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1. Ο νέος κο
οινωνικός έλεγχος
Ενώ
ώ η συζήτησ
ση για τον κοινωνικό έέλεγχο είχε ατονήσει τα
α τελευταία
α χρόνια, μεε την
αλλαγή του αιώ
ώνα έχει ανα
αθερμανθείί το ενδιαφέέρον για το θέμα, τόσο θεωρητικά όσο
και πρακτικά.2 Αυτό οφ
φείλεται στη
ην ποιοτική αλλαγή
ή που πα ρατηρείται στο
περ
ριεχόμενό το
ου. Ο κοινω
ωνικός έλεγγχος είναι σαφές
σ
πλέο
ον ότι περι λαμβάνει εκτός
ε
από
ό την αντίδ
δραση στην παρέκκλλιση,3 τη διαδικασία
δ
κάθε μορφ
φής συλλογ
γικής
ομο
ογενοποίηση
ης: από το σχολείο
σ
και τον στρατό
ό, μέχρι τον έλεγχο τηςς συμπεριφο
οράς
μέσ
σω της παρ
ραγωγής επιθυμιών, αναγκών και
κ κινήτρω
ων για αποολαύσεις με τη
βοή
ήθεια της “βιομηχανίας της διασ
σκέδασης”.4 Ενώ η φιλελεύθερη
φ
η σύλληψη του
κοιννωνικού ελέέγχου βασιζζόταν, σε γεενικές γραμμές, στην ελεύθερη αττομική επιλο
ογή και εν πάση περιπτώσει στην
σ
ατομικκή ευθύνη- και χρησιμο
οποιούσε τιις κυρώσεις
ς για
την αποτροπή “λανθασμέένων” επιλο
ογών, όσων
ν δηλαδή θεωρούντανν ότι έθεταν σε
κίνδ
δυνο το ευρύ κοινωνικό σύνολο
ο, η νέα εκ
κδοχή του κοινωνικούύ ελέγχου είναι
προ
οσανατολισμ
μένη στην ασφάλεια και αμφισ
σβητεί την ελευθερία
α επιλογής. Οι
σύγγχρονες μορ
ρφές κοινω
ωνικού ελέγχχου δεν αφ
φορούν τόσ
σο την άμεσ
ση επιρροή
ή της
συμ
μπεριφοράςς όσο την υπ
ποκίνησή τη
ης. Οι εξελίίξεις και οι συνέπειες
σ
α
αυτής της τά
άσης
θα γγίνουν σύνττομα ευρύτεερα αντιληπ
πτές.
Ο κκοινωνικός έλεγχος δεεν αφορά π
πλέον κοινω
ωνικές “αξίεες” που απ
ποσκοπούν στο
γενιικό ή ομαδ
δικό καλό, αλλά το αττομικό συμ
μφέρον -το οποίο παρ
ρουσιάζεται ως
“γεννικό”- και τη
ην “καλύτερ
ρη” ζωή το
ου καθενός,, τα όρια της οποίας δεν μπορεεί να
τεθο
ούν διότι δεεν είναι στα
αθερά. Ο αυ
υξανόμενοςς αριθμός τω
ων “απλώνν” ανέσεων που
εξιδ
δανικεύονται και λειτο
ουργούν ω
ως σύμβολ
λα της κοινωνικής θθέσης και της
προ
οσωπικής ταυτότητας,
τ
αναδεικνύο
ονται στουςς πιο αποττελεσματικοούς παράγο
οντες
για την υποκίννηση των αν
νθρώπων γγια συγκεκρ
ριμένες πρά
άξεις και συ μπεριφορές
ς. Οι
ουν ό,τι είνα
αι δυνατόν για να απο
οκτήσουν το
ο “αυτοκίνηττο των ονείίρων
άνθρωποι κάνο
τουςς”, το “σπίτι των ονείρω
ων τους”, γιια να περάσ
σουν τις “διακοπές τωνν ονείρων τους”
τ
και ννα διαφυλά
άξουν με κάθ
θε τρόπο αυ
υτές τις καττακτήσεις.5
Είνα
αι πάντως γενικά απο
οδεκτό ότι όσο τέλειος και αποττελεσματικόός κι αν είν
ναι ο
κοιννωνικός έλεεγχος, η ανθρώπινη συ
ά δεν μπορ
ρεί να προβ
βλεφθεί ούττε να
υμπεριφορά
καθ
θοδηγηθεί απολύτως.
α
Αυτό
Α
έχει α ποδείξει η ανθρώπινη ιστορία κα
αι σε περιόδ
δους
μεγά
άλης καταπ
πίεσης. Επ
πίσης, η σ
συμμετοχή των ατόμω
ων σε πολλλές κοινων
νικές
ομά
άδες,6 φαινό
όμενο το οπ
ποίο αυξάνεει διαρκώς τις τελευτα
αίες δεκαετίεες, ενώ απ
πό τη
μια πλευρά μάς
μ
δημιουρ
ργεί άγχοςς διότι πρέέπει να ανταποκριθούύμε σε πολλές
προ
οσδοκίες, απ
πό την άλλη
η εξασφαλίζζει τη σχετικ
κή ανεξαρτη
ησία μας.
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Όμως, η συμμετοχή σε πολλές κοινωνικές ομάδες δεν σημαίνει οπωσδήποτε
περισσότερες δυνατότητες χειραφέτησης του ατόμου. Η έντονη κοινωνική
διαφοροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών κοινωνικών
υποσυστημάτων με αποκλίνουσες μεταξύ τους κανονιστικές δομές.7 Οι κοινωνικοί
κανόνες και οι αξίες χάνουν τη συνεκτική τους λειτουργία και μπορούν όλο και
λιγότερο να επικαλούνται τη γενική συναίνεση στην αντιμετώπιση ορισμένων
ζητημάτων βασικής σημασίας για την κοινωνική τάξη. Στη θέση τους αναπτύσσονται
διαπροσωπικά και περιστασιακά σύνολα κανόνων. Το κράτος στερείται, δηλαδή,
σταδιακά τη δυνατότητα να δημιουργεί και να επιβάλλει κανόνες οι οποίοι στηρίζονται
στη γενική κοινωνική αποδοχή, και μετατρέπεται σε έναν αμυντικό προστάτη των
κανόνων.8 Για την εξισορρόπηση των απωλειών του δημιουργεί νέα εχθρικά είδωλα,
όπως η “οργανωμένη εγκληματικότητα”, η εντεινόμενη βία των αλλοδαπών, των
νέων κ.λπ. ώστε να μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά.
Η αυξανόμενη κοινωνική πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση έχουν αντίκτυπο και
στην αναδιοργάνωση της κρατικής αντίδρασης στην παραβατικότητα και τον
προσανατολισμό της σε νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου, οι οποίες δεν έχουν
εμφανές κατασταλτικό περιεχόμενο αλλά είναι πιο εκλεπτυσμένες, πολύπλοκες και
προσαρμοσμένες στις διάφορες καταστάσεις. Αυτές οι μορφές ελέγχου δεν
νομιμοποιούνται μέσω κανόνων ηθικής αλλά μέσω μιας τεχνοκρατικής έννοιας της
ασφάλειας.9 Έτσι αίρεται η διάκριση ανάμεσα σε “ενεργό” και “αντιδρασιακό” έλεγχο.
Ο ενεργός έλεγχος περιελάμβανε τους μηχανισμούς πρόληψης με σκοπό την
αποτροπή της κοινωνικά βλαπτικής συμπεριφοράς, ενώ ο αντιδρασιακός, την
αντιμετώπιση της κοινωνικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται αποκλίνουσα.10 Ο
αντιδρασιακός, την κοινωνική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται παρεκκλίνουσα. Στη
θέση του αντιδρασιακού ελέγχου, το κράτος προτιμά να χρησιμοποιεί τεχνοκρατικές
μορφές ελέγχου11 με προ-δραστικό περιεχόμενο (π.χ. ηλεκτρονική παρακολούθηση
υπόπτων και καταδικασμένων, έλεγχος του κυβερνοχώρου κ.λπ.). Ο σύγχρονος
έλεγχος συνδέεται με τις κοινωνικές εξελίξεις και ένα νέο τύπου ανθρώπου ο οποίος
χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα και ευελιξία. Η αποτελεσματικότητα της
ανθρώπινης πράξης δεν συνίσταται πλέον στην ικανότητα επιλογής του “ορθού” και
του “αληθούς”, αλλά στην ικανότητα γρήγορης αντίληψης και στην ευκολία
προσαρμογής. Όπως μεταβάλλεται η ψυχική μας διάθεση και η πνευματική μας
ετοιμότητα, όταν παρακολουθώντας τηλεόραση στο σπίτι μας αλλάζουμε τηλεοπτικά
κανάλια και προγράμματα, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην καθημερινή μας ζωή.
Πρέπει, δηλαδή, να μπορούμε να περνάμε εύκολα από τη μια κατάσταση στην
άλλη.12
Γι’ αυτόν το σκοπό, όπως γράφουν οι Lindenberg και Schmidt-Semisch, έχουν
δημιουργηθεί βοηθητικά μέσα. Μερικά μάλιστα, όπως της εμψύχωσης και της
ψυχαγωγίας, έχουν αναδειχθεί σε ειδικές υπηρεσίες. Στον σύντομο ελεύθερο χρόνο
που έχει το άτομο, πρέπει να περάσει γρήγορα από τη κατάσταση της ρουτίνας της
εργασίας στην “ευχαρίστηση” που του προσφέρει το σπίτι και οι φίλοι του. Τη
φροντίδα για τη δημιουργία καλής διάθεσης και ευχάριστης ατμόσφαιρας μπορεί
πλέον να αγοράσει από ειδικούς, όπως στον Μεσαίωνα οι ηγεμόνες από τους
γελωτοποιούς. Οι επιχειρήσεις εξάλλου μισθώνουν εμψυχωτές για να αυξήσουν την

7

Βλ. Schimank 1985.
Βλ. Luhmann 1987b: 333-343.
9
Βλ. Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995.
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Βλ. Λαμπροπούλου 1994: 78-82. Ο όρος “αντιδρασιακός” κοινωνικός έλεγχος ανήκει στους Clark και Gibbs
1965: 398.
11
Βλ. Deleuze 1992.
12
Βλ. Schimank 1988a: 56.
8
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παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους, να βοηθήσουν δηλαδή την αποδοτικότητά
τους ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζουν αυτοί στην προσωπική τους ζωή.13
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η διαδικασία μετάβασης στην ευθυμία ή στην
αποδοτικότητα είναι οργανωμένη, υπάρχουν και άλλα μέσα και ουσίες, νόμιμες ή
παράνομες, που μας κάνουν ικανούς να προσαρμοζόμαστε στις διάφορες
καταστάσεις. Ο δυνατός καφές και το τσάι το πρωί μάς βοηθούν να περάσουμε
γρήγορα από την ηρεμία στην ετοιμότητα που απαιτεί η εργασία. Για όσους μάλιστα
αργούν να λειτουργήσουν το πρωί, επειδή, για παράδειγμα, έχουν χαμηλή πίεση,
υπάρχουν και άλλα πιο δυνατά μέσα, ενώ το αλκοόλ το απόγευμα βοηθά στη
χαλάρωση, την κοινωνικότητα και τον ύπνο˙ εάν δεν αρκεί το αλκοόλ, υπάρχουν τα
φάρμακα. Από την άλλη πλευρά, όποιος κάνει κατάχρηση αλκοόλ και τσιγάρου
μπορεί να πάρει τα ακετυλο-σαλικυλικά σκευάσματα, όπως ασπιρίνες, salospir,
egicalm τα οποία εξουδετερώνουν τις αρνητικές συνέπειες την επόμενη μέρα. Για
όποιον κάνει κατάχρηση φαγητού, διατίθενται ανάλογα σκευάσματα, όπως aludrox,
maalox, simeco κ.λπ., όπως επίσης και για εκείνον που έχει καταθλιπτικές τάσεις ή η
διάθεσή του παρουσιάζει μεταπτώσεις.14
Αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα δεν είναι νέα, απλώς η “αποτελετουργοποίηση” της
χρήσης των προαναφερθεισών ουσιών είναι νέα. ∆εν χρησιμοποιούνται, δηλαδή,
μόνο σε εξαιρετικές κοινωνικές περιστάσεις, όπως μετά από μια γιορτή ή λόγω ενός
δυσάρεστου γεγονότος, αλλά στην καθημερινότητα, για να βοηθήσουν στην
κοινωνική “ενσωμάτωση”, την οικονομική συμμετοχή και παραγωγικότητα του
ατόμου.15
Οι σύγχρονες κοινωνίες προσφέρουν, δηλαδή, στα μέλη τους διάφορα βοηθητικά
μέσα όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις αλλά και για να
αυξήσουν την ένταση των ευχάριστων, καθώς και να μπορούν να προσαρμόζονται
εύκολα και γρήγορα στις απαιτήσεις της ζωής. Αυτή η ικανότητα αναδεικνύεται σε
βασική αξία των μοντέρνων κοινωνιών και απαραίτητη ιδιότητα του σύγχρονου
ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Uwe Schimank16 υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σ’ αυτό
τον τύπο προσωπικότητας και τον τύπο της κοινωνίας. Η κοινωνία των ικανών
ατόμων στις μεταβολές είναι μια έντονα διαφοροποιημένη κοινωνία,17 στην οποία
κάθε υποσύστημα οργανώνει τη δράση του εξαιρετικά επιλεκτικά ώστε να
εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένες λειτουργίες του. Το άτομο έρχεται κατά συνέπεια
αντιμέτωπο με ποικίλες απαιτήσεις, προσδοκίες και κανόνες, αφού δεν ανήκει σε ένα
μόνο κοινωνικό σύστημα, αλλά σε πολλά ταυτόχρονα. Ζει, δηλαδή, μια διαρκή
μεταβολή των προοπτικών του, οι οποίες πάντως δεν είναι ανεξάρτητες από τις
απαιτήσεις και τις επιλογές του. Είναι επομένως υποχρεωμένο να προσανατολίζεται
από τη μια μορφή ελέγχου στην άλλη.18
Aυτή ακριβώς η περιστασιακή και διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή ελέγχου με τον
όλο και εντονότερο τεχνικό χαρακτήρα ερμηνεύει την αποηθικοποίηση του ελέγχου.
Επίσης ερμηνεύει τον κατακερματισμό του καθώς και την εξάπλωση του ιδιωτικού
ελέγχου. Οι νέες μορφές ελέγχου αποβλέπουν στην ασφάλεια τόπων, χώρων και
καταστάσεων. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, ένας κεντρικός μηχανισμός επιτήρησης της
κοινωνίας όπως έγραψε ο Foucault (1989), αλλά μικροί μηχανισμοί ελέγχου,
αυτόνομοι μεν αλλά συνδεόμενοι μεταξύ τους. «Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά
στον κατάλληλο χώρο, για να είμαστε εμείς ασφαλείς από εσένα, και εσύ από
13

1995: 7 επ.
Schmidt-Semisch 1994: 128-132.
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εμάς».19 Όλο και λιγότερο ενδιαφέρει πλέον εάν στην κοινωνία υπάρχουν
εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες ή δρουν εγκληματίες, αρκεί να λειτουργεί ο
κοινωνικός έλεγχος και να υπάρχει ασφάλεια σε οριοθετημένα περιβάλλοντα.20 Ως εκ
τούτου, τα όρια μεταξύ αποκλεισμού και ενσωμάτωσης21 είναι πλέον ρευστά, έχουν
μετατραπεί σε περάσματα και το νέο σύστημα ελέγχου είναι ευέλικτο για να μπορεί
να επεκτείνεται, να διαχέεται ή, καλύτερα, να μεταβάλλει το πλαίσιο δράσης του.
Η ενεργή μορφή ελέγχου για την εξουδετέρωση των κινδύνων και την πρόληψη των
αρνητικών συνεπειών παρατηρείται και αλλού. Ο George Ritzer αναφέρει ως
παράδειγμα τα ΜcDonalds τα οποία εδώ και πολλά χρόνια έχουν αυτοματοποιήσει
τις υπηρεσίες τους. «Το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό όσο καλό κι αν είναι, μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης. Ένας αργός ή νωθρός
υπάλληλος μπορεί να κάνει την προετοιμασία και την παράδοση του BigMac
ασύμφορη. Ένας υπάλληλος που δεν ακολουθεί τους κανόνες μπορεί να μη βάλει
σάλτσα ή τουρσί στο σάντουιτς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η
ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος. Ένας αφηρημένος υπάλληλος μπορεί να
βάλει λίγες τηγανητές πατάτες σε ένα μεγάλο κουτί, κάνοντάς το να φαίνεται τρομερά
άδειο. Γι’ αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους, τα McDonalds αντικατέστησαν
μεγάλο μέρος του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού με μέσα σύγχρονης
τεχνολογίας. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυτόματα μηχανήματα αναψυκτικών και
ροφημάτων που σταματούν όταν γεμίζει το ποτήρι, οι φριτέζες που κουδουνίζουν
όταν οι πατάτες έχουν τηγανισθεί, οι αυτόματες ταμειακές μηχανές που περιορίζουν
τις πιθανότητες του ταμία να κάνει λάθος αφού δεν υπάρχει ανάγκη να υπολογίζει
ποσά και ποσότητες, και ενδεχομένως στο μέλλον εκείνο το ρομπότ που θα μπορεί
να φτιάχνει χάμπουργκερ (ήδη τέτοια ρομπότ υπάρχουν σε πειραματικό στάδιο). Όλη
αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα στα
εστιατόρια γρήγορου φαγητού».22

2. O καταναλωτικός άνθρωπος και η ναρκισσιστική προσωπικότητα
Η ιστορία του κοινωνικού ελέγχου αντικατοπτρίζει την ιστορία των σχέσεων εξουσίας
σε κάθε κοινωνία. Στις αρχαϊκές κοινωνίες ο κοινωνικός έλεγχος χαρακτηρίζεται από
ανταπόδοση αλλά και από την προσπάθεια διατήρησης της ύπαρξης και της
συνοχής της ομάδας. Στις φεουδαρχικές κοινωνίες χαρακτηρίζεται από την άσκηση
άμετρης βίας από την πολιτική και θρησκευτική εξουσία, ενώ στις μοντέρνες
κοινωνίες από την επιλεκτική τιμωρία εκείνου που προσβάλλει τους κοινωνικούς
κανόνες και αμφισβητεί το κύρος του κράτους. Ο Foucault στο βιβλίο του Επιτήρηση
και τιμωρία (1989) επεξεργάσθηκε τις διαφορετικές μορφές ελέγχου στις
φεουδαρχικές και αστικές κοινωνίες. Έδειξε τη διαδικασία ελέγχου του σώματος του
παραβάτη στην αρχή και του πνεύματός του στη συνέχεια. ∆ιαπίστωσε ότι οι
καπιταλιστικές κοινωνίες βασίζονται σε ένα συνδυασμό γενικευμένων διαδικασιών
κοινωνικής πειθάρχησης και παρεμβατικού γραφειοκρατικού ελέγχου. Έδειξε,
δηλαδή, ότι ανάλογα με το πώς είναι δομημένη η κρατική εξουσία ακολουθούνται και
διαφορετικές μορφές ελέγχου.
Ο βασικότερος μηχανισμός διατήρησης της συμβατικής συμπεριφοράς στις
σύγχρονες κοινωνίες θεωρείται ότι είναι η δημιουργία καταναλωτικών επιθυμιών,
επιθυμιών για απόκτηση υλικών αγαθών.23 Η συνεχής δημιουργία νέων προϊόντων
19

Lindenberg/Schmidt-Semmisch 1995: 10 επ.
Να ληφθεί υπόψη η συζήτηση για την κοινοτική πρόληψη στις χώρες της Ευρώπης.
21
Βλ. Luhmann 1995a, Kuhn 2000.
22
1993: 11.
23
Βλ. Campbell 1987. Πρβλ. επίσης Σεβαστάκη 2000.
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και νέων αγορών (μια “ακραία” περίπτωση είναι η ζήτηση συνεχώς νέων ναρκωτικών
ή διαφορετικών σεξουαλικών εμπειριών, π.χ. με ανηλίκους) συμβάλλει στην
απευαισθητοποίηση του ατόμου και στην ανάγκη του για εντονότερες, πιο
συναρπαστικές, εμπειρίες. Tα καταναλωτικά προϊόντα προβάλλονται από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, απευθυνόμενα μάλιστα με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε ένα
ευάλωτο κοινό, τη νεολαία, με τις διαφημίσεις, τη “δημοφιλή” μουσική και τις
τηλεοπτικές σειρές, καλλιεργώντας την εικόνα “ενός κόσμου που η ευχαρίστηση
συνίσταται σε ανέσεις” και “σε εμπορευματοποιημένες απολαύσεις”.24 Ταυτόχρονα
όμως, η ανάγκη κάλυψης καταναλωτικών αναγκών συμβάλλει στη δημιουργία ενός
εξαιρετικά αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικού ελέγχου.25
Για την αυτοπραγμάτωση και την κοινωνική μας προβολή πρέπει να μπορούμε να
εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας ορισμένες ανέσεις, για παράδειγμα, ένα ωραίο σπίτι,
μια ασφάλεια ζωής, ένα καλό αυτοκίνητο, εξωτικές διακοπές και συναρπαστικές
εμπειρίες τον ελεύθερο χρόνο μας (π.χ. με τα “extreme games”, όπως η ελεύθερη
αναρρίχηση, το bungee-jumping, το para-sail κ.ά.).26 Για να μπορέσει κάποιος να
αποκτήσει αυτές τις ανέσεις, πρέπει να αποδεχθεί μια συγκεκριμένη εργασιακή
ηθική. Φαίνεται δηλαδή να ισχύει κάτι ανάλογο με αυτό που έγραφε ο Weber
(1905/1920) για την Προτεσταντική Ηθική και που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη
του «αμερικανικού ονείρου». H ατελείωτη δημιουργία όμως αναγκών και υλικών
αγαθών με την ιδεολογία που συνοδεύεται, ότι δηλαδή οι εν λόγω ανάγκες είναι
δυνατόν να αποκτηθούν από τον καθένα, μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή
παράνομων μέσων και οδών για την επίτευξη αυτού του σκοπού.27 Παράλληλα, όσο
πιο σκληρά εργάζεται κάποιος τόσο περισσότερες ανάγκες έχει για να εξισορροπήσει
τις απώλειες, δηλαδή την αποξένωση και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου.28
Ανεξάρτητα από τη σκληρή εργασία, δημιουργείται μια συγκεκριμένη κουλτούρα
διαχείρισης της διασκέδασης και αυτοπαρουσίασης του ατόμου, ενώ η αναζήτηση
ολοένα και πιο ισχυρών συγκινήσεων το απευσθητοποιεί, του δημιουργεί εθισμό και
το οδηγεί στην αναζήτηση ακόμη πιο δυνατών συγκινήσεων. ∆ημιουργείται δηλαδή
ένας φαύλος κύκλος, διότι όσο πιο πολλά υποκατάστατα για τα χαμένα
συναισθήματα ή τον χαμένο ελεύθερο χρόνο αναζητά κάποιος, τόσο πιο εξαρτημένος
γίνεται από αυτά.
Ο (αυτο-)πειθαρχημένος άνθρωπος που περιέγραψε ο Norbert Elias (1969/1976)
δίνει σταδιακά τη θέση του σε έναν τύπο προσωπικότητας που ο David Riesman
(1950/1989) προσδιόρισε ως “other-directed character”, o Erich Fromm (1956) ως
“marketer”, o Charles Wright Mills (1946) ως “competitive personality” και ο
Christopher Lasch (1978) ως “narcistic personality”. Όλοι αναφέρονται στο άτομο του
οποίου η προσοχή είναι στραμμένη και η συμπεριφορά καθοδηγείται βασικά από τα
σήματα που εκπέμπουν οι σημαντικοί άλλοι29 και όχι πλέον ο γενικευμένος άλλος.30
Για τον συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας ο Lasch (1978) γράφει χαρακτηριστικά:
«Instead of pitting himself against a material task or a problem demanding solution,
he pits himself against others, out of a “need to be in control”».31 Αυτή η τάση
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την κοινωνικοποίηση τη μεταπολεμική περίοδο. Επειδή η ζωή
24

Πρβλ. Marcuse 1964/1970.
Πρβλ. Hess 1983.
26
Εκσφενδονισμός και άλμα στο κενό με τη βοήθεια και την προστασία ελαστικού σχοινιού (bungee-jumping).
Ιστιοδρομία του αέρα με τη βοήθεια γρήγορου σκάφους (para-sail).
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Βλ. Μerton 1938.
28
Πρβλ. Parsons 1966: 219. Βλ. επίσης την επισήμανση του Gouldner, σχετικά με την επιτυχή σύλληψη της
ανομίας από τον Merton, ως το απρόβλεπτο αποτέλεσμα -ή καλύτερα την παρενέργεια- της υποκίνησης των
ατόμων από τους ίδιους τους κοινωνικούς θεσμούς να αποκτήσουν αγαθά και κοινωνική καταξίωση (1973, σ. x
επ.).
29
Riesman 1989: 25.
30
Βλ. Mead 1925.
31
Σ. 44. Γενιά συμπεράσματα από μία έρευνά του σε 250 διευθυντές 12 μεγάλων επιχειρήσεων.
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γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και οι άνθρωποι πρέπει να ανταποκριθούν σε
περισσότερα πλέγματα κανόνων και προσδοκιών, είναι δύσκολη η υποταγή και
προσαρμογή τους σε καθολικά συστήματα κανόνων. Ως εκ τούτου, γίνονται πιο
εγωκεντρικοί και φαινομενικά περισσότερο χειραφετημένοι, ενώ είναι πιο εύκολο να
επηρεασθούν από παρεμβάσεις στα κίνητρά τους.32 Σύμφωνα με τον Γάλλο
φιλόσοφο Gilles Deleuze (1992), αυτός ο κατακερματισμός της δομής της
προσωπικότητας μετασχηματίζει σταδιακά τον σύγχρονο άνθρωπο, από individual
σε dividual.

3. Τεχνική πρόληψη και έλεγχος μέσω της συναίνεσης
Ο μηχανισμός της πολιτικής των επιθυμιών και των απολαύσεων λειτουργεί
καλύτερα σε περιβάλλοντα που δεν φαίνεται να υπάρχει φτώχεια, αθλιότητα,
ανταγωνισμός και συγκρούσεις. Λειτουργεί, δηλαδή, καλύτερα σε
τεχνητά
περιβάλλοντα που επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε εκείνους που είναι υλικά και
ιδεολογικά προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν στο κυνήγι των ανέσεων και των
απολαύσεων. Για να αποτραπούν μάλιστα ανεπιθύμητες καταστάσεις, έχει αρχίσει να
χρησιμοποιείται μια αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική σχεδίαση, η οποία δρα με πιο
εκλεπτυσμένο τρόπο στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου από την παραδοσιακή
πρόληψη με τις συλλήψεις, τις καταδίκες και τις φυλακίσεις παραβατών. Για
παράδειγμα, κατασκευαστικές εταιρείες κτίζουν πολυτελείς κατοικίες μακριά από
περιοχές που θα χαρακτηρίζαμε προβληματικές, για να μη “διατρέχουν κίνδυνο” οι
ένοικοί τους. Από την άλλη πλευρά, ενώ μέχρι πρόσφατα ο προδρασιακός έλεγχος
(ή προτρέχων-proactive) συνδεόταν με όλες εκείνες τις μορφές άσκησης πολιτικής
για την αποτροπή της δημιουργίας όρων εκδήλωσης παρεκκλίνουσας
συμπεριφοράς, η σύγχρονη εκδοχή του προδρασιακού ελέγχου συνίσταται όλο και
περισσότερο σε τεχνικές μορφές πρόληψης με τη βοήθεια της σύγχρονης
τεχνολογίας. Συστατικό στοιχείο του μοντέρνου κοινωνικού ελέγχου είναι η
“εμπορευματοποίηση” της ασφάλειας.33
Τα σύγχρονα εμπορικά κέντρα, τα πάρκα ψυχαγωγίας και οι περιοχές που μένουν
ευκατάστατες οικογένειες είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης.
34

Τα τεράστια εμπορικά κέντρα στα περίχωρα των αμερικανικών και ευρωπαϊκών
μητροπόλεων μοιάζουν με εργαστήρια μιας “αποστειρωμένης” κοινωνίας. Οι
Sebastian Scheerer και Henner Hess αναφέρουν ότι σε εμπορικά κέντρα στον
Καναδά υπάρχουν στο χιονισμένο καταχείμωνο φοινικόδενδρα, λουλούδια,
καταρράκτες, εξωτικά πουλιά και ανοιξιάτικη δροσιά.35 Tα εμπορικά κέντρα είναι
μικρές πόλεις στις οποίες επικρατεί απόλυτη καθαριότητα και δεν επιτρέπεται τίποτε
άλλο εκτός από πολλές και γρήγορες αγορές. Έχουν έλεγχο εισόδου από ιδιωτικές
επιχειρήσεις ασφάλειας αλλά και εσωτερικό έλεγχο για τη διατήρηση της τάξης και
της εύρυθμης λειτουργίας τους, όπου η αυστηρότερη ποινή είναι η αποπομπή από
τον “παράδεισο”. ∆εν υπάρχουν ζητιάνοι ή αργόσχολοι, ούτε υπάρχουν άνθρωποι
που να μην ψωνίζουν, εκτός από εκείνους που κάνουν μια βόλτα στον χώρο,
πιθανόν για να επανέλθουν αργότερα γι΄ αυτόν το σκοπό, πάντα κάτω από τη
διακριτική επίβλεψη της ιδιωτικής ασφάλειας.
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Βλ. Νogala 1998, βλ. επίσης τον συλλογικό τόμο Sack κ.ά. 1995.
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Τα εμπορικά κέντρα είναι εργαστήρια για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου
συστήματος ελέγχου που δεν λειτουργεί με παρωχημένα, αλλά με σύγχρονα μέσα
καλά μελετημένα, διακριτικά και προσαρμοσμένα στο περιβάλλον μέσα. Τα εμπορικά
κέντρα είναι σχετικά μακριά από τις πόλεις, και η πρόσβαση σ’ αυτά με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς δεν είναι συνήθως δυνατή ή εύκολη, έτσι ώστε να μην τα
επισκέπτονται ανεπιθύμητα άτομα. Είναι σχεδιασμένα με βάση μιαν αμυντική και
αποστειρωμένη αρχιτεκτονική με προκατασκευασμένους ερεθισμούς ευχαρίστησης.
Στα κέντρα υπάρχει μια συναινετική ατμόσφαιρα που κάνει κάθε επισκέπτη να
θεωρεί καθήκον του την πρόθυμη υπακοή στους κανόνες.
Τα πάρκα ψυχαγωγίας λειτουργούν όπως και τα εμπορικά κέντρα, είναι όμως
μεγαλύτερα, μοιάζουν με μικρές πόλεις, αναπαραστώντας έναν ιδεατό κόσμο
(Disneyland). Ενώ στα εμπορικά κέντρα ο βασικός στόχος είναι η κατανάλωση, στα
πάρκα ψυχαγωγίας τα προϊόντα δεν είναι άμεσα καταναλωτικά με τη συνηθισμένη
έννοια του όρου. Στα πάρκα οι επισκέπτες αναζητούν τον χαμένο ρομαντισμό, το
εξωτικό, το ασυνήθιστο, την εμπειρία, το “πραγματικό” νόημα της ζωής. Η
ευχαρίστηση και οι συγκινήσεις προσφέρονται όχι μόνο στα παιδιά αλλά σε όλη την
οικογένεια,36 η οποία αντιμετωπίζεται ως αγαπημένη, αρμονική και χαρούμενη, ως
κατάλληλο μοντέλο για τη δημιουργία του “παγκόσμιου” χωριού. Στα πάρκα πρέπει
να υπάρχει ασφάλεια, ώστε ο καθένας να μπορεί να νιώθει ευχαρίστηση.
Ο έλεγχος της ασφάλειας του πάρκου είναι διακριτικός. Η κατασκευή του επίσης είναι
εξαιρετικά έξυπνη ώστε να επιτρέπει όσο το δυνατόν λιγότερες παρεκκλίσεις και
ατυχήματα. Οι υπάλληλοι των πάρκων διασκέδασης είναι ευγενικοί, καλοντυμένοι,
εύθυμοι, πρόθυμοι για βοήθεια και συνεννόηση με όποιον συμπεριφέρεται σύμφωνα
με τους κανόνες της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι λειτουργούν ως “διακριτικοί
μηχανισμοί παραγωγής συναίνεσης” μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πάρκου
ψυχαγωγίας και των επισκεπτών. ∆εν υπάρχουν παράπονα, δεν υπάρχουν διαταγές,
δεν υπάρχει καμιά ανάγκη υποταγής. Όλα λειτουργούν φαινομενικά ομαλά, κάτω
από ένα πνεύμα συναίνεσης για την επίτευξη του κοινού σκοπού ο οποίος συνίσταται
στην καλή και ασφαλή διασκέδαση.37
Το ίδιο ισχύει και για τα γκέτο που ζουν εύπορες οικογένειες. Στους μικρούς
“παραδείσους” δεν υπάρχει βία, δυστυχία, εγκληματικότητα, αλλά ευτυχία και χαρά.
Τα σπίτια και οι κήποι είναι περιποιημένοι, τα παιδιά χαρούμενα και υγιή, οι
άνθρωποι ευγενικοί. Η προστασία της ασφάλειας είναι ανατεθειμένη σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και ο έλεγχος βασίζεται σε πνεύμα συνεργασίας και έλλειψης
εξαναγκασμού, όπως ακριβώς στα πάρκα ψυχαγωγίας.38
Παρόλον που τα εμπορικά κέντρα, τα πάρκα ψυχαγωγίας και τα γκέτο των πλουσίων
γεωγραφικά είναι άσχετα μεταξύ τους, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το ότι δεν
ανήκουν στο άμεσο περιβάλλον τους, όπου ενδεχομένως υπάρχει ανεργία, φτώχεια,
εγκληματικότητα.39
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Όπως και στους πολυκινηματογράφους (village centers).
Βλ. Shearing/Stenning 1987. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους πολυκινηματογράφους (village centers) τουλάχιστον στη χώρα μας-, στους οποίους, επίσης, ασκείται μια μορφή εκελεπτυσμένης πειθαρχίας, υποτίθεται
για την εξυπηρέτηση όλων των θεατών με τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων τηλεφωνικά ή ώρες πρίν από την
προβολή και την πεορσωπική «επιλογή» της θέσης, η οποία όμως εάν δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό που νομίζαμε ή
επθυμούσαμε δεν αλλάζει εύκολα. Ο ρόλος των ταξιθετών στους πολυκινηματογράφους είναι σημαντικός για την
ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και την πρόθυμη υπακοή των πελατών στους κανόνες της. Η ελευθερία που
εξαγοράζεται από τους νέους οι οποίοι -κυρίως- κατακλύζουν αυτούς τους χώρους, είναι η κατανάλωση σνακ και
αναψυκτικών και η ευχέρεια συζήτησης κατά τη διάρκεια της προβολής, χωρίς σεβασμό του κοινού, όπως εκείνης
που θα έκανε κάποιος στον καναπέ του σπιτιού του μπροστά από την τηλεόραση.
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Η κοινωνία που περιγράφει ο Aldous Huxley στο βιβλίο του Brave New World
(1958/1995) δεν φαίνεται να απέχει πολύ από αυτή που αναπτύσσεται στους
τεχνητούς παραδείσους. Στον κόσμο που περιγράφει ο Huxley, οι άνθρωποι
πλανεύονται από τις απολαύσεις που προσφέρει το ναρκωτικό “soma” και είναι
υπάκουοι, δεν εξαναγκάζονται από τις απειλές του “Μεγάλου Αδελφού”. Το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει, σύμφωνα με τους Shearing και Stenning, στους τεχνητούς
παραδείσους.40 Οι άνθρωποι υπακούουν απολαμβάνοντας τα αγαθά που τους
προσφέρουν τα ποικίλα οργανωμένα συμφέροντα.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι μικροί “παράδεισοι ευτυχίας” αυξάνουν συνέχεια. Αυτό
οφείλεται στην υπαναχώρηση του κράτους πρόνοιας και την κυριαρχία της
φιλελεύθερης οδηγίας του γρήγορου, με κάθε μέσο, πλουτισμού, καθώς επίσης και
στη μεγάλη αύξηση της ανεργίας και του αριθμού των φτωχών. Όπως ακριβώς τον
Μεσαίωνα, οι “επικίνδυνες τάξεις” αντιμετωπίζονταν ύποπτα από τους φεουδάρχες
και τους βασιλείς, το ίδιο και οι σημερινοί φτωχοί -και γενικότερα το κοινωνικό
περιθώριο- από εκείνους που ζούν στα “κάστρα του πλούτου”.41 Οι ευκατάστατοι
μπορούν να “οχυρώνονται” σε πολυτελή διαμερίσματα και κοινωνικά ομοιογενείς
γειτονιές, εξαρτώντας την ασφάλειά τους κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις
ασφάλειας που λειτουργούν ως ιδιωτικός στρατός.42
Τον Μεσαίωνα, πόλεις, μοναστήρια, ακόμη και εκκλησίες χωριών είχαν οχυρωθεί για
να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν την είσοδο σε εξαθλιωμένους χωρικούς,
επαίτες, αλήτες, ληστές και άλλους εχθρούς των πιο πολιτισμένων και σε καλύτερη
οικονομική θέση κατοίκων. Αλλά ακόμη και μέσα στις πόλεις οι αριστοκράτες ζούσαν
σε πύργους με γερά και ψηλά τείχη, ώστε να μην είναι εύκολα θεατοί και προσβλητοί
από τον λαό. Κάτι αντίστοιχο περιγράφει ο Mike Davis στο βιβλίο του City of Quartz
(1990), αναλύοντας τη νέα αρχιτεκτονική του κέντρου του Λος ΄Αντζελες και των
πολυτελών κατοικιών του Μανχάταν. Η ιδιωτική περιφρούρηση της ασφάλειας είναι
μια τυπική κατάσταση που δημιουργείται όταν το κράτος δεν μπορεί ακόμη, ή δεν
μπορεί πλέον, να διατηρήσει τον έλεγχο στις “επικίνδυνες τάξεις”, και γι’ αυτό οι
εύπορες πρέπει να προστατευθούν μόνες τους.…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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