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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ

Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Μερικές φορές η μετάφραση ενός βιβλίου δεν είναι τόσο αποτέλεσμα αυστηρού προγραμματισμού όσο υλοποίηση μιας ιδέας
που γεννήθηκε, όπως θα έλεγε ο Γκόφμαν, από συνηθισμένες,
καθημερινές συνδιαλλαγές. Η παραφροσύνη κατ’ οίκον έχει παρόμοια ιστορία. Ξεκίνησε όταν ένας μεταπτυχιακός φοιτητής
μού τη ζήτησε για τις ανάγκες μιας εργασίας. Έτσι, το αίτημα του
Ορέστη Κωνσταντά –αυτό είναι το όνομα του φοιτητή– και η
κουβέντα που στήσαμε στο γραφείο ήταν η αφορμή να την ξαναδιαβάσω και να σκεφτώ ότι, αν και γραμμένη σαράντα σχεδόν
χρόνια πριν και επικεντρωμένη στη διαχείριση της ψυχικής
ασθένειας εκτός ασύλου, Η παραφροσύνη… παραμένει επίκαιρη.
Κι αυτό γιατί ο ψυχικά πάσχων μπορεί να δώσει το έναυσμα για
να διερευνηθεί ο ορισμός και η διαχείριση της ετερότητας, σε
συνθήκες όπου αυτή ακριβώς η ετερότητα αρνείται να μείνει στη
θέση της. Όταν δηλαδή γίνεται ορατή ακριβώς επειδή έχει υπερβεί τα όρια και τους όρους των καθιερωμένων προδιαγραφών. Ο
ψυχικά πάσχων, ως εκτός τόπου και εκτός θέσης, συμπυκνώνει
την έννοια του άλλου, του ξένου, της κάθε μειονότητας, καθενός
που καταπατά τις κοινωνικές συμβάσεις περί «φυσιολογικής»
ύπαρξης, που υπάρχει και ζει μετέωρος, απειλητικός και ταυτόχρονα απειλούμενος, διαρκώς ανένταχτος και σε διαρκή αναζή-

009-034 Eisagogi_Layout 1 06/12/2011 3:05 μ.μ. Page 10

10

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

τηση «εστίας» και τόπου. Όσο η ετερότητα και το ξένο σώμα,
όπως συμβολοποιείται στις μέρες μας στο πρόσωπο του μετανάστη, γίνεται αντικείμενο αξιολόγησης, ελέγχου και ρύθμισης
προκειμένου να εξοστρακιστεί, να αφομοιωθεί ή να συμπεριληφθεί υπό όρους, όσο η ετερότητα υποκινεί και νομιμοποιεί νέες
μορφές βιοπολιτικής στις αποκαλούμενες δυτικές δημοκρατικές
κοινωνίες στο όνομα της ασφάλειας, της προστασίας ή της εθνικής καθαρότητας, όσο η συμπερίληψη του εκάστοτε διαφορετικού υπακούει σε ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας και προκαλεί ρήξεις και ανατροπές στην καθιερωμένη τάξη πραγμάτων, η ανάγνωση αυτού του άρθρου θα παραπέμπει στο παρόν.
Όπως ίσως να έγινε ήδη φανερό, σ’ αυτή τη σύντομη εισαγωγή ουσιαστικά προτείνω μια ορισμένη οπτική ανάγνωσης. Αφήνοντας στους ειδικούς τη συζήτηση για την αποϊδρυματοποίηση
στο χώρο της ψυχικής υγείας, θα τολμήσω μια γενικότερη αναφορά στη φιλοσοφία και την πρακτική της συμπερίληψης και
στην έννοια του εκτός τόπου, συνομιλώντας όμως πάντοτε με τις
θέσεις του Γκόφμαν.
Η παραφροσύνη κατ’ οίκον δημοσιεύεται στο τέλος της δεκαετίας του 1960, εποχής έντονων κοινωνικών αναταραχών με σημεία
αιχμής το κίνημα για τα κοινωνικά δικαιώματα και την ειρήνη και
τη μαζική εναντίωση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στο χώρο της ψυχικής υγείας η τάση αλλαγής σηματοδοτείται από το Νόμο για την
Ψυχική Υγεία (Mental Health Act, γνωστό επίσης και ως Community Mental Health Centers Construction Act), που ψηφίστηκε το
1963 στις ΗΠΑ επί προεδρίας Τζων Φ. Κένεντυ, λίγους μόλις μήνες πριν από τη δολοφονία του. Ο νόμος, μέρος της γενικότερης
πολιτικής του New Frontier,1 προέβλεπε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη δημιουργία κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας και
σφράγιζε θεσμικά μια κίνηση αποϊδρυματοποίησης: από το παρα-
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δοσιακό άσυλο στο κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας. Έστω κι αν
τα ψυχιατρεία εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ο αριθμός τους μειωνόταν καθώς ένα μέρος της ψυχικής φροντίδας μπορούσε πλέον
να παρέχεται σε ανοιχτούς τόπους, με επίκεντρο το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας, στη λογική ότι ο ψυχικά ασθενής μπορεί με
την κατάλληλη υποστήριξη να ζήσει μια φυσιολογική ζωή εκτός
ασύλου. Σ’ αυτή τη διαδικασία μετάβασης συνέβαλε σημαντικά
και η ανακάλυψη και διάθεση νευροληπτικών φαρμάκων, η σημαντική αποδέσμευση των ψυχιάτρων από τα ψυχιατρεία και η
προσφορά των υπηρεσιών τους σε ιδιωτική αλλά και κοινοτική
βάση, καθώς και η σταδιακή αποδοχή της ψυχανάλυσης. Αν και
πολλές Πολιτείες υιοθέτησαν το νόμο, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δεν ήταν πάντοτε τα αναμενόμενα. Κι αυτό γιατί συχνά
χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές ως νόμιμο πλαίσιο για το κλείσιμο
των ψυχιατρείων και τη μείωση των δαπανών, χωρίς όμως να συνοδεύεται από την παράλληλη θέσπιση κοινοτικών μέτρων ψυχικής υγείας. Επιπλέον, το γεγονός ότι όλες οι κοινότητες δεν είχαν
την οικονομική δυνατότητα ούτε την τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα πολλοί πρώην τρόφιμοι
να καταλήγουν στην οικογένειά τους, στο σπίτι, σε εστίες για ενηλίκους και σε πτωχοκομεία, ή να μετατρέπονται απλώς σε άστεγους, χωρίς σε κάθε περίπτωση να δέχονται την ψυχιατρική βοήθεια που είχαν ανάγκη.2 Ο Γκόφμαν λοιπόν γράφει όταν οι δυσλειτουργίες του νόμου έχουν πλέον αρχίσει να γίνονται ορατές· όταν
η κοινότητα με τη μορφή του δημόσιου χώρου (δρόμοι ή μαγαζιά),
της οικογένειας, του χώρου δουλειάς ή της γειτονιάς έρχεται κυριολεκτικά αντιμέτωπη με τον ψυχικά πάσχοντα. Καλείται τότε,
από τη μια μεριά, να τον αντιμετωπίσει συμπεριλαμβάνοντάς τον
στους κόλπους της και, από την άλλη, να χειριστεί την οργανωτική
αποδιάρθρωση που επιφέρει αυτή η συμπερίληψη.
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Συγκεκριμένα, η εργασία «The Insanity of Place» δημοσιεύεται για πρώτη φορά το 1969, στο περιοδικό Psychiatry (τόμος 32,
αρ. 4, 357-87), και δύο χρόνια αργότερα, το 1971, με ελάχιστες
παραλλαγές, ως επίμετρο στο Relations in Public – Microstudies
of the Public Order. Το βιβλίο είναι μια συλλογή έξι αλληλένδετων μεταξύ τους κειμένων,3 σχεδιασμένων έτσι ώστε να μπορούν να δημοσιευθούν μαζί, αν και, όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο
Γκόφμαν, εκτός από δύο,4 τα υπόλοιπα αναπτύσσουν καθένα τη
δική του προοπτική, ξεκινώντας εννοιολογικά από το μηδέν, και
δεν φιλοδοξούν να καλύψουν με συστηματικό και ενδελεχή τρόπο όλα όσα τα συνδέουν. Υπ’ αυτή την έννοια, το βιβλίο απαρτίζεται από «ιδιότροπα» κεφάλαια και ένα αυτόνομο κείμενο-παράρτημα, στο οποίο επαναλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό μερικά
από τα κεντρικά επιχειρήματα των κυρίως κειμένων. Γι’ αυτό το
λόγο, το τελευταίο μπορεί να διαβαστεί ως εφαρμογή τους (Goffman, 1971, σημείωμα του συγγραφέα). Η συλλογή συνεχίζει τη
μελέτη τής πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης, όπως αυτή
αναπτύχθηκε σε τρία προηγούμενα βιβλία, τις Συναντήσεις
(1961/1996), το Βehavior in Public Places (1963) και το Interaction Ritual (1967). Σύμφωνα με τα δικά του λόγια, «Το ενδιαφέρον μου σ’ αυτό τον τόμο είναι οι θεμελιακοί κανόνες και η συσχετιζόμενη ρύθμιση της συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη δημόσια ζωή – το ανακάτεμα των ανθρώπων, τους τόπους και τις
κοινωνικές περιστάσεις όπου συμβαίνει αυτή η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου λοιπόν είναι η “δημόσια τάξη”» (Goffman, 1971, 17).
Στην ουσία όμως, αυτό που απασχολεί τον Γκόφμαν εδώ είναι
η δημόσια τάξη στους ιδιωτικούς τόπους και οι πρακτικές διατήρησής της σε διασπαστικές καταστάσεις. Η παραφροσύνη κατ’
οίκον θέτει στο επίκεντρο την έννοια της διάσπασης, της οργα-
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νωτικής ρήξης, ως απόρροιας της καταπάτησης κανόνων που
αφορούν ό,τι θεωρείται φυσιολογική εμφάνιση και συμπεριφορά. Η οργανωτική ρήξη δεν αποτελεί εδώ απειλητικό ενδεχόμενο
αλλά καθημερινή βιωμένη πραγματικότητα. Προκύπτει όταν
ένας μετέχων βγει από τη θέση του, όταν μετακινηθεί με τους δικούς του όρους, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται να βρουν τρόπους
να διαχειριστούν αυτή τη ρήξη και να αντιμετωπίσουν το προσωπικό και κοινωνικό της κόστος, καθώς το ζητούμενο δεν είναι ούτε η φυσική απομάκρυνση του παραβάτη ούτε και η δική τους
απ’ αυτόν, αλλά η συγκράτηση και συμπερίληψή του. Υπ’ αυτή
την έννοια η καταπάτηση των κανόνων δεν απειλεί τη διαδικασία
της αλληλεπίδρασης, όπως σε άλλα έργα του, αλλά υπονομεύει
την κοινωνική οργάνωση, δηλαδή τα δίκτυα των σχέσεων που
χαρακτηρίζουν μορφές οργάνωσης όπως η οικογένεια, η γειτονιά, ο χώρος εργασίας, ακόμα και οι δημόσιοι χώροι. Με βάση
αυτά τα δίκτυα γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες περί ενδεδειγμένης συμπεριφοράς. Γι’
αυτό και η περιγραφή και διάγνωση της ψυχικής ασθένειας, στο
σχήμα του Γκόφμαν, δεν επικεντρώνεται στον παραβάτη και τη
μη φυσιολογική συμπεριφορά του, αλλά στη διάσπαση των σχέσεων που προκαλείται στις κοινωνικές οργανώσεις όταν ο ψυχικά πάσχων ενεργεί με τρόπο που οι προσδοκίες και οι υποθέσεις
των άλλων γι’ αυτόν είναι εντελώς ασυμβίβαστες με τη θέση που
κατέχει, πράγμα που σημαίνει ότι έχει βγει από τη θέση του. Η
θέση αυτή εγκαθιστά το άτομο σ’ έναν τόπο, μια «κοινωνική εδαφική επικράτεια» (για παράδειγμα, αυτή της οικογένειας), υποδηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αυτή η επικράτεια δεν μπορεί να
έχει πραγματική υπόσταση αν δεν πληρούται από θέσεις, δεν κατοικείται δηλαδή από δρώντα υποκείμενα. Έτσι εισάγεται στο
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πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων μια διάσταση θεσμικών προδιαγραφών και δομικών περιορισμών, πειθαρχιών και ιεραρχικών σχέσεων, ζητήματα κρίσιμα τόσο στον ορισμό τού εκτός θέσης και εκτός τόπου όσο και στην εφαρμογή της συμπερίληψης
στην πράξη.
Παράλληλα, η θέση βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας
συγκρότησης του εαυτού και του χαρακτήρα. Το πού είμαστε και
το τι και ποιοι είμαστε εξαρτώνται κατά πολύ από τη θέση που
έχουμε. Σ’ αυτή ακριβώς τη βάση διατυπώνεται και μια θεμελιακή υπόθεση εργασίας: ο χαρακτήρας και ο εαυτός είναι συνάρτηση της συμπεριφοράς σύμφωνα με τη θέση που κατέχει κανείς σε
μια τέτοια οργάνωση. Ακόμη περισσότερο, καθένας οφείλει να
δηλώνει ή έστω να υπαινίσσεται ότι γνωρίζει ποια είναι η θέση
του και ότι είναι προσκολλημένος σ’ αυτήν. Σε τούτο το σημείο
έχει ενδιαφέρον μια αναφορά στον Μπουρντιέ, κι αυτό γιατί παραπέμπει στον Γκόφμαν, και μάλιστα στην έννοια της «επίγνωσης/αίσθησης» που έχει κανείς για τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν περιορίζεται στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης,
αλλά είναι αποτέλεσμα τόσο υποκειμενικών όσο και δομικών/
κοινωνικών παραγόντων: «οι προδιαθέσεις που αποκτώνται στην
κάθε θέση υποδηλώνουν και την προσαρμογή σ’ αυτή τη θέση,
αυτό που ο Γκόφμαν αποκαλεί “αίσθηση της θέσης”» (Bourdieu,
1989, 17). Oι προδιαθέσεις των δρώντων, δηλαδή οι νοητικές δομές μέσω των οποίων κατανοούν τον κόσμο, είναι ουσιαστικά
προϊόν εσωτερίκευσης των δομών αυτού του κόσμου. Το habitus
(έξη) είναι τόσο σύστημα σχημάτων παραγωγής πρακτικών όσο
και σύστημα αντίληψης και κατανόησης των πρακτικών, διαστάσεις που μαρτυρούν την κοινωνική θέση μέσα στην οποία αυτό
συγκροτήθηκε. Οι προδιαθέσεις παράγουν πρακτικές και αναπαραστάσεις που υπόκεινται σε ταξινομήσεις, αντικειμενικά δια-
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φοροποιημένες. Ωστόσο γίνονται άμεσα αντιληπτές ως τέτοιες
μόνον απ’ όσους κατέχουν τον κώδικα, τα σχήματα δηλαδή κατηγοριοποίησης που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή η κοινωνική τους σημασία. Το habitus υποδηλώνει έτσι την επίγνωση που
έχει κανείς για τη θέση του, αλλά και την επίγνωση που έχει για
τη θέση των άλλων (Bourdieu, 1989, 19).
Η θέση δεν υπάρχει λοιπόν σε κοινωνικό και πολιτικό κενό.
Επενδύεται με ιδεολογίες, εμπεριέχει και νομιμοποιεί ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας και επιβάλλει κανονιστικά πρότυπα και
πειθαρχίες. Όταν ο Γκόφμαν σημειώνει πως ο μετέχων οφείλει
να δείχνει ότι τηρεί τα όρια που του θέτει η θέση του και ότι μένει
αμετακίνητος μέσα σ’ αυτά, ουσιαστικά υπονοεί ότι, εφόσον η
διατήρηση της κοινωνικής οργάνωσης (και η τήρηση της ιεραρχικής δομής της) είναι βασικό μέλημα, το δρων υποκείμενο εκφράζει ταυτόχρονα και αναγνώριση τόσο των δομικών περιορισμών όσο και της θέσης των άλλων. Μένοντας στη θέση του,
διατηρεί την ενδεδειγμένη απόσταση ή εγγύτητα με τους άλλους.
Διατηρεί, μ’ άλλα λόγια, την υπάρχουσα ιεραρχία. Η ψυχασθένεια, παρατηρεί η Γκροτς, εκδηλώνεται όταν τα σύνορα της ταυτότητας καταρρέουν και το υποκείμενο δεν μπορεί πια να διακρίνει τι είναι εντός και τι είναι εκτός, τι είναι ο εαυτός και τι είναι ο
άλλος (Grotz, 2001, 20). Η ακινησία, ή η υπό έλεγχο μετακίνηση,
η μετακίνηση δηλαδή που καταλήγει σε κάποια άλλα προϋπάρχοντα όρια, όπως τα υπαγορεύουν η θέση και ο τόπος, αναδεικνύεται σε καθοριστικό στοιχείο της δημόσιας τάξης των ιδιωτικών τόπων, αν θεωρήσουμε ότι οι τόποι και οι θέσεις που απορρέουν από αυτούς, αν και δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία
του ατόμου, σηματοδοτούν ωστόσο ένα είδος «σταθερής επικράτειάς» του (Burns, 1992, 99). Ο τόπος και η θέση προϋποθέτουν
έναν εαυτό και αντίστοιχα ένας εαυτός απορρέει από αυτά – εξί-
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σωση που διασφαλίζει τη δημόσια τάξη, καθώς ο εαυτός αναμένεται με οποιοδήποτε τρόπο να επιβεβαιώνει τη θέση και τον τόπο του. Το αδιάρρηκτο αυτής της σχέσης αποτελεί εχέγγυο μιας
σταθερής και συνεκτικής ταυτότητας και προσφέρει ασφάλεια
τόσο στο υποκείμενο όσο και στην κοινότητα στην οποία ανήκει,
έτσι ώστε ο τόπος και η θέση στην ουσία να εξομοιώνονται με
την ταυτότητα.
Η επίγνωση της θέσης και η προσήλωση σ’ αυτήν απαιτούν
έμπρακτες αποδείξεις, με τη μορφή εκφραστικών μέσων. Το σώμα, βασικό συστατικό της ταυτότητας, τόπος εγγραφής, επανεγγραφής και επεξεργασίας των κυρίαρχων κανονιστικών προτύπων, αλλά και υλική οντότητα, πηγή βιωμένων εμπειριών, συναισθημάτων και επιθυμιών, γίνεται το κύριο όχημα που αναλαμβάνει να δηλώσει είτε την παραμονή στο εντός ή την εγκατάλειψή
του (βλέπε σχετικά Μerleau-Ponty, 1945, και Casey, 1993/2008,
κυρίως το δεύτερο μέρος, «Τhe body in place», 42-105, και τον
επίλογο). Οι σωματικές πρακτικές μπορεί να δηλώνουν την αποδοχή των επιβεβλημένων προδιαγραφών, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και την εναντίωσή τους σ’ αυτές, εκφράζοντας θυμό,
απογοήτευση, υπονόμευση των κοινωνικών ορίων εντός των
οποίων καλούνται να υπάρχουν, καθώς και αμφισβήτηση των ιεραρχικών σχέσεων. Το σώμα εκφράζει έτσι όχι μόνο τι υφίσταται, αν, σύμφωνα με τον Φουκώ, αναλογιστούμε ότι βρίσκεται
στον πυρήνα πειθαρχικών τεχνολογιών, αλλά και τι μπορεί να
κάνει. Οι πληροφορίες που μεταδίδει το σώμα με την ενδυμασία,
τις χειρονομίες, τις κινήσεις, τη στάση, την ένταση της φωνής,
την έκφραση του προσώπου και τα συναισθήματα που το κατακλύζουν (το σύνολο των σωματοποιημένων προδιαθέσεων, κατά
τον Μπουρντιέ) τοποθετούν κοινωνικά τον κάτοχό του και τον
εκθέτουν σε διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης (μετατρο-
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πή του φυσικού κεφαλαίου σε κοινωνικό). Το σώμα γίνεται ο τόπος όπου οι ταυτότητες, αποτέλεσμα εσωτερικών εξορμήσεων
και εξωτερικών κοινωνικών επιτελέσεων, ερμηνεύονται και επιτηρούνται κοινωνικά. Ως κατεξοχήν μέσο με το οποίο τοποθετούμαστε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αποτελεί
και την απαραίτητη υλική συνθήκη για τη συντήρηση και ζωογόνηση των τόπων: ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τόποι χωρίς τα
σώματα που τους συντηρούν, δεν υπάρχουν και σώματα χωρίς
τους τόπους τους οποίους διασχίζουν και κατοικούν (Casey,
1993/2008, 326-27).
«Το σώμα αποτελεί μεταφορά και μετωνυμία για τους “εντόπιους” ενσώματους ανθρώπους και τα υλικά και άυλα στοιχεία
που συνθέτουν τον τρόπο της ζωής τους και τον καθιστούν διαφορετικό από τρόπους που επιχωριάζουν αλλού» (Μπακαλάκη,
2006, 15). Στο μικροεπίπεδο των καθημερινών συναναστροφών
αλλά και στο επίπεδο των κοινωνικών οργανώσεων, το σώμα, οι
σωματικές επιτελέσεις και οι ενσώματες διαβεβαιώσεις ή αμφισβητήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ή τη διατάραξη της τάξης.
Όπως στα Άσυλα και στο Behavior in Public Places, η περιγραφή και διάγνωση της ψυχικής ασθένειας δεν γίνεται με όρους
ιατρικούς αλλά κοινωνικούς.5 Αφορά πρωταρχικά την καταπάτηση κοινωνικών κανονιστικών προτύπων. Ωστόσο η ακαταλληλότητα μιας συμπεριφοράς δεν είναι από μόνη της αρκετή για να
θεωρηθεί ένδειξη ψυχικής ασθένειας. Το κρίσιμο είναι αν και κατά πόσον η μη ενδεδειγμένη συμπεριφορά ερμηνεύεται σαν να
βάζει ηθελημένα και αδικαιολόγητα κάποιον στο στόχαστρο και
μάλιστα χωρίς να γίνεται εκ των υστέρων αντικείμενο απολογίας
ή εξήγησης, κάτι που θα δήλωνε μεταμέλεια και θα προσέφερε
τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι ο παραβάτης παραμένει ο ίδιος άν-
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θρωπος.6 Αντίθετα, τα ψυχικά συμπτώματα του ασθενή «δηλώνουν ανοιχτά στους άλλους ότι πρέπει να κάνει ορισμένες παραδοχές για τον εαυτό του τις οποίες το σχετικό κομμάτι κοινωνικής οργάνωσης δεν μπορεί να του επιτρέψει, ούτε και να κάνει
πολλά γι’ αυτές».
Τα συμπτώματα λοιπόν της ψυχικής ασθένειας δεν ερμηνεύονται όπως οποιαδήποτε συμπτώματα νόσου αλλά ως παραβίαση κοινωνικών κανόνων και προσδοκιών. Αμφισβητούν και
αντικρούουν αυτή καθαυτή την ουσία των κοινωνικών υποχρεώσεων. Αυτό ακριβώς συνιστά, όπως υπογραμμίζει ο Γκόφμαν,
και την κρίσιμη διαφορά μεταξύ ιατρικών και ψυχικών συμπτωμάτων. Ο ασθενής, με την αυστηρά ιατρική έννοια της λέξης, σε
αντίθεση με τον ψυχασθενή, μπορεί να αποσυνδέει με εκφραστικά μέσα την ιατρική ασθένεια από την υπεύθυνη συμπεριφορά,
βρίσκοντας τρόπους να διακηρύσσει ότι είναι προσκολλημένος
στη θέση του και ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του
διατηρούνται αμετάβλητα παρά τις αλλαγές στο ρόλο του. Νιώθει μάλιστα την ανάγκη και την υποχρέωση να εμπλακεί στην τελετουργία ενός διορθωτικού έργου, γεγονός που αντισταθμίζει
την παραβίαση των κανόνων. Μ’ αυτούς τους όρους, το διορθωτικό έργο σπάει την κλειστότητα της θέσης: αφήνει διαύλους διαφυγής, υπαινίσσεται την διαπερατότητα των ορίων, εγκαθιστώντας μια επικοινωνία ανάμεσα στο εντός και το εκτός, και υπόσχεται ένα διπλό ενδεχόμενο, της παραμονής και της αποξένωσης.
Δίπλα στους τοίχους που ορθώνει η θέση συναντάμε ένα άνοιγμα, ένα πέρασμα, μια πόρτα, με την έννοια του διαρκούς ενδεχόμενου που υπενθυμίζει ότι το εντός βρίσκεται σε σχέση αμοιβαιότητας με το εκτός (Metcalfe-Ferguson, 2001, 240-41· Ντεριντά,
2006, 77). Eνώ λοιπόν η θέσπιση και η αναγνώριση των ορίων
αποτελεί βασικό συστατικό της κοινωνικής ζωής, αντίστοιχης
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σημασίας είναι και το ατελές, το ανεπαρκές και το αμφίβολο αυτής της οριοθέτησης. Όσο αναγκαία είναι η χάραξη ορίων και οι
επακόλουθοι αποκλεισμοί ή απορρίψεις, εξίσου αναγκαίες είναι
και οι ρωγμές στο υποτιθέμενο στεγανό των ορίων: «Πρέπει πάντα να κοντοστεκόμαστε τουλάχιστον για μια στιγμή πριν από την
επικείμενη απόρριψη κάποιου που μας γίνεται φόρτωμα ώστε να
τσεκάρουμε τις δυνατότητές του. Δεν υπάρχει επιλογή: η κοινωνική ζωή δεν μπορεί παρά να εκτίθεται σε επισφαλή ξεκινήματα.
Ένας μηχανισμός φιλτραρίσματος δεν θα είχε καμία λειτουργική
αξία αν οι μόνοι που περνούσαν με επιτυχία απ’ αυτόν ήταν εκείνοι που του πήγαιναν».
Η άρνηση επιστροφής στην προηγούμενη θέση, καθοριστική
διαφορά ανάμεσα στα ιατρικά και τα ψυχικά συμπτώματα, κάνει
εξαιρετικά δύσκολη τη διαχείριση των τελευταίων εκτός ασύλου,
μέσα στους κοινωνικούς τόπους (οικογένεια, χώρο δουλειάς, γειτονιά, κοινότητα) όπου αυτά εκδηλώνονται. Η προβληματική
του Γκόφμαν εκκινεί λοιπόν από το εξής ερώτημα: αν ο στόχος
δεν είναι τόσο η θεραπεία όσο η συγκράτηση και η συμπερίληψη, τι επιπτώσεις έχει αυτή η φιλοσοφία της συμπερίληψης για
τους σημαντικούς άλλους του ασθενή, πώς τους επιβαρύνει, με
ποιο τρόπο μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη, αλλά και
με ποιες επιπτώσεις για τον ίδιο τον ασθενή;
Η επεξεργασία αυτών των ερωτημάτων γίνεται με κομβικό
σημείο αναφοράς δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους: την οργανωτική ρήξη και τη συνέργεια. Μέσω αυτών, η συμπερίληψη
δεν αποτυπώνει μια αρμονική, εύκολη, γραμμική διαδικασία, ούτε και εξασφαλίζει την επί ίσοις όροις ένταξη των ψυχασθενών.
Το αντίθετο μάλιστα. Έχει βαθιά αποδιοργανωτικές συνέπειες,
διαταράσσει καθιερωμένες μορφές ιεραρχίας, υπονομεύει τα δεδομένα που συμβολίζουν και ρυθμίζουν το ανήκειν και το σχετί-
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ζεσθαι και ανατρέπει τις ισχύουσες κοινωνικές ευθυγραμμίσεις.
Η εσωτερική τάξη αλλά και η εξωτερική λειτουργία της κοινωνικής οργάνωσης (ο Γκόφμαν επικεντρώνεται κυρίως στην οικογένεια) διασπάται εφόσον ο ασθενής δεν μπορεί να τις υποστηρίξει,
αρνούμενος όχι μόνο να κρατήσει τη θέση του, εκ πρώτης όψεως
με τη θέλησή του, αλλά και να εμπλακεί στην τελετουργική εργασία που θα επέτρεπε στους άλλους να παραβλέψουν την αδυναμία του. Το γεγονός ότι τόσο ο ψυχασθενής όσο και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί –λόγω κοινωνικής τάξης, φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνότητας– να θεωρηθεί ότι καταπατά κοινωνικούς κανόνες και συμβάσεις, να χαρακτηριστεί δηλαδή ως εκτός τόπου και άρα ως πηγή οργανωτικής διάσπασης
και αταξίας, επιτρέπει στον Γκόφμαν να περάσει από το ειδικό
στο γενικό, από τον ψυχασθενή στον καθένα που αρνείται να μείνει καθηλωμένος στη θέση του: «Tο πιο διαλυτικό πράγμα που
μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι μην μπορέσει να κρατήσει
μια θέση που οι άλλοι αισθάνονται ότι δεν μπορεί να αλλάξει για
χάρη του […] Δεν συγκρατεί τον εαυτό του μέσα στη σφαίρα και
τις επικράτειες που του έχουν αποδοθεί. Tις υπερβαίνει. Δεν μένει στη θέση του».
Αυτή η καταληκτική διαπίστωση μετακινεί το ίδιο το άρθρο
από τον τόπο και τη θέση του και προτρέπει στην επαναδιατύπωση ερωτημάτων με γνώμονα πλέον όχι τον ψυχικά πάσχοντα αλλά κάθε ανθρώπινη ύπαρξη ή κοινωνική κατηγορία που αποκτά
τη θεμελιώδη διάσταση της ταυτότητάς της από την «ανεξέλεγκτη» μετακίνηση, μεταφορικά και κυριολεκτικά (όταν πρόκειται
για μετανάστες), από την άρνησή της να μείνει στη θέση της, αλλά και από το αίτημα-δικαίωμα να δημιουργήσει νέες θέσεις, ένα
νέο εντός, πέρα και πάνω από τις κυρίαρχες κανονικότητες.
Πώς λοιπόν, στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και των
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απεριόριστων τεχνολογικών δυνατοτήτων που σηματοδοτούν το
τέλος του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα ως κατεξοχήν περίοδο κυκλοφορίας και κίνησης ανθρώπων, αγαθών και πληροφοριών, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οφείλουν να μένουν
στη θέση τους ή, στην καλύτερη περίπτωση, να μετακινούνται
υπό όρους; Μέσα από ποιες διαδικασίες η κίνηση, όπως συμβολοποιείται στο πρόσωπο του μετανάστη, και όχι η ακινησία,
παίρνει τη μορφή του παράδοξου, του ανεπίτρεπτου και του
αδιανόητου; Πώς η δυνατότητα και η αναγκαιότητα της κίνησης,
ένα εγγενές ανθρώπινο γνώρισμα, προσκρούει στους νόμους περί κανονικότητας και φυσιολογικού, δρομολογεί και νομιμοποιεί
πρακτικές ελέγχου, περιθωριοποίησης και καταστολής; Γιατί
όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετατρέπονται σε κινούμενους
στόχους και η ρύθμιση όχι μόνο της μετακίνησης αλλά και της εκ
νέου εγκατάστασής τους βρίσκεται στην καρδιά νέων μορφών
βιοπολιτικής στις αποκαλούμενες δυτικές δημοκρατικές κοινωνίες; Ποιες αταξίες προκαλεί εντέλει η μετακίνηση;
Όπως φαίνεται από τη μέχρι τώρα συζήτηση, η φαινομενικά
εκούσια μετακίνηση προκαλεί αναταραχή κατά κύριο λόγο επειδή παρουσιάζεται σαν να πραγματοποιείται αποκλειστικά με
τους όρους του δρώντος υποκειμένου: θέτοντας τον εαυτό του
εκτός τόπου, παύει να δηλώνει πίστη σε ό,τι συνιστούσε μέχρι
πρότινος το εντός τόπου. Θέτει τον εαυτό του εκτός κοινότητας –
ρήξη με πολλαπλές ανατρεπτικές αποδεσμεύσεις. Πρώτα απ’
όλα, αποσταθεροποιεί τη γραμμική, σταθερή και άρα προβλέψιμη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα, την κοινότητα και τον τόπο,
καθώς αποξενώνεται από έναν συγκεκριμένο τύπο υποκειμενικότητας που αυτά υποδηλώνουν και εμπλέκεται σε μια διαδικασία αναδιαμόρφωσης στη βάση ασυνεχειών και ενδεχομενικοτήτων (Grotz, 2001, 91).

