtστlκά μια νέο

πολιτική ψυχικ!)ςυγεΙος.ΑυιόσυμβοίνειστηΥολλίο με την

ονοΟεώρηση του νόμου 1838, ιο 1960, KOI οτην ομερική το

1963 με τον νόμο οχετικό με lην ιδρυση KoινOιlKών κέντρων

ψυχικής υγείος κοι κοθυοτέρηΟΙ1ς με την nλήΡl10τι\ριξητου

ίδlOυ ιου l1ροεδρου Κένεντυ. Ι1άνω οε ισύιες ιις διοlκηιlκέι;

κοιιοτρlκέι;βόοειι;ονοnτίισσειοι μιο κοινούργιοφόρμουλο

γιο την διοiκηση του πληθυσμού. Η φροντίδα lων ψυχικό

ορρώσιων κι ό.\\ων lιορεκκλίνοντων lιροσώl1ων δεν 0lιοιελ6



ττλέον ένα ττρόβλημα αρχής, μο εγγρόφεταl αε ένα σοφές

σχήμα διαίκησης τα οτταίο θεσττίζεl μισ νέα ττολlτική.

Τότεξεκινόεl μlο τέτορτηφόαη, η οττοίσ γενικό

xoραKτηρίζεtOI αιιό την διόλυση των ψευ&οlοΟήσεων

~ων ετταγγελματιών. Φωνές rτερί rτρoδoσ;σς, καιηγορίες

ττως η ανθρωπιστική ιους τταρέμβααη έχει διοστρεβλωθεί

αττό γρσφεlοκραιικούς ή καιοσταλιικούς μηχανισμούς.

Καταγγέλλουν το διοικητικό σoμrτoιόζ, ιηνκοκοβουλίο

ιων υττουργείων, ιην σιέρηση ζωιικών !1όρων. Μα οι

ετταγγελμαιίες ιεινουννο ξεχνούν ιιωςο νόμος δεν χρειόζεταl

να εφορμοοτεΙ αναγκαοτικό κατό γράμμα ώστε να ηληρσί την

ουσισστlκή ιου λειτουργία: την τταραχή συνθηκών γlΟ την

σαφή δlοlκηση ενός οκανθώδους ζηιήμοτος οε δlοlκηιικό,

δlκοϊκό, θεσμικό και οικονομικό εrτlrτεOO. Ακόμα ξεχνόνε

ττως, ακόμα κι αν τους έχσυν αrταγoητεύαεl, ακόμα κ. αν οι

lφοθέοεlς ιους έχουν ττρoδoθεi, η ττρακτική τους εξακολουθεί

να αττοτελεί ένα ουσισστικό σ-ιοlχεlο σ-ιην θέσμlση -ιου

συστήμοτος.

Αυτή ή-ιονηΟΟμή,ηοχημο-ιική1l0λlτΙκήδιδσ-ιαση

της σχέοης rτραKΤIKOύ-δIOIKOύντα μέχρ1 τώρα. Ορισμένες

lφόσφοτες κρlιικές της ψυχιστρικής έχουν σνσμψlOβήτητα

:>n· διοστρεβλώσεlταόλοζήτημαοντιμε~ωlliζοντος [Ους

ι;τταγγι:λμοτίες της ψυχικής υγείος αττλό σον lφδκιορι;ς ιου

κρόιους. Δεν υπόρχεl Koμlό ομφιβο'\lο ιιως έχουν μια εrτίoημη

εξουσία στα χέρlο ιους, μα oυ~ή η εξαυσίο διοιηρειιοl στη

βόοη μ,ος [φακτικής η οποίο δεν είναι καθοuτήΟllόρραlο

κόποιων δlοlκητικών-ΙlΟλlτΙκών οllοφόσεων. Αιιόδειξη

γιαουτόοιτοιε.\εl ιοόιlορlομένοlέχουνκαιοφέρεινο

χρηοιμοιιοιήσουνταύτη τηνεξουσίοlιροκειμένοuνο

uιιοοκ6ψουν το ιωρίορχο δlκοίκό σύοτημα β6στl της

ιιροκτικής τους. Η συμβολή ~ης ιιολlκής ονηψυχιοτρικής είνοl

ένοτέτοlοτταρ6δειγμα.

Δεν υπόρχεl ομφlβοΜο ιιως αυτή η ιιο.\ύll.\ακη κι

ονιιφατική οχέοη βρiοκετοιοιο lιρόΟυρο ~ηςδl6λυoής

~ης, μέσω της έλευσης νέων rιραλφΙΙ1Kών (εχ\·ολογιων.

Οι διοικούντες οι,οκιούν μιο σχεδόν πλήρη ουιονομίο,

διότι έχουν σχεδόν τον οιιόλυτσέλε,'χο llόνω σε αυτή τη



τεχνολογίο. Ο προκτικό( μετoτρ~πετol τώΡο οε βοηθητικό

στοιχείο του μόνοτζερ στον οπσίο [HIp~xεl πληροφορίες

σπότηνδροοτηριότηwτηςδιογνωστικήςταυειδlκότητσς.

Τσύτες οι ιlληΡοφορίες συγKεντρώνovτol, επεξεργάζονται

και Kαταν~μoντσl σε κονόλιο εντελώ<; διαχωρισμ~να σπό την

πρακτική, μέσω της ψηφlοκής διαχείρισης δεδoμ~νων [data].
Εδώ βρίσκετοl η πηγή της θεμελιώδου.; ανισορροπία.;.

Η σχέση η οποίο συνέδεε την επεξεργοσίο τη.; γνώση.; ενός

unaKtIμfvou KOI την Πlθανότητο !10ρέμβοσης πάνω του

(ευεργετικά ή μη)δισλύετοl. ΟΙ ΠΡΟΚΤlκαίυποτάσσαντοl

εντελώς στους στόχοu<; της διοικητικής πολιτική.;, σοο

μάνατζμεντ. Δεν ελέγχουν πλέον την χρήση των data που

παράγουν. Ο μάνοτζερ μεταtpέπετΟIστονουθεντ1κ6λήπτη

οποφάαεων.Ο μόνοτζερ έχει όλο το χαρτιό στο xcplo οου

κι ελέγχει τα nalxviδl. Ανόμεσσ σε όλλες συνέπειες, ουτό

σημαίνει τα -cfλoς της lφοοπτικής εκείνων των στροτηγlκών

πόλη.;παυ ονοπτύχθηκον κστό την δεκαετΙο ωυ '60 κοι του

'700116 προοδευτικού.; ψυχιάτρους στην Ιtολίσ αλλά ΚΟI, σε

λιγόtεροβσθμό,αλλού.

~7 Προς μια μπα-πειθαρχική τάξη πραγμάτων;

Τέλο.;, μΙI0ί)()(ίμε να σνΟΡωτηΟούμε ον ουτές

οι τόαεις δεν εγΚΟlνlάζουν ένσ σύνολο νέων οφατηγlκ<.)ν

δlOχείρlσης συνυφοσμένο με ων νεαφlλευθεριομό. Νέες

μΟΡφέ.; ελέγχαυ εμφονίζονΤΟI Otl.; νεοφιλελεύΟερες καlνωνΙες,

οι οποίες δεν βοοίζσνΙΟlαύιε στην κοτοσταλήούιεστσν

πορεμβοτισμό του KPό~oυς IIp6volo.; (ό"ου το ζήτημο

ήτον η κάλυψη τουμέγιοτουορlθμούονΟρώπωνοπόένο

ενοποιημένο μηΧΟνlΟμό συνδεδεμένο με το κρότος).Στη

θtση αυτών των προκτικών, ή μάλλον ποΡάλληλο με ομτέ.;,

βιώνομμε [ην ανάπτυξη διοφορικών τρό[ιων οντιμεtώlllσης

των πληθυομών, με οκοπά την μεγιστοποίηση του κέρδους κο!

την ελοχιστοποίηση του μη-εl1lκερΟΟύς. Αντί ιαυ δ10χωρισμού

κο) ~ης εξολόθρευοης των ονε[Ιlθύμητων ΟΤΟlχείων 0[1'
το ΚΟινωνlκόΟώμΟ, ή τηνλιγ6τεΡΟ ή περισΟότεΡΟβίΟlη



ειιαναφομίωσή (Ους μέοω σωφρονιστικών και θεραιrευΤIKών

πορεμβόοεων, η αναδυόμενη τόση είναι η απόδοση

διαφορετικών κοινωνικών ιιειιρωμένων σε διαφορετικό ότομο

βάοεl ιηςlκανότητόςtOυςνααvtαποκρlΟούνσιlςαπωτήοεις

oντανωνlOΙIKό~ητας και κερδοφορίας. Αυτό, οτα όκρο του,

εllιφέρεl ένα μοντέλο δlllλής κοινωνΙος, μιας κοινωνίας δύο

ταχυτήιων ιην οποίο έχουν προτείνει πρόσφοtO διόφοροl

νόλλοιιδεολόγοl: την συνύποΡξη υπεΡοvtονωνιατικών τομέων

υπάκουων στις σκληρότερες οπαιτήσεις της οικονομικής

λογικής, και IlερlθωΡlΟκών δροmηριοτήτων 110υ προσφέρουν

καταφύγιο (ή σκουπιδότοπο) γιο όσους είναι ανίκανοι νο

ιιόρουν μέρ<)(;στοδfκιυαεvtοτlκήςουνα.\λαγής. Υιιόμια

έννοιο, αυτή η διττή κοινωνία ήδη υπάρχει υl1ό την μορφή

της ανεργίας, ~ης 11εριθωριοιιαιημένης νεολοίας και ~ης

ονειιίσημης οlκονομίος. Μο μέχρι σήμερα αυτές οι διαδικασίες

οπόρριψης ΚΟΙ επανσKσ~ηγOΡlOπoίησης έχουν διεξαχθεί με

έναν αυτοσχέδιο ψόπο, ως ιο ανεξέλεγκτα αποτελέσμστο των

μηχανισμώνοlκονσμlκούονταγωνιομού,υπο-οπσσχόλησης,

lιροσσρμογής κω μη προσαρμογής σε νέες δουλειές,

δυσλεl~oυργίoς toυεκπαlδευιlκούσυστήματΟ(,κΟΚ.ΟΙ

rΙPOOIIIiOCII:C; να εIl0νO!Tρoγpoμμo~lotOύν αυτές οι διαδικασίες

:',1' αφορούν ιιερlοοότερο τις υποδομές ιrαρό ιους Ο\'θρώπαυς:

βιομηχανική συγκέντρωση, νέοι ισμείς επένδυαlις, κλείσιμο

ιωνllροβλημαι1κών

Μο ιιρέπεl να ovopwt110ci κανείς αν α\Ο μέλλο\' δεν

υll(ίρχει α οκοιιός νο l1ρογρομματlστεί ο ίδιΟ( ο 1l.\ιIΟυαμός,

οιη βάση μισς αξιολόγησης των IKovot!jtwv \Ου, και κυρίως

ιων δυνητικών [Ου ελαιτωμάτων:Ηδη αυτό είναι ιιαυ

συμβαίνει με τους αν!irιηρους, οι οποίοι καθοδηγούνται οε

ειδικές καριέρες στη λεγόμενη ιιροστατευόμενη οπσσχόληση

Μο ακριβώς το ίδιο Οα μπορούσε να γίνει με όσους έχουν μια

κλιση,αυιούς που είνο\ανόιιηΡοI επειδή έχουν ένα χόρlομα, οι

οllOίοιυnοφέρουναnό μιαονοrιιιρίο υιιερβολήςκαl μπορούν

νο κοθοδηγηθούν KOI να ντρεοαριο ιούν ώστε νο είνω έτοιμοι

γιο κορlέρεςκοl κοινωνικές λειτουργίες 1Ι0lΙΟllαιtούν κάιιοιες

110λύσνΟΠΙUγμένεςlκανότηιες. Yrιό μια γενική έννοlο,θο

ήταν τότε δυνοτό να lιραγμοταιιοιηθεί κόθε είδος διαφοράς,



εδρσιώνονιας στη βόση συιής της llσΡΟγΟvtιστικής λογ,κής

ένα διαφορικό πληθυσμιακό προφίλ. Χόρη σια κομπιούτερ

αυτό είναι τεχνικό εφικτό. ΊΌ Ul1ό.\αιπσ ε1νσ. ~ήτημσ πολ,τικής

εl1ι.\ογής.

Τογεγονό(ότl δεν έχε. Ul1όρξε,σκόμο μια ιιολlτικό

σκανδαλώδης χρήση αυτών των δυνστοτήτων δεν μπορεί

νσ μας KσOησυxό~tI. Στις παρούσες συνθήκε" στις

βlOμηχανοποιημένεςχώρες,κσι ηαμερ,κή του ΡέΙγκαν

είνΟ1 τα πιο ακροία Ilσρόδε.γμα, η κρίση ταυ κεϋνσιονικού

κρότου" δεν ηροκολεΙ 011.\6 ένσ 11όγωμσ μσ μισ συστολή

του κρότου" πρόνοισ" ιουοποloυ τηνανόπτuξη μέχρι

lφόαφστο θεωρούσομε συνυφασμένη με ταν ίδlO ταν ρου

τη" lστορίσ". Η προώθηση της γενικευμένη" πρόνσια" ω"

οπάvtηση στσ προβλήμστα τη" οικονομ'κήςσνόlηυξη" κσι τη"

ιιολlτικής οργόνωση" τη" κοινωνΙο"έχει KσιαστείεξOιρεtlKό

προβλημσιική στι" καl1ιισ"ισε.κό ονεπιυγμένε" χώρες, μα

αυτόδενσημαίνειrrωc;επισφέφουμεστονlaisseΖfaίre

κοπιιαλιαμό.

Σιο στουροδρόμι ουτό, πορεμβατικέ" τεχνολογΙε" rτoυ

κοΟιστούνδυναιή ιηνllοδήγηαη και ιην χρηοιμοιιοίηοη

ιων ανθρώπων χωρί" νο είνοι οναγκαίο<; ο εγκλε.σμό(

:f!l :~~~:::~~~:;.~~~ft~:,t~~::c~~~~:t:~r~~:p~~~:~;t~,
ιηνφυαικότητα ιου κοινωνικού: ιοόιομαανήκοuνυε

περιοχέ" ή οε ομάδες, έχαυν δεσμού", κληρονομιέ", ρΙ~ε"

ΟΡ1Ομένες φορές κοιοσιολι'κέ" μα όλο Kαllltρlooόιερo

πρooαναιoλ'oμένε"πρoc: ιην "ρόνοια, οι κο,νωνlκέςllολlΗκές

έχουν δεχτεί Ωc; ιιρώιη ύ,\η του"ουτή την πρωταρχική

ΚΟ1νωνικόιηια, κονσ"λόρονιας αδόμαοιες ενεργηΙΙKόιηtες,

εξωρoί~oντα" ΚΟ1 κλσδεύοντα" τις l1ΙΟ οκσνθώδε,,,

διαστάσεις, ξεxαριoριό~oνιας εδώ κι εκει, και μερικέ" φορέ"

μεισφυιεύονιας. Μα ό.\α ουτό τα μέιρο, IΙ'Ο οοφρωνιστ.κό

Ι1αρόπρο.\ηπτ'κό,μοψό~οvtοι μlοκοινήαντιληψη ιουστόμου

Ωc; πρωιορχικό ανήκον ΟΤΟ χώρο ιου κοινωνικού

Η ΙΙΡοψιλΟl10ίηση ιων πληΟυσμιακών ροών μέσω ταυ

ουνδυασμαύχαρσκτηρ.στικώνιωνοποίωνησuλλογή

βoσί~εισι οε μια ειιιδημιολογική μέθοδο δείχνει ιφα" μιο

διαφσρετικήε,κόναιοu KOινωνΙKα(,:ΩC;ένOναμαγενσπαlημένO



χώρο oπouλoύμενo οπό lφoiίπόρX0ντo δίl<ιuo το οποίο το

άωμο l<o.\oύvtOI νο εl<μετο.\\ευroύν βόοεl των ικονοτήτων

tO\!oς. Υπό ουτή την ΙννοlO, το περιθώριο ovτI νο πoρoμΙνtl

μιο ονεξερεύνητη ή εξεΥεραιοκή περιοχι'ι. μετοφέπετοl οε

μιο οργονωμΙνη ζώνη μΙοο σω KOJV("JVIK6, προς την οποίο

θο οδηγηθούν 6001 δεν είνοl IKoνof VO οκολουθήσουν πιο

ovwγωνιοτικfς 11oρεiες.

ΠεΡΙΟΟόUΡΟ μια προβολή πορό μια επιβολή της tό(ης,

ουτή η λογική δεν εΙνοl πιο ιφοσκολ/ημΙνη στην πειθόρχηοη.

ΕΙνοl προοκολ/ημΙνη οτην οποτελεομοtlκότηω. Ο βoOIK~

της τεχνΙτης δεν tlV01 οειιογγελμοτfος, 00110(0( 1l0ρεμβοΙνε1

γιο νο κολύψεl Ινσ κενό ή νο προλάβει την εμφάνισή του,

μο ο διοικητής, ο οποίος σχεδιάζει ΤΡΟΧIΙς κοι φΡOVΤlζεl το

Ov{lpώfJlVO προφΙλ νο OυμμoρφώνOVΤOI οε ουτfς. Η ακραίο

αυτή εlκόνο οφορ6 Ινο ούστημο πρόληψης tOOO «λεlO που

θο μπορούσε νο ξι:φoρtω&ί tOOD την κοτοοτο.\ή 600 KOI
την βο(ιθειο, βόσεl της ικανότητός του νο σχεδιόζεl εκ των

προτέρων τις κοινωνικfς τροχιές βόσεl μκις ~επιoτημoνιKής>o

οξιο.\6γησης των οωμlκών ικονοτήτων. Αυτό βtβoιo δεν εΙvol

πορό μιο οιφοίο πιθανότητο, ουτδ που θα ονομάζομε μύθο,

μο εiνol ένΟ(" μύθος του οποίου η λογική βρίοκεΤΟI ήδη οε

λεlΤOUΡykι οτιι;; πλtoν πρόσφσιες οποφόοειι;; που λoμβ6voνΤOI

στο όνομο της πρόληψης ρίοκων.



Στην j..IlΡOooύρo ουτΓ). ο Robert
Castel οναπύΟΟΕ:1μα λεnτoμερη

κριική στην oνά1tυξη του

δόγματοςοσφόλειοςτο onaio
έχει ως Ε:Πι(ενφόιου όχι rιa την

~-_... o~τι;nσητων όnoκι,}ν κινδύνων.

όnωςα/ΙOi Γ\Χ)I{\.n1αNσιο ηδη

τετελεσμενεςrpόξε:ιι;μσ τηνr:::.........."1 ~~=~όνν~ων
θέσouν σε ΡίΟι<ο την ΙOoρρα-ιia

του συστήματος Γ'lρόKΘΤOI γιο ένο

οπό το θεμελιωδη κείμενο ΚΡΙl\l(ής

στο νέο ουτό πειθαρχικό πλέγμα,

στη νέο βιonoλιτική θέσι.ιαl η αΊOio

εΥκλειει όλο κα περισσότερο nς

διοδι<:οσιες \.IlOΚq.Jεναx:ιησης

στον α:ιγχρονο xσnoλισμό
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