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 Περίληψη 

 Αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας  αποτελεί  η  άσκηση  της  πολιτικής  εξουσίας  με 

 βάση  το  νεοφιλελεύθερο  πρότυπο.  Συγκαταλέγεται  στο  πεδίο  των  μελετών  της 

 κυβερνητικότητας  (governmentality  studies)  και  συνδυάζεται  με  το  πεδίο  μελέτης  της 

 σύγχρονης  εξατομίκευσης.  Επιδιώκεται  μια  συνεισφορά  στη  συζήτηση  σχετικά  με  τον 

 σύγχρονο  τρόπο  διακυβέρνησης,  εστιάζοντας  στην  εξατομίκευση  και  στην  ατομική  ευθύνη 

 ως μια χαρακτηριστική, σύγχρονη τεχνική διακυβέρνησης. 

 Πιο  συγκεκριμένα,  εξετάζεται  το  παράδειγμα  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  που 

 αποτελεί  ένα  πολιτικό  πρόγραμμα,  το  οποίο  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των  λεγόμενων 

 «ενεργητικών  πολιτικών»  για  την  απασχόληση.  Εξετάζεται  αφενός  η  λογική  και  αφετέρου  η 

 εφαρμογή  του  προγράμματος  αυτού,  καθώς  φαίνεται  ότι  συνεισφέρει  σε  μια  διαδικασία 

 υποκειμενοποίησης  των  εργαζομένων,  δημιουργώντας  ηθικές  μετατοπίσεις  και  νέες  μορφές 

 ενσωμάτωσης. 

 Σε  πρώτο  επίπεδο,  γίνεται  μια  θεωρητική  επισκόπηση,  περιγράφοντας  αρχικά  τη 

 σύγχρονη  εξατομίκευση  ως  προϊόν  κοινωνικών  μετασχηματισμών  στη  μετα-νεωτερική 

 εποχή,  με  τη  συμβολή  σύγχρονων  κοινωνιολογικών  προβληματισμών.  Εδώ,  εντοπίζονται 

 ορισμένες  συνέπειες  της  εξατομίκευσης  καθώς  και  η  ύπαρξη  μορφών  επανενσωμάτωσης. 

 Στη  συνέχεια  διερευνάται  η  εξατομίκευση  σε  συνδυασμό  με  την  υποκειμενοποίηση,  μέσα 

 από  το  πρίσμα  της  κυβερνητικής.  Αναλύεται  η  κυβερνητική  της  ατομικής  ευθύνης  στο 

 πέρασμα  από  το  φιλελεύθερο  στο  νεοφιλελεύθερο  καθεστώς.  Διεξάγονται  ορισμένα 

 θεωρητικά  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  κατασκευή  του  επιχειρηματικού  εαυτού  μέσα  από 

 πολιτικές για την απασχόληση. 

 Σε  δεύτερο  επίπεδο,  εξετάζεται  η  λογική  των  πολιτικών  ενεργοποίησης.  Γίνεται  μια 

 σύντομη  επισκόπηση  της  αρθρογραφίας  που  σχετίζεται  με  την  ένταξη  της  επιχειρηματικής 

 λογικής  μέσω  της  δια  βίου  μάθησης,  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την 

 Συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  και  την  υιοθέτηση  της  πρακτικής  της 

 αυτο-εμπορευματοποίησης. 

 Στο  ερευνητικό  μέρος,  πραγματοποιείται  μια  έρευνα  δευτερογενούς  ανάλυσης  και 

 μετα-ανάλυσης  ποιοτικών  δεδομένων  πάνω  σε  μια  μελέτη  των  φορέων  συμβουλευτικής 

 στην  Ελλάδα  που  διεξήχθη  το  2003.  Η  ανάλυση  γίνεται  με  βάση  την  προσέγγιση  της 

 θεματικής  ανάλυσης.  Σκοπός  της  έρευνας  αποτελεί  η  κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο 

 ασκείται  η  πολιτική  εξουσία  στον  νεοφιλελευθερισμό,  μέσα  από  το  παράδειγμα  των 

 ενεργητικών  πολιτικών  για  την  απασχόληση.  Ερευνητικός  στόχος  αποτελεί  η  διερεύνηση 

 του  πλέγματος  εξουσιών  που  εμφανίζονται  μέσα  από  την  εφαρμογή  της  συμβουλευτικής 

 σταδιοδρομίας  και  τον  λόγο  των  συμβούλων.  Ως  βάση  τίθεται  η  θεωρητική  υπόθεση  ότι  η 

 πολιτική  για  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  αφενός  λειτουργεί  ως  μηχανισμός 

 υποκειμενοποίησης  στο  πλαίσιο  της  νεοφιλελεύθερης  κυβερνητικής  αφετέρου  παράγει  και 

 ταυτόχρονα στηρίζεται στην εξατομίκευση. 

 4 



 Τα  βασικά  συμπεράσματα  της  έρευνας  αναδεικνύουν  τον  ρόλο  των  πολιτικών 

 κέντρων  στην  άσκηση  της  πολιτικής  εξουσίας  και  στον  τρόπο  αναπαραγωγής  του  πολιτικού 

 λόγου  σε  διάφορα  επίπεδα.  Περιγράφεται  ο  ρόλος  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  και  η 

 διαδικασία  εξατομίκευσης  και  τυποποίησης  που  πραγματοποιείται  για  την 

 επανενσωμάτωση  μέσω  των  κανόνων  της  αγοράς  εργασίας  και  την  ένταξη  της 

 επιχειρηματικής  κουλτούρας.  Δίνεται  έμφαση  στη  μετατόπιση  της  ευθύνης  των 

 καταστάσεων  και  συνθηκών  ζωής  από  κρατικούς  θεσμούς  στο  άτομο.  Τέλος, 

 επισημαίνονται  ορισμένες  μορφές  οικονομίας  και  κοινωνικών  σχέσεων  που  εμποδίζουν  την 

 επιθυμητή  ανάπτυξη  του  ανταγωνισμού  και  την  εφαρμογή  του  πολιτικού  προγράμματος,  με 

 βάση το νεοφιλελεύθερο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. 
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 Abstract 

 Title:  Ιndividualization  and  individual  responsibility  as  governance:  The  example  of 
 Career Guidance in the context of activation employment policies 

 This  thesis  objectifies  the  exercise  of  political  power  based  on  the  neoliberal  model.  It 

 stands  among  the  field  of  governmentality  studies  combined  with  the  field  of  post-modern 

 individualization  studies.  It  aims  to  contribute  to  the  debate  on  the  modern  way  of 

 governing  by  focusing  on  individualization  and  individual  responsibility  as  typical,  modern 

 governance techniques. 

 More  specifically,  this  study  focuses  on  the  example  of  career  guidance  as  a  political 

 program,  which  is  part  of  the  so-called  "activation  policies"  for  employment.  On  the  one 

 hand,  the  thesis  examines  the  logic  and,  on  the  other  hand,  the  implementation  of  this 

 program,  as  it  seems  that  it  contributes  to  a  process  of  subjectification  of  employees  by 

 creating ethical transitions and new forms of integration. 

 At  a  first  level,  the  theoretical  overview,  initially  describes  modern  individualization  as 

 a  product  of  social  transformations  in  the  postmodern  era,  with  the  contribution  of 

 contemporary  sociological  considerations.  Some  of  the  consequences  of  individualization 

 are  pointed  out  here,  along  with  the  existence  of  forms  of  reintegration.  Individualization  is 

 then  explored  in  conjunction  with  subjectification  in  the  light  of  government.  The 

 governance  of  individual  responsibility  is  analyzed  in  the  transition  from  the  liberal  to  the 

 neoliberal  regime.  Some  theoretical  conclusions  are  drawn  about  the  construction  of  the 

 entrepreneurial self through employment policies. 

 At  a  second  level,  the  logic  of  activation  policies  is  examined.  Here  is  presented  a 

 brief  overview  of  the  articles  related  to  the  integration  of  entrepreneurial  logic  through 

 lifelong  learning  into  the  European  Union's  Career  Guidance  policy  and  the  adoption  of  the 

 practice of self branding. 

 In  the  research  part,  a  secondary  analysis  and  a  meta-analysis  of  qualitative  data  is 

 carried  out  on  a  study  about  consulting  actors  in  Greece  conducted  in  2003.  The  analysis 

 is  based  on  the  thematic  analysis  approach.  The  purpose  of  the  research  is  to  understand 

 the  way  in  which  political  power  is  exercised  in  neoliberalism,  through  the  example  of 

 activation  employment  policies.  The  aim  of  the  research  is  to  investigate  the  networks  of 

 power  that  appear  through  the  implementation  of  career  guidance,  and  the  discourse  of  the 

 counselors.  This  is  based  on  the  theoretical  assumption  that  career  guidance  policy,  on  the 

 one  hand,  functions  as  a  mechanism  of  subjectification  within  the  neoliberal  government 

 and, on the other hand, produces and - at the same time - depends on individualization. 

 The  main  findings  of  the  research  highlight  the  role  of  political  centers  in  the  exercise 

 of  political  power  and  the  way  political  discourse  is  reproduced  at  various  levels. 

 Furthermore,  the  role  of  career  consulting  is  described  along  with  the  process  of 
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 individualization  and  standardization  which  is  carried  out  for  the  reintegration  through  labor 

 market  rules  and  the  integration  of  entrepreneurial  culture.  Emphasis  is  placed  on  shifting 

 responsibility  for  life  situations  and  conditions  from  state  institutions  to  individuality.  Finally, 

 certain  forms  of  economy  and  social  relations  are  pointed  out  to  hinder  the  desired 

 development  of  competition  and  the  implementation  of  the  political  program,  based  on  the 

 neoliberal socio-economic model. 
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 Εισαγωγή 

 Τι  πιο  απελευθερωτικό  από  την  ιδέα  μιας  κοινωνίας,  η  οποία  βασίζεται  στην 

 ελευθερία  του  κάθε  ατόμου  να  αποφασίσει  αυτόνομα  και  να  ζει  τη  δική  του  ζωή  όπως  αυτό 

 επιλέγει;  Από  μία  κοινωνία,  όπου  η  πολιτική  εξουσία  εμπιστεύεται  την  κρίση  των  πολιτών 

 και  τους  αναθέτει  την  ευθύνη  της  διαχείρισης  των  ζώων  τους;  Κάπως  έτσι  περιγράφεται  η 

 ουτοπία του νεοφιλελευθερισμού. 

 Πέραν  της  δυνατότητας  πολιτικής  κριτικής  με  όρους  ιδεολογίας,  είναι  απαραίτητη  μια 

 επιστημονική  διερεύνηση  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  που  βασίζεται  ο 

 νεοφιλελευθερισμός,  όχι  σαν  πολιτικό  ρεύμα,  αλλά  κυρίως  ως  καθεστώς.  Άλλωστε, 

 οποιοδήποτε  σύγχρονο  κοινωνικό  πρόβλημα  δεν  μπορεί  παρά  να  συνδυάζεται  με  το 

 κοινωνικό-πολιτικό  καθεστώς  στο  οποίο  εδράζεται.  Μέσω  της  κοινωνικής  θεωρίας,  είναι 

 εφικτή  η  διατύπωση  μιας  κριτικής,  η  οποία  μπορεί  να  αμφισβητήσει  τις  δυνατότητες  και  να 

 διακρίνει  τα  όρια  και  τις  αντιφάσεις  ανάμεσα  στις  επιδιώξεις  της  πολιτικής  εξουσίας  και  στην 

 κοινωνική πραγματικότητα. 

 Στο  επίκεντρο  της  παρούσας  εργασίας  τίθεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ασκείται  η 

 πολιτική  εξουσία  στο  νεοφιλελευθερισμό.  Συγκεκριμένα,  ερευνάται  μέσα  από  το 

 παράδειγμα  των  ενεργητικών  πολιτικών  για  την  απασχόληση.  Γίνεται  εστίαση  στις  νέες 

 μορφές  ελέγχου  που  αναδύονται,  οι  οποίες  προϋποθέτουν  τη  συμμετοχή  των 

 κυβερνωμένων  στη  διακυβέρνησή  τους.  Η  επιλογή  αυτή  γίνεται  διότι,  κατά  έναν  ειρωνικό 

 τρόπο,  αυτές  παρουσιάζονται  ως  χειραφετητικές  διαδικασίες,  καθώς  διαχωρίζονται  από 

 πρακτικές  και  μεθόδους  πειθάρχησης.  Βασικό  χαρακτηριστικό  του  σύγχρονου  τρόπου 

 διακυβέρνησης αποτελεί η επιταγή της ατομικής ευθύνης. 

 Η  άσκηση  της  πολιτικής  εξουσίας  βασίζεται  πάνω  σε  αντιλήψεις  της  κοινωνικής 

 πραγματικότητας.  Η  νεοφιλελεύθερη  αντίληψη  βλέπει  τη  σύγχρονη  κοινωνία  ως  μια 

 εξατομικευμένη  κοινωνία.  Έτσι,  στο  πρώτο  κεφάλαιο,  εξετάζεται  η  έννοια  της  σύγχρονης 

 εξατομίκευσης,  προκειμένου  να  ελεγχθεί  αυτός  ο  ισχυρισμός.  Με  βάση  τις  οπτικές 

 σύγχρονων  κοινωνιολόγων,  όπως  ο  U.  Beck,  η  ανάλυση  βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  κάθε 

 διαδικασία  εξατομίκευσης  ιστορικά  καταλήγει  σε  νέες  μορφές  ενσωμάτωσης.  Συνεπώς, 

 τίθενται  τα  ερωτήματα:  ποιες  μορφές  ελέγχου  αναδύονται  μέσα  από  τη  διαδικασία  της 

 σύγχρονης  εξατομίκευσης;  Πάνω  σε  ποιες  λογικές  βασίζονται;  Πώς  λειτουργούν  και  πώς 

 εφαρμόζονται; 

 Στην  κατεύθυνση  των  παραπάνω  ερωτημάτων,  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται 

 η  έννοια  της  κυβερνητικής  υπό  το  θεωρητικό  πρίσμα  του  Foucault  και  των  λεγόμενων 

 governmentality  studies.  Πιο  συγκεκριμένα,  εξετάζεται  το  πρόταγμα  της  ατομικής  ευθύνης 

 από  τον  κλασικό  φιλελευθερισμό  ως  τον  νεοφιλελευθερισμό,  μέσα  από  την  οπτική  του  T. 

 Lemke.  Στο  κλείσιμο  αυτής  της  θεωρητικής  επισκόπησης,  εξάγωνται  ορισμένα  θεωρητικά 

 συμπεράσματα για τον χαρακτήρα της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. 

 Στο  τρίτο  κεφάλαιο,  γίνεται  εστίαση  ως  παράδειγμα  στις  πολιτικές  για  την 
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 απασχόληση.  Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  ασκείται  η 

 πολιτική  εξουσία  στο  νεοφιλελευθερισμό,  μέσα  από  το  παράδειγμα  των  ενεργητικών 

 πολιτικών  για  την  απασχόληση.  Αρχικά,  αναλύεται  η  λογική  η  οποία  διέπει  τις  λεγόμενες 

 ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης,  με  βάση  τη  σχετική  αρθρογραφία.  Πιο  συγκεκριμένα, 

 γίνεται  εστίαση  στο  παράδειγμα  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  και  στην  εξέταση  των 

 σχετικών πολιτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στη  συνέχεια,  στο  τέταρτο  κεφάλαιο,  η  εξέταση  εξειδικεύεται  στη  διερεύνηση  της 

 εφαρμογής  των  πολιτικών  προγραμμάτων  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας. 

 Διατυπώνεται  η  υπόθεση  ότι  η  πολιτική  για  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας,  στη  λογική 

 και  στην  εφαρμογή  της,  λειτουργεί  ως  μηχανισμός  υποκειμενοποίησης  στο  πλαίσιο  της 

 νεοφιλελεύθερης  κυβερνητικής.  Πάνω  σε  αυτή  την  υπόθεση,  πραγματοποιείται  μια 

 εμπειρική  έρευνα  βασισμένη  σε  μια  μεγάλη  έρευνα  που  διεξήχθη  για  τη  μελέτη  φορέων  και 

 δομών  συμβουλευτικής  υποστήριξης  στην  Ελλάδα  1  .  Κατά  το  πρώτο  σκέλος  της  έρευνας, 

 εντοπίζονται  και  αναλύονται  τα  σημαντικά  στοιχεία  της  μελέτης  για  τους  φορείς,  στοιχεία 

 που  ανταποκρίνονται  στα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  έχουν  τεθεί.  Από  την  άλλη,  στο 

 δεύτερο  σκέλος,  πραγματοποιείται  μια  δευτερογενής  ανάλυση  ποιοτικών  δεδομένων  σε  ένα 

 μέρος  του  πρωτογενούς  υλικού  της  μελέτης  του  ΙΝΕ.  Ως  μέθοδος,  αξιοποιείται  η  θεματική 

 ανάλυση πάνω σε επιλεγμένες συνεντεύξεις του πρωτογενούς υλικού. 

 Τέλος,  στο  πέμπτο  κεφάλαιο  αναπτύσσονται  ορισμένοι  θεωρητικοί  προβληματισμοί 

 και  τίθενται  ορισμένα  ερωτήματα  για  περαιτέρω  έρευνα  πάνω  στη  μελέτη  της  σύγχρονης 

 διακυβέρνησης. 

 1  Τσιώλης Γ. (2005),  Προς μια νέα ηθικής της εργασίας;  Μια ποιοτική διερεύνηση φορέων 
 συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση,  Μελέτες  23, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, Αθήνα. Χάριν συντομίας στο 
 εξής θα αναφέρεται ως μελέτη του ΙΝΕ 
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 Κεφ.1 Εξατομίκευση: μια δυναμική διαδικασία 

 Τις  δεκαετίες  του  ‘70  και  του  ‘80  αναπτύχθηκε  στη  κοινωνιολογία  μια  εκτεταμένη 

 συζήτηση  που  αφορούσε  τις  αλλαγές  που  έχουν  προκύψει  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  από 

 τη  μεταπολεμική  περίοδο  και  ύστερα.  Η  ένταση  των  κοινωνικών  μεταβολών,  σε  όλα  τα 

 επίπεδα,  έστρεψε  το  ενδιαφέρον  των  σύγχρονων  κοινωνιολόγων  σε  θεωρητικά  ερωτήματα 

 που  αφορούν  το  ίδιο  το  αντικείμενο  της  κοινωνιολογίας.  Έτσι,  τέθηκαν  υπό  αμφισβήτηση  ή 

 υπό  επανεξέταση  θεωρητικά  σχήματα,  μεθοδολογικά  εργαλεία,  και  βασικές  κοινωνιολογικές 

 έννοιες  που  έθεσαν  οι  κλασικοί  της  κοινωνιολογίας.  Στο  επίκεντρο  της  συζήτησης  αυτής 

 βρίσκεται  το  ερώτημα  αν  η  σύγχρονη  εποχή  χαρακτηρίζεται  ως  «νεωτερική»  ή  αν 

 χρειαζόμαστε  έναν  ορισμό  που  να  διακρίνει  το  μέγεθος  των  κοινωνικών  μεταβολών  που 

 έχουν  συντελεστεί.  Έτσι  γίνεται  λόγος  για  τη  «μετανεωτερικότητα»,  τη  «μεταβιομηχανική 

 κοινωνία»,  την  «ύστερη  νεωτερικότητα»,  «δεύτερη  νεωτερικότητα»  κ.α.  Όροι  που 

 υπαινίσσονται  το  τέλος  κάποιας  προγενέστερης  κατάστασης  πραγμάτων  και  την  έναρξη 

 μίας  νέας  2  .  Νέες  έννοιες  διατυπώνονται  για  να  περιγράψουν  σύγχρονα  κοινωνικά 

 φαινόμενα, την ίδια στιγμή που κλασικές κατηγορίες δεν έχουν απορριφθεί εντελώς. 

 Μπαίνοντας  στην  τρίτη  δεκαετία  του  21ου,  κι  ενώ  η  συζήτηση  αυτή  φαίνεται  πως  δεν 

 συνεχίζεται  πλέον,  σύγχρονες  έννοιες  που  εισήχθησαν  μεταξύ  ‘70  και  ‘00  δεν  φαίνεται  να 

 τυγχάνουν  καθολικής  αποδοχής,  καθώς  πολλές  έννοιες  καθορίζονται  από  μια  ρευστότητα 

 και  εν  μέρη  από  απροσδιοριστία.  Συνεπώς,  σύγχρονοι  κοινωνιολόγοι  που  βλέπουν  μια 

 ιστορική  τομή  στη  νεωτερικότητα,  θέλοντας  να  περιγράψουν  ένα  σύγχρονο  κοινωνικό 

 φαινόμενο,  συχνά  μπαίνουν  στη  διαδικασία  να  αντιπαραβάλλουν  τις  νεοεισαχθείσες  έννοιες 

 με  παλαιότερα  θεωρητικά  σχήματα,  ή  να  συνδυάσουν  τον  προσδιορισμό  του  φαινομένου 

 με  την  γενικότερη  αλλαγή  στη  νεωτερικότητα  και  να  αποδείξουν  ότι  πρόκειται  για  κάτι 

 καινούργιο που μόνο με σύγχρονες έννοιες μπορεί να περιγραφεί. 

 Μιλώντας  για  τη  σύγχρονη  εξατομίκευση  αναφερόμαστε  σε  μια  κοινωνική  διεργασία 

 που  συντελείται  στο  πλαίσιο  της  ύστερης  νεωτερικότητας.  Κοινός  τόπος  των  κοινωνιολόγων 

 που  εξετάζουν  αυτό  το  φαινόμενο,  είναι  η  διάκριση  μεταξύ  πρώιμης  και  ύστερης 

 νεωτερικότητας.  Εναλλακτικά  ονομάζεται  και  ως  το  φαινόμενο  της  «νέας  ατομικότητας»  και 

 ερευνώνται  η  ένταση  με  την  οποία  εμφανίζεται,  η  μορφή  την  οποία  παίρνει,  ο  χρόνος  στον 

 οποίο  επιταχύνεται  η  διαδικασία  εξατομίκευσης,  και  τα  επιμέρους  κοινωνικά  στρώματα  στα 

 οποία  το  φαινόμενο  αυτό  ενδημεί  3  .  Επιπλέον  αποτελεί  μια  διαδικασία  που  χαρακτηρίζει  την 

 σύγχρονη  εποχή.  Θα  μπορούσε  να  ειπωθεί  ότι  περιγράφει  μια  κύρια  πτυχή  της 

 μετανεωτερικότητας.  Έτσι,  ορισμένες  φορές,  μπορεί  να  περιγράφεται  αυτή  η  διαδικασία 

 μιλώντας  γενικά  για  την  μετανεωτερική  κατάσταση  χωρίς  απαραίτητα  να  χρησιμοποιείται  ο 

 όρος εξατομίκευση ή νέα ατομικότητα  4  . 

 4  Οπως Bauman Z. (2002).  Η μετανεωτερικότητα και τα  δεινά της  , μτφ. Γ.Ι. Μπαμπασάκης Αθήνα, 
 Ψυχογιός, σελ. 15-20, σελ 77-85,89,95,  βλ. επίσης  Bauman Z. (1998).  Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά την 

 3  Τζανάκης Μ. (2013). «Η διαμόρφωση της ατομικότητας στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας: Η 
 προσέγγιση του Alain Ehrenberg»,  Σύγχρονα Θέματα  ,  τχ.124, σελ. 62 

 2  Giddens, Α. (2014).  Οι Συνέπειες της Νεοτερικότητας.,  μτφ. Γ. Μερτίκας,  Αθήνα, Κριτική, σελ. 30 
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 1.1 Σύγχρονη εξατομίκευση: προσδιορισμός 

 Η  «  εξατομίκευση  »,  ως  θεωρητική  έννοια,  θα  μπορούσε  να  παρομοιωθεί  με  την 

 «  παγκοσμιοποίηση  ».  Η  παγκοσμιοποίηση  σαν  διαδικασία  έχει  τη  βάση  της  στην  έλευση  της 

 νεωτερικής  κοινωνίας.  Ωστόσο,  όταν  αναφερόμαστε  στην  παγκοσμιοποίηση  σήμερα, 

 κυρίως  επικεντρωνόμαστε  στις  διαστάσεις  που  αυτή  έχει  λάβει,  στον  τρόπο  που 

 εξελίσσεται,  ή  στις  συνέπειές  της,  στην  ύστερη  νεωτερικότητα.  Ταυτόχρονα  αποτελεί  και 

 χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της  τελευταίας.  Με  τον  ίδιο  τρόπο,  ενώ  η  εξατομίκευση  δεν 

 αποτελεί  ένα  νέο  φαινόμενο,  οι  σύγχρονοι  κοινωνιολόγοι,  μιλώντας  για  αυτή,  περιγράφουν 

 τις  ειδικές  μορφές  που  παίρνει  σήμερα,  τις  νέες  συνέπειες  και  τις  προοπτικές  της,  καθώς 

 και τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στη μετανεωτερικότητα. 

 Τάσεις  εξατομίκευσης  αναγνωρίζονται  στην  μετάβαση  από  τη  φεουδαρχική  στη 

 βιομηχανική  κοινωνία,  κατά  τον  18ο  και  19ο  αιώνα  οι  οποίες  προορίζονταν  κυρίως  για  την 

 αναπτυσσόμενη  αστική  τάξη  5  .  Αντίστοιχα  «εξατομικευμένοι»  τρόποι  και  καταστάσεις  ζωής 

 εμφανίζονται  στην  Αναγέννηση,  στην  κουλτούρα  των  ευγενών  του  Μεσαίωνα,  στον 

 ασκητισμό  του  προτεσταντισμού  κα.  Κλασικοί  της  κοινωνιολογίας  όπως  ο  Marx,  ο  Weber, 

 ο  Durkheim  και  ο  Simmel  αναφέρονται  σε  αυτό  το  φαινόμενο.  Ο  Ulrich  Beck  στο  βιβλίο  του 

 «  Κοινωνία  της  διακινδύνευσης,  καθ’  οδόν  προς  μια  άλλη  νεωτερικότητα  »  6  ,  ανασυγκροτεί  τις 

 θεωρίες  των  κλασικών  για  την  εξατομίκευση  σχηματίζοντας  ένα  -όπως  το  ονομάζει-  γενικό, 

 αναλυτικό,  αν-ιστορικό  μοντέλο  της  εξατομίκευσης.  Ο  ίδιος  υποστηρίζει  ότι  κλασικές 

 κοινωνιολογικές  κατηγορίες  -όπως  η  τάξη-  πάνω  στις  οποίες  βασίζονταν  οι  θεωρίες 

 εξατομίκευσης  στο  παρελθόν,  δεν  ευσταθούν  πλέον  και  άρα  η  σύγχρονη  εξατομίκευση 

 πρέπει  να  ιδωθεί  υπό  διαφορετικό  πρίσμα  7  .  Ωστόσο,  αυτό  το  γενικό  σχήμα,  μπορεί  να 

 χρησιμοποιηθεί  με  έναν  πιο  ανοιχτό  τρόπο,  για  τον  προσδιορισμό  της  σύγχρονης 

 εξατομίκευσης,  καθώς  περιγράφει  τρεις  παραμέτρους  που  φαίνεται  ότι  μπορούν  να 

 ερμηνευτούν με τους σύγχρονους όρους στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας. 

 Συνεπώς,  με  μια  διαχρονική  εννοιολόγηση,  η  εξατομίκευση  προσδιορίζεται  ως  μια 

 διαδικασία  σύμφυτη  με  τη  δυναμική  της  νεωτερικότητας,  κατά  την  οποία  παύουν  να 

 λειτουργούν  παραδοσιακά  πλαίσια  κυριαρχίας  και  υποστήριξης  ως  κοινωνικές  μορφές 

 δέσμευσης.  Έτσι,  τα  μέλη  μιας  κοινωνίας  απελευθερώνονται  από  αυτές  τις  δεσμεύσεις.  Την 

 ίδια  στιγμή  η  απώλεια  κοινωνικών  δεσμών  δημιουργεί  ρευστά  και  ανασφαλή  περιβάλλοντα 

 με  ορισμένες  αρνητικές  συνέπειες.  Έτσι,  η  νεωτερικότητα  δημιουργεί  νέους  τύπους 

 κοινωνικής  δέσμευσης  ολοκληρώνοντας  τη  διαδικασία  μέσω  της  επανενσωμάτωσης  σε 

 νέους  μηχανισμούς  ελέγχου.  Αυτοί  οι  τρεις  παράμετροι,  δηλαδή  α)  η  ρήξη  με  το  παρελθόν 

 και  ο  μετασχηματισμός,  η  διάσταση  απελευθέρωσης  β)  οι  συνέπειες,  η  διάσταση  της 

 απογοήτευσης  και  γ)  η  επανενσωμάτωση,  η  διάσταση  του  ελέγχου,  μπορούν  να 

 7  ό.π. σελ.164 και 223-24 

 6  Μετάφραση του «Risk society, towards a new modernity». Η λέξη «risk» τις περισσότερες φορές 
 μεταφράζεται ως «κίνδυνος» ή «διακινδύνευση» στην Ελληνόφωνη βιβλιογραφία 

 5  Beck U. (1986). Κοινωνία της διακινδύνευσης 

 βεβαιότητα  , μτφ. Ρ. Μπενβενιστε, Αθήνα, Έρασμος, σελ. 37-45  αναφέρεται στην εξατομίκευση ως γενικευμένη 
 ιδιωτικοποίηση της ζωής 
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 εντοπιστούν στη σύγχρονη εξατομίκευση  . 

 Διατυπώνοντας  ένα  ορισμό  για  την  σύγχρονη  εξατομίκευση  αναφερόμαστε  στην 

 απώλεια  ισχύος  παραδοσιακών  μεγάλων  κοινωνικών  δομών  όπως  το  έθνος-κράτος,  η 

 τάξη,  η  οικογένεια,  οι  κοινωνικοί  ρόλοι  του  φύλου.  Ο  μετασχηματισμός  του  κοινωνικού 

 κράτους  και  γενικότερα  των  θεσμών,  που  συντελείται  στον  δυτικό  κόσμο,  μεταθέτει  την 

 ευθύνη  των  καταστάσεων  και  συνθηκών  ζωής  από  το  κράτος,  την  οικογένεια,  (ή  την 

 κοινότητα),  στο  άτομο  .  Αυτό  συνεπάγεται  ορισμένες  συνέπειες  ως  απόρροια  των 

 διακινδυνεύσεων  που,  ανατίθενται  σήμερα,  σε  ατομικό  επίπεδο,  χάριν  της  απώλειας 

 παραδοσιακών  πλαισίων  υποστήριξης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  νέες  μορφές  κοινωνικού  ελέγχου 

 αναπτύσσονται με την αγορά εργασίας να παίζει καθοριστικό ρόλο  8  . 

 Η  ιδιαιτερότητα  της  σύγχρονης  εξατομίκευσης,  σύμφωνα  με  τον  Beck,  είναι  ότι  τα 

 εξατομικευμένα  άτομα,  δεν  εντάσσονται  πλέον  σε  κοινωνικά  σύνολα  ή  συστήματα  ρόλων  τα 

 οποία  εξασφαλίζουν  κάποια  συμβατότητα  μεταξύ  τους.  Σε  αντίθεση  με  την  πρώιμη 

 νεωτερικότητα  9  όπου  οι  κοινωνικές  τάξεις  και  οι  κοινωνικοί  ρόλοι  συναρμονιζόντουσαν  και 

 συνταίριαζαν  μεταξύ  τους  διαμορφώνοντας  μια  ολότητα.  Πλέον  αμφισβητούνται  βασικές 

 δομές  της  νεωτερικότητας,  όπως  η  οικογένεια  και  το  επάγγελμα,  που  αποτελούν  τους 

 άξονες  του  συντεταγμένου  συστήματος  της  νεωτερικότητας.  Γι’  αυτό  το  λόγο  ο  Beck 

 χαρακτηρίζει  ως  «  μη  εντάξιμη  »  τη  σύγχρονη  εξατομίκευση,  η  οποία  εκφράζει  έναν  νέο 

 τρόπο  κοινωνικοποίησης  με  χαρακτηριστικό  την  ποικιλομορφία  και  διαφοροποίηση  των 

 τρόπων και μορφών ζωής  10  . 

 Για  να  γίνει  πιο  κατανοητή  η  ιδιαιτερότητα  των  διαδικασιών  εξατομίκευσης  σήμερα, 

 μπορεί  να  γίνει  μι  α  σύγκριση  με  την  εξατομίκευση  κατά  τη  συγκρότηση  του  νεωτερικού 

 κράτους  όπως  αυτή  περιγράφεται  σε  ένα  κείμενο  του  πρώιμου  Marx,  το  «Για  το  Εβραϊκό 

 ζήτημα».  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  παράλληλα,  μπορεί  να  επιβεβαιωθεί  και  να  εμπλουτιστεί  το 

 διαχρονικό  σχήμα  της  εξατομίκευσης  που  διατυπώνει  ο  Beck.  Στο  εν  λόγω  κείμενο,  μέσα 

 από  μια  σύντομη  εξέταση,  μπορεί  να  εντοπιστεί  μια  διαδικασία  εξατομίκευσης  κατά  τη 

 μετάβαση  από  τη  φεουδαρχική  στην  αστική  κοινωνία  μέσω  της  συγκρότησης  του  αστικού 

 κράτους  11  . Εδώ μπορούμε να δούμε στοιχεία του γενικού μοντέλου της εξατομίκευσης. 

 Η  φεουδαρχική  κοινωνία,  σύμφωνα  με  τον  Marx,  είχε  ένα  πολιτικό  χαρακτήρα,  ο 

 οποίος  εντοπιζόταν  σε  επιμέρους  ολότητες  που  «  καθόριζαν  την  σχέση  του  μεμονωμένου 

 ατόμου  προς  το  κρατικό  όλον  »  όπως:  η  νομή  με  τη  μορφή  της  γαιοδεσποτίας,  η  οικογένεια 

 με  τη  μορφή  της  νομοκατεστημένης  τάξης,  ή  το  είδος  της  εργασίας  με  τη  μορφή  του 

 σωματείου  (συντεχνίας).  Η  πολιτική  επανάσταση  δημιουργώντας  την  κρατική  δομή  διέλυσε 

 όλες  τις  επιμέρους  ολότητες  διαχωρίζοντας  την  κοινωνία  στα  συστατικά  της  μέρη:  στα 

 11  Karl Marx (1843) στο  Karl Marx κείμενα από τη δεκαετία  του 1840, μια ανθολογία  Επ.μετ. Θανάσης 
 Γκιούρας, ΚΨΜ, Αθήνα 2014 σελ. 161-188 

 10  Beck U. (2001).  Ελευθερία ή καπιταλισμός  σελ. 89  και Beck U. (1986). Κοινωνία της διακινδύνευσης 
 σελ. 157-159 

 9  Ή «πρώτη νεωτερικότητα» όπως την ονομάζει ο Beck θέτωντας την μετανεωτερικότητα ως δεύτερη 
 νεωτερικότητα στο Beck U. (2001).  Ελευθερία ή καπιταλισμός  . 

 8  Bauman Z. (2002).  Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά  της  , σελ.77-96, Beck U. (1986). Κοινωνία της 
 διακινδύνευσης, σελ. 158 
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 άτομα  και  στα  υλικά  και  πνευματικά  στοιχεία  που  αποτελούν  την  κατάσταση  των  ατόμων. 

 Έτσι  το  άτομο  απογυμνώνεται  και  απομένει  ο  εγωιστής  άνθρωπος,  που  θα  αποτελέσει  την 

 βάση  της  αστικής  κοινωνίας.  «Η  αποτίναξη  του  πολιτικού  ζυγού  ήταν  ταυτόχρονα  και  η 

 αποτίναξη  των  δεσμών  που  κρατούσαν  αλυσοδεμένο  το  εγωιστικό  πνεύμα  της  αστικής 

 κοινωνίας»  12  .  Εδώ  βλέπουμε  μια  διάσταση  απελευθέρωσης  από  μορφές  κοινωνικής 

 δέσμευσης (όπως η νομοκατεστημένη τάξη) ως διαδικασία εξατομίκευσης. 

 Σύμφωνα  με  τον  Marx,  συμβαίνουν  ταυτόχρονα  δύο  πράξεις  που  χαρακτηρίζουν  την 

 μετάβαση  από  την  φεουδαρχική  στην  αστική  κοινωνία:  Η  κοινωνία  διαλύεται  σε  ανεξάρτητα 

 άτομα  και,  ταυτόχρονα,  συγκροτείται  το  πολιτικό  κράτος.  Όμως  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  το 

 προνόμιο  καθόριζε  τις  κοινωνικές  σχέσεις  στις  προηγούμενες  επιμέρους  ολότητες,  το 

 κράτος  καθορίζει  τις  σχέσεις  της  αστικής  κοινωνίας  των  ανεξάρτητων  ανθρώπων  13  .  Εδώ 

 βλέπουμε  την  διάσταση  της  επανενσωμάτωσης  .  Μια  νέα  μορφής  κοινωνικής  δέσμευσης,  το 

 νεωτερικό κράτος, επανεντάσσει τα εξατομικευμένα άτομα. 

 Τέλος,  μέσα  από  το  ίδιο  κείμενο,  φαίνεται  ένας  μετασχηματισμός  της 

 θρησκευτικότητας.  Στο  ολοκληρωμένο  πολιτικό  κράτος  η  θρησκεία  απωθείται  από  τη 

 σφαίρα  της  πολιτικής  και  εξορίζεται  στην  ιδιωτική  σφαίρα.  Ο  άνθρωπος  έχει  τη  δυνατότητα 

 και  το  δικαίωμα  να  ασπάζεται  όποια  θρησκεία  θέλει.  Αποτελεί  δική  του  προσωπική 

 υπόθεση  το  τι  θα  επιλέξει  να  κάνει  14  .  Εδώ  φαίνεται  ένας  θεσμικός  μετασχηματισμός  της 

 θρησκείας  που  λειτουργεί  εξατομικεύοντας.  Οι  θρησκείες  δεν  καταργούνται,  αλλά 

 μετασχηματίζεται ο ρόλος τους στη νεωτερική συνθήκη. 

 Συνεπώς,  η  θεώρηση  αυτή  της  διαδικασίας  εξατομίκευσης  που  συμβαίνει  με  τη 

 συγκρότηση  του  νεωτερικού  κράτους  κατά  τον  Marx,  φαίνεται  ότι  συμπίπτει  με  το  γενικό 

 μοτίβο  θεωριών  που  ανασυγκροτεί  ο  Beck.  Μπορούμε  επίσης,  να  συγκρατήσουμε  ένα 

 επιπλέον  στοιχείο:  τον  μετασχηματισμό  θεσμών  ·  που  διαμορφώνονται  στην  νέα  κατάσταση 

 εξυπηρετώντας  την  διαδικασία  εξατομίκευσης.  Ο  θεσμικός  μετασχηματισμός  δεν 

 αναφέρεται  ρητά  στο  γενικό  μοντέλο  της  εξατομίκευσης  του  Beck,  αλλά  αποτελεί  βασικό 

 στοιχείο  της  διαδικασίας  εξατομίκευσης,  σύμφωνα  με  την  ανάλυση  του  ίδιου,  όσο  και  των 

 υπόλοιπων  κοινωνιολόγων  στους  οποίους  γίνεται  αναφορά  στη  συνέχεια,  ως  αλλαγή  στο 

 πνεύμα των θεσμών  15  . 

 Συνεπώς,  η  σύγχρονη  εξατομίκευση  θεωρείται  ως  μια  ιστορικά  προσδιορισμένη 

 διαδικασία,  μια  κοινωνική  μεταβολή,  με  συγκεκριμένες  ιδιαιτερότητες.  Τίθεται,  λοιπόν,  το 

 ερώτημα:  Ποιες  είναι  οι  αποδεσμεύσεις  που  συντελούνται  σήμερα;  Ποιοι  θεσμοί 

 μετασχηματίζονται  και  με  ποιον  τρόπο  εξυπηρετούν  αυτή  την  διαδικασία;  Ποιες  είναι  οι 

 συνέπειες  της  σύγχρονης  εξατομίκευσης;  Και  με  ποιον  τρόπο  επιδιώκεται  η 

 επανενσωμάτωση  σήμερα;  Αυτά  τα  ερωτήματα  επιχειρείται  να  απαντηθούν  με  βάση  τη 

 θεωρία  του  Beck  για  την  εξατομίκευση  εμπλουτίζοντας  με  στοιχεία,  από  μια  βιβλιογραφική 

 15  Ehrenberg A. (2013β). «Κοινωνία, Δημοκρατία, Υποκειμενικότητα», συνέντευξη στον Τζανάκη Μ., 
 Σύγχρονα Θέματα  , τχ.124, σελ. 66 

 14  ό.π. σελ 169-170 
 13  ό.π. σελ. 181 
 12  ό.π. σελ.180 
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 ανασκόπηση στο έργο των Bauman, Giddens και Ehrenberg. 

 Πριν  από  όλα,  είναι  απαραίτητη  μια  παρατήρηση  σχετικά  με  το  θεωρητικό  πρίσμα  με 

 βάση  το  οποίο  θα  γίνει  η  ανάλυση.  Η  νέα  ατομικότητα  είναι  αποτέλεσμα  μετασχηματισμών 

 πρωτίστως  στο  επίπεδο  των  δομών,  ή  αλλαγών  στο  επίπεδο  του  πολιτισμού;  Η 

 εξατομίκευση  περιγράφει  ένα  διαρθρωτικό  μετασχηματισμό  των  θεσμών  της  κοινωνίας, 

 ιστορικά  προσδιορισμένο  16  .  Είναι  εμφανές  στις  οπτικές  των  κοινωνιολόγων  που  εξετάζονται 

 εδώ,  ότι  η  εξατομίκευση  αναγνωρίζεται  ως  μία  αλληλεπίδραση  μεταξύ  αλλαγών  στο 

 επίπεδο  της  συνείδησης  και  στο  επίπεδο  των  δομών.  Δομή  και  δράση  δεν  εμφανίζονται 

 σαν  δύο  ξεχωριστά  πεδία,  αλλά  σαν  αδιαχώριστα,  που  αλληλεπιδρούν  και  δημιουργούν 

 αντιφάσεις. Όπως το διατυπώνει ο Beck: 

 «  Θαμπώνει  η  διάκριση  ανάμεσα  στην  υποδομή  και  το  εποικοδόμημα,  ανάμεσα 

 στη  συνείδηση  και  την  τάξη  [...]  Η  εξατομίκευση  δεν  επηρεάζει  πια  μόνο  το 

 εποικοδόμημα  της  ιδεολογίας  και  της  ψευδούς  συνείδησης  αλλά  και  την 

 οικονομική υποδομή των “πραγματικών τάξεων”  »  17  . 

 Ο  Bauman  σχετικά  με  αυτό  συμπεραίνει  ότι:  «  σήμερα  δεν  είναι  εύκολο  να 

 ξεχωρίσουμε  τη  δομή  του  κόσμου  από  τη  δράση  των  ανθρώπων  »  18  .  Αντίστοιχα  ο  Giddens 

 επισημαίνει  ότι  στη  νεωτερικότητα  «  Δεν  υπάρχει  μία  και  μόνο  κυρίαρχη  δυναμική 

 μετασχηματισμού»  , καθώς είναι πολυδιάστατη στο επίπεδο των θεσμών  19  . 

 Έτσι,  υιοθετώντας  αυτή  την  προσέγγιση,  όπου  εμφανίζονται  σχέσεις 

 αιτίου-αποτελέσματος,  μεταξύ  καταστατικών  δομών  και  δυναμικών  που  προκύπτουν  από 

 αλλαγές  της  συνείδησης,  δεν  προσδίδεται  κάποια  βασική  προτεραιότητα  αλλά  εξετάζεται  η 

 αλληλεπίδραση  τους.  Αυτό  ενδεχομένως  δυσκολεύει  την  διάκριση  ανάμεσα  στις 

 προϋποθέσεις  ανάπτυξης  της  εξατομίκευσης  και  στις  συνέπειες  της,  που  ορισμένες  φορές 

 φαίνεται  να  ταυτίζονται.  Με  αυτό  τον  τρόπο  γίνεται  εμφανές  ότι  είναι  μια  δυναμική 

 διαδικασία και ως τέτοια ερευνάται. 

 1.2 Μετασχηματισμός των θεσμών και αποδεσμεύσεις 

 Στη  μετανεωτερική  εποχή  έχουν  συντελεστεί  μεταβολές  κοινωνικών  δομών  και 

 θεσμών  που  αποτελούσαν  βασικούς  πυλώνες  της  βιομηχανικής  κοινωνίας.  Ίσως  η  πιο 

 χαρακτηριστική  είναι  η  μεταβολή  του  έθνους-κράτους  ως  μορφή  κοινωνικής  οργάνωσης 

 στο  πλαίσιο  της  παγκοσμιοποίησης.  Οι  σύγχρονες  κοινωνίες  δεν  οριοθετούνται  πλέον 

 εντός  του  πεδίου  που  ορίζουν  τα  έθνη-κράτη  αποκλειστικά.  Ο  ρυθμιστικός  ρόλος  του 

 κράτους  έχει  αναδιαμορφωθεί  χάρη  στην  εμπλοκή  διεθνών  κυβερνητικών  οργανισμών, 

 19  Giddens, Α. (2014).  Οι Συνέπειες της Νεοτερικότητας,  σελ 40-1 
 18  Bauman Z. (2002).  Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά  της  σελ. 169 

 17  Beck U. (2001).  Ελευθερία ή καπιταλισμός  . σελ 131  ΕΚ. βλ. επίσης σχετ. Bauman Z. (2002).  Η 
 μετανεωτερικότητα και τα δεινά της  σελ. 169 

 16  Beck U. (2001).  Ελευθερία ή καπιταλισμός  . σελ. 88 
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 καθώς  και  στην  υπονόμευση  της  παραδοσιακής  πολιτικής  εξουσίας  από  την  αγορά.  20 

 Σήμερα,  οι  ζωές  των  ανθρώπων  οργανώνονται  ταυτοχρόνως  σε  περισσότερα  από  ένα 

 πλαίσια.  Οι  ατομικές  καταστάσεις  δεν  μπορούν  πλέον  να  οριστούν  ως  θεσμικά  εξαρτημένες 

 μόνο  από  τα  έθνη-κράτη,  καθώς  η  εξατομίκευση  συμβαίνει  «  υπερπολιτισμικά  και 

 υπερεθνικά ταυτόχρονα  »  21  . Όπως επισημαίνει ο Beck: 

 [Οι  άνθρωποι]  «  έρχονται  αντιμέτωποι  με  μια  πολυπλοκότητα,  μια  ποικιλία  στιλ 

 και  μορφών  ζωής  στην  παγκόσμια  σφαίρα  και  καλούνται  να  επιλέξουν  τον  δικό 

 τους  τρόπο  ζωής  .[...]  Η  παγκοσμιοποίηση  αυξάνει  τις  αντιθέσεις  τις  οποίες 

 βιώνουν  οι  άνθρωποι,  που  είναι  υποχρεωμένοι  να  τις  γεφυρώνουν  στην 

 καθημερινή ζωή τους  »  22  . 

 Χαρακτηριστικοί  είναι  οι  μετασχηματισμοί  στην  εργασία  και  στην  οικογένεια  που 

 αποτελούν  κεντρικές  δομές,  τους  δύο  βασικούς  άξονες,  του  συντεταγμένου  συστήματος  στη 

 βιομηχανική  κοινωνία.  Τόσο  το  επάγγελμα  όσο  και  η  οικογένεια  προσέφεραν  μια  «  εγγενή 

 σταθερότητα  »  στις  ζωές  τον  ανθρώπων  23  .  Δομικές  αλλαγές  στην  εργασία 

 αλληλοεπηρεάζονται  με  μεταβολές  στην  τάξη,  ως  μορφή  συλλογικής  συνείδησης,  αλλά  και 

 με μετασχηματισμούς των σχετικών θεσμών. 

 Ξεκινώντας  από  την  εργασία,  παρατηρείται  ότι  σήμερα  συντελείται  ένας 

 μετασχηματισμός  των  σχέσεων  εργασίας  πλήρους  απασχόλησης  σε  μια  ποικιλία  μερικής 

 απασχόλησης  και  ευέλικτων  μορφών  εργασίας.  Ελαστικοποιούνται  οι  «  υποστηρικτικοί 

 άξονες  »  του  «  συστήματος  τυποποιημένης  πλήρους  απασχόλησης  »:  δηλαδή  «  το  εργατικό 

 δίκαιο,  ο  χώρος  εργασίας,  ο  εργάσιμος  χρόνος  »  24  .  Οι  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας 

 αντικαθίστανται  από  ατομικές:  από  συμβάσεις  ορισμένου  ή  αορίστου  χρόνου,  συμβάσεις 

 έργου,  μερικής  απασχόλησης  ή  συμβάσεις  εξωτερικής  συνεργασίας  25  .  Οι  μισθολογικές 

 απολαβές  εντός  μιας  επιχείρησης  ποικίλουν  επίσης.  Οι  εργασιακές  σχέσεις  σε  μια 

 πολυεθνική  επιχείρηση  δεν  υπάγονται  απαραίτητα  σε  ένα  κοινό  νομοθετικό  εργατικό  δίκαιο. 

 Στη  σύγχρονη  βιομηχανία  -και  ιδιαιτερα  στον  τριτογενή  τομέα-  η  παραγωγή  δεν 

 συγκεντρώνεται  πλέον  σε  έναν  δεδομένο  χώρο  όπως  ήταν  το  εργοστάσιο.  Πολλαπλές 

 υπηρεσίες  μιας  επιχείρησης  μπορούν  να  υλοποιούνται  σε  διαφορετικό  τόπο,  σε 

 διαφορετικές χώρες ακόμα και σε διαφορετική ήπειρο. 

 Από  αυτήν  την  απορρύθμιση  της  εργασίας  προκύπτουν  πηγές  παραγωγικότητας 

 στην  «  οργανωτική  εκμετάλλευση  του  εργάσιμου  χρόνου  »  26  .  Οι  επιχειρήσεις  είναι  σε  θέση 

 διευθετώντας  ευέλικτα  τον  εργάσιμο  χρόνο  να  εξοικονομήσουν  κέρδη.  Ωστόσο  δεν  είναι 

 26  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ.255 

 25  Τσιώλης Γ. (2018), Προς μια νέα ηθικής της εργασίας; Μια ποιοτική διερεύνηση φορέων 
 συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση, Μελέτες 23, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, σελ. 27 

 24  ό.π. σελ. 248 
 23  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης σελ. 243-4 
 22  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  σελ.95 
 21  Beck U. (1986) Κοινωνία της διακινδύνευσης σελ. 233 
 20  Giddens, Α. (2014)  Οι Συνέπειες της Νεοτερικότητας 
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 μόνο  οι  επιχειρήσεις  που  -όπως  αναμένεται-  υπερασπίζονται  αυτές  αλλαγές.  Ούτε  μόνο  οι 

 κυβερνητικοί  θεσμοί,  που  με  τις  ευέλικτες  μορφές  εργασίας,  είναι  δυνατό  να  περιορίζουν 

 την  αύξηση  της  ανεργίας.  Ένας  όλο  και  μεγαλύτερος  αριθμός  εργαζομένων,  όπως 

 υποστηρίζει  ο  Beck,  ιδιαίτερα  νέοι  και  γυναίκες,  προτιμούν  την  ευέλικτη  εργασία  εφόσον 

 επιτρέπει  μεγαλύτερη  αυτονομία  γύρω  από  τον  χρόνο  και  εναρμόνιση  της  οικιακής  με  την 

 μισθωτή  εργασία  27  .  Προσφέρει  μια  ευκολία  στην  εναρμόνιση  του  βιοπορισμού  με  την 

 εξατομικευμένη  «ρευστή  ζωή»  28  .  Συντελείται  μια  απελευθέρωση  από  τις  μόνιμες  σταθερές 

 και  δεσμευτικές  σχέσεις  εργασίας.  Δίνεται  μία  δυνατότητα  επιλογής  στους  εργαζόμενους  να 

 ρυθμίζουν  μόνοι  τους  τον  χρόνο  εργασίας  τους,  με  βάση  τις  ανάγκες,  τις  ιδιαιτερότητές  και 

 τις  επιθυμίες  τους.  Όμως  κάθε  απελευθέρωση  συνεπάγεται  απώλεια  δέσμευσης  και 

 σταθερότητας  στις  διαδικασίες  εξατομίκευσης.  Η  απελευθέρωση  αυτή  έρχεται  με 

 αντάλλαγμα  μια  γενίκευση  της  εργασιακής  ανασφάλειας  και  ιδιωτικοποίηση  των 

 διακινδυνεύσεων, με συνέπειες που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

 Σύμφωνα  με  τον  Beck,  δεν  εμφανίζονται  μεγάλες  αλλαγές  στους  καθοριστικούς 

 παράγοντες  της  μισθωτής  εργασίας,  στη  δομή  του  καταμερισμού  εργασίας  και  στις 

 εισοδηματικές  ανισότητες.  Η  κοινωνική  ανισότητα,  με  βάση  εμπειρικές  έρευνες 

 διαστρωμάτωσης,  φαίνεται  αμετάβλητη  29  .  Ωστόσο  οι  συνθήκες  ζωής  του  πληθυσμού  έχουν 

 αλλάξει  δραματικά.  Αυτό,  κατά  τον  Beck,  συμβαίνει  διότι  οι  αλλαγές  αυτές  δεν  μπορούν  να 

 γίνουν  ορατές  με  βάση  τα  εισοδηματικά  κριτήρια,  μέσα  από  την  κατηγορία  της  τάξης  και  της 

 πρόσδεσης  σε  αυτήν.  Εντός  της  «τάξης»  των  εργαζομένων,  εμφανίζονται  διαφοροποιήσεις, 

 που  αποκλίνουν  από  τη  συγκρότηση  συλλογικής  ταυτότητας  μέσω  του  επαγγέλματος  και 

 της  τάξης.  Οι  διαφοροποιήσεις  αυτές  αφορούν  την  διαχείριση  της  ατομικής  βιογραφίας  στο 

 μεταβαλλόμενο  πεδίο  της  εργασίας  που  προαναφέρθηκε.  Σχετίζονται  με  την  κτήση,  την 

 προσφορά και την εφαρμογή δεξιοτήτων κατά την ένταξη στην αγορά εργασίας  30  . 

 Η  αγορά  εργασίας  αποτελεί  κινητήρια  δύναμη  της  εξατομίκευσης.  Αυτό,  σύμφωνα  με 

 τον  Beck  εκδηλώνεται  σε  τρεις  διαστάσεις  της  αγοράς  εργασίας:  στην  εκπαίδευση,  την 

 κινητικότητα  και  τον  ανταγωνισμό.  Πιο  συγκεκριμένα  μέσω  της  εκπαίδευσης  το  άτομο 

 διαμορφώνει  τη  βιογραφική  του  πορεία.  Καθώς  η  εκπαίδευση  επεκτείνεται  σε  χρονική 

 διάρκεια  και  κερδίζει  έδαφος  η  δια  βίου  μάθηση,  το  άτομο  καλείται  να  κάνει  εξατομικευμένα 

 ορθολογικές  επιλογές  για  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία.  Μέσα  από  αυτήν  την 

 διαδικασία  καλλιεργείται  η  προσδοκία  της  κοινωνικής  εξέλιξης.  Αυτή  η  συνείδηση  έρχεται 

 αντιμέτωπη  με  τα  ιεραρχικά  μοντέλα  καταμερισμού  της  εργασίας.  Παράλληλα,  η 

 εκπαίδευση,  ως  θεσμός,  μετασχηματίζεται  προς  μια  κατεύθυνση  προσφοράς  ατομικών 

 διαπιστευτηρίων,  που  καταλήγουν  σε  εξατομικευμένες  ευκαιρίες  καριέρας  στην  αγορά 

 εργασίας  31  . 

 Σύγχρονες  επιταγές  της  αγοράς  εργασίας  είναι  η  κινητικότητα  και  η  ευελιξία.  Η  συχνή 

 31  ό.π. σελ. 169 
 30  ό.π. σελ. 164-71 
 29  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 166 
 28  ρευστή ζωή φράση του Bauman στο Bauman Z. (2009).  Ρευστοί καιροί 
 27  ό.π. σελ.255 
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 εναλλαγή  σε  προσωρινούς  χώρους  εργασίας,  η  εναλλαγή  διαφορετικών  επαγγελμάτων 

 (ίσως  και  εντελώς  διαφορετικών)  και  η  συχνή  εναλλαγή  μεταξύ  διαστημάτων  εργασίας  και 

 ανεργίας,  αποτελούν  χαρακτηριστικά  της  σύγχρονης  εξατομικευμένης  βιογραφίας  32  .  Καθώς 

 η  αγορά  εργασίας  αποτελεί  την  κινητήριο  δύναμη,  τα  άτομα  σήμερα  οδηγούνται  στην 

 ανεξαρτησία  «  από  κληροδοτημένους  και  πρόσφατα  δημιουργημένους  δεσμους»  33  .  Η 

 κινητικότητα  δυσκολεύει  την  πρόσδεση  με  δεδομένο  τόπο  και  με  σχέσεις  εγγύτητας  που 

 βασίζονται  στην  γειτνίαση.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  τις  σχέσεις  συγγένειας,  την  οικογένεια 

 και  τις  συντροφικές  σχέσεις.  Αυτή  η  αποδέσμευση  καθιστά  δυνατή  την  «εμπειρία  μιας 

 ατομικής μοίρας»  34  . 

 Η  αυξανόμενη  πίεση  του  ανταγωνισμού,  οδηγεί  σε  μια  εξατομίκευση  μεταξύ  ίσων.  Οι 

 εργαζόμενοι  καλούνται  να  επιλέξουν  ατομικά  και  να  διαφημίζουν  την  ατομική  τους 

 ιδιαιτερότητα,  για  την  κατάκτηση  μιας  θέσης  εργασίας.  Αυτό  προκαλεί  απομόνωση  των 

 ατόμων  μεταξύ  ομοιογενών  ομάδων,  και  δημιουργείται  η  αίσθηση  το  ξεχωριστού  μοναδικού 

 εργαζόμενου. 

 Αυτή  η  επενέργεια  της  αγοράς  εργασίας,  συνίσταται  κυρίως  στην  δημιουργία  μιας 

 εξατομικευμένης  συνείδησης.  Αλλά  δεν  σταματάει  εκεί.  Η  εξατομίκευση  επιφέρει  νέες 

 μορφές  ανισότητας  που  επηρεάζουν  την  σφαίρα  της  κοινωνική  δομής.  Για  παράδειγμα, 

 όπως επισημαίνει ο Beck: 

 «  η  ικανότητα  επιλογής  και  διατήρησης  των  κοινωνικών  σχέσεων  δεν  είναι 

 ικανότητα  που  έχει  ο  καθένας  εκ  φύσεως.  Είνα  ι  […]  μια  εκμαθημένη  ικανότητα 

 που εξαρτάται από ειδικά κοινωνικά και οικογενειακά υπόβαθρα  »  35  . 

 Το  ίδιο  θα  μπορούσε  να  ειπωθεί  για  την  ικανότητα  ευελιξίας  και  κινητικότητας,  ή  για 

 την  ικανότητα  αυτοπαρουσίασης,  ή  για  ένα  σύνολο  δεξιοτήτων,  που  δεν  σχετίζεται  με  την 

 επάρκεια  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  γνώσεων,  όμως  αποτελούν  απαραίτητη 

 προϋπόθεση για την πλεύση στην αγορά εργασίας. 

 Εν  συνεχεία,  οι  αλλαγές  στο  πεδίο  της  οικογένειας  είναι  χαρακτηριστικές  της 

 μετανεωτερικής  κατάστασης.  Ο  μετασχηματισμός  της  οικογένειας  ως  κοινωνική  δομή, 

 αφορά  κυρίως  την  αλλαγή  στις  σχέσεις  των  δύο  φύλων.  Σύμφωνα  με  τον  Beck,  αυτό  που 

 ουσιαστικά  έχει  συμβεί,  είναι  μια  αλλαγή  κυρίως  στη  συνείδηση  της  ισότητας  μεταξύ 

 ανδρών  και  γυναικών  36  .  Με  βάση  καθολικές  αρχές  της  νεωτερικότητας,  και  ως  μια  συνθήκη 

 απελευθέρωσης,  έχει  καταρριφθεί  το  πρότυπο  του  ρόλου  της  γυναίκας  που  συνδεόταν  με 

 την  οικιακή  εργασία.  Αυτός  ο  ρόλος  αποτελούσε  ένα  φεουδαρχικό  κατάλοιπο  που  έρχεται 

 σε  αντίθεση  με  την  αξία  της  ισότητας.  Ωστόσο,  κατά  τον  Beck,  στοιχεία  της  φεουδαρχικής 

 κοινωνίας  δεν  είναι  απλά  απομεινάρια,  αλλά  αποτελούσαν  «  προϊόν  και  θεμέλιο  »  της 

 36  ό.π. σελ. 184 
 35  ό.π. σελ. 176 
 34  ό.π. σελ. 171 
 33  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 170 
 32  Τσιώλης Γ. (2005),  Προς μια νέα Ηθική της Εργασίας  ,  σελ. 27 

 18 



 βιομηχανικής  κοινωνίας.  Οι  ρόλοι  των  φύλων  συγκροτούσαν  την  πυρηνική  οικογένεια,  στην 

 οποία  η  αστική  κοινωνία  βασίστηκε.  Καθώς  η  μισθωτή  εργασία  προϋποθέτει  την  οικιακή 

 εργασία,  ο  καταμερισμός  εργασιών  μέσα  στην  οικογένεια  βασιζόταν  στην  ανισότητα  εις 

 βάρος των γυναικών  37  . 

 Με  την  απελευθέρωση  στο  επίπεδο  της  συνείδησης,  οι  προσδοκίες  των  γυναικών  για 

 περισσότερη  ισότητα,  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  πραγματικότητα,  όπου  δεν  έχουν  συμβεί 

 ουσιαστικές  αλλαγές,  όσον  αφορά  την  ισότητα  στην  αγορά  εργασίας  αλλά  και  στην 

 συμπεριφορά  των  ανδρών.  Αυτή  η  αντίφαση  μεταξύ  συνείδησης  και  πραγματικών 

 συνθηκών  ζωής  έχει  κάνει  την  ανισότητα  ακόμη  πιο  εμφανή.  Μάλιστα  αυτή,  αντανακλά  την 

 εγγενή  αντίφαση  μεταξύ  καθολικών  αρχών  της  νεωτερικότητας  και  την  περιοριστική  δομή 

 των  θεσμών  της  βιομηχανικής  κοινωνίας.  Έτσι,  στην  οικογένεια  αναμειγνύονται  η  σφαίρα 

 της  ιδιωτικής  ζωής  με  τη  σφαίρα  της  δημόσιας  ζωής  και  την  πολιτική,  με  αποτέλεσμα  να 

 δημιουργείται  ένα  πεδίο  ατελείωτων  αντιπαραθέσεων,  αδιεξόδων  και  αντιφάσεων  38  . 

 Ολόκληρο  το  οικοδόμημα  των  οικογενειακών  δεσμών  και  της  υποστήριξης  βρίσκεται  υπό 

 την πίεση της εξατομίκευσης  39  . 

 Οι  συνέπειες  της  συντελούμενης  εξατομίκευσης  ανατροφοδοτούν  ακόμη  περισσότερο 

 τις  αντιφάσεις.  Η  εξατομικευμένη  ζωή  ενισχύει  τάσεις  αυτονομίας  και  αυτοδιάθεσης.  Την  ίδια 

 στιγμή,  οι  απώλειες  σταθερότητας  σε  όλα  τα  πεδία  που  επιφέρει  η  εξατομίκευση,  συντελούν 

 σε  διόγκωση  της  ανάγκης  για  δέσμευση  σε  μια  κοινή  εσωτερική  δομή.  Παράλληλα  η 

 διεύρυνση  των  δυνατοτήτων  επιλογής  και  ευκαιριών  που  αναδύεται,  όπως  λόγου  χάριν  η 

 αποκλίνουσα  επαγγελματική  κινητικότητα  των  συζύγων,  προκαλεί  συγκρούσεις  στις 

 συζυγικές (και τις εξωσυζυγικές) σχέσεις  40  . 

 Έτσι,  διαμορφώνεται  ένας  τύπος  «  διαπραγματευτικής  οικογένειας  »  41  .  Συμβαίνει  μια 

 αποδέσμευση  από  τους  κοινωνικούς  ρόλους  των  φύλων,  η  οποία  αναδιαμορφώνει  την 

 δομή  της.  Η  αναδιαμόρφωση  αυτή  συντελείται  με  πολλές  αντιφάσεις  και  μια  συνεχή 

 αναζήτηση  των  νέων  ισορροπιών,  που  δεν  ακολουθεί  καθορισμένα  κοινωνικά  πρότυπα, 

 αλλά αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο στη δίνη της εξατομίκευσης. 

 Συνεπώς,  η  μετανεωτερικότητα  χαρακτηρίζεται,  όπως  επισημαίνει  ο  Bauman,  από  τη 

 διάλυση  ή  εξασθένηση  των  παραγόντων  που  θεσμοθετούσαν  συλλογικά  τις  ζωές  των 

 ανθρώπων  και  την  αντικατάστασή  τους,  από  θεσμούς,  που  εκφράζουν  και  προωθούν  τη 

 διαφορετικότητα  των  ατόμων  42  .  Αυτό  συμβαίνει  σε  ένα  πλαίσιο  ριζοσπαστικών  αλλαγών 

 που  συμβαίνουν  κυρίως  στο  επίπεδο  της  συνείδησης,  οι  οποίες,  εν  μέρη,  αποτελούν 

 προϊόν κοινωνικών κινημάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο. 

 Σύμφωνα  με  τον  Erhenberg,  η  δεκαετία  του  1960  χαρακτηρίζεται  ως  η  περίοδος 

 αμφισβήτησης  παραδοσιακών  αντιλήψεων  και  προκαταλήψεων,  σχετικά  με  τους  τρόπους 

 42  Bauman Z. (1998),  Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά την  βεβαιότητα  , σελ.39 
 41  ό.π σελ.161 και 227 
 40  ό.π. σελ. 183-8 
 39  ό.π. σελ. 227 
 38  ό.π. σελ. 183-8 
 37  ό.π. σελ. 183-8 
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 πειθάρχησης  σε  ένα  σύνολο  από  τομείς  της  καθημερινής  ζωής.  Προκλήθηκαν  νομικές  και 

 πολιτικές  ανατροπές  που  διαμόρφωσαν  ένα  νέο  γενικό  πνεύμα  43  ,  θέτοντας  στο  επίκεντρο 

 το  άτομο  ως  κυρίαρχο  υποκείμενο  44  .  Η  ατομική  συμπεριφορά  και  ο  προσδιορισμός  του 

 ατόμου,  έπαψε  να  καθορίζεται  από  ηθικούς  νόμους,  παραδόσεις  και  νόρμες.  Το  δικαίωμα 

 να  επιλέξει  κανείς  τη  ζωή  που  θέλει  να  ζήσει,  περνάει  στην  πρακτική  της  καθημερινής 

 ζωής  45  . 

 Σύμφωνα  με  τον  Beck,  τις  δεκαετίες  του  ‘60  και  του  ‘70  υπήρξε  επέκταση  των 

 κοινωνικών  ελευθεριών  46  .  Εκτιμά  ότι  σήμερα  «  είμαστε  αυτόπτες  μάρτυρες  ενός  κοινωνικού 

 μετασχηματισμού  εντός  της  νεωτερικότητας  »,  στην  πορεία  του  οποίου,  τα  άτομα  θα 

 απελευθερωθούν  από  τις  κοινωνικές  μορφές  της  βιομηχανικής  κοινωνίας  -τάξη, 

 διαστρωμάτωση,  οικογένεια,  έμφυλη  ανισότητα  ανδρών  και  γυναικών-  όπως  ακριβώς  κατά 

 τη  διάρκεια  της  Μεταρρύθμισης  τα  άτομα  «  απελευθερώθηκαν  »  από  την  κοσμική  εξουσία 

 της Εκκλησίας στην κοινωνία  47  . 

 Στη  μετανεωτερική  εποχή,  έχει  θριαμβεύσει  η  ατομική  ελευθερία,  σύμφωνα  με  τον 

 Bauman: 

 «  Η  ατομική  ελευθερία,  που  αποτελούσε  κάποτε  μειονέκτημα  και  πρόβλημα  (ίσως 

 το  κύριο  πρόβλημα)  για  όλους  τους  διαμορφωτές  της  τάξης,  έγινε  ο 

 σπουδαιότερος  πόρος  και  πηγή  της  διαρκούς  προσωπικής  δημιουργίας  στο 

 ανθρώπινο σύμπαν  »  48  . 

 Όμως  το  τίμημα  για  την  ατομική  ελευθερία  είναι  η  έκπτωση  στην  ασφάλεια  49  .  Οι 

 μετανεωτρικοί  άνδρες  και  γυναίκες  αντάλλαξαν  την  παροχή  προστασίας  και  υποστήριξης 

 που  προσέφεραν  παραδοσιακά  πλαίσια,  νόρμες  και  κοινωνικοί  ρόλοι,  με  την  ελευθερία  να 

 διαχειριστούν  οι  ίδιοι  ατομικά  τις  ζωές  τους.  Εδώ  εμφανίζεται  η  διάσταση  της 

 «απογοήτευσης»  που  συνεπάγεται  ποικίλες  συνέπειες  στις  συνθήκες  της  μετανεωτερικής 

 ζωής. 

 1.3 Απώλεια ασφάλειας και συνέπειες 

 Πολλά  κοινωνικά  φαινόμενα  γίνονται  περισσότερο  κατανοητά  μέσα  από  τις  συνέπειές 

 τους.  Αυτό  ισχύει  και  για  την  εξατομίκευση.  Ένας  ακόμη  λόγος  που  εξετάζονται  αναλυτικά  οι 

 συνέπειες  της  εξατομίκευσης  εδώ,  είναι  ότι  αυτές  μπορούν  να  συσχετιστούν  άμεσα  με  τις 

 ενεργητικές  πολιτικές  επανένταξης  όπως  θα  δούμε  στη  συνέχεια.  Επίσης,  εισαγωγικά,  θα 

 49  ό.π. σελ. 18-20 
 48  Bauman Z. (2002),  Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά  της  , σελ. 19 
 47  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 158 
 46  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  , σελ.129 
 45  ό.π σελ 122 
 44  ό.π σελ. 17 ο Erhenberg  αναφέρεται στο κυρίαρχο άτομο του Nietzsche 

 43  Ehrenberg A. (2013α),  Η Κούραση να είσαι ο εαυτό σου. Κατάθλιψη και κοινωνία  . σελ 17, παραπέμπει 
 στον όρο «γενικό πνεύμα» του Montesquieu, De l’ esprit des lois, Παρίσι, Garnier-Flammarion, 1979, σελ. 466 
 [ελλ. μτφ. Παναγιώτης Κονδύλης και Κωστής Παπαγιώργης,  Το πνεύμα των νόμων,  Αθήνα, Γνώση, 1994]. 
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 πρέπει  να  επαναληφθεί,  ότι  δεν  μιλάμε  τόσο  για  τις  συνέπειες  μιας  συντελεσμένης,  όσο 

 μιας  εν  εξελίξει  δυναμικής  διαδικασίας.  Με  βάση  το  σχήμα  του  Beck  είναι  οι  συνέπειες 

 προκύπτουν  από  την  απώλεια  κοινωνικών  δεσμών.  Πιο  συγκεκριμένα,  μέσα  από  τη 

 βιβλιογραφική  ανασκόπηση,  συνέπειες  της  εξατομίκευσης  μπορούν  να  εντοπιστούν  σε 

 τρεις  διαστάσεις:  α)  η  εξατομίκευση  των  διακινδυνεύσεων,  β)  οι  ψυχολογικές  επιπτώσεις  και 

 γ) οι νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας. 

 Σύμφωνα  με  τον  Giddens,  η  νεωτερικότητα  είναι  διφορούμενο  φαινόμενο:  ενώ  η 

 ανάπτυξη  των  μοντέρνων  κοινωνικών  θεσμών  «  έδωσαν  απείρως  μεγαλύτερες  ευκαιρίες 

 στους  ανθρώπους  να  απολαμβάνουν  ασφαλή  και  ευχάριστη  ζωή  »  50  ,  η  νεωτερικότητα  έχει 

 και  μια  ζοφερή  πλευρά  που  έγινε  ιδιαίτερα  έκδηλη  στον  20ο  αιώνα.  Αυτό  έγινε  εμφανές  από 

 την  εκτεταμένη  καταστροφή  στο  φυσικό  περιβάλλον  -οφειλόμενη  στην  ανάπτυξη  των 

 μέσων  παραγωγής-  ·  από  την  εκβιομηχάνιση  των  πολέμων  και  την  επινόηση  του  πυρηνικού 

 οπλοστασίου  ·  από  το  γεγονός  ότι  ολοκληρωτικές  τάσεις,  μάλλον  εμπεριέχονται  στις 

 θεσμικές  παραμέτρους  της  νεωτερικότητας,  παρά  αποκλείονται  από  αυτές  51  .  Οι 

 διακινδυνεύσεις  που  γεννήθηκαν  στον  20ο  αιώνα  δεν  ήταν  αναμενόμενες,  και  ίσως,  ήταν 

 αδύνατο να προβλεφθούν ή να έχουν υπολογιστεί  52  . 

 Η  μετανεωτερική  κατάσταση  χαρακτηρίζεται  από  μια  γενικευμένη  συνείδηση  της 

 διακινδύνευσης.  Η  κοινωνία  του  ρίσκου,  στην  οποία  αναφέρεται  ο  Beck,  είναι  μια  κοινωνία 

 που  παράγει  όλο  και  περισσότερους  κινδύνους,  τους  οποίους  ελέγχει  και  τους 

 διαχειρίζεται  53  . 

 Μάλιστα, σύμφωνα με τον τελευταίο: 

 «  οι  κίνδυνοι  πλέον  δεν  μπορούν  να  περιοριστούν  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  ή 

 ομάδες,  αλλά  αντίθετα  παρουσιάζουν  μια  τάση  παγκοσμιοποίησης  που  διαπερνά 

 τόσο  την  παραγωγή  και  την  αναπαραγωγή,  όσο  και  τα  εθνικά  σύνορα,  και  υπ’ 

 αυτή  την  έννοια  δημιουργεί  υπερ-εθνικούς  και  μη-ταξικά  προσδιορισμένους 

 παγκόσμιους  κινδύνους  με  μια  νέα  μορφή  κοινωνικού  και  πολιτικού 

 δυναμισμού  »  54  . 

 Αυτή  η  συνείδηση  της  διακινδύνευσης  σε  παγκοσμιοποιημένη  διάσταση,  επηρεάζει 

 άμεσα  όλους  τους  θεσμούς.  Καθώς  οι  θεσμοί  μετασχηματίζονται  στο  πλαίσιο  της 

 εξατομίκευσης,  οι  διακινδυνεύσεις  προσλαμβάνονται  ατομικά.  Την  ίδια  στιγμή  που  οι 

 κίνδυνοι  διευρύνονται  σε  παγκόσμιο  και  σε  διαταξικό  πλαίσιο,  στην  κοινωνία  που 

 εξατομικεύεται,  διαμορφώνεται  η  αίσθηση,  ότι  ο  καθένας  και  η  καθεμία,  καλούνται  να  τους 

 αντιμετωπίσουν  μόνοι  και  μόνες,  έξω  από  τις  κοινωνικές  μορφές  δέσμευσης.  Κίνδυνοι  που 

 υφίστανται  στη  σφαίρα  της  συλλογικής  ζωής,  λόγου  χάριν  ο  πόλεμος,  εκλαμβάνονται  ως 

 54  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 34 
 53  Bauman Z. (1998), ό.π. σελ. 51 
 52  Bauman Z. (1998),  Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά την  βεβαιότητα  , σελ. 51 
 51  Giddens, Α. (2014),  Οι Συνέπειες της Νεοτερικότητας,  σελ.36-38 
 50  Giddens, Α. (2014),  Οι Συνέπειες της Νεοτερικότητας,  σελ.36-38 
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 ένα  ατομικό  ρίσκο,  που  καλείται  να  πάρει  το  άτομο,  επιλέγοντας  τον  τόπο  κατοικίας  του. 

 Σύμφωνα  με  τον  Beck,  κοινωνικά  προβλήματα,  ακόμα  και  κοινωνικές  κρίσεις,  μετατίθεται 

 στα  άτομα  με  τη  μορφή  ατομικού  ρίσκου,  και  μετατρέπονται  σε  ψυχολογικά  προβλήματα  55  . 

 Γίνονται  ολοένα  και  περισσότερο  αντιληπτά  με  όρους  ψυχολογικών  προδιαθέσεων:  ως 

 προσωπικές αδυναμίες, αισθήματα ενοχής, άγχη, συγκρούσεις και νευρώσεις  56  . 

 O  Alain  Ehrenberg  στο  βιβλίο  του  «  Η  κούραση  να  είσαι  ο  εαυτός  σου  »,  αναδεικνύει 

 πως  η  κατάθλιψη,  αποτελεί  την  ψυχική  ασθένεια  της  εποχής  μας,  ακριβώς  για  αυτόν  τον 

 λόγο.  Μελετώντας  την  κατάθλιψη  μέσα  από  τα  δεδομένα  της  ψυχιατρικής  επιστήμης,  αλλά 

 και  την  σημασία  που  της  προσδίδεται  ευρύτερα  στο  δημόσιο  λόγο,  διαπιστώνει  ότι  η 

 διάδοσή  της,  θα  πρέπει  να  διεγείρει  κοινωνιολογικούς  προβληματισμούς,  πέρα  από  την 

 ψυχοπαθολογική  της  διάσταση.  Η  κατάθλιψη  αποτελεί  μια  κατασκευή  που  ξεφεύγει  από  τον 

 ψυχιατρικό  λόγο,  καθώς  αποκαλύπτει  την  παθολογία  μιας  κοινωνίας  με  νέα  κανονιστικά 

 πρότυπα.  Αναφέρεται  σε  κανονιστικές  αλλαγές  και  σε  θεμελιώδεις  μεταβολές,  που 

 σχετίζονται  με  τη  θέση  του  νόμου  και  της  πειθαρχίας  και  συνοδεύουν  την  εγκαθίδρυση  της 

 κυριαρχίας του ατόμου  57  , τη διαμόρφωση μιας νέας, σύγχρονης  ατομικότητας. 

 Το  πειθαρχικό  μοντέλο  διαχείρισης  συμπεριφορών,  αντικαθίσταται  από  την  νέα 

 επιταγή  της  πρωτοβουλίας  και  της  αυτοπραγμάτωσης  58  .  Το  τίμημα  αυτής  της 

 απελευθέρωσης,  για  τον  Ehrenberg,  είναι  το  αίσθημα  ανεπάρκειας  που  νιώθει  το 

 καταθλιπτικό  άτομο  μπροστά  στην  ελευθερία  επιλογών  ζωής.  Το  σύγχρονο  άτομο  βρίσκεται 

 αντιμέτωπο  με  την  περιθωριοποίηση  όταν  δεν  είναι  ικανό  (ή  σε  θέση)  να  ορίσει  την  ζωή 

 του.  Είναι  εκτεθειμένο  στην  αβεβαιότητα  επειδή  ελαχιστοποιείται  η  σημασία  των  εξωτερικών 

 σημείων  αναφοράς.  Έτσι  η  δυσκολία  του  αυτοπροσδιορισμού,  το  να  γνωρίσει  κανείς  τον 

 εαυτό του, γίνεται μέγιστο διακύβευμα. 

 Η  κατάθλιψη,  ως  ψυχοπαθολογία,  ενσαρκώνει  την  ένταση  ανάμεσα  στην  επιθυμία 

 «  να  είσαι  ο  εαυτός  σου  »  και  στην  δυσκολία  να  είσαι.  Ο  Ehrenberg  αντιστοιχίζει  την 

 κατάθλιψη  με  την  υστερία,  η  οποία  παρουσίαζε  την  αντίδραση  στην  απαγόρευση  και  την 

 πειθάρχηση  στο  υποκείμενο  του  19ου  αιώνα  59  .  Η  υστερία  προϋπέθετε  μια  διακριτή 

 διαχωριστική  γραμμή  ανάμεσα  στο  επιτρεπτό  και  το  απαγορευμένο.  Καθώς  αυτή  η  γραμμή 

 αρχίζει  να  ξεθωριάζει  το  άτομο  διχάζεται  ανάμεσα  στο  εφικτό  και  το  αδύνατο.  Έτσι  η 

 κατάθλιψη  κατέλαβε  την  θέση  που  είχε  κάποτε  η  υστερία  ως  η  ψυχική  ασθένεια  της  εποχής 

 της. 

 Η  πειθάρχηση  σε  ελεγκτικούς  μηχανισμούς  του  παρελθόντος,  προσέδιδε  έναν 

 ρυθμιστικό  ρόλο,  ο  οποίος  σήμερα  μεταφέρεται  στα  ίδια  τα  άτομα.  Γι’  αυτό  η  ατομική  ευθύνη 

 αποκτά  κεντρική  σημασία.  Ακόμη  περισσότερο,  η  ατομική  δράση  εμφανίζεται  ως  επιταγή. 

 «  Η  ψυχιατρική  σκέψη  θεωρεί  όλο  και  περισσότερο  ότι  το  θεμελιώδες  πρόβλημα  της 

 κατάθλιψης  είναι  ψυχοκινητικό:  οι  δυσλειτουργίες  της  δράσης  αντικαθιστούν  τη  διαταραχή 

 59  ό.π σελ. 153 
 58  ό.π σελ. 15 
 57  Ehrenberg A. (2013α),  Η Κούραση να είσαι ο εαυτό  σου. Κατάθλιψη και κοινωνία  , σελ. 18 
 56  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 180 
 55  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας.  Περιηγήσεις στην Άγνωστη Κοινωνία που Ζούμε. 

 22 



 της  διάθεσης  ».  Άρα  η  ανικανότητα  δράσης  (παρά  η  απειθαρχία)  αποτελούν  δυσλειτουργία, 

 συμπεραίνει ο  Ehrenberg  60  . 

 Οι  ατομικές  επιλογές,  σύμφωνα  με  τον  Beck,  πέρα  από  δικαίωμα,  σήμερα,  συνιστούν 

 και  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τις  εξατομικευμένες  βιογραφίες.  Οι  αποφάσεις  πρέπει  να 

 αναλαμβάνονται  ατομικά,  μαζί  με  το  ρίσκο  της  προσωπικής  αποτυχίας.  Πρέπει  να  είναι 

 κανείς  διατεθειμένος  να  πληρώσει  τις  συνέπειες  των  αποφάσεων  που  έλαβε,  ή  που  δεν 

 έλαβε  61  .  Η  υποχρέωση  να  είναι  κανείς  ενεργός,  που  είναι  βασική  στην  αγορά  εργασίας, 

 ενέχει  το  ρίσκο  -πέραν  του  ψυχολογικού  κόστους-  συνεπειών  οικονομικής  υφής.  Αυτό 

 συνεπάγεται νέες μορφές ανισότητας. 

 Η  αναστοχαστική  διαχείριση  του  βίου,  ο  σχεδιασμός  της  βιογραφίας  και  των 

 κοινωνικών  σχέσεων  κάποιου,  γεννούν  την  ανισότητα  στην  αντιμετώπιση  της  ανασφάλειας 

 και  της  αναστοχαστικότητας.  Κι  αυτό  διότι  σχετίζονται  με  την  ικανότητα  διαχείρισης,  η  οποία 

 εξαρτάται  από  ειδικά  κοινωνικά  και  οικογενειακά  υπόβαθρα  62  .  Ο  κανόνας  της  ευελιξίας  και 

 της  συνεχούς  κινητικότητας,  στην  αγορά  εργασίας,  αποτελεί  παράγοντα  που  δεν  σχετίζεται 

 με  επαγγελματικά  προσόντα.  O  Bauman  υποστηρίζει,  ότι  ο  μείζων,  κεντρικός  διαχωρισμός 

 της  μετανεωτερικής  κοινωνίας  είναι  η  αντίθεση  ανάμεσα  σε  αυτούς  που  είναι  σε  θέση  να 

 βρίσκονται  συνεχώς  εν  κινήσει  («τουρίστες»)  και  σε  αυτούς,  που  δεν  δύνανται,  αλλά  είναι 

 υποχρεωμένοι  να  το  κάνουν  («πλάνητες»)  63  .  Έτσι  ο  βαθμός  ελευθερίας  του  καθενός,  το 

 πόσο  εύκολα  μπορεί  να  αποδεσμευτεί  από  κοινωνικά  σύνολα  και  σχέσεις,  τον  τοποθετεί 

 αντίστοιχα  στην  κοινωνική  ιεραρχία.  Η  κοινωνική  ανισότητα,  σε  πλαίσια  εξατομίκευσης, 

 εμφανίζεται στη δυνατότητα ρεαλιστικών ελεύθερων επιλογών που έχει ο καθένας. 

 Αυτό  γίνεται  εμφανές  ιδιαίτερα  στις  μονογονεϊκές  οικογένειες  και  κυρίως  στην 

 κατάσταση  των  γυναικών.  Όπως  σημειώνει  ο  Beck,  «  δεν  είναι  η  κοινωνική  θέση  ή  η  έλλειψη 

 εκπαίδευσης,  αλλά  το  διαζύγιο  που  αποτελεί  την  παγίδα  μέσω  της  οποίας  οι  γυναίκες 

 πέφτουν  σε  κατάσταση  “νέας  φτώχειας”  »  64  .  Καθώς  οι  γυναίκες  αποκόπτονται  από  την 

 υποστήριξη  μέσω  του  γάμου,  εντάσσονται  στην  αγορά  εργασίας,  με  τους  όρους  της 

 έμφυλης ανισότητας. 

 Τέλος,  σύμφωνα  με  τον  Beck,  στις  πλούσιες  χώρες,  η  φτώχεια  γίνεται,  βαθμιαία, 

 μάλλον  μια  φάση  στον  εργάσιμο  βίο,  από  την  οποία  περνούν  οι  περισσότεροι  άνθρωποι, 

 παρά  μια  κατάσταση  στη  διάρκεια  της  ζωής  τους.  Έτσι,  η  φτώχεια  χάνει  το  συλλογικό  της 

 νόημα  και  αποκτά  νέα  μορφή  υπό  συνθήκες  εξατομίκευσης  65  .  Όπως  το  διατυπώνει  ο 

 Bauman,  στη  γενικευμένη  ιδιωτικοποίηση  της  ζωής,  «  οι  ατυχίες  των  ιδιωτικοποιημένων 

 ατόμων  δεν  συμφωνούν.  H  κάθε  μία  τους  προσανατολίζεται,  θα  έλεγε  κανείς,  σε  διαφορετική 

 κατεύθυνση,  και  ζητά  διαφορετική  θεραπεία  »  66  .  Η  απώλεια  πλαισίων  υποστήριξης  στην 

 66  Bauman Z. (1998),  Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά την  βεβαιότητα  , σελ. 38-9 
 65  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  , σελ. 134 
 64  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 161 

 63  Η αντίθεση ανάμεσα στους τουρίστες και τους πλάνητες βλ. Bauman Z. (2002),  Η μετανεωτερικότητα 
 και τα δεινά της  , σελ. 179 

 62  ό.π. σελ. 176 
 61  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 237 
 60  ό.π σελ. 186 
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 εξατομικευμένη  ζωή,  συνιστά,  σύμφωνα  με  τον  Beck,  την  εμπειρία  μιας  αυξημένης 

 εξάρτησης  από  το  μισθό  και  την  κατανάλωση  σε  όλες  τις  σφαίρες  της  ζωής.  Ταυτόχρονα, 

 μέσα  από  την  διαδικασία  της  ενσωμάτωσης,  η  εξάρτηση  από  τους  θεσμούς,  γίνεται  όλο  και 

 μεγαλύτερη.  Έτσι  η  εξατομικευμένη  ζωή  είναι  μια  ζωή  πλήρως  εξαρτημένη  από  τους 

 θεσμούς, και την έκβαση των μετασχηματισμών τους. 

 1.4 Μορφές ελέγχου και επανενσωμάτωσης 

 Με  ποιον  τρόπο  επιδιώκεται  η  επανενσωμάτωση  των  εξατομικευμένων  ατόμων  στο 

 κοινωνικό  σώμα  σήμερα;  Σύμφωνα  με  τον  Beck,  o  Marx  εξίσωνε  πάντα  τη  διαδικασία 

 εξατομίκευσης  με  τον  σχηματισμό  τον  τάξεων  67  .  Στο  διαχρονικό  σχήμα  της  εξατομίκευσης 

 του  Beck,  οι  κλασικές  θεωρίες  της  εξατομίκευσης,  έβλεπαν  τη  διαδικασία  αυτή  να 

 ολοκληρώνεται,  με  την  επανένταξη  των  ατομικών  καταστάσεων  σε  έναν  νέο  τύπο 

 κοινωνικής  δέσμευσης  68  .  Αυτό  είναι  φανερό  και  στο  κείμενο  του  Marx  που  έγινε  αναφορά. 

 Το  πρόβλημα,  για  τον  Beck,  είναι  ότι  σήμερα  δεν  εμφανίζεται  κάποια  κοινωνική  μονάδα 

 αναφοράς,  η  οποία  να  ανασυγκροτεί  συλλογική  συνείδηση  (όπως  η  τάξη).  Όπως 

 διατυπώνει  ο  ίδιος,  η  διαφορά  του  με  τις  σχετικές  απόψεις  των  Simmel,  Durkheim,  Weber 

 και Marx είναι ότι: 

 «  ενώ  στην  εποχή  τους  οι  άνθρωποι  αποδεσμεύονταν  από  την  ασφάλεια  της 

 τάξης  τους  και  από  τις  θρησκευτικές-κοσμολογικές  βεβαιότητες,  προκειμένου  να 

 μπουν  μέσα  στον  κόσμο  της  βιομηχανικής  κοινωνίας,  σήμερα  αποπέμπονται 

 από  τη  βιομηχανική  κοινωνία  των  εθνών-κρατών  και  βρίσκονται  εκτεθειμένοι 

 μέσα στους στροβιλισμούς της παγκόσμιας κοινωνίας του ρίσκου  »  69  . 

 Ο  Beck  θεωρεί  ότι  σήμερα  «  το  ίδιο  το  άτομο  γίνεται  η  μονάδα  αναπαραγωγής  του 

 κοινωνικού  στον  βιοτικό  κόσμο»  70  ,  καθώς  δεν  διαμορφώνεται  κάποια  νέα  συλλογική 

 συνείδηση  ή  κοινωνική  ομάδα  αναφοράς  που  εμπεριέχει  το  εξατομικευμένο  άτομο.  Έτσι  η 

 εξατομίκευση  γίνεται  (η  πιο  ανεπτυγμένη)  μορφή  κοινωνικοποίησης  71  .  Αυτό  που  για  τον  ίδιο 

 αποτελεί  το  κύριο  αποτέλεσμα  της  εξατομίκευσης,  είναι  ότι  επηρεάζει  την  οικονομική 

 υποδομή  των  «πραγματικών  τάξεων».  Δεν  αποτελεί  απλά  μια  αλλαγή  της  συνείδησης  στη 

 σφαίρα  το  πολιτισμού,  καθώς  «  θαμπώνει  η  διάκριση  ανάμεσα  στην  υποδομή  και  το 

 εποικοδόμημα ανάμεσα στη συνείδηση και την τάξη  »  72  . 

 Η  σύγχρονη  εξατομίκευση  αποτελεί  προϊόν  της  αγοράς  εργασίας.  Αν  κατά  τον  18ο  και 

 19ο  αιώνα,  τις  διαδικασίες  εξατομίκευσης  ανάμεσα  στην  αστική  τάξη  οδήγησαν  η  ιδιοκτησία 

 και  η  συσσώρευση  κεφαλαίου,  σήμερα,  οι  εργαζόμενοι  εξατομικεύονται,  μέσω  της  κτήσης, 

 72  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  , σελ. 131 
 71  Beck U. (1986) ό.π. σελ. 229 
 70  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 228 
 69  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας 
 68  ό.π. σελ. 225 
 67  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 172 
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 της  προσφοράς  και  της  εφαρμογής  ποικίλων  εργασιακών  δεξιοτήτων  στο  πλαίσιο  της 

 αγοράς  εργασίας  73  .  Οι  ατομικές  καταστάσεις  που  έχουν  απωλέσει  την  ένταξή  τους,  είναι 

 πέρα  για  πέρα  εξαρτημένες  από  τους  θεσμούς.  Πιο  συγκεκριμένα,  είναι  σε  βάθος 

 εξαρτημένες  από  την  αγορά  εργασίας  και  συνεπώς  από  όλους  τους  θεσμούς  που 

 σχετίζονται  με  αυτήν.  Δηλαδή  «  την  εκπαίδευση,  την  κατανάλωση,  τους  κανόνες 

 υποστήριξης  του  κράτους  πρόνοιας,  τον  συγκοινωνιακό  σχεδιασμό,  τις  καταναλωτικές 

 προμήθειες,  καθώς  και  τάσεις  της  ιατρικής,  ψυχολογικής  και  παιδαγωγικής  συμβουλευτικής 

 και  φροντίδα  ς»  74  .  Η  αγορά  εργασίας  και  οι  σχετιζόμενοι  θεσμοί,  εξατομικεύουν  και 

 ταυτόχρονα  τυποποιούν  καταστάσεις  ζωής  (βιογραφικά  πρότυπα),  με  τον  ίδιο  τρόπο  που, 

 κατά  τον  Simmel,  το  χρήμα  εξατομικεύει  και  τυποποιεί  75  .  Έτσι,  τα  «απελευθερωμένα» 

 άτομα,  βρίσκονται  πλήρως  εξαρτημένα  από  τους  θεσμούς  που  μετασχηματίζονται 

 πλαισιώνοντας την εξατομικευμένη ζωή. 

 Όμως  αυτό,  συμβαίνει  την  ίδια  στιγμή,  που  στο  επίπεδο  της  συνείδησης,  σχηματίζεται 

 η  θέληση  και  η  πίστη,  ότι  βιώνουμε  μια  «  ζωή  δική  μας  ».  Όπως  αναφέρει  ο  Beck,  «  στο 

 δυτικό  κομμάτι  του  κόσμου  ίσως  να  μην  υπάρχει  άλλη  επιθυμία  τόσο  πολύ  διαδεδομένη, 

 όσο  η  επιθυμία  του  καθενός  να  ζει  τη  δική  του  ζωή  »  76  .  Αυτή  η  ιδέα  είναι  που  κινητοποιεί 

 τους  ανθρώπους  πραγματικά,  σχετίζεται  με  τους  στόχους  και  τους  σκοπούς  για  τους 

 οποίους  αγωνίζονται,  είναι  αυτό  που  θεωρούν  για  τον  εαυτό  τους  αναφαίρετο  αγαθό  77  . 

 Επισημαίνει  ότι  έχει  επικυρωθεί  εμπειρικά,  σε  πολυάριθμες  συνεντεύξεις  και  μελέτες 

 ποιοτικής  έρευνας,  πως  υπάρχει  μια  βασική  έγνοια  των  δυτικών  ανθρώπων:  η  απαίτηση 

 του  καθενός  για  έλεγχο  επί  των  χρημάτων,  του  χρόνου,  του  βιοτικού  χώρου  και  του 

 σώματός του  78  . 

 Όμως,  συμπληρώνει,  «  η  δική  μας  ζωή  δεν  είναι  καθόλου  δική  μας  ».  Οι  άνθρωποι 

 είναι  υποχρεωμένοι  να  ζουν  τη  δική  τους  ζωή,  υπό  όρους  που  δεν  υπόκεινται  στο  δικό  τους 

 έλεγχο  79  .  Είναι  η  έκφραση  μιας  παράδοξης  μορφής  κοινωνικοποίησης,  στην  ανεπτυγμένη 

 κοινωνία  της  αγοράς  εργασίας.  Είναι  μια  ζωή  εξαρτημένη  από  θεσμούς,  πολύ  περισσότερο 

 από  ό,τι  στις  συνθήκες  όπου  συλλογικές  μορφές  δέσμευσης  καθόριζαν  τις  βιογραφίες  των 

 ανθρώπων.  Οι  εξατομικευμένοι  τρόποι  ζωής  θεσμοθετούνται  και  τυποποιούνται  80  .  Ο  εαυτός 

 που  σκέφτεται  και  δρα  σαν  ατομικός  επιχειρηματίας,  αποτελεί  το  κυρίαρχο  πρότυπο  στην 

 αγορά  εργασίας.  Όσοι  το  ακολουθούν,  ζουν  με  την  αυταπάτη  της  μοναδικότητας,  της 

 απεριόριστης  αυτονομίας  και  της  πλήρους  ανεξαρτησίας,  παρά  το  γεγονός  ότι  είναι 

 εκτεθειμένοι  πλήρως  στους  κανόνες  της  αγοράς  81  .  Παρομοίως,  ο  Bauman  παρατηρεί  ότι  οι 

 «τουρίστες»  (όσοι  δύνανται  να  εναρμονιστούν  με  την  συνεχή  κινητικότητα)  μετακινούνται 

 81  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  , σελ. 101 
 80  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 162 
 79  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας,  σελ. 11 
 78  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 167 
 77  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας,  σελ. 9 
 76  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας,  σελ. 9 
 75  ό.π.. σελ. 229, αναφέρεται στον Geoeg Simmel (1958a),  Philosophie des Geldes 
 74  ό.π. σελ. 229 
 73  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ.168 
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 συνεχώς  πιστεύοντας  ότι  αυτό  αποτελεί  μια  δική  τους  επιλογή  82  .  Γίνεται  λοιπόν  εμφανές,  ότι 

 δημιουργείται  μια  ψευδής  συνείδηση.  Η  απελευθέρωση  από  παραδοσιακές  μορφές 

 δέσμευσης,  πυροδοτεί  μια  ψευδαίσθηση  αυτονομίας,  την  ίδια  στιγμή  που  δημιουργούνται 

 νέες εξατομικευμένες μορφές ελέγχου. 

 Όπως  έχει  σημειωθεί,  ο  Beck  θεωρεί  ότι  η  δυναμική  της  νεωτερικότητας  προκύπτει 

 από  την  εγγενή  αντίφαση  μεταξύ  καθολικών  αρχών  της  νεωτερικότητας  και  την 

 περιοριστική  δομή  των  θεσμών  της  βιομηχανικής  κοινωνίας  83  .  Προηγουμένως  αναλύθηκε  ο 

 τρόπος  με  τον  οποίο  οι  θεσμοί  μετασχηματίζονται  στο  πλαίσιο  της  εξατομίκευσης.  Οι 

 θεσμικοί  μετασχηματισμοί  φαίνεται  να  ακολουθούν  τις  αλλαγές  στη  συνείδηση  που 

 πυροδοτούν  οι  αποδεσμεύσεις  από  κοινωνικές  μορφές  δέσμευσης.  Ωστόσο  η  εξατομίκευση 

 αποτελεί  έναν  δυναμικό  κύκλο,  εντός  του  οποίου,  δεν  υπάρχει  κάποια  γραμμική  σειρά 

 αιτίου-αποτελέσματος.  Συνεπώς  μπορεί  να  ειπωθεί  και  το  ανάποδο:  ότι  οι  μεταβολές  των 

 θεσμών  διαμορφώνουν  μια  νέα,  εξατομικευμένη  συνείδηση.  Μπορούμε  λοιπόν  να 

 καταλήξουμε  στο  συμπέρασμα,  ότι  οι  θεσμοί  που  σχετίζονται  με  την  αγορά  εργασίας 

 αναδιαμορφώνονται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  συντάσσονται  και  την  ίδια  στιγμή  να 

 διαμορφώνουν  μια  συνείδηση  ατομικής  ελευθερίας.  Αυτή  αποτελεί  ψευδή  συνείδηση,  κατά 

 τους  Beck  και  Bauman,  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν,  αλλά  ταυτόχρονα  έχει  και  σαν 

 «πραγματική»  βάση  την  απελευθέρωση  από  κοινωνικές  μορφές  δέσμευσης.  Η  διαδικασία 

 αυτή αποσκοπεί στην επανενσωμάτωση μέσω της αγοράς εργασίας. 

 Αναδύονται,  συνεπώς,  νέες  μορφές  ελέγχου  που  εμπεριέχονται  στους  θεσμούς  που 

 σχετίζονται  με  την  αγορά  εργασίας.  Μια  θεσμικά  εξαρτημένη  δομή  ελέγχου  συνίσταται,  κατά 

 τον  Beck,  στις  προδιαγραφές  που  θέτει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα,  η  αγορά  εργασίας  και  το 

 κοινωνικό κράτος, οι οποίες: 

 «  εμφανίζονται  ως  μια  παρότρυνση  προς  τους  ανθρώπους  να  διαμορφώσουν 

 αυτόνομα  τη  ζωή  τους.  Μια  παρότρυνση  που  εμπεριέχει  όμως  και  την  απειλή 

 πως,  σε  διαφορετική  περίπτωση,  κινδυνεύουν  να  τιμωρηθούν  με  απώλειες 

 οικονομικής  υφής.  Οι  νομικοί  κανόνες  του  κοινωνικού  κράτους  κάνουν  το  άτομο 

 (και όχι την ομάδα) αποδέκτη κοινωνικών παροχών  ».  84 

 Σε  πιο  πρόσφατα  κείμενά  του  ο  Beck,  επιχειρεί  την  ανάπτυξη  μιας  αισιόδοξης 

 οπτικής  της  εξατομίκευσης  που  βασίζεται  στην  αμφιθυμία  μεταξύ  απελευθερωμένης 

 συνείδησης  και  θεσμικής  εξάρτησης.  Διατυπώνει  πως  η  σύγχρονη  εξατομίκευση  είναι 

 μη-εντάξιμη  και  οραματίζεται  έναν  ιδανικό  τύπο  εξατομίκευσης,  βασισμένος  στην  διάθεση 

 της  ατομικής  απελευθέρωσης.  Θεωρεί  ότι  μια  νέα  μορφή  ατομισμού,  μπορεί  να  διακριθεί, 

 από  μορφές  ψευδούς  συνείδησης  που  διαμορφώνονται  από  το  νεοφιλελεύθερο  σχέδιο, 

 όπως  ο  «επιχειρηματικός  εαυτός»  85  .  Διαφαίνεται  έτσι  μια  σημαντική  οντολογική  θεώρηση 

 85  Beck U. (2001),  Ελευθερία ή καπιταλισμός  , σελ.100-2 
 84  Beck U. & Z. U. Erdmann (2000),  Μια Ζωή Δική μας,  σελ.11 
 83  Beck U. (1986), Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 36 
 82  Bauman Z. (2002),  Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά  της  , σελ.176 
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 του  εαυτού,  από  την  σκοπιά  του  Beck,  με  βάση  την  οποία,  μπορεί  να  γίνει  διάκριση  μεταξύ 

 της  «ψευδούς»  συνείδησης  και  αυτής  που  βασίζεται  σε  μια  «πραγματικότητα».  Επιπλέον, 

 μπορούμε  να  συμπεράνουμε,  ότι  η  υποκειμενικότητα,  προκειμένου  να  παίξει  ρόλο  στα 

 συστήματα  κυριαρχίας,  πρέπει  να  είναι  ψευδής  και  κατασκευασμένη  86  .  Καθώς  η 

 εξατομικευμένη  συνείδηση  θεωρείται  ότι  επηρεάζει  τη  δομή,  η  έννοια  του  εαυτού  νοείται  ως 

 παραγωγική.  Άρα,  οι  πολιτικές  που  διαμορφώνουν  μορφές  ελέγχου  έχουν  μια  πραγματική 

 βάση. 

 Ο  Bauman  έχει  μια  παρόμοια  θέση  για  την  ανάπτυξη  των  νεοφιλελεύθερων 

 πολιτικών.  Εντοπίζει  ότι  διαμορφώνεται  ένα  είδος  φαύλου  κύκλου  μεταξύ  της  κοινωνίας  που 

 εξατομικεύεται  και  των  πολιτικών  της  ιδιωτικοποίησης.  Οπως  διατυπώνει:  «  Μία  ολοένα  και 

 πιο  ιδιωτικοποιημένη  ζωή  τρέφει  αδιαφορία  για  την  πολιτική.  Και  η  πολιτική,  ανεξέλεγκτη, 

 επεκτείνει  την  ιδιωτικοποίηση  προκαλώντας  ακόμη  μεγαλύτερη  αδιαφορία  »  87  .  Η  αδιαφορία 

 εδώ  εκλαμβάνεται  ως  μη  συμμετοχή  στα  κοινά,  εφόσον  κυριαρχεί  η  αντίληψη  της 

 γενικευμένης ιδιωτικοποίησης της ζωής και η απώλεια της αίσθησης μια κοινής μοίρας  88  . 

 Σε  διαφοροποίηση  με  αυτή  την  οπτική,  οι  μορφές  ελέγχου  που  αναδεικνύονται  για  την 

 ενσωμάτωση,  διερευνώνται  από  μελετητές  που  ακολουθούν  το  ύστερο  έργο  του  Foucault, 

 στο  πλαίσιο  των  μελετών  της  κυβερνητικής.  Με  βάση  αυτές  τις  οπτικές,  ο  εαυτός  νοείται 

 πάντοτε  «εν  σχέσει».  Δεν  υπάρχει  µια  ουσία  εαυτού  ·  δεν  νοείται  ως  ιστορικό  παράγωγο 

 αλλά  ως  ένα  ιστορικό  «αποτέλεσµα»  89  .  Με  αυτή  την  έννοια,  υπό  ορισμένους  παράγοντες 

 που  αλληλεπιδρούν,  ο  εαυτός  (ανά)κατασκευάζεται.  Ανάμεσα  σε  αυτούς  τους  παράγοντες 

 συμπεριλαμβάνονται  οι  ορθολογικότητες  που  αναπτύσσονται  από  τους  τρόπους 

 διακυβέρνησης.  Άρα,  οι  μορφές  ελέγχου,  ακολουθώντας  αυτή  την  οπτική,  αναλύονται  με 

 βάση  τις  ορθολογικότητες  που  αναπτύσσονται,  και  τα  καθεστώτα  αλήθειας  που 

 κατασκευάζουν.  Έτσι  δεν  υπάρχει  κάτι  το  ψευδές,  στην  κατασκευή  του  υποκειμένου, 

 ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάτι το ουσιωδώς «αληθές». 

 Η  θεωρία  του  Beck  για  την  εξατομίκευση  αποτυγχάνει  να  φωτίσει  τις  μορφές 

 κοινωνικού  ελέγχου  που  αναπτύσσονται  για  την  επανενσωμάτωση,  καθώς  δεν  συνδυάζει 

 τους  θεσμικούς  μετασχηματισμούς  με  το  κυρίαρχο  πλαίσιο  διακυβέρνησης  στις  δυτικές 

 κοινωνίες  των  τελευταίων  δεκαετιών.  Αντίθετα,  έχει  υποστηριχθεί,  ότι  η  θέση  της 

 εξατομίκευσης,  όσο  παρουσιάζεται  ως  μια  αντικειμενική  ή/και  αναπόφευκτη  διαδικασία, 

 τροφοδοτεί  την  τρέχουσα  πολιτική  ρητορική  που  κυριαρχεί  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  90  .  Στη 

 συνέχεια  θα  εξεταστεί  το  ερώτημα,  πάνω  σε  ποιες  λογικές  βασίζονται  οι  νέες  μορφές 

 κοινωνικού  ελέγχου,  πως  λειτουργούν  και  πως  εφαρμόζονται.  Αυτό  προϋποθέτει  ένα 

 θεωρητικό  πλαίσιο  διαφορετικό  από  αυτό  που  θέτει  ο  Beck  και  οι  σύγχρονοι  κοινωνιολόγοι 

 90  Brannen Julia & Nilsen Ann (2005), Individualisation,  choice and structure: a discussion of current 
 trends in sociological analysis, p. 422-4 

 89  Για την έννοια του εαυτού στο ύστερο έργο του Foucault βλ. Τζανάκης Μ. (2020) «Η έννοια του εαυτού 
 στο ύστερο έργο του Michel Foucault», δοκιμές, τεύχος 22-24, ΄Ανοιξη 2020 σσ. 49-64 

 88  Bauman Z. (1998) ό.π, σελ. 37-45 
 87  Bauman Z. (1998),  Και πάλι μόνοι. Η ηθική μετά την  βεβαιότητα  , σελ.42 

 86  βλ. σχετικά με την κριτική στην κοινωνιο-κριτική (Socio-critique) Rose Nikolas (1999),  Governing the 
 Soul: The Shaping of the Private Self  , p.3,4 
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 στους οποίους έγινε αναφορά. 
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 Κεφ. 2 Διακυβέρνηση και ατομική ευθύνη 

 Μέχρι  τώρα  η  εξατομίκευση  περιεγράφηκε  ως  μια  διαδικασία,  αποτέλεσμα  θεσμικών 

 μετασχηματισμών  μιας  δεδομένης  ιστορικής  εξέλιξης  στο  πλαίσιο  της  μετανεωτερικότητας 

 (ή  της  δεύτερης  νεωτερικότητας  κατά  τον  Beck).  Επισημάνθηκε  ότι  αυτή  η  διαδικασία 

 σημαίνει  τη  μετατόπιση  της  ευθύνης  από  κεντρικούς  θεσμούς  εξουσίας  σε  κοινωνικές 

 μονάδες.  Σε  αυτό  το  κεφάλαιο,  η  εξατομίκευση  –  και  κατ’  επέκταση  η  ατομική  ευθύνη  – 

 επιχειρείται  να  ερμηνευτεί  ως  ένα  χαρακτηριστικό  στοιχείο  του  σύγχρονου  τρόπου 

 διακυβέρνησης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  μπορούν  να  εξεταστούν  οι  μορφές  ελέγχου  που 

 επιδρούν  στην  ενσωμάτωση  μέσω  της  εργασίας.  Το  θεωρητικό  πρίσμα  που  το  επιτρέπει 

 αυτό,  είναι  η  οπτική  του  Foucault  σχετικά  με  την  «governmentality»  91  και  την  έννοια  της 

 «υποκειμενοποίησης»,  που  επεξεργάστηκαν  περεταίρω  στοχαστές  που  ακολουθούν  το 

 έργο  του  Foucault,  όπως  ο  Thomas  Lemke  και  ο  Nikolas  Rose,  αλλά  και  συνάδελφοί  του 

 όπως ο Ewald, ο Donzelot κα. 

 2.1 Κυβερνητική και βιοπολιτική 

 Μια  ιδιαιτερότητα  στην  οπτική  του  Foucault  είναι  ότι  δεν  αντιλαμβάνεται  ως  μια 

 ιστορική  τομή  την  νεωτερικότητα,  στη  βάση  της  οποίας  οφείλει  να  αναπτυχθεί  μια  μέθοδος 

 μελέτης  της  κοινωνικής  πραγματικότητας  ιστορικά.  Συνεπώς,  η  έννοια  της 

 «μετανεωτερικότητας»  δεν  προσδίδει  κάποια  βάση  ανάλυσης  για  τη  μελέτη  των  σύγχρονων 

 κοινωνιών,  σε  αντίθεση  με  τους  κοινωνιολόγους  που  αναφέρθηκαν  προηγουμένως.  Η 

 θεωρία  της  κυβερνητικής  βασίζεται  περισσότερο  σε  μια  ιστορική  εξέλιξη  ορθολογικοτήτων, 

 παρά  σε  μια  ιστορική  κοινωνιολογία  κοινωνικών  δομών  και  θεσμών.  Αντλεί  δεδομένα  από 

 «πρακτικές»,  «τεχνολογίες»  και  «ορθολογικότητες»  εξουσίας  που  αναπτύχθηκαν  και  σε 

 προνεωτερικές ιστορικές περιόδους. Όπως ο ίδιος διατυπώνει: 

 «  Ακόμα  κι  αν  ο  διαφωτισμός  αποτελεί  μια  σημαντική  φάση  στην  ιστορία  μας  και 

 στην  ανάπτυξη  πολιτικών  τεχνολογιών,  νομίζω  πρέπει  να  αναφερθούμε  σε  πολύ 

 πιο  απομακρυσμένες  διαδικασίες  αν  θέλουμε  να  κατανοήσουμε  πώς 

 παγιδευτήκαμε στην ιστορία μας  ».  92 

 Στο  έργο  του  εξετάζει  συγκεκριμένες  «ορθολογικότητες»  πάνω  στις  οποίες  βασίζονται 

 μορφές  διακυβέρνησης.  Ορθολογικότητες  που  αναπτύσσονται  σε  διάφορα  πεδία  τα  οποία 

 έχουν  αναφορά  σε  μια  θεμελιωμένη  εμπειρία  (όπως  η  τρέλα,  η  αρρώστια,  ο  θάνατος,  το 

 έγκλημα,  η  σεξουαλικότητα).  Διακρίνει  μια  ιστορική  τομή,  μια  ασυνέχεια  στην  πολιτική 

 πρακτική  που  σηματοδοτείται  από  μια  συγκεκριμένη,  σύγχρονη  μορφή  εξουσίας 

 «  προσανατολισμένη  στη  ζωή  ».  Είναι  μια  πολιτική  βασισμένη  στην  εξουσία  επί  της  ζωής,  η 

 92  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 210 
 91  Στο εξής  ο όρος «κυβερνητική» χρησιμοποιείται για  την μετάφραση του όρου  «governmentality» 
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 οποία  εκφράζεται  με  την  έννοια  της  «βιοπολιτικής».  Η  βιοπολιτική  αποτελεί  μια  τέχνη  της 

 διακυβέρνησης  που  σχετίζεται  τόσο  με  πρακτικές  που  στοχεύουν  στη  σωματική  πειθαρχία 

 (στην  πειθαρχία  το  μεμονωμένου  σώματος)  όσο  και  με  τον  έλεγχο  του  πληθυσμού  93  .  O 

 συνδυασμός  αυτών  των  δύο  διαστάσεων  είναι  η  βασική  προϋπόθεση  για  την  εγκαθίδρυση 

 του καπιταλισμού και τη σύσταση του εθνικού κράτους  94  . 

 Η  «τέχνη  της  διακυβέρνησης»,  σύμφωνα  με  τον  Foucault,  αφορά  έναν  τρόπο  σκέψης 

 που  αρχίζει  να  αποκρυσταλλώνεται  τον  16ο  αιώνα.  Αυτός  αμφισβητούσε  την  έννοια  της 

 κυριαρχίας  που  προϋπήρχε  και  ασκούταν  πρωτίστως  σε  μια  δεδομένη  επικράτεια  και 

 δευτερευόντως  στα  υποκείμενα  που  κατοικούν  σε  αυτήν.  Η  έννοια  της  διακυβέρνησης 

 δηλώνει  την  εστίαση  στον  έλεγχο  του  πληθυσμού,  δηλαδή  στη  διακυβέρνηση  των 

 υποκειμένων  95  .  Κατά  τον  18ο  αιώνα  αναδύθηκε  η  αναγκαιότητα  της  «  ορθής  διευθέτησης  » 

 προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  τον  πληθυσμό,  όπως  η  παραγωγή  πλούτου,  η  μακροζωία 

 του  πληθυσμού,  η  ικανότητά  του  να  διεξάγει  πόλεμο  και  να  συμμετέχει  στην  εργασία 

 κ.ο.κ  96  . 

 Έτσι,  η  κυβερνητική  εκφράζει  τη  λογική  97  (ή  τη  νοοτροπία  98  )  η  οποία  διέπει  την 

 άσκηση  της  σύγχρονης  πολιτικής  εξουσίας.  Ένα  σύνολο  θεσμών,  διαδικασιών,  τακτικών, 

 μηχανισμών  και  τεχνολογιών  διαμορφώνουν  ένα  πλέγμα  εξουσιών,  που  επιτρέπουν  τη 

 διακυβέρνηση  του  πληθυσμού.  Στην  οπτική  του  Foucault,  το  κράτος  δεν  αποτελεί  τον 

 κεντρικό  μηχανισμό  πάνω  στον  οποίο  βασίζεται  η  διακυβέρνηση.  Το  κράτος  αποτελεί  μια 

 μορφή  διακυβέρνησης,  ένα  μέσο  (ανάμεσα  σε  άλλα)  για  την  άσκησή  της.  Υπό  αυτό  το 

 πρίσμα,  η  έννοια  της  διακυβέρνησης  ως  τρόπος  μελέτης  της  άσκησης  πολιτικής  εξουσίας 

 επιτρέπει  την  αναγνώριση  μιας  «  ποικιλίας  δυνάμεων  »,  που  με  «  ετερογενείς  τρόπους  » 

 επιχειρούν να ρυθμίσουν τις ζωές των ανθρώπων για την επίτευξη των πολιτικών στόχων.  99 

 Οι  σκοποί  της  διακυβέρνησης  είναι  η  ευημερία  του  πληθυσμού,  η  βελτίωση  της 

 κατάστασής  του,  η  αύξηση  του  πλούτου  του,  η  μακροβιότητα  και  η  υγεία  του  100  .  Κατά 

 συνέπεια,  διαμορφώνονται  ορθολογικότητες,  ή  αλλιώς  «τεχνολογίες  διακυβέρνησης»,  που 

 διαμορφώνουν  πλέγματα  εξουσιών  σε  επιμέρους  τομείς  της  κοινωνικής  ζωής,  της 

 οικονομίας  της  παραγωγής  κοκ.  Εργαλεία  αυτής  της  διακυβέρνησης  είναι  ένα  φάσμα 

 πολύμορφων πρακτικών και όχι (αποκλειστικά) νόμοι ή δομές κυριαρχίας  101  . 

 101  ό.π. σελ.67-8 
 100  Foucault M. (2017),  Κυβερνολογική  , σελ. 66-7 
 99  Miller P. & Rose N. (2008), Governing the Present, p. 27 

 98  Miller  P.  &  Rose  N.  (2008),  Governing  the  Present  p.  27  και  Τσιώλης  Γ.  (2013)  «Η  κατασκευή  των 
 «απασχολήσιμων»  -  Προβληματισμοί  με  αφορμή  μία  εμπειρική  έρευνα  στο  πεδίο  της  συμβουλευτικής  για  την 
 ένταξη  στην  απασχόληση».  Στο  Σπυριδάκης  (επιμ.)  Ανεργία  και  εργασιακή  ανασφάλεια.  Όψεις  ενός  εμμένοντος 
 κινδύνου, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. σελ. 180 

 97  Ο  Κόρος  προτείνει  την  «κυβερνολογική»  ως  καλύτερη  μετάφραση  της  έννοιας  της 
 «  gouvernementalité  »,  καθώς  παραπέμπει  στη  δυνητικότητα  και  ικανότητα  διακυβέρνησης 
 (  gouvernement+al+ité  ) στο Foucault M. (2017),  Κυβερνολογική  ,  σελ. 45 

 96  Miller  P.  &  Rose  N.  (2008)  Governing  the  Present,  Administering  Economic,  Social  and  Personal  Life, 
 Polity Press  p. 27 

 95  Foucault M. (2017),  Κυβερνολογική (Διάλεξη της 1ης  Φεβρουαρίου 1978),  σελ.61-68 
 94  Lemke T. (2011), «Beyond Foucault From Biopolitics to the Government of Life»  ,  p. 166 
 93  Lemke T. (2011), «Beyond Foucault From Biopolitics to the Government of Life»  ,  p. 172-5 
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 2.2 Εξατομίκευση και Υποκειμενοποίηση 

 «Δεν  νομίζω  ότι  πρέπει  να  θεωρήσουμε  το  “νεωτερικό  κράτος”  ως  μια  οντότητα 

 που  αναπτύχθηκε  πάνω  από  τα  άτομα,  αγνοώντας  τι  είναι  αυτά  ακόμη  και  την 

 ίδια  τους  την  ύπαρξη,  αλλά  αντίθετα  ως  μια  πολύ  εξελιγμένη  δομή  στην  οποία  τα 

 άτομα  μπορούν  να  ενσωματωθούν,  υπό  μία  προϋπόθεση:  αυτή  η  ατομικότητα  θα 

 διαμορφωθεί  σε  μια  νέα  μορφή  και  θα  υποβληθεί  σε  ένα  σύνολο  πολύ 

 συγκεκριμένων προτύπων.»  102 

 Η  εξατομίκευση  εδώ,  εμφανίζεται  ως  μια  διαδικασία  αναδιαμόρφωσης  των 

 ατομικοτήτων,  προκειμένου  αυτά  να  ενσωματωθούν  στην  κρατική  δομή.  Το  ίδιο  το  κράτος 

 δεν  αγνοεί  την  ατομικότητα,  αντίθετα  την  αναγνωρίζει  προκειμένου  αυτή  να  υποβληθεί  σε 

 μια απαραίτητη μορφοποίηση. 

 Η  εξατομικευτική  εξουσία  του  νεωτερικού  κράτους  βασίζεται  στο  ότι  κατά  τη  σύστασή 

 του,  τον  18ο  αιώνα,  ενσωμάτωσε  μια  παλιά  τεχνική  εξουσίας  που  προέρχεται  από 

 χριστιανικούς  θεσμούς.  Εδώ,  ο  Foucault  αναφέρεται  συγκεκριμένα  σε  αυτό  που  ονομάζει 

 «παστορική  εξουσία»,  η  οποία  σε  αντίθεση  με  τη  νομική  εξουσία  ήταν  εξατομικευτική.  Η 

 παστορική  εξουσία  απευθύνεται  στο  άτομο,  στον  εσωτερικό  του  κόσμο  και  συνδέεται  με  μια 

 παραγωγή  αλήθειας:  την  αλήθεια  του  ατόμου  με  τον  εαυτό  του.  Μέσω  της  εξομολόγησης 

 και  της  εξερεύνησης  της  ψυχής,  οι  πάστορες  (ιερείς)  είχαν  τη  δυνατότητα  να  γνωρίζουν  την 

 εσωτερική  κατάσταση  των  ατόμων  και  να  εξουσιάζουν,  διαμορφώνοντας  μία  ηθική  σε 

 σχέση  με  τον  εαυτό  103  .  Η  επιρροή  του  χριστιανισμού  συνέβαλε  στον  μετασχηματισμό  των 

 ηθικών  αρχών  στις  δυτικές  κοινωνίες.  Η  «γνώση  του  εαυτού»,  συνδεόμενη  με  την  ασκητική 

 ηθική,  επισκίασε  τη  «φροντίδα  του  εαυτού»  η  οποία,  ως  ηθική  αξία,  ήταν  ιεραρχικά 

 ανώτερη  κατά  την  ελληνορωμαϊκή  αρχαιότητα  104  .  Η  παστορική  εξουσία,  σε  κοσμική  μορφή, 

 αντιπροσωπεύει μία από τις προϋποθέσεις που αποτελούν το σύγχρονο κράτος  105  . 

 Συνεπώς,  υποστηρίζει  ο  Foucault,  «  με  έναν  τρόπο  μπορούμε  να  δούμε  το  κράτος  ως 

 ένα  μοντέρνο  καλούπι  (matrix)  της  εξατομίκευσης  ή  μια  νέα  φόρμα  της  παστορικής 

 εξουσίας  »  106  .  Το  νεωτερικό  κράτος  έχει  μια  μοναδική  ιδιαιτερότητα  να  αθροίζει  (totalizing), 

 δια  μέσου  της  νομικής  εξουσίας  και  την  ίδια  στιγμή  να  εξατομικεύει  ,  μέσω  τεχνολογιών  που 

 κληρονομήθηκαν  από  την  παστορική  εξουσία  και  εξελίχθηκαν  σε  τεχνολογίες  της 

 σύγχρονης  διακυβέρνησης.  Αυτή  η  νέα  μορφή  εξουσίας  έχει  την  ικανότητα  να 

 κατηγοριοποιεί  το  άτομο,  και  ταυτόχρονα  να  το  χαρακτηρίζει  από  την  ατομικότητά  του.  Να 

 του  επιβάλλει  έναν  νόμο  αλήθειας,  βάσει  του  οποίου  οφείλει  να  αναγνωρίζει  τον  εαυτό  του 

 και να αναγνωρίζεται από τους άλλους  107  . 

 107  Lemke T. (2011), «Beyond Foucault From Biopolitics to the Government of Life»  ,  p. 174, παραπέμπει 

 106  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 214, βλ. επίσης Lemke T.  (2019), Foucault’s 
 Analysis of Modern Governmentality, p186 

 105  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, p.  186 
 104  Foucault M. (1988), «  Technologies of the Self»,  p.  22 
 103  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 214. 

 102  Foucault M., (1982), «The subject and power», p. 214. αναφέρεται και στο  Rose Nikolas (1999), 
 Governing the Soul: The Shaping of the Private Self  ,  p.1 
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 Οι  τεχνολογίες  που  σχετίζονται  με  την  διακυβέρνηση  της  συμπεριφοράς  του  ατόμου, 

 διακρίνονται  στις  τεχνολογίες  κυριαρχίας  (πχ.  θεσμοί  ή  νομικές  ρυθμίσεις  που  συμβάλλουν 

 στη  συγκρότηση  της  σχέσης  του  ατόμου  με  τον  εαυτό)  και  στις  τεχνολογίες  εαυτού.  Στο 

 πρώιμο  έργο  του,  ο  Foucault  ασχολήθηκε  με  τις  πρώτες.  Δηλαδή  με  τους  μηχανισμούς 

 γνώσης-εξουσίας  που  επιδρούν  στο  άτομο  «από  τα  έξω».  Ενώ  στο  ύστερο  έργο  του, 

 διευρύνοντας  την  οπτική  του,  εξετάζει  τη  διακυβέρνηση  ως  το  σημείο  στο  οποίο  τέμνονται 

 οι  τεχνολογίες  κυριαρχίας  με  τις  τεχνολογίες  εαυτού.  Η  σύγχρονη  διακυβέρνηση  δεν 

 ασκείται  με  έναν  τρόπο  εξαναγκασμού  των  ανθρώπων  «  να  κάνουν  αυτό  που  θέλει  ο 

 κυβερνήτης  ».  Βασίζεται  σε  μια  ευέλικτη  ισορροπία  αλληλοσυμπλήρωσης  και  σύγκρουσης 

 μεταξύ  τεχνικών  «  που  διασφαλίζουν  τον  εξαναγκασμό  »  και  σε  διαδικασίες  «  μέσω  των 

 οποίων  ο  εαυτός  κατασκευάζεται  ή  τροποποιείται  από  τον  ίδιο  τον  εαυτό»  108  ,  τις  τεχνολογίες 

 του εαυτού  . 

 Οι  τεχνολογίες  εαυτού  αναφέρονται  σε  διεργασίες  με  τις  οποίες  το  άτομο  ενεργεί  το 

 ίδιο  πάνω  στον  εαυτό  του.  Επιτρέπουν  στα  άτομα  να  «  πραγματοποιούν,  με  δικά  τους  μέσα, 

 έναν  ορισμένο  αριθμό  πράξεων  στο  σώμα  τους,  στις  ψυχές  τους,  στις  δικές  τους  σκέψεις, 

 στη  δική  τους  συμπεριφορά,  και  αυτό  με  τρόπο  που  να  μεταμορφώνονται  οι  ίδιοι,  να 

 τροποποιούνται  και  να  επιτυγχάνουν  μια  ορισμένη  κατάσταση  τελειότητας,  ευτυχίας, 

 αγνότητας,  υπερφυσικής  δύναμης  »  109  .  Οι  τεχνολογίες  εαυτού  σχετίζονται  με  την  ηθική  που 

 προσδιορίζει  μια  σχέση  του  ατόμου  με  τον  εαυτό  του.  Ο  Lemke  επισημαίνει  εμφατικά  ότι 

 είναι  πολύ  σημαντική,  στο  έργο  του  Foucault,  η  έννοια  των  τεχνολογιών  εαυτού,  καθώς 

 αυτές διακρίνονται από τις τεχνολογίες που επιδρούν εξωτερικά  110  . 

 Η  διαδικασία  κατά  την  οποία  το  άτομο  συγκροτείται  ως  υποκείμενο  ονομάζεται 

 «υποκειμενοποίηση»  111  .  Η  οπτική  της  κυβερνητικής  βασίζεται  στο  σχήμα 

 γνώση-εξουσία-υποκειμενικότητα.  Το  υποκείμενο  διαμορφώνεται  διαμέσου  της  επίδρασης 

 των  τεχνολογιών  κυριαρχίας  και  εαυτού.  Το  υποκείμενο  δεν  νοείται  ως  ουσία  αλλά  ως 

 μορφή.  Υπ’  αυτή  την  έννοια,  είναι  ένα  αποτέλεσμα  συνδιαμόρφωσης  τεχνολογιών 

 (ανάμεσα  σε  άλλα  ενδεχόμενα  αποτελέσματα)  και  όχι  μια  αυθύπαρκτη  οντότητα.  Συνεπώς, 

 η  μελέτη  της  κυβερνητικής  δεν  επικεντρώνεται  στο  υποκείμενο,  ούτε  μονάχα  στην  ανάλυση 

 των  βιο-λογικών  μηχανισμών.  Παράλληλα  με  τους  τελευταίους,  εξετάζεται  η  διαδικασία  που 

 συγκροτεί  το  υποκείμενο,  δηλαδή  η  υποκειμενοποίηση.  Έτσι,  είναι  δυνατή  η  εξέταση  της 

 υποκειμενικότητας  ως  ιστορική  κατασκευή  112  .  Επίσης,  είναι  εφικτό  να  γίνει  κατανοητός  ο 

 αντίκτυπος  του  ελέγχου  και  των  κατευθυνόμενων  διαδικασιών  επί  της  ζωής,  σε 

 μεμονωμένους  και  συλλογικούς  δρώντες,  που  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  νέες  μορφές 

 ταυτότητας  113  . 

 113  Lemke T. (2011), «Beyond Foucault From Biopolitics to the Government of Life»  ,  p. 181 
 112  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, p.  196-8 
 111  μετάφραση του όρου subjectivation 
 110  Lemke T. (2011), «Beyond Foucault From Biopolitics to the Government of Life»  ,  p. 172-5 
 109  Foucault M. (1988), «  Technologies of the Self»,  p.18 

 108  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, p. 191-196 παραπέμπει στο 
 Foucault (1993), ‘About the Beginning of the Hermeneutics of the Self’ [1980], 203–4. 

 στο Foucault, Michel. (2000). Power, trans. R. Hurley et al., p. 331 
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 Η  οπτική  της  υποκειμενοποιησης  νοείται  ως  μια  παραγωγική  διαδικασία.  Δεν  είναι  μια 

 διαδικασία  που  απομονώνει  είτε  αναδιαμορφώνει  το  άτομο,  ως  κάτι  που  προϋπάρχει,  τη 

 διαδικασία  δηλαδή  που  περιγράφει  η  έννοια  της  εξατομίκευσης,  έτσι  όπως  αυτή  αναλύθηκε 

 στο  προηγούμενο  κεφάλαιο.  Είναι  μια  διαδικασία  που  αφορά  την  επιτηδευμένη  κατασκευή 

 μορφών  υποκειμενικότητας  με  στόχο  την  ενσωμάτωση.  Η  υποκειμενοποίηση  αποτελεί 

 προϋπόθεση  της  ενσωμάτωσης  114  .  Ενώ  η  εξατομίκευση,  θα  λέγαμε  με  βάση  την  οπτική  του 

 Foucault, μάλλον νοείται ως μια  μέθοδος  της κυβερνητικής  του σύγχρονου κράτους. 

 Μεθοδολογικά,  ο  Foucault  δεν  βλέπει  την  εξατομίκευση  σαν  αποτέλεσμα 

 μετασχηματισμού  των  θεσμών.  Αντίστροφα,  εξετάζει  νομικές  και  πολιτικές  μορφές 

 θεσμοποίησης  που  βασίζονται  σε  ιστορικές  μορφές  υποκειμενοποίησης.  Το  κράτος  δεν 

 αποτελεί  απλά  μια  δομή,  αλλά  ενέχει  ταυτόχρονα  εξατομικευτικές  και  αθροιστικές  μορφές 

 εξουσίας  115  .  Έτσι,  η  εξατομίκευση  εδώ,  δεν  νοείται  ως  αποτέλεσμα  «αντικειμενικών» 

 ιστορικών  μετασχηματισμών,  αλλά  ως  πρακτική  που  ασκείται  στοχευμένα  από  την  πολιτική 

 εξουσία  και  μάλιστα  συνδέεται  άμεσα  με  τον  φιλελευθερισμό,  όπως  και  με  τον 

 νεοφιλελευθερισμό.  Καθώς  η  διακυβέρνηση  αντιπροσωπεύει  μια  ιστορική  μορφή  εξουσίας 

 που  λειτουργεί  μέσω  των  υποκειμένων  και  της  ελευθερίας  τους,  στη  θεωρία  του 

 φιλελευθερισμού  η  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  έχει  ρυθμιστικό  ρόλο.  Το  πρόταγμα  της 

 ατομικής ευθύνης αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης διακυβέρνησης. 

 2.3 Η αρχή της ατομικής ευθύνης στον πρώιμο φιλελευθερισμό 

 Για  τον  Foucault,  η  κυβερνητική  συνδέεται  άμεσα  με  τον  φιλελευθερισμό  ως 

 καθεστώς.  Ο  φιλελευθερισμός  θέτει  τον  «αυτοπεριορισμό  της  διακυβέρνησης»  που  διέπει 

 τη  σύγχρονη  διακυβερνητική  λογική.  Επισημαίνει  πως:  «μόνο  αν  γίνει  γνωστό  τι  ήταν  αυτό 

 το  καθεστώς  διακυβέρνησης  που  ονομάζεται  φιλελευθερισμός,  θα  μπορέσουμε  να 

 κατανοήσουμε  τι  είναι  η  βιοπολιτική»  116  .  Δεν  εκλαμβάνει  τον  φιλελευθερισμό  τόσο  ως 

 οικονομική  θεωρία,  πολιτική  ιδεολογία  ή  κοινωνική  ουτοπία  όσο,  ως  μια  μελετημένη 

 πρακτική.  Υποστηρίζει  ότι  «  Ο  φιλελευθερισμός  […]  πρέπει  να  αναλυθεί  ως  αρχή  και 

 μέθοδος του εξορθολογισμού της άσκησης της διακυβέρνησης  »  117  . 

 Ο  T.  Lemke,  συγκεντρώνοντας  κείμενα  συναδέλφων  και  συνεργατών  του  Foucault, 

 επιχειρεί  να  κάνει  μια  «  γενεαλογία  του  κράτους  πρόνοιας  »  118  .  Ένας  ιστορικός 

 μετασχηματισμός  συμβαίνει  το  δεύτερο  μισό  του  19ου  αιώνα,  όπου  οι  τεχνικές 

 διακυβέρνησης  του  κλασικού  φιλελευθερισμού  αναδιαμορφώνονται  προς  την  κατεύθυνση 

 του  κοινωνικού  κράτους.  Αυτή  η  αλλαγή  από  πολλούς  θεωρείται  ως  αποτέλεσμα  των 

 κοινωνικών  αγώνων  της  εργατικής  τάξης.  Όμως,  για  τον  Lemke,  οι  ιστορικές  αλλαγές  στο 

 κράτος,  δεν  μπορούν  να  διαχωριστούν  από  μια  επιστημολογικο-πολιτική  μετατόπιση 

 118  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, σελ.148 

 117  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, σελ.132 παραπέμπει σε Foucault, 
 1979m, ‘Course Summary’ [2008], 318. 

 116  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  38 
 115  ό.π. p. 213 και  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis  of Modern Governmentality, p.  117 
 114  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 214 
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 σχετικά  με  την  αντικειμενοποίηση  της  κοινωνίας.  Έτσι,  ακολουθώντας  την  οπτική  της 

 κυβερνητικής,  κάνει  μια  ανάλυση  των  «πολιτικών  ορθολογισμών»  που  ενυπάρχουν  στον 

 κλασικό  φιλελευθερισμό  και  εξετάζει  πώς  αυτοί  αναδιαμορφώνονται  με  την  ανάδυση  του 

 κοινωνικού  κράτους  119  .  Μέσα  από  αυτό  το  θεωρητικό  σχήμα,  μπορεί  να  εντοπιστεί  η  «  αρχή 

 της  ατομικής  ευθύνης  »  στον  κλασικό  φιλελευθερισμό,  εν  συνεχεία  η  μετεξέλιξή  της  σε 

 «  κοινωνική  ευθύνη  »  στο  πλαίσιο  του  κράτος  πρόνοιας  και,  τέλος,  η  επανεμφάνιση  της 

 ατομικής ευθύνης στον νεοφιλελευθερισμό. 

 Ο  κλασικός  φιλελευθερισμός,  σαν  στάδιο  κυβερνητικής  σκέψης,  εμφανίζεται  τον  18ο 

 αιώνα  και  θεωρεί  την  κοινωνία  ως  μια  (εθελοντική)  ένωση  ατόμων  με  ξεχωριστά  οικονομικά 

 και  πολιτικά  συμφέροντα.  Η  κοινωνία  των  πολιτών  νοείται  ως  το  άθροισμα  των  ατομικών 

 αλληλεπιδράσεων  και  ο  φιλελευθερισμός  προτάσσει  την  ατομική  «ελευθερία».  Η  ελευθερία, 

 ωστόσο,  δεν  αντιπροσωπεύει  μια  απόλυτη  αξία,  αλλά  αντίθετα,  παρέχει  ένα  μέσο  για  την 

 τέχνη  της  διακυβέρνησης.  Το  καθοριστικό  χαρακτηριστικό  του  φιλελευθερισμού,  σύμφωνα 

 με  τον  Lemke  είναι  ότι  τα  άτομα  θεωρούνται  ως  αντικείμενο  της  κυβερνητικής  πρακτικής  και, 

 ταυτόχρονα,  οι  απαραίτητοι  (εθελοντικοί)  συνεργοί  της.  Η  αγορά  λειτουργεί  σύμφωνα  με  την 

 πραγματική  της  φύση,  όταν  οι  μεμονωμένες  ενέργειες  των  ατόμων  διέπονται  από 

 (οικονομική)  ορθολογικότητα  με  βάση  το  ατομικό  συμφέρον  και  με  τέτοιον  τρόπο,  ώστε  να 

 συνάδουν με τις ορθολογικότητες της διακυβέρνησής τους  120  . 

 Ενώ  η  ισότητα  μεταξύ  πολιτών  κατοχυρώνεται  νομικά  μέσω  του  φιλελεύθερου 

 κράτους  (πολιτική  ισότητα),  στην  οικονομική  σφαίρα  η  ανισότητα  παραμένει.  Οι  κοινωνικές 

 ανισότητες  από  μόνες  τους  δεν  αποτελούν  πρόβλημα  για  τον  φιλελευθερισμό  121  .  Αντίθετά, 

 είναι  το  αποτέλεσμα  επιβράβευσης  ή  τιμωρίας  των  δρώντων  υποκειμένων  για  τα 

 πλεονεκτήματα  ή  τα  μειονεκτήματά  τους  και  έτσι  είναι  απαραίτητες  για  την  κοινωνική 

 πρόοδο.  Διαμορφώνουν  μια  ποικιλία  και  μια  ποικιλομορφία  που  είναι  στοιχεία  της  τάξης  της 

 δημιουργίας.  Η  φιλελεύθερη  τέχνη  διακυβέρνησης  βασίζει  την  αναγκαιότητα  και  την 

 δυνατότητά της στην ύπαρξη ανισοτήτων  122  . 

 Η  ελευθερία  της  ατομικής  βούλησης  και  η  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  βρίσκονται  στο 

 επίκεντρο  της  φιλελεύθερης  σκέψης.  Οι  αιτίες  της  ανισότητας  δεν  προκύπτουν  από  ένα 

 παραγωγικό  σύστημα,  αλλά  προέρχονται  από  τους  διαφορετικούς  τρόπους  με  τους 

 οποίους  τα  άτομα  χρησιμοποιούν  την  ελευθερία  τους.  Με  την  εξασφάλιση  ίσων  ελευθεριών, 

 το  κάθε  άτομο  θεωρείται  ατομικά  υπεύθυνο  για  τη  δική  του  ζωή.  Έτσι,  η  επίλυση  του 

 προβλήματος  των  ανισοτήτων,  δεν  νοείται  ως  αντιμετώπιση  της  κοινωνικής  αδικίας,  αλλά 

 ως  ο  καλύτερος  συντονισμός  των  επιθυμιών  και  η  διασφάλιση  της  συνύπαρξης  των 

 ελευθεριών  123  . 

 Σύμφωνα  με  τον  Foucault,  στον  φιλελευθερισμό  του  18ου  αιώνα  ο  ανταγωνισμός  στο 

 πλαίσιο  της  αγοράς  θεωρείται  ως  ένα  φυσικό  δεδομένο.  Με  αυτή  τη  λογική,  το  κράτος 

 123  ό  .π. σελ. 150 
 122  ό.π. σελ. 150 παραπομπή στο Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), σελ. 70–1 
 121  ό  .π. σελ. 150 
 120  ό  .π. σελ.  131, 141 
 119  ό  .π. σελ.147-8 
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 οφείλει  να  περιορίσει  την  παρέμβασή  του,  αφήνοντας  τον  ανταγωνισμό  να  δράσει 

 ελεύθερα.  Ο  κλασικός  φιλελευθερισμός  βασίζεται  σε  μια  νατουραλιστική  αντίληψη  της 

 κοινωνίας  και  των  νόμων  της  124  .  Ο  κοινωνικός  κόσμος  θεωρείται  ταυτόχρονα  φυσικός  και 

 δίκαιος.  Συνεπώς,  η  απόπειρα  διόρθωσης  των  κοινωνικών  σχέσεων  όχι  μόνο  έρχεται  σε 

 αντίθεση  με  τη  φυσική  αυτορρύθμιση  των  κοινωνικών  μηχανισμών,  αλλά  έρχεται  και  σε 

 αντίθεση  με  την  αρχή  της  δικαιοσύνης.  Οι  νομοθετικές  ρυθμίσεις  υπόκεινται  στις  αρχές  του 

 φυσικού  νόμου,  στις  οποίες  προσδίδουν  δεσμευτική  ισχύ.  Ο  νόμος  έχει  την  αποκλειστική 

 λειτουργία  της  διασφάλισης  της  συνύπαρξης  των  ελευθεριών.  Αναγκαστικά,  ο  νόμος  δεν 

 περιορίζει,  αλλά  έχει  αρνητικό  χαρακτήρα.  Θεωρείται  αδύνατο  να  αναγκάσει  κανείς  τους 

 ανθρώπους  να  κάνουν  οτιδήποτε.  Η  λειτουργία  του  νόμου  έγκειται  στο  να  τους  εμποδίσει 

 να ενεργούν ακατάλληλα  125  . 

 Προκειμένου  οι  μεμονωμένες  ενέργειες  των  υποκειμένων  να  είναι  συμβατές  με  τον 

 ορθολογισμό  της  διακυβέρνησης,  είναι  απαραίτητο  να  δοθεί  στην  ελευθερία  τους  μια 

 συγκεκριμένη  μορφή.  Ο  φιλελευθερισμός  οργανώνει  τις  συνθήκες  υπό  τις  οποίες  τα  άτομα 

 είναι  σε  θέση  να  είναι  ελεύθερα.  Αλλά  για  να  διεκδικήσει  την  ελευθερία  σε  αυτήν  τη  μορφή, 

 δεν  μπορεί  να  προσφύγει  στον  εξαναγκασμό  και  τη  βία  και  πρέπει  να  παραιτηθεί  από  την 

 εφαρμογή  κεντρικών  μηχανισμών  εξουσίας  του  κράτους.  Έτσι,  οι  υποχρεώσεις  εξωθούνται 

 από την αρνητικότητα του νόμου, μετατοπίζονται όμως  στο θετικό πεδίο της ηθικής  126  . 

 Ο  φιλελευθερισμός  μέσω  της  ηθικής  ρυθμίζει  τις  κοινωνικές  σχέσεις.  Εφόσον  τα 

 άτομα  θεωρούνται  ελεύθερα,  οι  ανισότητες  θεωρούνται  αποτέλεσμα  λανθασμένης  χρήσης 

 της  ελευθερίας  τους.  Η  ευθύνη  για  την  κατάσταση  της  φτώχειας  βαραίνει,  ηθικά  και  ατομικά, 

 τους  ίδιους  τους  φτωχούς,  εφόσον  αποτελεί  συνέπεια  ατομικής  θέλησης  και  υποκειμενικής 

 διάθεσης.  Αυτή  η  ερμηνεία  προσδίδει  σαν  λύση  για  την  εξάλειψη  της  φτώχειας  τη 

 μεταμόρφωση  της  προσωπικής  βούλησης  και  την  αλλαγή  συμπεριφοράς,  δηλαδή  μια  ηθική 

 μετατόπιση.  Έτσι,  η  ατομική  ευθύνη  παίζει  τον  ρόλο  ηθικής  επιταγής.  Προσφέρει  μια 

 φιλελεύθερη στρατηγική ηθικοποίησης  127  . 

 Αυτή  η  διάκριση  μεταξύ  νόμου  και  ηθικής,  μπορεί  να  γίνει  κατανοητή  μέσα  από  την 

 πρακτική  της  φιλανθρωπίας.  Ποικίλες  πρακτικές  πρόνοιας  και  φιλανθρωπίας  αποτελούν 

 αναπόσπαστο  στοιχείο  της  πολιτικής  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  φιλελευθερισμό.  Μια 

 ηθική  επιταγή  και  όχι  κάποια  νομική  δέσμευση  βαραίνει  και  τους  πλούσιους  έναντι  των 

 φτωχών.  Η  κοινωνική  υποχρέωση  της  φιλανθρωπίας  δεν  θα  μπορούσε  να  αποτελεί 

 δέσμευση  βάσει  νόμου.  Ωστόσο  υπάρχει  σαν  ηθική  υποχρέωση  και  αυτό  είναι  εμφανές 

 μέσα  από  την  πρακτική  της  φιλανθρωπίας,  η  οποία  είναι  αρκετά  διαδεδομένη  ήδη  από  τον 

 18ο και 19ο αιώνα  128  . 

 Συνεπώς,  υπάρχει  ένας  διαχωρισμός  μεταξύ  νόμου  και  ηθικής  που  καθορίζει  τον 

 128  Lemke T.  (2019) ό.π.  σελ.152 παραπέμπει στον Ewald,  Ibid.,  70–9. 
 127  Lemke T.  (2019) ό.π.  σελ.151 παραπέμπει στον Ewald,  Ibid., 65 
 126  Lemke T.  (2019) ό.π.  σελ.141, 152 παραπέμπει στον  Ewald, Ibid., 57. 

 125  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality:  σελ.149-51  και παραπέμπει στον 
 Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), 57–63 

 124  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  126 
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 φιλελευθερισμό  και  είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  του.  Αυτά  τα  δύο  πεδία  δεν 

 μπορούν  να  βρίσκονται  σε  ανταγωνισμό,  αλλά  σε  αρμονία.  Η  φιλελεύθερη  έννοια  της 

 αρμονίας  «  είναι  ότι  η  ηθική  συνάδει  με  το  νόμο,  ο  νόμος  με  την  οικονομία  »  129  και  όλα  μαζί 

 υπόκεινται  στους  φυσικούς  νόμους  της  κοινωνίας.  Ένας  εθελοντικός  ηθικός  δεσμός  ενώνει 

 τους  ανθρώπους,  που  διαχωρίζονται  από  τα  οικονομικά  τους  συμφέροντα  και  λειτουργεί 

 παράλληλα,  αλλά  και  συμπληρωματικά,  με  τη  νομοθετική  εξουσία  130  .  Ηθική  και  νόμος, 

 λοιπόν,  είναι  δύο  αλληλένδετες  κυβερνητικές  λογικές  στον  φιλελευθερισμό.  Η  ηθική  επιταγή 

 προσδιορίζεται  από  την  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  και  είναι  βασισμένη  στον  διαχωρισμό 

 μεταξύ νόμου και ηθικής. 

 Η  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  για  τους  φτωχούς  και  τη  φτώχεια  τους  βασίζεται  σε  μία 

 σημαντική  επιστημολογική  προϋπόθεση:  ότι  η  φτώχεια  ταυτίζεται  με  την  ανεργία  κι 

 επομένως  ότι  η  εργασία  αποτελεί  τη  λύση  απέναντι  στη  φτώχεια.  Φτώχεια  και  εργασία 

 έχουν  μια  αυστηρή  και  πρακτική  σύνδεση  στον  κλασικό  φιλελευθερισμό.  Προκειμένου  να 

 λειτουργήσει  η  ηθική  επιταγή  της  ατομικής  ευθύνης  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  οι  φτωχοί  είναι 

 φτωχοί  επειδή  δεν  εργάζονται  και  δεν  ψάχνουν  για  εργασία  «  επειδή  είναι  τεμπέληδες  »  131  . 

 Επειδή  δεν  κάνουν  σωστή  χρήση  της  ελευθερίας  τους,  αναζητώντας  δηλαδή  εργασία  για  να 

 αποφύγουν τη φτώχεια  132  . 

 Η  νομοθεσία  κοινωνικής  πολιτικής  που  θεσπίζει  δικαιώματα  υποστήριξης  θεωρείται 

 λανθασμένη  κατά  τον  πρώιμο  φιλελευθερισμό.  Αφενός,  από  οικονομικής  άποψης,  θα 

 σήμαινε  την  αποτροπή  αναζήτησης  εργασίας  από  τους  ανέργους.  Αφετέρου,  από  άποψη 

 ηθικής,  θα  καθιστούσε  τους  φτωχούς  εξαρτημένους  από  την  κοινωνική  πολιτική,  κάτι  που 

 θα  σήμαινε  περιορισμό  της  ελευθερίας  133  .  Άρα,  η  λύση  στο  πρόβλημα  της  φτώχειας 

 περιλαμβάνει  μόνο  την  εξάλειψη  όλων  των  εμποδίων  που  εμποδίζουν  την  πρόσβαση  σε 

 μια  ελεύθερη  αγορά  εργασίας,  έτσι  ώστε  ο  φτωχός  πληθυσμός  να  μπορεί  να  ενταχθεί  στον 

 κύκλο παραγωγής  134  . 

 Σύμφωνα  με  τους  Procacci  και  Donzelot,  αυτή  η  αντίληψη  της  σύνδεσης  της  εργασίας 

 με  τη  φτώχεια,  συνάντησε  μια  ιστορική  αποτυχία,  καθώς  βασιζόταν  σε  μια  παραδοξότητα. 

 Την  παραδοξότητα  ότι,  ο  φιλελευθερισμός  δεν  μπορούσε  να  εξαλείψει  τη  φτώχεια,  στο 

 βαθμό  που  αυτή,  αποτελούσε  προϋπόθεση  για  την  εξασφάλιση  φθηνού  εργατικού 

 δυναμικού,  και  κατείχε  έναν  ηθικό-παιδευτικό  ρόλο  για  την  σωστή  χρήση  της  ελευθερίας.  Η 

 υπόσχεση  του  φιλελευθερισμού  να  διαλύσει  τη  φτώχεια  μέσω  της  εργασίας  δεν 

 ολοκληρώθηκε  καθώς  ο  βιομηχανικός  καπιταλισμός  και  η  ελεύθερη  αγορά,  όχι  μόνο  δεν 

 απορρόφησαν παλιές μορφές φτώχειας, αλλά δημιούργησαν νέες  135  . 

 Η  ανάδυση  της  μαζικής  φτώχειας  οδήγησε  στην  ανάγκη  αλλαγής  κυβερνητικού 

 παραδείγματος.  Εμφανίστηκε  έντονα  μια  ασυμμετρία  μεταξύ  πολιτικής  ισότητας  και 

 135  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 154 παραπέμπει σε  Procacci, Gouverner la misère (1993), 41–64. 
 134  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.  154  παραπέμπει σε Procacci,  Gouverner la misère (1993), 41–64. 
 133  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.  152 
 132  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.153-4 και παραπέμπει στον Ewald, (1986a), 70–1 
 131  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.153-4 και παραπέμπει στον Ewald, (1986a), 70–1 
 130  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.149-51 και παραπέμπει στον Ewald, (1986a), 70–1 
 129  Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), 70–1 σημείωση του Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.151 
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 οικονομικής  ανισότητας.  Το  φιλελεύθερο  καθεστώς  είχε  καταστήσει  τους  φτωχούς  σε  ηθικά 

 και  νομικά  αυτόνομα  υποκείμενα,  τα  οποία  δεν  θα  μπορούσαν  να  αντιμετωπιστούν  με 

 πατριαρχικά  ή  κατασταλτικά  μέσα  του  παρελθόντος.  Τα  επαναστατικά  αιτήματα  ήταν 

 επόμενο  να  ζητήσουν  δικαιώματα  στην  εργασία,  νομικά  κατοχυρωμένα  .  Έτσι,  ήταν  επείγον 

 να διαχωριστεί η φτώχεια από την εργασία και τα δικαιώματά της  136  . 

 Ο  φιλελεύθερος  ορθολογισμός  άλλαξε  αποφασιστικά  κατά  τη  διάρκεια  του  19ου 

 αιώνα,  ενώ  ο  στενός  δεσμός  μεταξύ  της  φτώχειας  και  της  εργασίας  σχετικοποιήθηκε  ξανά 

 και  ξανά.  Ένας  χαρακτηρισμός  «ανευθυνότητας»  και  «(αυτο-)αμέλειας»  των  εργαζομένων 

 αποτέλεσε  τώρα  μια  μόνιμη  αμετάβλητη  σταθερά.  Έτσι,  η  πολιτική  της  ασφάλειας  βρήκε 

 έδαφος  μέσα  από  την  οικονομία  των  αφεντικών  (patronage  economy),  η  οποία  κατά  τον 

 Ewald αποτέλεσε τον τρόπο διαχείρισης στη βιομηχανία  137  . 

 Με  τον  σχηματισμό  των  τάξεων,  η  αρχή  της  ευθύνης  μετατοπίζεται  από  τους 

 εργαζόμενους  στους  εργοδότες.  Ενώ  παραμένει  στην  ιδιωτική  σφαίρα,  δεν  αποτελεί  πια 

 ένα  ατομικό  θέμα,  αλλά  το  καθήκον  της  μιας  τάξης  προς  την  άλλη.  Η  ταξική  διαίρεση  και  η 

 οικονομία  των  αφεντικών  (patronage  economy)  γίνονται  ένα  στοιχειώδες  συστατικό  της 

 φιλελεύθερης  διακυβέρνησης  που  απέχει  πολύ  από  τον  κλασικό  φιλελευθερισμό. 

 Αποτελούν  τη  βάση  για  την  πολιτική  της  ασφάλειας.  Η  τελευταία  στοχεύει  τόσο  στην 

 εκμετάλλευση  (των  εργαζομένων  από  τους  εργοδότες)  όσο  και  στην  υποταγή  στην  πολιτική 

 εξουσία,  καθώς  οι  εργοδότες  έγιναν  φορείς  της  πολιτικής  εξουσίας  στη  σφαίρα  του 

 ιδιωτικού  138  . 

 2.4 Κοινωνικό κράτος και κοινωνική ευθύνη 

 Με  την  ανάδυση  της  «κοινωνίας  της  ασφάλειας»,  ο  τρόπος  ρύθμισης  που  είχε  σαν 

 βάση  την  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  άλλαξε  ριζικά.  Η  άνοδος  του  βιομηχανικού 

 καπιταλισμού  και  οι  οικονομικές  και  κοινωνικές  του  συνέπειες  οδήγησαν  στην  αποκήρυξη 

 αντιλήψεων  του  κλασικού  φιλελευθερισμού.  Οι  πολιτικοί  ορθολογισμοί  της  διακυβέρνησης 

 τροποποιήθηκαν  χάριν  ενός  διαφορετικού  τρόπου  θέασης  της  κοινωνίας  με  την  επιρροή 

 των  ανθρωπιστικών  επιστημών.  Κατά  το  δεύτερο  μισό  του  19ου  αιώνα,  το  σημείο 

 αναφοράς  έγινε  η  κοινωνία  και  οι  υποχρεώσεις  της  και  όχι  η  ατομική  και  προσωπική 

 ευθύνη.  Καθοριστικό  ρόλο  σε  αυτό  έπαιξε  η  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  της  ασφάλισης,  που 

 τροποποίησε ριζικά τον ορθολογισμό της νομοθετικής εξουσίας  139  . 

 Με  την  ανάπτυξη  της  βιομηχανίας,  εμφανίστηκε  το  πρόβλημα  των  ατυχημάτων  στην 

 παραγωγή.  Κατέστη  σαφές  ότι  τα  ατυχήματα  δεν  είναι  έκτακτα  γεγονότα,  αλλά  μια 

 139  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 158-9 παραπέμπει σε. σε Foucault, 1977f, ‘14 January 1976’ [2003], 
 37–40; Foucault, 1975a, Discipline and Punish [1995], 17–23, Donzelot, L’invention du social (1984), 67–72, 
 Ewald, ‘Insurance and Risk’ (1991a), 209; 

 138  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 155-8 παραπέμπει σε Donzelot, The Policing of Families (1979), Donzelot, 
 L’invention du social (1984), Procacci, ‘Social Economy and the Government of Poverty’ (1991), Procacci, 
 Gouverner la misère (1993), Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a) 

 137  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 156 και παραπέμπει σε Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), 129 

 136  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 155 παραπέμπει σε Donzelot, L’invention du social (1984), 33–49. και 
 Donzelot, The Policing of Families (1979), 53–8 
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 κανονικότητα.  Σε  όλο  το  φάσμα  της  βιομηχανικής  κοινωνίας,  ατυχήματα  προκύπτουν  από 

 καθημερινές  λειτουργίες  και  ακολουθούν  στατιστικά  πρότυπα.  Αποτελούν  το  «  τίμημα  της 

 προόδου  »,  καθώς  συμβαίνουν  τακτικά  στις  δραστηριότητες,  αλλά  η  κατάληξη  είναι  ένα 

 καθολικό  όφελος.  Η  πραγματικότητα  των  βιομηχανικών  ατυχημάτων  εγκαθίδρυσε  ένα 

 πρίσμα  «αντικειμενικής  ποιότητας»,  καθώς  η  υπαιτιότητα  του  ατυχήματος  δεν  μπορούσε  να 

 καταλογιστεί  ατομικά.  Η  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  κατέστη  ασαφής  και  ανεπαρκής,  καθώς 

 τα  ατυχήματα  δεν  μπορούσαν  να  εξηγηθούν  ως  μια  εξαίρεση  που  προκύπτει  από  μη 

 ορθολογική  συμπεριφορά  ενός  ατόμου.  Αντίθετα,  η  αλληλεξάρτηση  ενεργειών  που 

 διαφεύγουν  της  ατομικής  βούλησης  μεταφέρθηκε  στο  προσκήνιο.  Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  η 

 προστασία  απέναντι  στα  ατυχήματα  ανταποκρίνεται  απέναντι  σε  ένα  συλλογικό,  διαταξικό 

 όφελος,  που  διαμορφώνει  μια  νέα  ορθολογικότητα:  την  ασφάλεια  της  κοινωνίας  απέναντι 

 στον  κοινωνικό  κίνδυνο:  «Η  κοινωνική  ασφάλιση  είναι  επίσης  μια  ασφάλιση  κατά  των 

 επαναστάσεων».  140  Πάνω  σε  αυτή  τη  λογικη,  οι  συνεργάτες  του  Foucault  μιλάνε  για  την 

 ανάδυση της κοινωνίας της ασφάλειας. 

 Η  αρχή  της  φιλελεύθερης  δικαιοσύνης  υπέστη  μια  τροποποίηση  κατ’  αυτόν  τον 

 τρόπο.  Στον  βαθμό  που  η  ατομική  ευθύνη  αναστέλλεται,  η  φυσική  δικαιοσύνη 

 αποδεικνύεται  ξεπερασμένη.  Οι  ανισότητες  δεν  μπορούσαν  να  αιτιολογηθούν  βάσει 

 λανθασμένης  ατομικής  συμπεριφοράς  πλέον.  Ο  ρόλος  της  δικαιοσύνης  στράφηκε  από 

 υπεράσπιση  της  «φυσικής»-ατομικής  ενέργειας,  στην  κατανομή  των  κοινωνικών 

 επιβαρύνσεων  και  του  κινδύνου.  Έτσι  και  η  φύση  του  νόμου  τροποποιήθηκε.  Δεν 

 περιοριζόταν  πλέον  στον  συντονισμό  και  στην  προστασία  των  ατομικών  ελευθεριών.  Ο 

 νόμος  έγινε  κανονιστικός:  δεν  έκανε  πλέον  απαγορεύσεις,  αλλά  όριζε  τι  πρέπει  να  γίνει. 

 Έτσι,  ο  διαχωρισμός  μεταξύ  νόμου  και  ηθικής,  που  αποτελούσε  βάση  της  αρχής  της 

 ατομικής  ευθύνης  εγκαταλείφθηκε.  Ο  ηθικός  δεσμός  που  ένωνε  τους  άνισους  μεταξύ  τους 

 ανθρώπους,  πλαισιώθηκε  από  έναν  κοινωνικό  δεσμό  απαραίτητο  για  την  αντιμετώπιση  των 

 αντικειμενικών  κινδύνων.  Στον  κλασικό  φιλελευθερισμό,  ο  νομικός  λόγος  (Juridical  reason), 

 προϋπέθετε  ότι  για  το  ατύχημα  υπήρχε  αιτιότητα  μιας  συγκεκριμένης  συμπεριφοράς  και 

 στόχευε  να  ανακαλύψει  τον  υπεύθυνο  για  την  κάλυψη  μέσω  αποζημίωσης.  Αντίθετα  ο 

 «ασφαλιστικός  λόγος  (insurantial  reason)»,  λαμβάνει  σαν  δεδομένα  γεγονότα  που 

 αξιολογούνται  ως  αντικειμενικά  ,  βάσει  στατιστικής  και  πιθανοτήτων.  Παραδείγματος  χάριν, 

 ένας  ακριβής  υπολογισμένος  αριθμός  τραυματισμών  στον  χώρο  εργασίας,  τα  τροχαία 

 ατυχήματα,  οι  θάνατοι  και  οι  ασθένειες  που  συμβαίνουν  ετησίως  είναι  στοιχεία  που 

 επαναλαμβάνονται  με  αξιοσημείωτη  κανονικότητα  κάθε  χρόνο.  Συνεπώς,  τα  ατυχήματα 

 που νοούνταν ως εξαίρεση, υπακούν πια σε έναν σταθερό κανόνα  141  . 

 Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  η  κοινωνία  της  ασφάλισης  προωθεί  μια  διαφορετική  μορφή 

 εξατομίκευσης.  Τα  μέλη  της  κοινωνίας  της  ασφάλειας  αντιπροσωπεύουν  παράγοντες 

 κινδύνου  μεταξύ  τους:  «  ενέχουν  κινδύνους  για  τους  άλλους  και,  ταυτόχρονα,  εκτίθενται 

 141  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 160-1 

 140  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.  159  παραπέμπει σε  Ewald,  Histoire De L’Etat Providence (1986a), 23–4, 
 16–19, 89–90, 
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 στους  κινδύνους  που  ενέχουν  άλλοι  ».  Υπάρχει  όμως  μια  διακύμανση  στον  βαθμό  της 

 ατομικής  έκθεσης  στον  κίνδυνο.  Η  νέα  ατομικότητα  αναγνωρίζεται  και  διαμορφώνεται  με 

 βάση τον βαθμό επικινδυνότητάς της  142  . 

 Η  τεχνολογία  της  ασφάλειας  βασίζεται  σε  μια  θεώρηση  της  κοινωνίας  διαφορετική 

 από  αυτή  του  κλασικού  φιλελευθερισμού.  Αυτή  συνδέεται  άμεσα  με  τις  ανθρωπιστικές 

 επιστήμες  και  πιο  συγκεκριμένα  με  την  επιστήμη  της  κοινωνιολογίας.  Η  κοινωνία  δεν 

 θεωρείται  πλέον  ως  η  ένωση  εξατομικευμένων  υποκειμένων,  αλλά  η  ίδια  αποτελεί 

 υποκείμενο.  Αντιπροσωπεύει  κάτι  παραπάνω  από  το  άθροισμα  τον  μελών  της.  Μια 

 πραγματικότητα  ανεξάρτητη  από  τα  συστατικά  της  μέρη,  που  διέπεται  από  τους  δικούς  της 

 νόμους  και  πρότυπα.  Έτσι  κατασκευάζεται  μια  θεωρία  «μέσης  ατομικότητας»,  που  δεν 

 αποτελεί  αντίγραφο  των  πραγματικών  ανθρώπινων  όντων,  αλλά  το  κοινό  σημείο  αναφοράς 

 τους.  Αυτό  προσέφερε  τη  γλώσσα  της  στατιστικής  και  των  πιθανοτήτων,  έναν  ομοιογενή 

 λόγο, απαραίτητο για την τεχνολογία της ασφάλειας  143  . 

 Με  αντίστοιχο  τρόπο,  η  έννοια  της  αλληλεγγύης,  όπως  διατυπώθηκε  από  τον 

 Durkheim,  προσέφερε  μια  πίστη  στην  πρόοδο  της  κοινωνίας.  Καθώς  η  κοινωνία  -ως 

 υποκείμενο-  εξελίσσεται  με  βάση  δικούς  της  κανόνες,  βάσει  των  οποίων  αυξάνεται  η 

 αμοιβαία  εξάρτηση  των  μελών  της,  η  οργάνωσή  της  δεν  μπορεί  να  βασιστεί  στη  νομική 

 κυριαρχία.  Έτσι,  η  πολιτική  κυριαρχία  επαναπροσδιορίστηκε  και  η  διακυβέρνηση  μέσω  της 

 πολιτικής  εξουσίας  μετατράπηκε  σε  τεχνική  υπόθεση.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  θεμελιώνεται  ο 

 κοινωνικός  ρόλος  του  κράτους  και,  ταυτόχρονα,  επιβάλλονται  όρια  στην  παρέμβασή  του, 

 καθώς  οφείλει  να  σέβεται  τις  ατομικές  ελευθερίες  και  πρωτοβουλίες  που  είναι  απαραίτητες 

 για τη συνολική κοινωνική πρόοδο  144  . 

 Αυτός  ο  τρόπος  αντίληψης  της  κοινωνίας  συμβαδίζει  με  την  εμφάνιση  νέων 

 ρυθμιστικών  τεχνικών.  Το  άτομο  προστατεύεται  από  την  κοινωνία  απέναντι  στους 

 κινδύνους  και,  ταυτόχρονα,  λαμβάνει  την  υποχρέωση  της  υπεράσπισης  της  κοινωνίας.  Τα 

 υποκείμενα  δεν  μετριούνται  πλέον  σε  σχέση  με  την  ανθρώπινη  φύση,  αλλά  από  τον  βαθμό 

 κοινωνικότητάς  τους  –  τη  «δεύτερη  φύση»  τους.  Τα  ανεπαρκώς  κοινωνικοποιημένα  άτομα 

 θεωρούνται  αναξιόπιστα  και  απρόβλεπτα  και  αποτελούν  κίνδυνο  για  τη  συνεχιζόμενη 

 ύπαρξη  της  κοινωνίας  145  .  Το  κοινωνικοποιημένο  άτομο  είναι  προϋπόθεση  ενσωμάτωσης. 

 Κοινωνικοποιημένο  σημαίνει  να  συντάσσεται  με  έναν  ορθολογικό  τρόπο  συμπεριφοράς  και 

 υπεράσπισης  της  κοινωνίας.  Σημαίνει,  ακόμα,  ανάληψη  του  μεριδίου  της  ευθύνης  που  του 

 αναλογεί. Έτσι προσδιορίζεται ο κανόνας της κοινωνικής ευθύνης. 

 Σαν  συμπέρασμα  προκύπτει  ότι  στο  κοινωνικό  κράτος  που  συγκροτήθηκε  με  βάση 

 τον  ορθολογισμό  της  ασφάλειας,  η  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  αναιρείται.  Πλέον  η  κοινωνία 

 και  οι  υποχρεώσεις  γίνονται  το  σημείο  αναφοράς.  Αυτό  συνέβη  υπό  το  φως  των 

 145  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.  165-7 

 144  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 164-5 παραπέμπει σε Donzelot, L’invention du social (1984), 49–86, 
 125-134. 

 143  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ.  162-164 παραπέμπει σε  Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), 
 147–169 

 142  Lemke T.  (2019), ό.π. σελ. 161 παραπέμπει σε Ewald, Histoire De L’Etat Providence (1986a), 175–9. 
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 καπιταλιστικών  πραγματικοτήτων  146  .  Όμως  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  η  διακυβέρνηση  έπαψε  να 

 είναι  εξατομικευτική.  Νέες  μορφές  υποκειμενικότητας  αναδύθηκαν  την  ίδια  στιγμή  που 

 συλλογικές  ταυτότητες  δημιουργήθηκαν.  Αυτό  επιβεβαιώνει  την  οπτική  του  Foucault  για  το 

 νεωτερικό  κράτος,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  πολιτική  εξουσία  έχει  την  ιδιαιτερότητα  να 

 εξατομικεύει  και  να  αθροίζει  ταυτόχρονα.  Μέσα  από  αυτήν  την  οπτική,  οι  συλλογικές 

 μορφές  δέσμευσης  που  παύουν  να  έχουν  ισχύ  στη  μετανεωτερικότητα  (όπως  υποστηρίζει  ο 

 Beck) δεν είναι μια πρωτοφανής κυβερνητική τακτική, εφόσον ειδωθεί ως τέτοια. 

 Ο  τρόπος  διακυβέρνησης  που  επικράτησε  μέσω  του  κράτους  πρόνοιας,  και  πιο 

 συγκεκριμένα  από  τον  Κεϋνσιανισμό  ,  βρέθηκε  σε  κρίση  ιδιαίτερα  κατά  τη  δεκαετία  του  ‘70 

 και  σαν  συνέπεια  της  πετρελαϊκής  κρίσης.  Αυτή  η  κρίση  δεν  ήταν  μονάχα  οικονομική,  αλλά 

 και  πολιτική  και  κοινωνική  147  .  Είναι  αδιαχώριστη  από  τις  διαδικασίες  πολιτικής 

 αποσύνθεσης  και  την  εμφάνιση  νέων  κοινωνικών  κινημάτων  148  .  Με  άλλα  λόγια,  είναι  κρίση 

 του  τρόπου  διακυβέρνησης,  όπου  σαν  επίλυση  αυτής  αναδύθηκε  ο  νεοφιλελευθερισμός.  Η 

 άνοδος  της  νεοφιλελεύθερης  πολιτικής  αντιπροσωπεύει  μια  απάντηση  σε  αυτήν  την  κρίση 

 του γενικού μηχανισμού της κυβερνητικής και την αναζήτηση μιας νέας  149  . 

 Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  θεσμικές  μεταβολές  στη  σύγχρονη  κοινωνία  που  συντελούν 

 στην  εξατομίκευση,  όπως  διατυπώθηκαν  από  την  οπτική  του  Beck,  μπορούν  μέσα  από  την 

 οπτική  της  κυβερνητικής  να  ιδωθούν  ως  το  νεοφιλελεύθερο  πολιτικό  σχέδιο.  Έτσι  μπορεί 

 να  περιγραφεί  η  επανεμφάνιση  της  αρχής  της  ατομικής  ευθύνης  στον  νεοφιλελευθερισμό 

 και πιο συγκεκριμένα πώς συνδέεται με ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση. 

 2.5 Η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική 

 Καθώς  οι  κρίσεις  του  καπιταλισμού  δεν  θα  πρέπει  να  ταυτίζονται  με  αυτές  του 

 φιλελευθερισμού,  στην  κρίση  που  ξεσπά  την  δεκαετία  του  1970,  ο  Foucault  εστιάζει  στην 

 κρίση  της  μορφής  διακυβέρνησης,  δηλαδή  του  φιλελεύθερου  καθεστώτος  150  .  Η  αντίληψη 

 του  κοινωνικού  που  βρίσκεται  σε  κρίση,  προέκυψε  από  εμφανή  προβλήματα  συσσώρευσης 

 της  καπιταλιστικής  οικονομίας,  με  βάση  το  φορντικό  μοντέλο  ρύθμισης,  όπως  η  μείωση  των 

 ρυθμών  ανάπτυξης  και  η  αύξηση  των  κοινωνικών  δαπανών,  των  νέων  στρατηγικών 

 διαχείρισης  και  των  τάσεων  παγκοσμιοποίησης  151  .  Έτσι,  τις  δεκαετίες  ‘80  και  ‘90,  σε  πολλές 

 δυτικές  χώρες,  τα  μοντέλα  διακυβέρνησης  με  βάση  τον  φορντισμό  και  το  κράτος  πρόνοιας 

 αντικαταστάθηκαν,  ολοένα  και  περισσότερο,  από  νεοφιλελεύθερα  προγράμματα  και  λύσεις 

 με γνώμονα την αγορά  152  . 

 Ο  Foucault  εντοπίζει  δύο  βασικές  εκδοχές  του  νεοφιλελευθερισμού  που  εμφανίζονται 

 152  Lemke T. (2012), Foucault, governmentality and critique, σελ. 79 

 151  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason, σελ. 
 177 

 150  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  82 
 149  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  63-84 
 148  ό.π. σελ.  178 
 147  ό.π. σελ.  177 
 146  ό.π. σελ.  177 
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 εκείνη  την  εποχή.  Τον  Ορντο-φιλελευθερισμό  που  έχει  την  αφετηρία  του  στην  Γερμανία  και 

 τον  Αμερικάνικο  νεοφιλελευθερισμό.  Σε  κάθε  εκδοχή  του  νεοφιλελευθερισμού,  κοινός  τόπος 

 αποτελεί  η  αντιπαλότητα  με  τον  Κεϋνσιανισμό,  την  παρεμβατικότητα  του  κράτους  και  την 

 κατευθυνόμενη  οικονομία.  Παρόλο  που,  φαινομενικά,  ο  νεοφιλελευθερισμός  μοιάζει  να 

 επαναφέρει  εκσυγχρονισμένες  αρχές  του  κλασικού  φιλελευθερισμού,  ο  Foucault 

 επισημαίνει  ότι  οι  ιδιαιτερότητες  που  διακρίνουν  τον  δεύτερο  από  τον  πρώτο  είναι 

 καθοριστικής  σημασίας,  προκειμένου  να  γίνει  κατανοητή  η  σύγχρονη  μορφή 

 διακυβέρνησης που εγκαθιδρύεται ως αποτέλεσμα της κρίσης της δεκαετίας του 1970  153  . 

 Πιο  συγκεκριμένα,  ο  Ορντο-φιλελευθερισμός  που  θεμελιώνεται  κατά  τη  σύσταση  του 

 γερμανικού  κράτους  μεταπολεμικά  θέτει  ένα  ερώτημα  που  αλλάζει  εντελώς  την  κυβερνητική 

 του  φιλελευθερισμού.  Κατά  τον  κλασικό  φιλελευθερισμό  του  18ου  αιώνα,  το  ερώτημα  της 

 διακυβερνητικής  λογικής  ήταν  με  ποιόν  τρόπο  ένα  νομιμοποιημένο  κράτος  θα  μετριάζει  την 

 παρέμβασή  του  χάριν  της  επιθυμητής  ελευθερίας  της  αγοράς;  Στον  νεοφιλελευθερισμό 

 αυτό  αντιστρέφεται  ως  εξής:  με  ποιο  τρόπο  το  κράτος  αντλεί  τη  νομιμοποίηση  του  μέσω  της 

 ελευθερίας  που  παρέχει  στην  αγορά;  Η  νέα  κατεύθυνση  είναι  η  κυβέρνηση  για  την  αγορά 

 και  όχι  εξαιτίας  της  αγοράς.  Στόχος  των  νεοφιλελεύθερων  τίθεται  η  «  θεμελίωση  της 

 νομιμοποίησης  ενός  κράτους  σε  έναν  χώρο  ελευθερίας  των  οικονομικών  εταίρων  ».  Και  αυτή 

 βασίζεται στην εγκαθίδρυση της «ελευθερίας» και στην υπευθυνότητα των πολιτών  154  . 

 Η  ανάγκη  νομιμοποίησης  του  κράτους  συνδέεται  προφανώς  με  την  ανάγκη 

 διαχωρισμού  των  Γερμανών  νεοφιλελεύθερων  από  τον  ναζισμό  εκείνη  την  εποχή.  Αυτό 

 επέβαλαν  οι  ιστορικές  συνθήκες  μεταπολεμικά,  όπως  και  οι  πολιτικοί  και  γεωπολιτικοί 

 ανταγωνισμοί.  Οι  νεοφιλελεύθεροι  διαμόρφωσαν  μια  θεωρητική  ανάλυση,  με  βάση  την 

 οποία,  στοχοποιείται  ο  οικονομικός  παρεμβατισμός  του  κράτους  από  όπου  κι  αν 

 προέρχεται.  Ανεξάρτητα  από  το  πολιτικό  καθεστώς,  σύμφωνα  με  τους  νεοφιλελεύθερους,  η 

 κοινή  σταθερά  ανάμεσα  στην  Κεϋνσιανή  πολιτική,  στο  Σοβιετικό  καθεστώς,  στον  ναζισμό 

 και  στην  πολιτική  του  New  Deal  την  Αμερικής,  είναι  η  κρατική  παρέμβαση  στην  οικονομία. 

 Ταυτόχρονα,  διαπιστώνουν  ότι  τίποτα  δεν  αποδεικνύει  ότι  η  οικονομία  της  αγοράς  έχει 

 ελαττώματα.  Συνεπώς,  μόνο  από  μια  αναθεώρηση  της  φιλελεύθερης  οπτικής  μπορεί  να 

 αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα.  Καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  οικονομία  της  αγοράς 

 πρέπει  να  εποπτεύει  το  κράτος  και  όχι  το  αντίστροφο:  Η  αγορά  οφείλει  να  αποτελεί  αρχή 

 εσωτερικής  ρύθμισης  του  κράτους  155  .  Η  οικονομία  της  αγοράς  «  συνιστά  τη  γενική 

 κατεύθυνση  στην  οποία  πρέπει  να  τοποθετηθεί  ο  γνώμονας  που  θα  χαράξει  όλες  τις 

 διακυβερνησιακές  δράσεις  »  156  .  Η  ελευθερία  της  αγοράς  αποτελεί  την  εγγύηση  απέναντι  στη 

 δυσπιστία  προς  το  κράτος,  είτε  αυτή  προέρχεται  από  τα  δεξιά  είτε  από  τα  αριστερά.  Αυτό, 

 κατά τον Foucault, εκπροσωπεί την μετάλλαξη των φιλελεύθερων αρχών του 18ου αιώνα. 

 Προκειμένου  να  θεωρηθεί  ότι  η  οικονομία  της  αγοράς  είναι  εφικτό  να  αναμορφώνει  το 

 κράτος  και  να  διαμορφώνει  την  κοινωνία,  οι  νεοφιλελεύθεροι  έκαναν  ορισμένες  θεωρητικές 

 156  ό.π. σελ. 128 
 155  ό.π. σελ. 119-23 
 154  ό.π. σελ. 107-8, 113 
 153  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ..  88-9 
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 μεταθέσεις.  Ήδη  από  τα  τέλη  του  19ου  αιώνα,  οι  φιλελεύθεροι  είχαν  αναγνωρίσει  ότι  ο 

 ελεύθερος  ανταγωνισμός  εξασφαλίζει  την  οικονομική  ορθολογικότητα  μέσω  της 

 διαμόρφωσης  τιμών.  Σαν  αρχή  ρύθμισης,  λοιπόν,  λειτουργεί  ο  ανταγωνισμός  και  όχι  η 

 ανταλλαγή  ,  όπως  θεωρούσε  ο  κλασικός  φιλελευθερισμός  του  18ου  αιώνα.  Η  καινοτομία  του 

 νεοφιλελευθερισμού  είναι  ότι  αντιτίθεται  στην  νατουραλιστική  αντίληψη  που  κυριαρχούσε 

 στον  φιλελευθερισμό.  Στην  αντίληψη,  δηλαδή,  ότι  ο  ανταγωνισμός  λειτουργεί  ως  φυσικό 

 φαινόμενο,  ως  κάτι  που  ενυπάρχει  στο  θεμέλιο  της  κοινωνίας.  Οι  νεοφιλελεύθεροι 

 υποστηρίζουν  ότι  ο  ανταγωνισμός  παράγει  ευεργετικά  αποτελέσματα  μόνο  υπό 

 συγκεκριμένες  συνθήκες.  Άλλωστε,  καθαρός  ανταγωνισμός  δεν  μπορεί  να  υπάρξει,  αλλά 

 αυτό  αποτελεί  τον  ιστορικό  στόχο.  Συνεπώς,  οι  δεδομένες  συνθήκες  που  ευνοούν  τον 

 καθαρό  ανταγωνισμό  πρέπει  να  επινοηθούν  και  να  δημιουργηθούν.  Δεν  θεωρούν  ότι  η 

 αγορά  πρέπει  απλά  να  αφεθεί  ελεύθερη  να  δράσει,  διότι  αυτό  βασίζεται  σε  μια 

 νατουραλιστική αφέλεια  157  . Όπως διατυπώνει ο Foucault: 

 «  [...][Μ]εταξύ  οικονομίας  ανταγωνισμού  και  ενός  Κράτους  η  σχέση  δεν  μπορεί  να 

 είναι  πλέον  αυτή  του  αμοιβαίου  περιορισμού  μεταξύ  διαφορετικών  [τομέων].  Δεν 

 θα  έχουμε  εδώ  το  παιχνίδι  της  αγοράς  που  πρέπει  να  αφεθεί  ελεύθερο,  κι  έπειτα 

 τον  [τομέα]  όπου  το  Κράτος  θα  αρχίσει  να  παρεμβαίνει,  εφόσον  η  αγορά,  ή 

 μάλλον  ο  καθαρός  ανταγωνισμός,  που  είναι  η  ίδια  η  ουσία  της  αγοράς,  μπορεί 

 να  εμφανιστεί  μόνο  αν  παραχθεί,  και  αν  παραχθεί  από  μια  ενεργό 

 κυβερνητικότητα.  Θα  έχουμε,  λοιπόν,  κάτι  σαν  ολική  επικάλυψη  των 

 συναρτημένων  με  τον  ανταγωνισμό  μηχανισμών  της  αγοράς  και  της 

 διακυβερνησιακής πολιτικής  »  158  . 

 Έτσι,  η  ιδέα  μιας  ενεργούς  διακυβέρνησης  διέπει  τον  νεοφιλελευθερισμό.  Το  κράτος 

 οφείλει  να  αναπτύξει  ενεργητικές  πολιτικές  που  να  ευνοούν  την  ανάπτυξη  του 

 ανταγωνισμού.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  η  παρέμβαση  του  κράτους  είναι  επιθυμητή  και 

 αναγκαία,  αλλά  τελείως  διαφορετικής  φύσης,  καθώς  διέπεται  υπό  τις  αρχές  της  αγοράς. 

 Είναι  παρέμβαση,  όχι  στους  μηχανισμούς,  αλλά  στις  συνθήκες  της  αγοράς.  Είναι  στη 

 λογική  της  ρύθμισης,  που  εντοπίζει  και  αναγνωρίζει  τις  συνθήκες  της  αγοράς,  που 

 επιδιώκει  να  ευνοήσει  και  να  ωθήσει  τις  τάσεις  που  οδηγούν  στην  πληρότητα  της 

 πραγματικότητάς τους. 

 Ο  Foucault  προσπαθεί  να  αναδείξει  το  ύφος  της  διακυβερνησιακής  δράσης  του 

 νεοφιλελευθερισμού  μέσα  από  το  παράδειγμα  του  ζητήματος  των  μονοπωλίων,  του 

 προβλήματος  ενδεδειγμένων  οικονομικών  δράσεων  και  του  προβλήματος  της  κοινωνικής 

 πολιτικής.  Κύριος  στόχος  των  παρεμβάσεων  ρύθμισης  είναι  η  διατήρηση  των  τιμών.  Αυτό, 

 158  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  127. Αλλάζει η λέξη «επικράτειες» που ο 
 Πατσογιάννης (μεταφραστής) δίνει ως μετάφραση του όρου «domains». Στο παρόν θεωρείται ότι η λέξη 
 «τομείς» βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση 

 157  ό.π σελ.131-3 και Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of 
 Political Reason, σελ. 180 
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 δηλαδή,  που  η  ελεύθερη  αγορά  μπορεί  να  προσφέρει  και  χρειάζεται  να  υποβοηθηθεί  για  να 

 το  πετύχει.  Οποιοσδήποτε  άλλος  στόχος  μπαίνει  σαν  προτεραιότητα  εμποδίζει  την  επίτευξη 

 αυτού  του  στόχου.  Σχετικά  με  την  ανεργία,  για  παράδειγμα,  η  πλήρης  απασχόληση  σε 

 καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  αποτελεί  πολιτικό  ιδανικό  και  μια  οικονομική  αρχή  που 

 πρέπει  να  διασωθεί  σε  κάθε  περίσταση.  Η  σταθερότητα  των  τιμών  είναι  αυτή  που  θα 

 επιτρέψει  την  διατήρηση  αγοραστικής  δύναμης  και  θα  προσφέρει  ένα  βιώσιμο  ποσοστό 

 ανεργίας  159  . 

 Ταυτόχρονα  με  τις  ρυθμιστικές  δράσεις,  αυτές  οι  μορφές  παρέμβασης  στοχεύουν  σε 

 δράσεις  καταστατικές.  Δηλαδή  σε  παρεμβάσεις  δομικές  και  θεμελιακές  των  συνθηκών  που 

 ευνοούν  και  διαμορφώνουν  το  πλαίσιο  της  ελεύθερης  αγοράς.  Αυτές  δεν  έχουν  οικονομικό 

 χαρακτήρα,  αλλά  στοχεύουν  στην  τροποποίηση  κοινωνικών  δεδομένων,  τεχνικών, 

 δημογραφικών  ή  επιστημονικών,  μέσω  της  εκπαίδευσης,  νομικών  και  θεσμικών 

 μεταρρυθμίσεων.  Ο  στόχος  είναι  η  ανασυγκρότηση  μιας  τάξης  ανταγωνισμού  που  θα  γίνει 

 ρυθμιστής της οικονομίας  160  . 

 Οι  νεοφιλελεύθεροι  αμφισβητούν  πλήρως  τη  λογική  του  κράτους  πρόνοιας  κατά  την 

 οποία  η  κοινωνική  πολιτική  οφείλει  να  είναι  το  αντιστάθμισμα  οικονομικών  αποτελεσμάτων. 

 Θεωρούν  ότι  με  αυτόν  τον  τρόπο  γίνεται  καταστρεπτική  για  την  οικονομία,  διότι  η  επιδίωξη 

 της  ισότητας,  μέσω  της  μεταφοράς  εισοδημάτων  που  παράγουν  αποταμίευση  και 

 επενδύσεις  σε  κοινωνικές  παροχές,  αφαιρεί  από  την  αγορά  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιεί 

 φαινόμενα ανισότητας ως ένα είδος γενικής ρύθμισης της κοινωνίας  161  . 

 Η  αγορά  δεν  οφείλει  να  διασφαλίσει  κοινωνική  κάλυψη.  Όμως  έχει  τη  δυνατότητα  να 

 παραχωρεί  ένα  είδος  οικονομικού  χώρου,  να  διευρύνει  τη  δυνατότητα  κεφαλαιοποίησης  για 

 όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις,  ούτως  ώστε  τα  άτομα  από  μόνα  τους  να  μπορούν  να 

 ασφαλιστούν  ατομικά  απέναντι  στους  κινδύνους.  Θεωρείται  ότι  η  οικονομική  ανάπτυξη 

 επιτρέπει  σε  όλα  τα  άτομα  να  επιτύχουν  ένα  επίπεδο  εισοδημάτων,  να  έχουν  πρόσβαση 

 στην  ιδιωτική  ιδιοκτησία,  ώστε  η  εξουδετέρωση  των  κινδύνων  να  γίνεται  μέσω  της  ατομικής 

 (ή  οικογενειακής)  κεφαλαιοποίησης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  η  κοινωνική  πολιτική  στον 

 νεοφιλελευθερισμό  επιδιώκει  εξατομίκευση  στο  κοινωνικό  πεδίο.  Βασίζεται  στην  ιδέα  της 

 ιδιωτικοποίησης  των  μηχανισμών  ασφάλισης,  στην  ιδέα  ότι  εναπόκειται  στο  άτομο,  με  βάση 

 το απόθεμά του να προστατευτεί έναντι των κινδύνων  162  . 

 Έτσι,  με  βάση  τη  διακυβερνησιακή  λογική  του  νεοφιλελευθερισμού,  η  πολιτική 

 παρέμβαση  απευθύνεται  προς  την  κοινωνία,  ώστε  οι  μηχανισμοί  του  ανταγωνισμού  να 

 μπορούν  να  παίξουν  ρυθμιστικό  ρόλο.  Συνεπώς  ο  ανταγωνισμός  -  αλλά  και  η 

 εξατομίκευση  -  στο  κοινωνικό  πεδίο  πρέπει  να  κατασκευαστεί.  Η  κοινωνία  γίνεται  το 

 αντικείμενο  της  διακυβερνησιακής  παρέμβασης.  Άρα,  η  επιστροφή  στις  φιλελεύθερες 

 θέσεις  σημαίνει  ότι  αναιρείται  η  οπτική  της  κοινωνίας  ως  υποκείμενο.  Αλλά  δεν  σημαίνει 

 επιστροφή  στη  λογική  «αφήστε-να-δράσουν».  Σημαίνει  την  εισαγωγή  μιας  κοινωνικής 

 162  ό.π. σελ. 144-5 
 161  ό.π. σελ. 143 
 160  ό.π. σελ. 139 
 159  ό.π. σελ. 138-140 
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 ηθικής  της  επιχείρησης.  Την  συνειδητή  και  επιδιωκόμενη  εισαγωγή  ρυθμιστικών  κανόνων 

 της αγοράς στην κοινωνία. Όπως αναφέρει ο Foucault: 

 «Το  διακύβευμα  της  νεοφιλελεύθερης  πολιτικής  θα  είναι,  νομίζω,  ο 

 πολλαπλασιασμός  της  μορφής  “επιχείρηση”  εντός  του  κοινωνικού  σώματος.  Η 

 αγορά,  ο  ανταγωνισμός,  και  συνεπώς  η  επιχείρηση  θα  δημιουργήσουν  ο,τι  θα 

 μπορούσαμε να ονομάσουμε διαπλαστική ισχύ της κοινωνίας»  163  . 

 Σε  αυτό  το  σημείο,  αξίζει  να  σημειωθεί  η  διαφορά  μεταξύ  του  Ορντο-φιλελευθερισμού 

 και  του  Αμερικάνικου  νεοφιλελευθερισμού  που  εμπνεύστηκε  από  τη  σχολή  του  Σικάγο.  Για 

 τους  Ορντο-φιλελεύθερους,  η  αντίληψη  της  κοινωνικής  πολιτικής  εξακολουθεί  να  βασίζεται 

 στη  διαφορά  μεταξύ  της  οικονομίας  και  του  κοινωνικού,  η  οποία  πρέπει  να  γεφυρωθεί  μέσω 

 της  επιχειρηματικής  λογικής.  Ενώ  στον  Αμερικάνικο  νεοφιλελευθερισμό,  η  κοινωνική  σφαίρα 

 θεωρείται  ως  μορφή  του  οικονομικού  κόσμου.  Με  βάση  αυτή  τη  λογική,  η  διακυβέρνηση  δεν 

 οφείλει  να  εντάξει  στο  κοινωνικό  οικονομικά  κριτήρια  που  είναι  ξένα  στην  κοινωνική 

 πρακτική.  Ο  οικονομικός  τομέας  περιλαμβάνει  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα  στο  σύνολό 

 της,  η  οποία  καθορίζεται  από  μια  συγκεκριμένη  δική  της  (οικονομική)  ορθολογικότητα. 

 Χαρακτηρίζεται  από  τη  διάθεση  πόρων  για  την  επιδίωξη  ανταγωνιστικών  σκοπών.  Σε  αυτή 

 τη βάση, αναπτύσσεται η νεοφιλελεύθερη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου  164  . 

 Με  βάση  την  κλασική  πολιτική  οικονομία,  η  παραγωγή  αγαθών  εξαρτάται  από  τρεις 

 συντελεστές:  τη  γη,  το  κεφάλαιο  και  την  εργασία.  Σύμφωνα  με  τους  νεοφιλελεύθερους  της 

 σχολής  του  Σικάγο,  η  εργασία,  μέχρι  σήμερα,  αποτελούσε  τον  παθητικό  παράγοντα.  Η 

 εργασία,  λοιπόν,  πρέπει  να  υπολογιστεί  ως  οικονομική  συμπεριφορά  από  τη  σκοπιά  του 

 εργαζόμενου,  δηλαδή  ως  ένα  κεφάλαιο  προς  επένδυση:  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο  που 

 λειτουργεί  με  δικές  του  ιδιαιτερότητες,  αλλά  με  βάση  μια  ορισμένη  ορθολογικότητα.  Ο 

 μισθός  εκλαμβάνεται  ως  εισόδημα  που  συνίσταται  στην  απόδοση  αυτού  του  συγκεκριμένου 

 είδους  κεφαλαίου.  Οι  γνώσεις,  οι  ικανότητες  και  οι  δεξιότητες  που  απαιτεί  η  εργασία  δεν 

 μπορούν  να  διαχωριστούν  από  το  ίδιο  το  άτομο  που  τις  επιβλέπει.  Έτσι,  το  ανθρώπινο 

 κεφάλαιο  συνίσταται  αφενός  σε  μια  έμφυτη  σύνθεση  και  αφετέρου  στο  σύνολο  των 

 αποκτηθεισών  ικανοτήτων-δεξιοτήτων-γνώσεων  και  όλων  των  επίκτητων  διαθέσιμων 

 πόρων.  Οι  τελευταίες  προκύπτουν  από  τις  κατάλληλες  επενδύσεις  τις  οποίες  κάνει  το  ίδιο  το 

 άτομο  και  αποτελούν  παράγοντες  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου.  Έτσι,  ο  εργαζόμενος 

 θεωρείται ότι πράττει μια επιχειρηματική δραστηριότητα  165  . 

 Η  λογική  της  επιχείρησης,  στην  εργασία  αλλά  και  σε  όλη  την  κοινωνική  ζωή,  διέπει 

 όλες  τις  εκδοχές  του  νεοφιλελευθερισμού.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  ο  εργαζόμενος  θεωρείται  ως 

 επιχειρηματίας  του  εαυτού  του.  Ο  ίδιος  ο  εαυτός  είναι  ταυτόχρονα  ο  παραγωγός,  το 

 165  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason., 
 σελ.183-4 και Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ. 203-9 

 164  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason, 
 σελ.183-4 και  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ. 207 

 163  ό.π. σελ. 149 
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 κεφάλαιο  και  ο  διαχειριστής  του  κεφαλαίου.  Αυτός  ο  τρόπος  ανάλυσης,  επιτρέπει  στους 

 νεοφιλελεύθερους  να  εφαρμόσουν  οικονομικές  αναλύσεις  σε  καινούργια  πεδία.  Κάτι  που 

 δεν  ήταν  εφικτό  μέσω  της  κλασικής  οικονομικής  ανάλυσης  που  τοποθετούσε  τον  εργάτη  ως 

 αντικείμενο  προσφοράς  και  ζήτησης.  Με  την  οπτική  του  εργάτη  ως  ενεργού  οικονομικού 

 υποκειμένου,  διανοίγεται  ένας  ορίζοντας  που  επιτρέπει  την  ανάλυση  του  κοινωνικού  πεδίου 

 με  οικονομικούς  όρους.  Κατ’  επέκταση,  καθίσταται  δυνατή  η  εφαρμογή  ενεργών  πολιτικών 

 για  την  απασχόληση,  για  την  εξυπηρέτηση  του  ανταγωνισμού,  μέσω  της  κατασκευής  του 

 επιχειρηματικού  εαυτού.  Οι  πολιτικές  αυτές  αφενός  συνίστανται  σε  υποκειμενοποιητικές 

 διαδικασίες,  αφετέρου  σε  πολιτικές  βελτιστοποίησης  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου.  Στοιχεία 

 για  την  διατήρηση  και  τη  βελτιστοποίηση  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  μπορούν  να 

 αποτελέσουν  πρακτικές  που  αφορούν  την  εκπαιδευτική  επένδυση,  αλλά  όχι  μόνο.  Από  τον 

 τρόπο  ανατροφής  ενός  παιδιού  ως  την  σωματική  και  ψυχική  υγεία  του  ατόμου  και  από  την 

 κινητικότητα  (δηλαδή  την  ικανότητα  ενός  ατόμου  να  μετακινείται  κα  να  μεταναστεύει)  ως  την 

 απόκτηση  δεξιοτήτων-ικανοτήτων-γνώσεων,  οι  παράγοντες  που  μπορούν  να  ιδωθούν  ως 

 στοιχεία  επενδυτικής  διαδικασίας  ποικίλουν  166  .  Συμπεραίνουμε,  λοιπόν,  ότι  στον 

 νεοφιλελεύθερο  τρόπο  διακυβέρνησης  υπάρχει  ένα  πολιτικό  σχέδιο  «επιχειρηματικότητας» 

 που κατευθύνεται από έναν οικονομικό υπολογισμό. 

 2.6 Ατομική ευθύνη στον νεοφιλελευθερισμό 

 Συνοψίζοντας  σχηματικά  όσα  αναλύθηκαν  μέχρι  εδώ,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η 

 νεοφιλελεύθερη κυβερνητική, σύμφωνα με τον Foucault, συνίσταται στις  εξής  νέες λογικές: 

 1.  Η αγορά προσφέρει την αρχή εσωτερικής ρύθμισης του κράτους. 

 2.  Ο  επιθυμητός  ανταγωνισμός  για  το  παιχνίδι  της  αγοράς  δεν  παράγει  αποτελέσματα 

 ως φυσικό φαινόμενο (εναντίωση με τη νατουραλιστική αντίληψη). 

 3.  Απαιτούνται  ενεργητικές  πολιτικές  για  την  καθιέρωση  και  επέκταση  των  οικονομικών 

 αρχών μέσω ρυθμιστικών και καταστατικών παρεμβάσεων. 

 4.  Η  κοινωνική  πολιτική  γίνεται  εξατομικευτική  με  την  ασφάλιση  να  αποτελεί  ανάληψη 

 ατομικού ρίσκου. 

 5.  Οικονομικές  λογικές  και  κριτήρια  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  κοινωνικό  πεδίο 

 (Ορντο-φιλελευθερισμός)  ή  θεωρείται  ότι  ενυπάρχουν  στο  κοινωνικό  πεδίο 

 (αμερικάνικος  νεοφιλελευθερισμός)  και  η  εργασία  αναγνωρίζεται  ως  ανθρώπινο 

 κεφάλαιο, όπως και όλες οι μορφές της κοινωνικής ζωής. 

 6.  Η  κατασκευή  του  επιχειρηματικού  εαυτού  στοχεύει  στην  ευθυγράμμιση  των 

 εργαζομένων ως υποκείμενα με τους επιχειρηματικούς όρους και οικονομικές αρχές. 

 Επιστρέφοντας  στο  ζήτημα  της  ατομικής  ευθύνης,  είναι  φανερό  ότι  αυτή  αποκτά  ειδικά 

 166  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  210-5 
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 χαρακτηριστικά  στον  νεοφιλελευθερισμό.  Από  τη  νέα  οπτική  της  κοινωνικής  πολιτικής  και 

 την  αναδιαμόρφωση  του  κράτους  πρόνοιας  είναι  εμφανές  ότι  η  ευθύνη  της  ασφάλειας 

 μετατοπίζεται  από  τους  κρατικούς  θεσμούς  στα  ίδια  τα  άτομα.  Μέσω  των  ενεργών 

 πολιτικών,  όπως  υποστηρίζει  ο  Lemke,  αναπτύσσονται  παρεμβατικές  τεχνολογίες,  οι  οποίες 

 καθοδηγούν  και  επηρεάζουν  τα  άτομα,  καθιστώντας  τα  ίδια  υπεύθυνα  για  τους  εαυτούς 

 τους  167  .  Άλλωστε,  αυτό  αποτελεί  και  μια  διάσταση  νομιμοποίησης  του  κράτους,  κάτι  που 

 είναι ζητούμενο για τους νεοφιλελεύθερους. 

 Υπ’  αυτό  το  πρίσμα,  τούτη  η  αλλαγή  στη  διακυβέρνηση  δεν  σημαίνει  παρακμή  της 

 κρατικής  κυριαρχίας.  Σημαίνει  την  προώθηση  μορφών  διακυβέρνησης  που  ενισχύουν  και 

 επιβάλλουν  την  ατομική  ευθύνη,  την  ιδιωτικοποίηση  της  διαχείρισης  κινδύνων  και  τις 

 τεχνικές  ενδυνάμωσης.  Σημαίνει  την  εφαρμογή  σε  μια  ποικιλία  από  κοινωνικούς  τομείς  του 

 παιχνιδιού  των  δυνάμεων  της  αγοράς  και  των  επιχειρηματικών  μοντέλων  168  .  Ο 

 νεοφιλελευθερισμός  ενθαρρύνει  τα  άτομα  να  δώσουν  στη  ζωή  τους  επιχειρηματική  μορφή. 

 Καλεί  τους  εργαζόμενους  να  συμμετέχουν  ενεργά  στο  οικονομικό  παιχνίδι  και  να 

 δυσπιστούν  έντονα  απέναντι  στην  παθητικότητα  που  τους  προσφέρει,  παραδείγματος 

 χάριν,  μια  επιδοματική  πολιτική  κρατικής  πρόνοιας.  Θα  πρέπει  να  συμμετέχουν  ενεργά  στην 

 επίλυση  θεμάτων  και  προβλημάτων  τα  οποία  αποτελούσαν  ευθύνη  εξειδικευμένων  και 

 διορισμένων  κρατικών  μηχανισμών  169  .  Η  ουσία  των  κυβερνητικών  εξατομικευτικών 

 τεχνολογιών  που  αναπτύσσονται,  είναι  να  ανατεθούν  στα  άτομα  διαφορετικά  κοινωνικά 

 πεπρωμένα,  σύμφωνα  με  την  ικανότητά  τους  να  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  του 

 ανταγωνισμού  και  του  κέρδους  170  .  Βέβαια  η  ανάληψη  της  ευθύνης,  πληρώνεται  με  τίμημα 

 να επωμιστούν ατομικά τις συνέπειες μιας λάθος επιλογής ή απόφασης  171  . 

 Αυτή  η  μορφή  διακυβέρνησης  πραγματοποιείται  μέσω  της  προώθησης  της 

 αυτοκυβέρνησης.  Προκύπτει  μια  διαφορετική  αντίληψη  των  υποκειμένων  που  πρέπει  να 

 κυβερνηθούν  και  δίνει  έμφαση  στο  ενεργό,  αυτόνομο,  συνετό,  υπεύθυνο  και  υπολογιζόμενο 

 υποκείμενο  172  .  Οι  νεοφιλελεύθερες  «ελευθερίες»  επιτρέπουν  νέες  μορφές  ελέγχου  που 

 αποφεύγουν  τόσο  την  αυταρχική  καταστολή  όσο  και  το  κράτος  πρόνοιας  173  .  Αυτές  οι 

 μορφές  ελέγχου  δεν  επιδιώκουν  να  κυβερνούν  καθοδηγώντας  τα  άτομα  σε  όλους  τους 

 τομείς  της  ύπαρξής  τους.  Τα  ίδια  τα  άτομα,  ως  εργαζόμενοι  ή  μέλη  οικογενειών,  «  μπορούν 

 να  κινητοποιηθούν  συντασσόμενα  με  τους  πολιτικούς  στόχους,  προκειμένου  να  επιτύχουν 

 173  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason, σελ. 
 188 

 172  Lemke T. (2012), Foucault, governmentality and critique, σελ. 186 παραπέμπει σε Miller P. & Rose N. 
 (2008), Governing the Present, Administering Economic, Social and Personal Life, p. 18 

 171  Lemke T. (2012), Foucault, governmentality and critique, σελ. 86 και Lemke T.  (2019), Foucault’s 
 Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason, σελ. 187 παραπέμπει σε Donzelot, 
 ‘Wiederkehr des Sozialen’ (1995); Burchell, ‘Liberal Government and Techniques of the Self’ (1993), 275–6. 

 170  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason.,σελ. 
 188 παραπέμπει σε Castel, ‘From Dangerousness to Risk’ (1991), esp. 293–6 

 169  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason., σελ. 
 187 

 168  Lemke T. (2012), Foucault, governmentality and critique, σελ. 85 παραπέμπει σε Rose and Miller 
 1992; O'Malley 1996b; Rose 1996; Henman 2004 

 167  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason, σελ. 
 187 
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 οικονομική  ανάπτυξη,  μια  επιτυχημένη  επιχείρηση  και  βέλτιστη  προσωπική  ευτυχία  »  174  .  Στην 

 εργασία,  η  «προσωπική  διάσταση»,  η  «αυτόνομη»  υποκειμενικότητα,  η 

 «αυτοπραγμάτωση»  των  εργαζομένων,  όχι  μόνο  δεν  αποτελούν  εμπόδια  στην  παραγωγική 

 διαδικασία,  αντιθέτως  αντιπροσωπεύουν  τα  θεμέλια  της  οικονομικής  επιτυχίας.  Η 

 «αυτοδιάθεση»  θεωρείται  βασικός  οικονομικός  πόρος  και  παράγοντας  της  παραγωγής  175  .  Ο 

 εργαζόμενος  είναι  εφικτό  να  συμμετέχει  πλήρως,  με  όλο  του  το  «είναι»,  στην  παραγωγική 

 διαδικασία,  όσο  νιώθει  αυτοπραγμάτωση,  όσο  νιώθει  ότι  επενδύει  προς  όφελός  του  δικού 

 του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 Μια  ακόμη  πολύ  σημαντική  και  ενδιαφέρουσα  πλευρά  της  νεοφιλελεύθερης 

 διακυβέρνησης  αναδεικνύεται  μέσα  από  την  αναπροσαρμογή  της  κοινωνικής  ευθύνης. 

 Μέσω  του  κράτους  πρόνοιας  οι  πολίτες  απέκτησαν  κοινωνικά  δικαιώματα  και  η  ατομική 

 ευημερία  τους  αποτελούσε  δημόσια  ευθύνη.  Ακολούθως,  η  υπεράσπιση  της  κοινωνίας,  ως 

 υποκειμένου,  αποτελούσε  την  κοινωνική  ευθύνη  των  πολιτών.  Η  συγκρότηση  του 

 κοινωνικού  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  αποτελούσε  τη  συνθήκη  νομιμοποίησης  του  κοινωνικού 

 κράτους·  τον  τρόπο  πολιτικής  αυτοδικαιολόγησης  της  κοινωνίας  έναντι  των  μεμονωμένων 

 μελών  της.  Σύμφωνα  με  τον  Lessenich,  στον  νεοφιλελευθερισμό,  τα  νέα  ενεργά  υποκείμενα 

 αποτελούν  φορείς  υποχρεώσεων  (και  όχι  τόσο  δικαιωμάτων).  Η  αλλαγή  κατανομής  της 

 ευθύνης  μεταξύ  ατόμου  και  «κοινωνίας»(-κράτους),  σημαίνει  και  τροποποιημένη  στάθμιση 

 των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων.  Τα  άτομα  καθίστανται  υπεύθυνα  ως  προς  τον 

 εαυτό  τους,  αλλά  και  -  μέσω  αυτής  της  υπευθυνοποίησης  -  υπεύθυνα  προς  το  σύνολο  της 

 κοινωνίας.  Αν  βάσει  της  οικονομικής  λογικής  κατασκευάζεται  ο  επιχειρηματικός  εαυτός, 

 παράλληλα  οικοδομείται  και  ένας  «κοινωνικοποιημένος  εαυτός»  που  καθοδηγείται  από  μια 

 κοινωνική  λογική.  Ένας  εαυτός  «  ο  οποίος,  στηριζόμενος  στον  εαυτό  του  και  φροντίζοντάς 

 τον, ενεργεί πραγματικά στο όνομα και για χάρη της “κοινωνίας”  »  176  . 

 Η  ανάληψη  της  ατομικής  ευθύνης  εξυπηρετεί  την  προστασία  της  κοινωνίας  από  την 

 ατομική  ανευθυνότητα.  Ατομική  ευθύνη  δεν  σημαίνει  κοινωνική  αδιαφορία.  Αντίθετα 

 συνδυάζεται  με  την  κοινωνική  υποχρέωση  να  απαλλαγεί  το  κοινωνικό  σύνολο  από  τα 

 επιμέρους  ατομικά  βάρη.  Άλλωστε,  η  ατομική  επένδυση  στο  ανθρώπινο  κεφάλαιο  σημαίνει 

 οικονομική  ανάπτυξη,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  σχετίζεται  με  την  νέα  αντίληψη  για  την 

 κοινωνική πολιτική, όπως αναφέρθηκε. 

 Τέλος,  σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  ο  Lessenich  επισημαίνει  ότι  χάριν  αυτής  της  λογικής 

 αναδιαμορφώνεται  μια  διάκριση  μεταξύ  του  «εσωτερικού»  και  του  «εξωτερικού»  μιας 

 κοινωνίας.  Την  ίδια  στιγμή  που  η  παρότρυνση  για  ενεργοποίηση  είναι  μια  απεύθυνση  προς 

 όλους,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  αυτό  δεν  ισχύει.  Υπάρχουν  οι  επιθυμητοί  ενεργοί  πολίτες 

 που  βρίσκονται  εντός  της  κοινωνίας  ή  που  μπορούν  να  ενταχθούν  σε  αυτή,  υπάρχουν  και  οι 

 176  Lessenich S. (2011) «Constructing the Socialized Self: Mobilization and Control in the “Active 
 Society”», σελ. 305-6, 315 

 175  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason., σελ. 
 188 παραπέμπει σε  Miller and Rose, ‘Governing Economic  Life’ (1990),  15–31 

 174  Miller P. & Rose N. (2008), Governing the Present, Administering Economic, Social and Personal Life, 
 p. 28 
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 «εκτός»,  για  τους  οποίους  η  απεύθυνση  για  ενεργοποίηση  δεν  υφίσταται.  Μετανάστες,  - 

 ιδιαίτερα  όσοι  προέρχονται  από  «μη  δυτικές  χώρες»  -  έρχονται  αντιμέτωποι  με  ένα 

 πολυδιάστατο  σύστημα  (νομικών,  δικαστικών  και  αστυνομικών)  μέτρων  για  την  απόρριψη, 

 την  αποτροπή  και  την  παρεμπόδιση  της  εξωτερικής  κινητικότητας.  Επίσης,  οι  προληπτικές 

 παρεμβάσεις  του  νέου  «κράτους  πρόνοιας»  απενεργοποιούν  επιλεκτικά  και  δεν 

 εφαρμόζονται  σε  άτομα  που  δεν  συμμορφώνονται  με  την  οδηγία  ενεργοποίησης.  Αυτό 

 προκύπτει  από  το  καθεστώς  εδαφικού  ελέγχου  της  πολιτικής  εξουσίας,  που  παραμένει 

 ακέραιο στον νεοφιλελευθερισμό  177  . 

 2.7 Πρώτα θεωρητικά συμπεράσματα: 

 Ας  εξετάσουμε,  λοιπόν,  ξανά  το  ερώτημα  που  θέτει  ο  Beck  μέσα  από  την  δική  του 

 οπτική  για  την  εξατομίκευση:  με  ποιον  τρόπο  επιδιώκεται  η  επανενσωμάτωση  των 

 εξατομικευμένων  ατόμων  στο  κοινωνικό  σώμα  σήμερα;  Ποιες  νέες  μορφές  ελέγχου 

 αναδύονται;  Μέσα  από  την  ανάλυση  που  προηγήθηκε  υπό  την  οπτική  του  Foucault  και  των 

 συνεχιστών του, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα θεωρητικά συμπεράσματα: 

 1.  Η  ενσωμάτωση  είναι  μια  πρακτική  της  σύγχρονης  διακυβερνητικής  λογικής,  η 

 οποία  επιτυγχάνεται  μέσω  της  (μοναδικής)  ιδιαιτερότητας  του  νεωτερικού  κράτους  να 

 εξατομικεύει  και  να  αθροίζει  (totalizing)  ταυτόχρονα  178  .  Προϋπόθεση  για  την  ενσωμάτωση 

 αποτελεί  η  διαμόρφωση  της  ατομικότητας  σε  μια  νέα  μορφή  και  η  υποβολή  της  σε  ένα 

 σύνολο  πολύ  συγκεκριμένων  προτύπων  179  .  Στον  νεοφιλελευθερισμό  κυριαρχεί  το  πρότυπο 

 του  επιχειρηματικού  εαυτού.  Ο  επιχειρηματικός  εαυτός  κατασκευάζεται  μέσω  της 

 βιοπολιτικής  και  υποκειμενοποιητικών  διαδικασιών,  που  είναι  εμφανείς  στις  πολιτικές 

 ενεργοποίησης  (ενεργητικές  πολιτικές).  Με  αυτό  τον  τρόπο,  τα  άτομα  και  οι  ατομικές 

 συμπεριφορές  εντάσσονται  στη  λογική  της  επιχείρησης  και  είναι  εφικτό  να  κυβερνηθούν 

 υπό τους όρους και τις αρχές της αγοράς. 

 2.  Η  ατομική  ευθύνη  αποτελεί  μια  μορφή  ελέγχου,  καθοριστική  στον  τρόπο 

 διακυβέρνησης  από  τη  σύσταση  του  νεωτερικού  κράτους.  Στη  φιλελεύθερη  διακυβέρνηση 

 τα  άτομα  θεωρούνται  ως  αντικείμενο  της  κυβερνητικής  πρακτικής  και,  ταυτόχρονα,  οι 

 απαραίτητοι  (εθελοντικοί)  συνεργοί  της.  Στον  κλασικό  φιλελευθερισμό  του  18ου  αιώνα,  η 

 ελευθερία  των  ατόμων  και  η  ατομική  ευθύνη  αποτελούσαν  το  κρίσιμο  μέτρο  και  τον 

 περιορισμό  της  κυβερνητικής  δραστηριότητας.  Η  σφαίρα  της  πολιτικής  -  όπου 

 υποστηριζόταν  η  ισότητα  μεταξύ  των  ατόμων  ως  πολίτες  -  έπρεπε  να  διαχωριστεί  από  την 

 σφαίρα  της  οικονομίας,  όπου  η  ανισότητα  αντιπροσώπευε  το  φυσικό  αποτέλεσμα  της 

 συμμετοχής στο οικονομικό παιχνίδι. 

 Αυτός  ο  διαχωρισμός,  καθώς  και  πραγματικότητες  της  καπιταλιστικής  οικονομίας, 

 179  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 214 
 178  Foucault M. (1982), «The subject and power», p. 213 

 177  Lessenich S. (2011) «Constructing the Socialized Self: Mobilization and Control in the “Active 
 Society”», σελ. 315 
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 δημιούργησαν  αντιφάσεις  και  επαναστατικές  απειλές,  που  οδήγησαν  τα  φιλελεύθερα 

 καθεστώτα  στην  «εφεύρεση»  της  σφαίρας  του  «κοινωνικού»,  ως  μια  υποκειμενική  οντότητα 

 που  αποτελεί  κάτι  παραπάνω  από  το  άθροισμα  των  μελών  της  180  .  Η  υπεράσπιση  της 

 «κοινωνίας»  και  η  κοινωνική  ευθύνη  αποτέλεσαν  τον  τρόπο  ενσωμάτωσης  στο  πλαίσιο  του 

 κοινωνικού  κράτους,  με  την  ανάπτυξη  τεχνολογιών  ασφάλειας.  Αυτός  ο  τρόπος 

 διακυβέρνησης  ήρθε  σε  κρίση,  η  οποία  εμφανίστηκε  έντονα  τη  δεκαετία  του  ‘70  και  μια  νέα 

 μορφή διακυβέρνησης ήρθε στο προσκήνιο. 

 Ο  νεοφιλελευθερισμός  επαναφέρει  την  αρχή  της  ατομικής  ευθύνης  υπό  νέους  όρους. 

 Η  βασική  διαφορά  είναι  αφενός  η  απόρριψη  της  νατουραλιστικής  αντίληψης  για  την 

 οικονομία  και  την  ατομική  συμπεριφορά  και  αφετέρου  μια  αντίληψη  για  την  πολιτική 

 δραστηριότητα,  κατά  την  οποία  δεν  επιτρέπεται  η  παρέμβαση  στους  μηχανισμούς  της 

 αγοράς,  αλλά  ο  προσανατολισμός  τίθεται  στον  πολλαπλασιασμό  και  την  επέκταση  μορφών 

 επιχειρηματικότητας  στο  κοινωνικό  σώμα.  Έτσι,  η  ατομική  ευθύνη  για  τη  συμμετοχή  στον 

 οικονομικό  ανταγωνισμό  δεν  θεωρείται  ότι  προϋπάρχει,  αλλά  ότι  πρέπει  με  τεχνητούς 

 τρόπους  να  δημιουργηθεί.  Ταυτόχρονα,  η  επιταγή  της  ενεργοποίησης  διαμορφώνει  μια  νέα 

 αντίληψη  της  κοινωνικής  ευθύνης,  κατά  την  οποία  τα  άτομα  οφείλουν  να  απαλλάξουν  τους 

 κρατικούς και προνοιακούς θεσμούς από την ευθύνη της παροχής ασφάλειας. 

 3.  Σύμφωνα  με  τον  Beck,  συλλογικές  μορφές  δέσμευσης  υποχωρούν  στην 

 εποχή  της  νεοφιλελεύθερης  διακυβέρνησης.  Όμως,  ένας  νέος  τύπος  κοινωνικής  δέσμευσης 

 διαμορφώνεται  μέσα  από  την  ταύτιση  της  σφαίρας  της  οικονομίας  με  την  κοινωνική  σφαίρα. 

 Με  την  ένταξη  της  λογικής  της  επιχείρησης  στην  σφαίρα  του  κοινωνικού,  τα  άτομα,  οι 

 συμπεριφορές  και  οι  ρόλοι  τους  είναι  εφικτό  να  ενσωματωθούν  στους  όρους  της  αγοράς. 

 Αυτό  που  έχει  περισσότερο  σημασία  για  τον  νεοφιλελευθερισμό  είναι  τα  κοινωνικά  σύνολα 

 να  δημιουργούνται  με  βάση  τη  γλώσσα  της  οικονομίας.  Η  οικονομική  γλώσσα  προσφέρει 

 συστήματα  ρόλων,  αναπλαισιώνοντας  τους  παλιούς  κοινωνικούς  ρόλους.  Έτσι,  είναι 

 δυνατό  να  υποστηριχθεί  ότι  η  «σύγχρονη  εξατομίκευση»  συνδυάζεται  με  έναν  νέο  τρόπο 

 αθροίσματος, μια νέα μορφή ενσωμάτωσης υπό τους όρους της αγοράς. 

 4.  Ο  Foucault  επισημαίνει:  «  Το  πρόβλημα  είναι  να  αφήσουμε  να  δουλέψει  η 

 γνώση  του  παρελθόντος  πάνω  στην  εμπειρία  και  την  πρακτική  του  παρόντος.  Δεν  είναι  να 

 επιχρίσουμε  το  παρόν  με  μία  μορφή  που  αναγνωρίζουμε  στο  παρελθόν,  η  οποία  υποτίθεται 

 ότι  ισχύει  στο  παρόν  »  181  .  Με  αυτόν  τον  τρόπο  υποστηρίζει  ότι  οφείλουμε  να  δούμε  τι  νέο 

 κομίζει  ο  νεοφιλελευθερισμός  ως  τρόπος  διακυβέρνησης  που  τον  διακρίνει  από  τους 

 προηγούμενους.  Έτσι,  διαχωρίζεται  από  συνηθισμένες  κριτικές  της  εποχής  του  απέναντι 

 στον  νεοφιλελευθερισμό,  οι  οποίες  εντοπίζουν  απλά  μια  επανενεργοποίηση  των 

 οικονομικών  θεωριών  του  κλασικού  φιλελευθερισμού  182  .  Όμως,  ταυτόχρονα,  αναγνωρίζει 

 αυτή  τη  νέα  διακυβέρνηση  μέσα  από  την  ιστορία  του  φιλελευθερισμού  και  των 

 182  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  129-30 
 181  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  130 

 180  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason., σελ. 
 177, 186 
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 διακυβερνητικών  λογικών  που  τον  διέπουν.  Προσφέρει,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  ένα 

 μεγαλύτερο  θεωρητικό  πρίσμα  για  τη  μελέτη  της  σύγχρονης  εξατομίκευσης,  χωρίς  να 

 διακρίνει τη νεωτερικότητα σε πρώιμη και ύστερη. 

 5.  Τέλος  -  κι  εδώ  είναι  ίσως  η  μεγαλύτερη  συνεισφορά  του  έργου  του  Foucault 

 και  των  συνεχιστών  του  στο  θέμα  -  όπως  υποστηρίζει  ο  Lemke,  «η  θεωρητική  δύναμη 

 (strength)  της  έννοιας  της  διακυβέρνησης  συνίσταται  στο  γεγονός  ότι  ερμηνεύει  τον 

 νεοφιλελευθερισμό  [...]  πάνω  απ’  'όλα  ως  πολιτικό  σχέδιο  »  183  .  Έτσι,  η  αναδιάρθρωση  των 

 θεσμών,  που  κατά  τον  Beck  συνδέονται  με  την  εξατομίκευση,  μπορούν  να  ιδωθούν  ως  το 

 πολιτικό  σχέδιο  του  νεοφιλελευθερισμού.  Για  την  ακρίβεια,  ενώ  ο  Beck  αντιλαμβάνεται  την 

 εξατομίκευση  σαν  μια  διαδικασία  που  επαναλαμβάνεται  ιστορικά,  το  νεοφιλελεύθερο 

 σχέδιο,  βασίζεται  στην  ιδέα  μιας  εξατομικευμένης  κοινωνίας  ως  μια  σταθερή  κατάσταση. 

 Έτσι,  οι  μετασχηματισμοί  και  οι  αναδιάρθρωση  των  θεσμών  συνιστούν  μια  πολιτική 

 κατεύθυνση  και  όχι  μια  ουδέτερη  ιστορική  εξέλιξη.  Επιπλέον,  το  ερώτημα  αν  οι  θεσμικοί 

 μετασχηματισμοί  ακολουθούν  τις  αλλαγές  στη  συνείδηση  και  τη  δράση  ή  το  αντίστροφο, 

 καλύπτεται  μέσα  από  την  έννοια  της  διακυβέρνησης,  καθώς  αυτή  νοείται  ως  μια  διαδικασία 

 συμμετοχής των κυβερνώμενων στην διακυβέρνησή τους. 

 Ολοκληρώνοντας  αυτόν  τον  κύκλο  θεωρητικής  ανασκόπησης  σχετικά  με  την 

 εξατομίκευση  και  την  κυβερνητική  της  ατομικής  ευθύνης,  η  εστίαση  μπορεί  να  γίνει  πιο 

 συγκεκριμένη,  σε  εμπειρικές  έρευνες  που  αναδεικνύουν  τον  τρόπο  που  οι  ενεργητικές 

 πολιτικές  εφαρμόζονται.  Το  πιο  χαρακτηριστικό  πεδίο  εφαρμογής  τέτοιων  πολιτικών  που 

 λειτουργούν υποκειμενοποιητικά και εξατομικευτικά είναι το πεδίο της εργασίας. 

 Στη  συνέχεια  θα  εξεταστούν  οι  τρόποι,  οι  μέθοδοι  και  η  λογική  των  ενεργητικών 

 πολιτικών  απασχόλησης,  που  στοχεύουν  στην  κατασκευή  του  επιχειρηματικού  εαυτού,  ένα 

 νέο  πρότυπο  για  τους  εργαζόμενους.  Αυτή  η  εξέταση  θα  ολοκληρωθεί  με  μία  δευτερογενή 

 εμπειρική  έρευνα  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας,  ως  ένα 

 χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης. 

 183  Lemke T. (2012), Foucault, governmentality and critique,  σελ. 79 
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 Κεφ 3. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ενεργητικές 
 πολιτικές για την απασχόληση 

 Στο  παρόν  κεφάλαιο  και  εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η  θεωρητική  επισκόπηση,  η 

 εστίαση  γίνεται  στην  κατανόηση  της  νεοφιλελεύθερης  κυβερνητικής  και  τον  τρόπο  με  τον 

 οποίο  η  ατομική  ευθύνη  λειτουργεί  ως  εργαλείο  διακυβέρνησης.  Πιο  συγκεκριμένα,  τίθεται 

 ως  στόχος  η  μελέτη  της  άσκησης  πολιτικής  εξουσίας  στον  νεοφιλελευθερισμό  παίρνοντας 

 ως παράδειγμα τις ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση. 

 Ξεκινώντας  από  μια  επισκόπηση  στη  σχετική  αρθρογραφία,  επιδιώκεται  η  κατανόηση 

 της  λογικής  των  πολιτικών  αυτών.  Έτσι,  αφού  γίνεται  η  ανασυγκρότηση  ενός  σχετικού 

 άρθρου  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  ένα  παράδειγμα  της 

 κυβερνητικής  αυτής,  με  τη  διάδοση  του  επιχειρηματικού  λόγου  μέσα  από  τη  δια  βίου 

 μάθηση.  Έπειτα,  γίνεται  επικέντρωση  πιο  ειδικά  στην  κυβερνητική  μέσω  της 

 συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  και  τέλος  δίνεται  ένα  σχετικό  παράδειγμα  των  λόγων  που 

 αναπαράγονται μέσα από τη συμβουλευτική. 

 Ο  στόχος  της  μελέτης  του  τρόπου  με  τον  οποίο  ασκείται  η  πολιτική  εξουσία 

 ολοκληρώνεται  στο  επόμενο  κεφάλαιο,  όπου  εξετάζεται  η  πολιτική  για  τη  συμβουλευτική 

 σταδιοδρομίας  στην  εφαρμογή  της,  μέσα  από  μια  έρευνα  σε  σχετικούς  φορείς 

 συμβουλευτικής. Η εμπειρική αυτή έρευνα θα επιστρέψει νέα θεωρητικά ερωτήματα. 

 3.1 Η λογική των πολιτικών ενεργοποίησης 

 Τόσο  σε  κείμενα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όσο  και  στην  συναφή  βιβλιογραφία,  έχει 

 εδραιωθεί  μια  διάκριση  ανάμεσα  στις  πολιτικές  για  την  απασχόληση  184  :  η  διάκριση  μεταξύ 

 των  «παθητικών  πολιτικών  για  την  απασχόληση»  και  των  «ενεργητικών  πολιτικών  για  την 

 απασχόληση».  Αυτοί  οι  δύο  τύποι  πολιτικών  αντιπροσωπεύουν  δύο  διαφορετικές 

 ορθολογικότητες  της  κρατικής  παρέμβασης  στην  αγορά  εργασίας.  Οι  διαφορές  μεταξύ  των 

 δύο  γίνονται  εμφανείς  ιδιαίτερα  στις  πολιτικές  για  την  καταπολέμηση  της  ανεργίας. 

 Διαφέρουν  ως  προς  τους  σκοπούς  τους,  τα  μέσα  που  χρησιμοποιούν  αλλά  και  ως  προς  τις 

 συνέπειές τους. 

 Πιο  συγκεκριμένα,  οι  παθητικές  πολιτικές  για  την  απασχόληση  ασκούν  έμμεσες 

 αντιδράσεις  στο  φαινόμενο  της  ανεργίας.  Δεν  σκοπεύουν  να  καταπολεμήσουν  τα  αίτια  της 

 ανεργίας,  αλλά  τις  αρνητικές  συνέπειές  της.  Περιλαμβάνουν  πολιτικές  ασφάλισης,  όπως  η 

 εισοδηματική  στήριξη  των  ανέργων  (πχ.  επίδομα  ανεργίας,  προνοιακές  παροχές). 

 Συνδέονται  άμεσα  με  τα  κοινωνικά  δικαιώματα  στην  εργασία  και  την  απασχόληση  και  με 

 184  Γράβαρης Δ. (2003), «Η σχέση παθητικών και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στο εσωτερικό 
 της συνολικής κρατικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας. Θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά 
 παραδείγματα»,σελ.335 παραπέμπει σε: Ευρωπαϊκή επιτροπή 1991, 2001, European Commission 1999, 2001, 
 OECD 1990 και Janoski 1994, Symes 1995, Γράβαρης 1991, Καραντινός 1987 
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 ένα συνολικό πλαίσιο Κεϋνσιανής οικονομικής πολιτικής  185  . 

 Αντιθέτως,  οι  ενεργητικές  πολιτικές  για  την  απασχόληση  συνδέονται  με  ένα 

 νεοφιλελεύθερο,  μονεταριστικού  τύπου  οικονομικό  σχέδιο  και  με  την  θεσμική  κατοχύρωση 

 εξατομικευμένων  δικαιωμάτων  στην  εργασία  και  την  απασχόληση.  Σκοπός  τους  είναι  να 

 αντιμετωπίσουν  τα  αίτια  της  ανεργίας  και  αποτελούν  άμεσες  αντιδράσεις.  Εντοπίζονται  τρεις 

 τρόποι  κρατικής  παρέμβασης  που  αξιοποιούνται  ως  μέσα  για  την  επίτευξη  αυτού  του 

 σκοπού:  α.  επιδότηση  εργοδοτών  ή  επιχειρήσεων  για  νέες  θέσεις  εργασίας  β.  υπηρεσίες 

 σύζευξης  μεταξύ  προσφοράς  και  ζήτησης  εργασίας  και  γ.  πολιτικές  κατάρτισης  και 

 επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού  186  . 

 Η  λογική  που  διέπει  τις  ενεργητικές  πολιτικές  βασίζεται  σε  μια  συγκεκριμένη  αντίληψη 

 αναφορικά  με  τα  αίτια  της  ανεργίας.  Με  βάση  την  αντίληψη  αυτή,  υπάρχει  η  εκούσια  και  η 

 ακούσια  ανεργία.  Δηλαδή,  αφενός  η  ανεργία  που  προκύπτει  λόγω  αδυναμίας  προσπάθειας 

 ή  μη  θέλησης  του  εργαζομένου  για  εύρεση  εργασίας  (εκούσια  ανεργία),  αφετέρου  η  ανεργία 

 που  προκύπτει  λόγω  αντικειμενικών  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζει  ένας  άνεργος  στην 

 προσπάθειά  του  να  βρει  εργασία  (ακούσια  ανεργία).  Εκούσια  άνεργος  θεωρείται  όποιος 

 αρνείται  να  αποδεχτεί  μια  εργασία  η  οποία  του  προσφέρεται  έστω  και  με  χαμηλό  μισθό, 

 ενώ  ακούσια  άνεργος  εκείνος  που  αδυνατεί  να  βρει  εργασία  λόγω  έλλειψης  προσφοράς  187  . 

 Το  πεδίο  δράσης  των  ενεργητικών  πολιτικών  απασχόλησης  περιορίζεται  στην  αντιμετώπιση 

 της  εκούσιας  ανεργίας,  καθώς  αυτή  θεωρείται  το  βασικό  πρόβλημα.  Με  άλλα  λόγια,  η 

 λογική  των  ενεργητικών  πολιτικών  βασίζεται  στην  προϋπόθεση  ότι  η  μη  εύρεση  εργασίας 

 οφείλεται  στην  αδυναμία  του  υποκειμένου-ανέργου  και  στη  μη  αποδοχή  από  μέρους  του 

 των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. 

 Αν  εξετάσουμε  τις  τρεις  κατηγορίες  κρατικών  παρεμβάσεων  που  ασκούνται  για  την 

 αντιμετώπιση  των  αιτιών  της  ανεργίας  στο  πλαίσιο  των  ενεργητικών  πολιτικών,  θα  δούμε 

 ότι  οι  δύο  πρώτες  (α.  επιδότηση  επιχειρήσεων  και  β.  υπηρεσίες  σύζευξης)  αποσκοπούν 

 αφενός  άμεσα  στην  αύξηση  της  προσφοράς  εργασίας  και  αφετέρου  σε  μια  διευθέτηση  της 

 κατανομής  μεταξύ  προσφοράς  και  ζήτησης.  Είναι  παρεμβάσεις,  δηλαδή,  που  σχετίζονται  με 

 μια  κατανομή  οικονομικών  πόρων.  Εστιάζοντας  όμως  στην  τρίτη  κατηγορία  (γ.  πολιτικές 

 κατάρτισης  και  επανακατάρτισης  του  εργατικού  δυναμικού),  εντοπίζουμε  ότι  γίνεται  μια 

 παρέμβαση  που  στοχεύει  στο  ίδιο  το  εργαζόμενο  (ή  εν  δυνάμει  εργαζόμενο)  άτομο.  Το  ίδιο 

 το  άτομο  ως  εκούσια  άνεργο,  οφείλει  να  εκπαιδευτεί,  να  καταρτιστεί,  να  κινητοποιηθεί 

 προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στο παιχνίδι του οικονομικού ανταγωνισμού. 

 Στον  κλασικό  φιλελευθερισμό  -  όπως  περιεγράφηκε  188  -  εντοπίζεται  αυτή  η  αντίληψη 

 περί  ευθύνης  των  φτωχών  για  τη  φτώχεια  τους.  Η  αιτία  της  φτώχειας  βρίσκεται  στη  μη  ορθή 

 χρήση  της  ελευθερίας  τους  για  εύρεση  εργασίας.  Έτσι,  η  λύση  στην  αντιμετώπιση  της 

 188  σελ. 32 του παρόντος 

 187  ΦΦRees, 1973:113, παρατίθεται στο Α. Δεδουσόπουλος, 2000:59, παρατίθεται στο Τσιώλης, Γ. (2005). 
 Προς μια νέα Ηθική της Εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην 
 Απασχόληση. Μελέτες 23. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ., σελ. 20 υποσημ. 13. 

 186  ό.π.  Γράβαρης Δ. (2003), σελ. 336-344 
 185  ό.π.  Γράβαρης Δ. (2003), σελ. 336-344 
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 φτώχειας,  στον  κλασικό  φιλελευθερισμό,  βρίσκεται  στην  εξάλειψη  όλων  των  εμποδίων  που 

 εμποδίζουν  στην  πρόσβαση  σε  μια  ελεύθερη  αγορά  εργασίας,  ώστε  ο  φτωχός  πληθυσμός 

 να  μπορεί  να  ενταχθεί  στον  κύκλο  παραγωγής.  Ωστόσο,  όπως  σημειώθηκε  στα  πρώτα 

 θεωρητικά  συμπεράσματα  189  ,  στην  κυβερνητική  του  νεοφιλελευθερισμού,  η  ατομική  ευθύνη 

 για  τη  συμμετοχή  στον  οικονομικό  ανταγωνισμό  δεν  θεωρείται  ότι  προϋπάρχει,  αλλά  ότι 

 πρέπει  να  δημιουργηθεί  με  τεχνητούς  τρόπους.  Η  εναντίωση,  δηλαδή,  του 

 νεοφιλελευθερισμού  στη  νατουραλιστική  αντίληψη  για  την  ατομική  συμπεριφορά 

 απορρίπτει  τη  βεβαιότητα  ότι  οι  άνεργοι  θα  συμπεριφερθούν  ορθολογικά  απλά  με  την 

 άρση  των  εμποδίων  για  τη  συμμετοχή  στον  οικονομικό  ανταγωνισμό.  Ο  ανταγωνισμός  δεν 

 υφίσταται  από  μόνος  του  αλλά  πρέπει  να  δημιουργηθεί  μέσω  κρατικής  παρέμβασης. 

 Παραθέτοντας  ξανά  τον  Foucault:  «  ο  καθαρός  ανταγωνισμός,  που  είναι  η  ίδια  η  ουσία  της 

 αγοράς,  μπορεί  να  εμφανιστεί  μόνο  αν  παραχθεί  και  αν  παραχθεί  από  μια  ενεργό 

 κυβερνητικότητα  »  190  .  Η  νεοφιλελευθερη  αντίληψη  για  την  ατομική  ευθύνη  είναι  ότι  αυτή 

 πρέπει να κατασκευαστεί με τεχνητούς όρους. 

 Συνεπώς,  υπό  αυτό  το  πρίσμα,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  οι  ενεργητικές  πολιτικές 

 απασχόλησης  και  πιο  συγκεκριμένα  οι  παρεμβάσεις  εκπαίδευσης,  επανακατάρτισης  και 

 συμβουλευτικής  υποστήριξης  αποτελούν  τα  μέσα  για  την  ενεργοποίηση  των 

 απασχολήσιμων  με  σκοπό  την  ένταξή  τους  στην  αγορά  εργασίας.  Αποτελούν  τις  τεχνικές 

 υποκειμενοποίησης  (ή  αλλιώς  τεχνολογίες  εαυτού)  με  σκοπό  την  επέκταση  μορφών 

 επιχειρηματικότητας  στο  κοινωνικό  σώμα.  Παράλληλα,  όπως  έχει  αναλυθεί  191  ,  στον 

 νεοφιλελευθερισμό,  ο  πολλαπλασιασμός  της  επιχειρηματικής  λογικής  εντός  του  κοινωνικού 

 σώματος  επιδιώκεται  μέσα  από  την  κατασκευή  του  επιχειρηματικού  εαυτού  και  τη  θεωρία 

 του  ανθρώπινου  κεφαλαίου.  Συνεπώς,  δύναται  να  διερευνηθούν  οι  πρακτικές  εκείνες  των 

 ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση που λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 3.2 Επιχειρηματικός λόγος στη δια βίου μάθηση 

 Η  δια  βίου  μάθηση  και  η  εκπαίδευση  ενηλίκων  έχουν  όλο  και  περισσότερο 

 πρωταγωνιστικό  ρόλο  στις  στρατηγικές  πολιτικές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  από  τη  δεκαετία 

 του  1990  ως  σήμερα.  Αποτελούν  το  κλειδί  στην  επένδυση  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  που 

 θεωρείται  ο  βασικός  παράγοντας  ανάπτυξης.  Στο  άρθρο  τους  με  τιτλο  «The  making  of 

 entrepreneurial  subjectivity  in  adult  education»  οι  Siivonen  και  Brunila,  διερευνούν  τη 

 λειτουργία του επιχειρηματικού λόγου στην εκπαίδευση ενηλίκων  192  . 

 Στην  έρευνά  τους,  ανέλυσαν  δεδομένα  από  συνεντεύξεις  που  πραγματοποίησαν  με 

 νέους  ενήλικες  σε  συνδυασμό  με  μια  μελέτη  πάνω  στα  εκπαιδευτικά  προγράμματα 

 ενηλίκων  της  Φιλανδίας.  Αναλύθηκαν  50  χρηματοδοτούμενα  προγράμματα  που 

 192  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), The making of entrepreneurial subjectivity in adult 
 education, Studies in Continuing Education, Volume 36, Issue 2 

 191  σελ. 41 του παρόντος 
 190  Foucault M. (2012),  Η γέννηση της βιοπολιτικής,  σελ.  127 
 189  σελ. 46 του παρόντος 
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 αφορούσαν  την  εκπαίδευση,  την  καθοδήγηση  και  την  αποκατάσταση  ανέργων  νέων 

 ενηλίκων  κατά  τη  δεκαετία  1990  με  2000.  Συγκεκριμένα,  εξετάστηκαν  εκθέσεις  έργων, 

 ιστοσελίδες,  διαφημιστικά  υλικά,  άρθρα  και  ενημερωτικά  δελτία.  Οι  συνεντεύξεις  έγιναν  με 

 νέους  ενήλικες,  ηλικίας  20  έως  30  χρονών,  οι  οποίοι  κλήθηκαν  να  συγκροτήσουν 

 αφηγηματικά  τη  βιογραφία  τους.  Η  μέθοδος  ανάλυσης  που  χρησιμοποίησαν  ήταν  η 

 ανάλυση  λόγου.  Όπως  εξηγούν  οι  συγγραφείς,  η  έννοια  του  λόγου  νοείται  ως  παραγωγική 

 και  κανονιστική  πρακτική,  με  υλικές  επιπτώσεις.  Ο  λόγος  είναι  ανοιχτό  πεδίο  που 

 διαμορφώνεται  από  τα  ίδια  τα  υποκείμενα  193  .  Ο  λόγος  συνιστά  τη  γνώση  στις  σχέσεις 

 εξουσίας  και  προσδιορίζει  το  τι  μπορεί  να  εφαρμοστεί,  τι  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ως 

 «αλήθεια»  και  τι  είναι  κατανοητό  και  ακατανόητο  σε  ένα  συγκεκριμένο  ιστορικό  και 

 πολιτιστικό  πλαίσιο  194  .  Ως  πλεονέκτημα  αυτής  της  μεθόδου  αναγνωρίζεται  η  δυνατότητα 

 αμφισβήτησης  της  θεμελιωμένης  φύσης  των  πραγμάτων  και  η  κριτική  ανάλυση  της 

 εξουσίας  που  εμπεριέχεται  στις  πολιτικές  και  τις  πρακτικές  στη  διαχείριση  των  νέων 

 ενηλίκων. 

 Η  κεντρική  ιδέα  της  έρευνας  είναι  ότι,  εφόσον  στα  πλαίσια  των  φορέων  που 

 υλοποιούν  προγράμματα  εκπαίδευσης  ενηλίκων  διαμορφώνεται  ο  επιχειρηματικός  λόγος, 

 οι  εκπαιδευόμενοι  που  λαμβάνουν  μέρος  σε  αυτά,  τείνουν  να  υιοθετούν  και  να 

 αναπαράγουν  για  τον  εαυτό  τους  τον  λόγο  αυτό.  Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  κατανόηση  της 

 λειτουργίας  του  επιχειρηματικού  λόγου  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  και  ο  τρόπος  που 

 λαμβάνεται  από  τους  συμμετέχοντες  νέους  ενήλικες  ως  μέρος  της  υποκειμενοποίησής 

 τους.  Πιο  συγκεκριμένα,  διερευνούν  το  πώς  οι  εκπαιδευόμενοι  εμπλέκονται  σε  μια 

 αντιφατική  διαδικασία:  ταυτόχρονα  υποβολής  και  κυριαρχίας  του  επιχειρηματικού  λόγου. 

 Στοχεύουν  να  καταστήσουν  σαφές  ότι  οι  επιλογές  τον  ατόμων  δεν  προέρχονται 

 αποκλειστικά  από  την  επιθυμία  του  ίδιου  του  ατόμου,  αλλά  και  από  την  προσπάθεια  τους 

 να  εναρμονιστούν  με  μια  αποδεκτή  μορφή  υποκειμενικότητας,  που  ορίζεται  από  τις 

 κανονικότητες του επιχειρηματικού λόγου  195  . 

 Μέσα  από  την  ανάλυση  των  συνεντεύξεων,  παρατηρήθηκε  ότι  οι  νέοι  ενήλικες  έχουν 

 μάθει  να  παρουσιάζουν  τα  γνωρίσματα  και  τα  προσωπικά  χαρακτηριστικά  τους  τις 

 συμπεριφορές  και  τα  κίνητρά  τους,  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  που  αναμένονται  από 

 αυτούς  βάσει  του  επιχειρηματικού  λόγου:  χαρακτηριστικά,  όπως  η  ανάγκη 

 δραστηριοποίησης  και  επίτευξης  στόχων,  η  αυτοπεποίθηση,  καθώς  και  ένας  εσωτερικός 

 τόπος  ελέγχου.  Η  ζωή  ερμηνεύεται  ως  ένα  συνεχές  αυτο-αναπτυσσόμενο  project,  στο 

 οποίο  ο  εαυτός  αναπτύσσεται  σε  διαφορετικά  περιβάλλοντα  μάθησης.  Η  στόχευση  για  ένα 

 ασφαλές  μέλλον  μέσω  της  εργασίας  είναι  ταυτόχρονα  και  ο  δρόμος  προς  την  προσωπική 

 ολοκλήρωση.  Ιδιότητες  όπως  η  εσωτερική  επιχειρηματικότητα,  η  αποφασιστικότητα  και  το 

 195  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 162-165 

 194  Bengtsson Anki (2011), European Policy of Career Guidance: the interrelationship between career 
 self-management and production of human capital in the knowledge economy, Policy Futures in Education 
 Volume 9, p.619 παρ. στο Foucault, M. (2008) The Birth of Biopolitics: lectures at the College de France 
 1978-1979. New York: Palgrave Macmillan. 

 193  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 161-164 
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 κίνητρο  για  σκληρή  δουλειά  πρέπει  να  θεωρηθούν  ως  βασικά  χαρακτηριστικά  για  τη  ζωή 

 και  ερμηνεύονται  ως  οι  σωστές  μορφές  της  ύπαρξης  και  δράσης.  Τα  εκπαιδευτικά 

 προσόντα  δεν  είναι  μόνο  προσωπικές  ιδιότητες  αλλά  και  ουσιώδη  για  τον  ορισμό  κάποιου 

 ως απασχολήσιμου  196  . 

 Στη  λογική  του  επιχειρηματικού  λόγου,  η  προσπάθεια  προς  την  αριστεία  είναι  ένα 

 ατελείωτο  έργο  για  το  οποίο  είναι  υπεύθυνο  το  άτομο.  Η  συνεχής  προσπάθεια  για  επάρκεια 

 απέναντι  στην  εργασία  και  η  αυτοβελτίωση,  συνοδεύονται  από  έντονα  συναισθήματα 

 άγχους,  ενοχής  και  φόβου  της  αποτυχίας.  Οι  συνεντευξιαζόμενοι  στο  λόγο  τους  κατέληγαν 

 σε  συμπεράσματα  όπως  ότι  «  δεν  υπάρχει  άλλη  επιλογή  παρά  να  συνεχίζουμε  για  τη  συνεχή 

 βελτίωση  της  απασχολησιμότητάς  μας  ».  Ο  ανταγωνισμός  θεωρείται  ότι  έχει  καταστεί 

 αναγκαίος  για  την  οικονομική  επιβίωσή.  Οι  συνεντευξιαζόμενοι  δείχνουν  να  αναλαμβάνουν 

 ενεργά  τους  όρους  του  επιχειρηματικού  λόγου  και  να  τους  αντιλαμβάνονται  ως  δικούς  τους. 

 Θεωρούν  πως  οι  ίδιοι  επιβάλουν  στους  εαυτούς  τους  σκληρούς  όρους,  αλλά  αυτό  συνιστά 

 μία επιλογή δική τους κι έτσι νιώθουν να «απολαμβάνουν» μια ελευθερία επιλογών  197  . 

 Οι  συνεντεύξεις  έδειξαν  ότι  οι  νεαροί  ενήλικες  γνώριζαν  καλά  τι  είδους  συμπεριφορά, 

 πεποιθήσεις  και  αξίες  αναμένονταν  από  αυτούς.  Στις  περιπτώσεις  που  δεν  μπορούσαν  να 

 ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  εκλάμβαναν  την  αποτυχία 

 ως  προσωπική  αδυναμία,  ως  δικό  τους  πρόβλημα  για  το  οποίο  φέρουν  ατομικά  την  ευθύνη. 

 Η  εξατομίκευση  των  προβλημάτων  οδηγεί  σε  ένα  αίσθημα  ευαλωτότητας  και 

 ευθραυστότητας.  Αυτή  η  ευπάθεια  και  η  εξατομίκευση  συνοδεύονται  από  ένα  σημαντικό 

 στοιχείο  της  νεοφιλελεύθερης  τάξης:  την  ανάγκη  για  απεξάρτηση  από  το  κοινωνικό  και  την 

 αίσθηση  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  υποχρέωση  του  «κοινωνικού  ιστού»  να  φροντίζει  τον 

 αναλώσιμο εαυτό  198  . 

 Συμπερασματικά,  οι  δραστηριότητες  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  που  αναλύθηκαν 

 επιδιώκουν  να  διασφαλίσουν  το  σωστό  είδος  επιχειρηματικής  υποκειμενικότητας.  Οι 

 συμμετέχοντες  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  καταλήγουν  να  κατασκευάζουν  τις 

 υποκειμενικότητές  τους  μέσα  στα  όρια  και  τις  δυνατότητες  του  λόγου,  που  τίθεται  στη 

 διάθεσή  τους.  Προκειμένου  να  γίνει  ένα  υποκείμενο  αναγνωρίσιμο,  χρειάζεται  να 

 εσωτερικεύσει  τους  όρους  του  επιχειρηματικού  λόγου  καθώς  και  τον  τρόπο  να  κάνει  τις 

 δικές  του  επιλογές  και  να  αναλάβει  την  ευθύνη.  Όταν  τα  άτομα  δεν  καταφέρνουν  να 

 ενεργούν  όπως  αναμένεται  και  δεν  είναι  σε  θέση  να  εισέλθουν  στην  εκπαιδευτική  ή 

 επαγγελματική  ζωή,  εντοπίζουν  το  πρόβλημα  ως  προσωπική  αδυναμία.  Η  ατομική  επιτυχία 

 ή  αποτυχία  επαναπροσδιορίζεται  ως  προς  την  αγοραία  της  αξία.  Έτσι  μαθαίνουν  να 

 παράγουν  ιδέες  για  τον  εαυτό  τους  με  βάση  αυτό  που  κρίνουν  ως  υπάρχουσα  ζήτηση.  Ως 

 αποτέλεσμα,  εσωτερικεύουν  την  ιδέα  ότι  τα  κοινωνικά  προβλήματα  βρίσκονται  στην  ευθύνη 

 του  ατόμου.  Η  εκπαίδευση  και  η  αυτονομία  περιορίζονται  σε  ένα  ζήτημα  μάθησης:  πώς  να 

 μιλάς, να ενεργείς και να σχεδιάζεις τη ζωή σύμφωνα με αυτό που αναμένεται.  199 

 199  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 169-170 
 198  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 167-169 
 197  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 166-167 
 196  Siivonena Päivi & Brunilaa Kristiina (2014), ό.π. σελ. 165-166 
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 3.3 Ευρωπαϊκή πολιτική για την συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

 Η  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  200  αποτελεί  ταυτόχρονα  μια  πρακτική  και  μια  θεωρία. 

 Ως  πρακτική  θεωρείται  η  επαγγελματική  διαδικασία  συμβουλευτικής  σε  εργαζόμενους  για 

 την  εξέλιξη  της  εργασιακής  τους  καριέρας.  Σε  επίπεδο  θεωρίας,  αποτελεί  μέρος  της 

 θεωρίας  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού  (HRD)  και  της  οργανωσιακής  θεωρίας  και 

 εκφράζει  ένα  θεωρητικό  πλαίσιο  μεθόδων  και  μοντέλων  της  πρακτικής  της  συμβουλευτικής 

 σταδιοδρομίας, ενώ έχει επιρροές από την ψυχολογία και την παιδαγωγική επιστήμη. 

 Το  έτος  2000,  η  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  επισημάνθηκε  ως  μέσο  υλοποίησης 

 της  στρατηγικής  για  τη  διά  βίου  μάθηση  στην  ΕΕ  201  .  Έκτοτε  αποτελεί  αναπόσπαστο 

 κομμάτι  της  πολιτικής  για  τη  δια  βίου  μάθηση  από  κοινού  με  την  επαγγελματική  εκπαίδευση 

 και  κατάρτιση.  Η  πολιτική  αυτή  εκφράζει  τον  τρόπο  επένδυσης  στο  ανθρώπινο  κεφάλαιο, 

 στο  πλαίσιο  της  οικονομίας  της  γνώσης,  η  οποία  αποτελεί  στόχο  για  την  ανταγωνιστική 

 οικονομία της ΕΕ. 

 Η  Anki  Bengtsson  εξετάζει  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  ως  εργαλείο 

 διακυβέρνησης  για  την  κατασκευή  υποκειμένων  με  βάση  την  επαναρυθμιζόμενη  ευθύνη  του 

 ατόμου  και  του  κράτους  202  .  Μελετώντας  έγγραφα  πολιτικής  της  ΕΕ  203  ,  τα  οποία 

 απευθύνονται  πρωτίστως  στους  υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής  των  εθνικών 

 κυβερνήσεων,  υποστηρίζει  ότι  η  νέα  πολιτική  για  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  έχει  ως 

 στόχο  να  διαμορφώσει  όχι  μόνο  ένα  ανταγωνιστικό  εργατικό  δυναμικό  στην  οικονομία  της 

 γνώσης,  αλλά  και  επιχειρηματικούς  και  υπεύθυνους  πολίτες.  Μεθοδολογικά, 

 χρησιμοποιείται  η  ανάλυση  λόγου  των  εν  λόγω  εγγράφων,  ενώ  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της 

 έρευνας  βασίζεται  στην  οπτική  της  κυβερνητικής  και  στη  θεωρία  του  Foucault  για  το 

 ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 Πιο  συγκεκριμένα,  στα  κείμενα  αυτά,  κυριαρχεί  η  αφήγηση  μιας  επερχόμενης 

 «αλλαγής»  η  οποία  αναφέρεται  στη  λεγόμενη  «  πρόκληση  της  μετάβασης  σε  μια  οικονομία 

 της  γνώσης  »  204  .  Η  αλλαγή  αυτή  εκφράζεται  με  τα  χαρακτηριστικά  της  ταχύτητας,  της 

 τυχαιότητας,  της  αβεβαιότητας  και  των  κινδύνων,  ενώ  ταυτόχρονα  απεικονίζεται  ως  κάτι 

 αναπόφευκτο και μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

 Ενόψει  αυτής  της  αλλαγής,  ο  ρόλος  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  δεν  είναι 

 πλέον  να  γεφυρώσει  την  εκπαίδευση  με  την  εργασία.  Η  τάση,  σήμερα,  είναι  να  διαλύσει 

 204  Bengtsson Anki (2011), ό.π., σελ. 622 παρ. σε Cedefop (European Center for the Development of 
 Vocational Training) (2008b) Career Development at Work: a review of career guidance to support people in 
 employment. Cedefop Panorama series 151, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
 Communities. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5183_en.pdf 

 203  Σχετικά έγγραφα του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Cedefop, του ΟΟΣΑ και της 
 Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 202  Bengtsson Anki (2011), ό.π.ΦΦ, σελ. 616 

 201  Bengtsson  Anki  (2011),  European  Policy  of  Career  Guidance:  the  interrelationship  between  career 
 self-management  and  production  of  human  capital  in  the  knowledge  economy,  Policy  Futures  in  Education 
 Volume  9,  σελ.  616  παραπέμπει  στο  Commission  of  the  European  Communities  (CEC)  (2000)  A  Memorandum 
 on  Lifelong  Learning.  SEC  (2000)  1832.  Commission  staff  working  paper.  Brussels,  30  October,  1-36. 
 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf 

 200  εναλλακτικά επαγγελματικός προσανατολισμός 

 56 



 τους  διαχωρισμούς  μεταξύ  αυτών  των  δύο  πεδίων.  Η  συμβουλευτική  εστιάζει  ταυτόχρονα 

 στην  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση  και  την  εργασία  για  την  εξέλιξη  της  ατομικής 

 σταδιοδρομίας,  διαμορφώνοντας  μια  νέα  τεχνολογία  διακυβέρνησης  στο  πλαίσιο  της 

 πολιτικής για την οικονομία της γνώσης. 

 Η  ευρύτερη  λειτουργία  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  είναι  να  ενεργοποιήσει 

 άτομα  να  αναπτύξουν  το  ανθρώπινο  κεφάλαιό  τους,  στο  οποίο  συγκαταλέγονται  γνώσεις, 

 εμπειρίες,  καταρτήσεις,  δεξιότητες  κλπ.  Η  απασχολησιμότητα  νοείται  ως  η  ικανότητα 

 διατήρησης  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  στην  αγορά  εργασίας.  Η  ικανότητα  αυτή  δεν 

 σχετίζεται  μόνο  με  την  ανάπτυξη  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  σχετικών  με  το  επάγγελμα,  αλλά 

 αφορούν  και  μια  ευρύτερη  στάση:  τη  συμπεριφορά  και  την  απόδοση  τόσο  στην 

 επαγγελματική  όσο  και  στην  κοινωνική  ζωή,  όπως  είναι,  για  παράδειγμα,  η  διαχείριση 

 κοινωνικών δικτύων ή η ικανότητα αυτοπροβολής ενός ατόμου. 

 Επιπλέον,  η  επάρκεια  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  σε  ατομικό  επίπεδο  θεωρείται  ως 

 συμβολή  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ζωή  και  ο  επιχειρηματικός  εαυτός  ως  παράγοντας 

 κοινωνικής  συνοχής.  Η  ατομική  προσπάθεια  απόκτησης  δεξιοτήτων  και  η  επένδυση  του 

 ατόμου  στο  ανθρώπινο  κεφάλαιό  του,  θεωρείται  προϋπόθεση  για  την  επίτευξη  πλήρους 

 απασχόλησης  και  τη  βελτίωση  της  ευρωπαϊκής  ανταγωνιστικότητας  και  ευημερίας  στη  «νέα 

 οικονομία».  Παίζει  ρόλο  κλειδί  τόσο  ως  βασικός  παράγοντας  ανάπτυξης  όσο  και  ως  βασικός 

 μοχλός  της  πολιτικής  κοινωνικής  συνοχής.  Ακόμη  περισσότερο,  η  ατομική  διαχείριση  των 

 κινδύνων  θεωρείται  ως  πράξη  «αλληλεγγύης»  προς  όφελος  της  κοινωνίας,  καθώς 

 αποφεύγουν  την  εξάρτησή  τους  από  «κοινωνικούς  πόρους».  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  η 

 ατομική  ευθύνη  της  διαχείρισης  καριέρας  αποκτά  ένα  κοινωνικό  ρόλο  και  διαμορφώνει  μια 

 ηθική  του  υπεύθυνου  πολίτη.  Η  επιχειρηματική  λογική  που  διέπει  τις  ατομικές  επιλογές  και 

 συμπεριφορές  των  ατόμων  δεν  στοχεύει  μόνο  στην  ατομική  ανάπτυξη  προσόντων  -  και  άρα 

 την  ανάπτυξη  μακροπρόθεσμα.  Στοχεύει  και  στην  αυτο-κυβέρνηση  του  εαυτού,  την 

 αυτο-προστασία του, επομένως και στην κοινωνική συνοχή μακροπρόθεσμα  205  . 

 Η  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  ξεφεύγει  από  μια  λογική  πρόνοιας  των  παθητικών 

 πολιτικών  για  την  απασχόληση.  Το  κράτος  πρόνοιας  πλέον  εμφανίζεται  ως  παρεμβατικό 

 που  κάνει  τους  ανθρώπους  παθητικούς.  Αντί  αυτού,  η  νεοφιλελεύθερη  λογική  της 

 διαχείρισης  της  σταδιοδρομίας  προτίθεται  να  κάνει  τα  άτομα  να  γίνουν  ενεργοί 

 συμμετέχοντες  πολίτες,  όπως  φαίνεται  και  από  το  παρακάτω  απόσπασμα  ενός  εγγράφου 

 του ΟΟΣΑ: 

 «Μια  βασική  πρόκληση  για  τους  υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής  είναι  να 

 μετατοπίσουν  τα  συστήματα  επαγγελματικού  προσανατολισμού  τους,  ώστε  να 

 υιοθετήσουν  μια  ευρύτερη  προοπτική,  δίνοντας  έμφαση  στην  προώθηση  της 

 ικανότητας  των  ανθρώπων  να  διαχειρίζονται  τις  δικές  τους  σταδιοδρομίες. 

 Αυτό  συμβαδίζει  με  την  άποψη  ότι  ο  ρόλος  των  κυβερνήσεων  στις 

 205  Bengtsson Anki (2011), ό.π., σελ. 620-1 παρ. σε  Commission of the European Communities (CEC) 
 (2000) ό.π. 
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 δημοκρατικές  κοινωνίες  είναι  να  βοηθήσουν  τους  πολίτες  να  διαχειριστούν  τη 

 ζωή τους, να μην διαχειρίζονται τη ζωή τους γι' αυτούς»  206  . 

 Οι  πολιτικές  στρατηγικές  του  επαγγελματικού  προσανατολισμού  προϋποθέτουν  ότι  τα 

 άτομα  έχουν  την  ικανότητα  να  διαχειρίζονται  την  καριέρα  τους  και  να  κάνουν  τις  βέλτιστες 

 επιλογές  προς  όφελός  τους.  Μάλιστα,  η  ατομική  ελευθερία  εξαρτάται  από  την  ικανότητα 

 αυτή,  η  οποία  προκύπτει  από  τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητες  τής  διαχείρισης  που  αφορούν 

 την  αυτο-αξιολόγηση  του  ατόμου,  τη  γνώση  του  εαυτού  του  και  τη  δυνατότητα  να 

 περιγράφει  τις  ικανότητες  που  έχει  αποκτήσει  στην  τυπική,  άτυπη  και  μη  τυπική 

 εκπαίδευση  207  . 

 Συνεπώς,  στην  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  μέσω  της  Συμβουλευτικής 

 Σταδιοδρομίας  εμφανίζεται  η  λογική  της  νεοφιλελεύθερης  διακυβέρνησης.  Οι  εργαζόμενοι 

 πρέπει  να  προσαρμοστούν  στις  απαιτήσεις  της  απασχολησιμότητας,  αναλαμβάνοντας 

 ατομικά  το  ρίσκο  της  αυτοδιαχείρισης  της  επαγγελματικής  τους  σταδιοδρομίας.  Έτσι,  οι 

 υπηρεσίες  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας  γίνονται  ένα  εργαλείο  υποκειμενοποίησης  για 

 την κατασκευή του επιχειρηματικού εαυτού. 

 3.4 Λόγος αυτό-εμπορευματοποίησης (Self-branding) 

 Στην  εποχή  του  νεοφιλελευθερισμού,  το  πρότυπο  της  επισφαλούς  εργασίας  που 

 αντικατέστησε  το  Φορντικό  μοντέλο  συνοδεύεται  από  ιδεολογικές  και  πολιτισμικές 

 μετατοπίσεις.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  έχει  εξελιχθεί  ο  λόγος  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας 

 για  τους  εργαζόμενους  και  τους  αναζητούντες  εργασία.  Εκτός  από  τη  θεσμοποιημένη  και 

 επαγγελματική  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  που  πραγματοποιείται  από  επίσημους 

 φορείς,  ο  λόγος  αυτός  αναπαράγεται  με  ποικίλους  τρόπους.  Για  παράδειγμα,  ήδη  από  τις 

 δεκαετίες  ‘50  με  ‘80,  στις  ΗΠΑ  άνθισε  μια  βιβλιογραφία  εγχειριδίων  αυτοβοήθειας  με 

 συμβουλές  και  μεθόδους  για  την  επαγγελματική  επιτυχία,  τα  λεγόμενα  “Success 

 Manuals”  208  .  Τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες  έχει  αναπτυχθεί  ιδιαίτερα  μια  παραλλαγή 

 συμβουλών  σταδιοδρομίας,  που  αφορά  τον  λόγο  της  αυτο-εμπορευματοποίησης  (personal 

 branding  ή  self-branding).  Αυτή  η  νέα  τάση  υπαγορεύει  στους  εργαζόμενους  να  βλέπουν 

 τους  εαυτούς  τους  όπως  ακριβώς  μια  κερδοσκοπική  επιχείρηση  βλέπει  το  προϊόν  που 

 εμπορεύεται.  Να  χρησιμοποιούν  τεχνικές  εταιρικού  μάρκετινγκ  τόσο  σε  προσωπικές  όσο 

 και  σε  ηλεκτρονικές  αλληλεπιδράσεις.  Ο  λόγος  της  αυτο-εμπορευματοποίησης 

 208  Biggart,  Nicole  Woolsey.  1983.  “Rationality,  Meaning,  and  Self-Management:  Success  Manuals,  1950– 
 1980.”  Social  Problems  30:  3:  298–311.  https://doi.org/10.2307/800355  .  παρ.  στο  Vallas  P.  Steven  &  Hill  L. 
 Andrea  (2018),  Reconfiguring  Worker  Subjectivity:  Career  Advice  Literature  and  the  “Branding”  of  the  Worker’s 
 Self.  Sociological Forum  24 January 2018, σελ. 2 

 207  Bengtsson Anki (2011), ό.π., σελ. 624 παρ.Council of the European Union (2008) Resolution of the 
 Council and of the Representatives of the Member States, Meeting within the Council, on Better Integrating 
 Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies. Brussels, 31 October. 
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15030.en08.pdf 

 206  Bengtsson Anki (2011), ό.π., σελ. 623 παρ. ΟΟΣΑ - Organization for Economic Cooperation and 
 Development (OECD) (2004) Career Guidance and Public Policy: bridging the gap. Paris: OECD.  σελ. 139 
 http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf 
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 αναπαράγεται  μέσα  από  διάφορες  μορφές,  όπως  μέσα  από  βιβλία,  άρθρα  περιοδικών, 

 ιστολόγια,  ιστότοπους  κοινωνικής  δικτύωσης,  σεμινάρια  και  άλλα.  Διακηρύσσει  τον  homo 

 economicus  και  παρέχει  στους  δρώντες  τις  νεοφιλελεύθερες  αρχές,  τις  αξίες  και  τα 

 εργαλεία που χρειάζονται για να κατασκευαστούν επιτυχημένοι επιχειρηματικοί εαυτοί  209  . 

 Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  προκαλεί  ότι  στον  πυρήνα  του  λόγου  της  αυτο- 

 εμπορευματοποίησης  βρίσκεται  ένα  αίτημα  «χειραφέτησης»  και  «αυτοπραγμάτωσης».  Το 

 άρθρο  του  Tom  Peters,  "The  Brand  Called  You"  που  δημοσιεύτηκε  στο  περιοδικό  “Fast 

 Company”  το  1997,  αποτελεί  ορόσημο  για  τους  αναλυτές  του  self-branding  210  .  Στο  εν  λόγω 

 άρθρο  αποδοκιμάζονται  παραδοσιακές  αντιλήψεις  σχετικά  με  την  ταυτότητα  τον 

 εργαζομένων.  Υποστηρίζεται  ότι  «  το  τέλος  του  οργανωσιακού  Φορντιστικού  καθεστώτος 

 απελευθέρωσε  τα  άτομα  από  μια  εργασιακή  σχέση  που  περιόριζε  τη  δημιουργικότητα, 

 κατατρόπωνε  την  αυτοπεποίθηση  και  αρνιόταν  την  αυθεντικότητα  »  211  .  Στο  πλαίσιο  αυτού  του 

 λόγου,  θεωρείται  πως  οι  εργαζόμενοι  δεν  χρειάζεται  να  δεσμεύονται  από  τον  τίτλο  εργασίας 

 τους,  εφόσον  μπορούν  να  ακολουθήσουν  ποικίλα  και  διαφορετικά  επαγγέλματα.  Δεν 

 υποχρεούνται  με  κανένα  τρόπο  να  ανήκουν  σε  κάποια  εταιρεία  εφ’  όρου  ζωής.  Ο  καλύτερος 

 τρόπος  για  να  επιτευχθεί  η  ευημερία  και  η  απαραίτητη  ασφάλεια  είναι  να  δρουν  «  σαν 

 ελεύθεροι  δρώντες  σε  μια  οικονομία  ελεύθερων  δρώντων  »  212  ,  να  μιμούνται  τις  στρατηγικές 

 μάρκετινγκ  επιτυχημένων  εταιρειών  και  να  ενσωματώνουν  τη  λογική  της 

 “brand”-διαχείρισης  στις  κατευθύνσεις  τους  σχετικά  με  την  εργασία,  την  καριέρα  και  τον 

 εαυτό  τους.  Το  τέλος  του  Φορντισμού  συνεπάγεται  χειραφέτηση  που  πρέπει  να 

 πανηγυρίζεται  και  να  αγκαλιάζεται.  Αυτή  η  αντίληψη  εξιδανικεύει  νέες,  ευέλικτες,  μη  τυπικές 

 μορφές  απασχόλησης  ως  ελπιδοφόρες  διαδρομές  προς  την  ελευθερία  και  την  προσωπική 

 ολοκλήρωση  213  . 

 Επιπλέον,  σε  εγχειρίδια  συμβουλευτικής  αυτού  του  τύπου  είναι  διαδεδομένη  μια 

 παρότρυνση  για  ενδυνάμωση  της  αυτοπεποίθησης.  Η  συνεχής  προσπάθεια  για  «αληθινή 

 εκπλήρωση»  είναι  η  πιο  σίγουρη  πορεία  προς  μια  αυτο-εξουσιοδοτημένη,  ουσιαστική  και 

 ευημερούσα  ζωή.  Οι  αποφάσεις  που  σχετίζονται  με  κρίσεις  στην  προσωπική  ζωή  (όπως 

 πχ.  ένας  αποτυχημένος  γάμος,  προβλήματα  υγείας  ή  ψυχολογικά,  πιεστικές  συνθήκες 

 εργασίας)  πρέπει,  επίσης,  να  λαμβάνονται  με  μεθόδους  που  ορίζει  το  επιχειρηματικό 

 μάρκετινγκ.  Με  όρους  ρίσκου,  κόστους-οφέλους  και  υπολογίζοντας  το  κόστος  του 

 αποτυπώματος μιας λάθος επιλογής στο προσωπικό brand. 

 Στο  άρθρο  τους  με  τίτλο  «Reconfiguring  Worker  Subjectivity:  Career  Advice  Literature 

 and  the  “Branding”  of  the  Worker’s  Self»  οι  Vallas  και  Hill  εξετάζουν  το  νόημα  που  προκαλεί 

 η  ιδέα  της  αυτο-εμπορευματοποίησης  στα  μυαλά  των  επισφαλώς  απασχολούμενων 

 213  Σχετικά με την διακυβέρνηση μέσω “ελευθερίας” βλ.  Rose Nikolas (1999),  Governing the Soul: The 
 Shaping of the Private Self  , Free Association Books 

 212  Vallas P. Steven & Hill L. Andrea (2018), ό.π  , σελ.7 
 211  Vallas P. Steven & Hill L. Andrea (2018), ό.π  , σελ.7 
 210  Vallas P. Steven & Hill L. Andrea (2018), ό.π  , σελ.7 

 209  Vallas P. Steven & Hill L. Andrea (2018), Reconfiguring Worker Subjectivity: Career Advice Literature 
 and the “Branding” of the Worker’s Self.  Sociological Forum  24 January 2018, p7. 
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 υπαλλήλων  γραφείου  στη  Βοστώνη  214  .  Πραγματοποίησαν  62  συνεντεύξεις  με  εργαζόμενους 

 απόφοιτους  κολεγίου  -  πολλοί  από  τους  οποίους  αντιμετώπισαν  στο  πρόσφατο  παρελθόν 

 σχετικά  υψηλά  επίπεδα  οικονομικής  επισφάλειας  με  διάφορες  μορφές  -  για  να  εξετάσουν  το 

 πώς  εργαζόμενοι  και  αναζητούντες  εργασία  εκλαμβάνουν  και  πώς  ανταποκρίνονται  στο 

 λόγο της αυτο-εμπορευματοποίησης. 

 Το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  έρευνας  βασίζεται  στη  θεωρία  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου 

 του  Foucault,  καθώς  την  εκλαμβάνουν  ως  μια  οπτική  που  αναδεικνύει  μια  ευρεία 

 πολιτιστική  μετατόπιση  των  κανόνων  που  διέπουν  την  κοινωνία  των  πολιτών  και  τη 

 διαμόρφωση  των  μορφών  υποκειμενικότητας  που  θεωρούνται  «κανονικές»  και  κατάλληλες 

 στο  νεοφιλελευθερισμό.  Τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  τέθηκαν  ήταν:  πώς  βλέπουν  οι 

 εργαζόμενοι  το  λόγο  της  αυτο-εμπορευματοποίησης;  Σε  ποιο  βαθμό  τον  έχουν 

 ενσωματώσει  στους  προσανατολισμούς  τους  για  την  εργασία,  την  καριέρα  και  την 

 ταυτότητά  τους  ως  υπάλληλοι;  Ποιες  είναι  οι  συνθήκες  λόγω  των  οποίων  ενδέχεται  να 

 διαφοροποιούνται  οι  ανταποκρίσεις  τους  απέναντι  στον  λόγο  της 

 αυτο-εμπορευματοποίησης;  Πώς  μπορούν  τα  κοινωνικά  και  πολιτισμικά  πλαίσια  να 

 επηρεάσουν  την  προθυμία  και  την  ικανότητα  των  εργαζομένων  να  αντισταθούν  στον 

 επιχειρηματικό  λόγο;  Μεθοδολογικά,  για  την  εύρεση  των  συνεντευξιαζόμενων 

 χρησιμοποιήθηκε  η  τακτική  της  χιονοστιβάδας  σε  αποφοίτους  δύο  συγκεκριμένων  κολεγίων 

 στη  Βοστώνη,  ενώ  παράλληλα  προσφέρθηκε  ένα  μικρό  κίνητρο  για  τη  συμμετοχή  τους.  Οι 

 ερωτώμενοι  είχαν  εργαστεί  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  επαγγελμάτων,  όπως:  προγραμματιστές 

 ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  τεχνικοί  γραφίστες,  νομικοί  σύμβουλοι  και  εργαζόμενοι  στις 

 δημόσιες  σχέσεις,  τη  διοίκηση  ανθρώπινων  πόρων,  τις  πωλήσεις,  το  μάρκετινγκ  και  το 

 μάνατζμεντ επιχειρήσεων. 

 Τα  ευρήματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  ο  λόγος  της  αυτο-εμπορευματοποίησης  είναι 

 ευρέως  διαδεδομένος  στους  αναζητούντες  εργασία.  Όλοι  οι  ερωτηθέντες  γνώριζαν  αυτή  την 

 πρακτική  καθώς  και  τη  σημασία  της.  Σχετικά  με  το  ερώτημα  αν  θεωρείται  μια  πρακτική 

 όντως  χρήσιμη  για  την  εύρεση  εργασίας  και  ποια  στάση  υιοθετούν  απέναντι  σε  αυτήν,  οι 

 απαντήσεις  ποικίλλουν.  Οι  ερευνητές  ταξινόμησαν  τις  απαντήσεις  αυτές  σε  τρεις 

 κατηγορίες:  α)  στη  στάση  ενσωμάτωσης,  β)  στη  στάση  συμβιβασμού  γ)  στη  στάση 

 αμφισβήτησης. 

 Στην  πρώτη  κατηγορία  κατατάσσονται  οι  απαντήσεις  των  ερωτώμενων  που  υιοθετούν 

 μια  στάση  ενσωμάτωσης  του  λόγου  αυτο-εμπορευματοποίησης.  Οι  απαντήσεις  αυτές 

 αποτελούν  το  55%  του  δείγματος.  Οι  ερωτώμενοι  επέδειξαν  ρητή  βούληση  να  θεωρήσουν 

 τον  εαυτό  τους  ως  προϊόν  του  οποίου  η  αξία  πρέπει  να  προωθείται  και  να  προστατεύεται 

 προσεκτικά  και  σταθερά,  όπως  ένα  περιουσιακό  στοιχείο.  Ένα  ενδιαφέρον  στοιχείο  σε 

 αυτήν  την  κατηγορία  είναι  ότι  ορισμένοι  εργαζόμενοι  φάνηκε  ότι  έχουν  την  αίσθηση 

 ενδυνάμωσης  και  αυτονομίας  μέσω  αυτής  της  πρακτικής,  καθώς  θεωρούν  ότι 

 εφαρμόζοντας  στρατηγικές  μάρκετινγκ  τις  χρησιμοποιούν  για  την  επιδίωξη  των  δικών  τους 

 214  Vallas P. Steven & Hill L. Andrea (2018), ό.π  , σελ.1 
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 ατομικών  συμφερόντων  και  όχι  των  εταιρειών  για  τις  οποίες  εργάζονται.  Εδώ  αποδεικνύεται 

 η  διάσταση  ψευδούς  συνείδησης  που  επισημαίνει  ο  Beck.  Το  άτομο  θεωρεί  ότι  δρα 

 ανεξάρτητο,  καθώς  δεν  καθορίζεται  από  τους  όρους  που  θέτει  κάποιος  συγκεκριμένος 

 εργοδότης,  ωστόσο  είναι  πλήρως  εξαρτημένο  από  τους  θεσμούς  και  τους  όρους  της 

 αγοράς  εργασίας  για  την  αυτοπροβολή  του.  Επιπλέον,  αυτή  η  στάση  επιβεβαιώνει  τη 

 θεωρία  του  Foucault  σχετικά  με  την  κατασκευή  του  επιχειρηματικού  εαυτού,  καθώς  οι 

 εργαζόμενοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως επιχειρήσεις που παράγουν έσοδα. 

 Στη  δεύτερη  κατηγορία  κατατάσσονται  οι  απαντήσεις  των  ερωτώμενων  που  υιοθετούν 

 μια  στάση  συμβιβασμού  με  τον  λόγο  αυτο-εμπορευματοποίησης.  Οι  απαντήσεις  αυτές 

 αποτελούν  το  20%  του  δείγματος.  Οι  εργαζόμενοι  εδώ,  ενώ  αναγνωρίζουν  τη  σημασία 

 αυτής  της  πρακτικής,  την  εφαρμόζουν  κρατώντας  μια  απόσταση  ανάμεσα  στην  εσωτερική 

 εμπειρία  και  την  εξωτερική  παρουσίαση  του  εαυτού  τους.  Εδώ,  οι  τεχνικές  branding 

 θεωρήθηκαν  ως  σωστές  για  την  εύρεση  εργασίας,  ωστόσο  δεν  πρέπει  να  επηρεάζουν  τη 

 βαθύτερη αίσθηση του εαυτού. 

 Στην  τρίτη  κατηγορία  κατατάσσονται  οι  απαντήσεις  των  ερωτώμενων  που  υιοθετούν 

 μια  στάση  αμφισβήτησης  απέναντι  στον  λόγο  αυτο-εμπορευματοποίησης.  Οι  απαντήσεις 

 αυτές  αποτελούν  το  25%  του  δείγματος.  Η  αμφισβήτηση  είχε  να  κάνει  είτε  με  λόγους  αρχής 

 είτε με πρακτικούς λόγους. 

 Τα  συμπεράσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  τα  άτομα  που  έμειναν  για  μεγάλα  χρονικά 

 διαστήματα  άνεργοι  και  επισφαλείς  είχαν  μειωμένη  ικανότητα  αμφισβήτησης  του  λόγου 

 αυτο-εμπορευματοποίησης.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  τελικά,  η  αμφισβήτηση  του  λόγου 

 εμφανίζεται  ως  πολυτέλεια  που  δεν  μπορεί  να  υποστηριχθεί  από  όσους  βρίσκονται  σε 

 δύσκολη  οικονομική  κατάσταση.  Τέλος,  οι  στάσεις  απέναντι  στον  λόγο  φάνηκε  ότι 

 σχετίζονται  περισσότερο  με  συγκεκριμένα  επαγγέλματα.  Οι  εργαζόμενοι  σε  επαγγέλματα 

 που  σχετίζονταν  με  συναλλαγές  στην  αγορά,  επαγγέλματα  σχετικά  με  τις  πωλήσεις,  τη 

 διοίκηση  προσωπικού,  τις  δημόσιες  σχέσεις  ή  την  επικοινωνία  είχαν  πολύ  μεγαλύτερο 

 βαθμό  συσχέτισης  με  τη  στάση  της  ενσωμάτωσης,  σε  αντίθεση  με  άλλα  επαγγέλματα  όπως 

 βιβλιοθηκονόμοι, βιολόγοι ή εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία. 
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 Κεφ 4. Μελέτη φορέων και δομών Συμβουλευτικής 
 υποστήριξης στην Ελλάδα 

 Όπως  σημειώθηκε,  ο  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  κατανόηση  του  τρόπου 

 με  τον  οποίο  ασκείται  η  πολιτική  εξουσία  στο  νεοφιλελευθερισμό,  μέσα  από  το  παράδειγμα 

 των  ενεργητικών  πολιτικών  για  την  απασχόληση.  Καθώς  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο 

 αναλύθηκε  η  λογική  και  οι  κατευθύνσεις  των  πολιτικών  αυτών,  στο  παρόν  κεφάλαιο 

 επιδιώκεται η διερεύνηση κατά την εφαρμογή τους. 

 Για  τη  διερεύνηση  αυτή,  αξιοποιείται  ως  βάση  μια  μεγάλη  έρευνα  που  διεξήχθη  για  τη 

 μελέτη  φορέων  και  δομών  συμβουλευτικής  υποστήριξης  στην  Ελλάδα,  με  τίτλο  «  Προς  μια 

 νέα  ηθικής  της  εργασίας;  Μια  ποιοτική  διερεύνηση  φορέων  συμβουλευτικής  για  την  ένταξη 

 στην  απασχόληση  »  215  .  Σε  ορισμένα  σημεία,  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  μελέτης  του  ΙΝΕ, 

 προσομοιάζει  με  το  πρώτο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας,  καθώς  διερευνάται 

 αναδιάρθρωση  του  κράτους  πρόνοιας  ενόψει  της  εξατομίκευσης  της  σφαίρας  του 

 κοινωνικού,  με  τις  σχετικές  βιβλιογραφικές  αναφορές.  Ωστόσο,  η  θεωρητική  οπτική  της 

 κυβερνητικής  που  αναπτύσσεται  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  του  παρόντος,  διαμορφώνει  έναν 

 διαφορετικό  τρόπο  προσέγγισης.  Άλλωστε,  διαφέρουν  οι  σκοποί  της  παρούσας  έρευνας,  οι 

 υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση. 

 Η  μελέτη  του  ΙΝΕ,  εκκινεί  από  μια  γενική  διερεύνηση  των  δομών  συμβουλευτικής  και 

 καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  επιτυγχάνεται  μια  «  λανθάνουσα  λειτουργία  »  της 

 συμβουλευτικής,  κατά  την  οποία  προωθείται  μια  νέα  ηθική  απέναντι  στην  εργασία.  Σε 

 μεταγενέστερο  άρθρο  του,  ο  συγγραφέας  επισημαίνει  ότι  η  συμβουλευτική  υποστήριξη 

 μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  μια  τεχνολογία  εαυτού  216  .  Στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  η 

 ανάποδη  διαδρομή,  εκκινώντας  από  την  υπόθεση  ότι  η  πολιτική  για  την  συμβουλευτική 

 σταδιοδρομίας,  στη  λογική  και  στην  εφαρμογή  της,  λειτουργεί  ως  μηχανισμός 

 υποκειμενοποίησης στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής. 

 Πιο  συγκεκριμένα,  όπως  έχει  ήδη  επισημανθεί  217  ,  η  έννοια  της  διακυβέρνησης,  ως 

 τρόπος  μελέτης  της  άσκησης  πολιτικής  εξουσίας,  επιτρέπει  την  αναγνώριση  μιας  «  ποικιλίας 

 δυνάμεων  »,  που  με  «  ετερογενείς  τρόπους  »  επιχειρούν  να  ρυθμίσουν  τις  ζωές  των 

 ανθρώπων  για  την  επίτευξη  πολιτικών  στόχων  218  .  Η  κυβερνητική  εκφράζει  ένα  σύνολο 

 παραγόντων  όπως  θεσμοί,  διαδικασίες,  τακτικές,  μηχανισμοί  και  τεχνολογίες  που 

 διαμορφώνουν  ένα  πλέγμα  εξουσιών.  Έτσι,  δύναται  να  διερευνηθεί  αυτό  το  πλέγμα 

 εξουσιών  που  εμφανίζονται  μέσα  από  την  εφαρμογή  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας 

 και τον λόγο  219  των συμβούλων. 

 219  η λέξη «λόγος» εδώ χρησιμοποιείται ως μετάφραση του όρου «discourse» 
 218  Miller P. & Rose N. (2008), Governing the Present, p. 27 
 217  σελ. 53 στο παρόν 

 216  Τσιώλης  Γ.  (2013).  «Η  κατασκευή  των  «απασχολήσιμων»  -  Προβληματισμοί  με  αφορμή  μία  εμπειρική 
 έρευνα  στο  πεδίο  της  συμβουλευτικής  για  την  ένταξη  στην  απασχόληση»,  στο  Ανεργία  και  εργασιακή 
 ανασφάλεια. Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου., Σπυριδάκης (επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια., σελ. 182 

 215  Τσιώλης Γ. (2005),  Προς μια νέα ηθικής της εργασίας;  Μια ποιοτική διερεύνηση φορέων 
 συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση,  Μελέτες  23, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, Αθήνα. Χάριν συντομίας στο 
 εξής θα αναφέρεται ως μελέτη του ΙΝΕ 

 62 



 Συνεπώς,  στην  παρούσα  εργασία,  το  ενδιαφέρον  έγκειται  στις  διαφορετικές  σχέσεις 

 εξουσίας,  στη  διακυβέρνηση  του  πολιτικού  προγράμματος  της  συμβουλευτικής  και  στις 

 επιπτώσεις  του,  παρά  στην  έκβαση  ή  την  αποτελεσματικότητα  του,  δηλαδή  με  τον  ίδιο 

 τρόπο  που  μελετήθηκε  η  πολιτική  της  Ε.Ε.  για  την  συμβουλευτική  στο  σχετικό  άρθρο  220  .  Με 

 άλλα  λόγια,  δεν  στεκόμαστε  τόσο  στους  στόχους  που  θέτουν  οι  ίδιοι  οι  φορείς,  αλλά  στην 

 πολιτική  και  τον  λόγο  που  αυτοί  εκφέρουν,  καθώς  ευθυγραμμίζονται  με  τον  λόγο  των 

 κειμένων  της  Ε.Ε.  για  την  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας.  Υιοθετείται  η  προσέγγιση  των 

 Rose  και  Miller,  που  υποστηρίζουν  ότι  η  οπτική  της  κυβερνητικής  μάς  δίνει  τη  δυνατότητα 

 να  εξετάσουμε  τα  πολιτικά  προγράμματα,  χωρίς  να  κάνουμε  αξιολογήσεις  για  το  κατά  πόσο 

 αυτά  πέτυχαν  τον  σκοπό  τους.  Καθώς  αυτή  η  αξιολόγηση  θεωρείται  ως  κάτι  εσωτερικό  των 

 φαινομένων  που  θέλουμε  να  διερευνήσουμε  και  είναι  αναπόσπαστη  από  αυτό  που 

 ονομάζεται  προγραμματικός  χαρακτήρας  της  κυβερνητικότητας.  Την  αντίληψη  δηλαδή  μιας 

 «  αιώνιας  αισιοδοξίας  ότι  ένας  τομέας  ή  μια  κοινωνία  θα  μπορούσε  να  διαχειριστεί  καλύτερα 

 ή  πιο  αποτελεσματικά  ·  ότι  η  πραγματικότητα  είναι,  με  κάποιον  τρόπο  ή  άλλο, 

 προγραμματιζόμενη  »  221  . 

 4.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

 Ερευνητικός  στόχος  αποτελεί  η  διερεύνηση  του  πλέγματος  εξουσιών  που 

 εμφανίζονται  μέσα  από  την  εφαρμογή  της  συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας,  και  τον  λόγο  των 

 συμβούλων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

 -  Πώς εφαρμόζεται η πολιτική της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις δομές 

 συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση; 

 -  Ποιοι παράγοντες επιδρούν για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της 

 συμβουλευτικής σταδιοδρομίας; 

 -  Με ποιον τρόπο οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν; 

 -  Με ποιους όρους και υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός; 

 -  Με ποιο τρόπο εμπλέκεται η επιταγή της ατομικής ευθύνης; 

 Με  βάση  τα  παραπάνω,  έπεται  μια  μεθοδολογία  έρευνας  που  αποτελείται  από  δύο 

 σκέλη.  Στο  πρώτο  σκέλος  επιλέγονται,  αναλύονται  και  σχολιάζονται  ορισμένα 

 συμπεράσματα  από  την  μελέτη  του  ΙΝΕ  που  σχετίζονται  με  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  και 

 συνδυάζονται  με  τη  θεωρητική  επισκόπηση.  Στο  δεύτερο  σκέλος  -  ακολουθώντας  τα  ίδια 

 ερευνητικά  ερωτήματα  -  επιχειρείται  μια  δευτερογενής  ανάλυση  ποιοτικών  δεδομένων  σε 

 ένα  μέρος  του  πρωτογενούς  υλικού  της  μελέτης  του  ΙΝΕ.  Για  την  ανάλυση  αυτή,  υιοθετείται 

 η  προσέγγιση  της  θεματικής  ανάλυσης  222  .  Ορισμένα  από  τα  ευρήματα  εδώ,  συνδυάζονται 

 222  «  Η  θεματική  ανάλυση  συνίσταται  στη  συστηματική  αναγνώριση,  οργάνωση  και  κατανόηση 
 επαναλαμβανόμενων  μοτίβων  νοήματος  εντός  ενός  συνόλου  δεδομένων  »,  Τσιώλης  Γ.  (2018),  «  Η  θεματική 
 ανάλυση  ποιοτικών  δεδομένων  ».  Στο  Γ.  Ζαϊμάκης  (επίμ.)  Ερευνητικές  Διαδρομές  στις  Κοινωνικές  Επιστήμες: 
 Θεωρητικές-Μεθοδολογικές  συμβολές  και  μελέτες  περίπτωσης,  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  Εργαστήριο  Κοινωνικής 

 221  Miller P. & Rose N. (2008), Governing the Present σελ. 29, παρ. επίσης σε Gordon 1987; Maclntyre 
 1981; Miller and O «Leary 1989b, Rose και Miller 1989 

 220  σελ. 40 στο παρόν, αναφέρεται στο Bengtsson Anki (2011), σελ. 618 
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 και  συμπληρώνονται  με  στοιχεία  από  ορισμένα  συμπεράσματα  της  μελέτης  του  ΙΝΕ.  Στην 

 υποενότητα  με  τίτλο  «συζήτηση»,  εμπλουτίζονται  τα  ευρήματα  με  στοιχεία  από  τη 

 θεωρητική  επισκόπηση.  Τέλος,  τα  συμπεράσματα  της  έρευνας  βγαίνουν  συνδυαστικά  από 

 τα δύο σκέλη αυτής της διαδικασίας. 

 4.2  Περιγραφή και σχολιασμός της μελέτης του ΙΝΕ 

 Οι  πολιτικές  κατευθύνσεις  της  Ε.Ε.,  ήδη  από  την  συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  έδειξαν 

 την  έμφαση  στην  επένδυση  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  και  τη  σημασία  του  ρόλου  της  δια 

 βίου  μάθησης.  Όπως  σημειώθηκε  223  ,  στις  αρχές  του  2000,  οι  πολιτικές  για  τη  δια  βίου 

 μάθηση  και  ιδιαίτερα  για  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  έγιναν  πιο  συγκεκριμένες.  Σε 

 αυτό  το  χρονικό  διάστημα,  το  πεδίο  της  συμβουλευτικής  στην  Ελλάδα  διευρύνθηκε 

 ιδιαίτερα με την ίδρυση ποικιλώνυμων δομών συμβουλευτικής υποστήριξης. 

 Η  μελέτη  του  ΙΝΕ  για  τη  διερεύνηση  των  φορέων  αυτών  και  τον  ρόλο  τους  στην 

 ένταξη  στην  απασχόληση  διεξήχθη  το  2003.  Όπως  σημειώνεται,  στόχος  των  φορέων  είναι 

 η  υποστήριξη  των  ανέργων  ή  ατόμων  που  αντιμετωπίζουν  αυξημένα  εμπόδια  πρόσβασης 

 στην  αγορά  εργασίας,  προκειμένου  να  ενταχθούν  στο  σύστημα  της  απασχόλησης.  Μέσα 

 από  τη  συμβουλευτική  διαδικασία,  επιδιώκεται  τα  άτομα  αυτά  να  οργανώσουν  μια 

 ενεργητική  ατομική  στρατηγική  για  την  ένταξή  τους,  μέσω  μιας  εξατομικευμένης 

 προσέγγισης  και  παρέμβασης.  Η  ενεργοποίηση  και  η  κινητοποίηση  των  ανέργων  θεωρείται 

 ο απαραίτητος όρος για να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι το πρόβλημα της ανεργίας τους  224  . 

 Ήδη  από  τον  τίτλο  της  έρευνας  («Προς  μια  νέα  ηθικής  της  εργασίας;»)  γίνεται 

 αντιληπτό  ότι  η  εφαρμογή  της  συμβουλευτικής  σχετίζεται  με  μια  μετατόπιση  αναφορικά  με 

 την  ηθική  της  εργασίας.  Σαν  συμπέρασμα  εξήχθη  ότι  μέσα  από  τον  τρόπο  λειτουργίας  των 

 φορέων,  «  τις  πρακτικές  και  τα  αντιληπτικά  σχήματα  των  στελεχών  τους  προωθούν  και 

 εμπεδώνουν  κατ΄  ουσίαν  μια  νέα  ηθική  και  κουλτούρα  της  εργασίας.  Μια  νέα  στάση  των 

 ανθρώπων έναντι της εργασίας που ως χαρακτηριστικό της έχει την ευελιξία  »  225  . 

 Σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  σε  βάθος  του  τρόπου  λειτουργίας  των 

 φορέων.  Μελετήθηκαν  συνολικά  25  δομές  συμβουλευτικής  ως  μελέτες  περίπτωσης  (case 

 studies),  εκ  των  οποίων  οι  7  ήταν  Κέντρα  Προώθησης  Απασχόλησης  του  ΟΑΕΔ  που 

 συστάθηκαν  εκείνη  την  περίοδο.  Οι  υπόλοιπες  18  δομές  ανήκαν  σε  φορείς  του  λεγόμενου 

 «ενδιάμεσου  τομέα»,  όπως  οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  φορείς  της  κοινωνίας 

 των  πολιτών.  Συνολικά,  διεξήχθησαν  127  συνεντεύξεις  εκ  των  οποίων:  23  συνεντεύξεις  με 

 επικεφαλής  των  δομών,  47  συνεντεύξεις  με  συμβούλους  και  57  συνεντεύξεις  με 

 ανθρώπους  που  απευθύνθηκαν  σε  δομές.  Σαν  μεθοδολογία  υιοθετήθηκε  μια  εθνογραφικού 

 τύπου  προσέγγιση  όπου  ανασυγκροτήθηκαν  οι  οπτικές  των  εμπλεκόμενων  υποκειμένων. 

 225  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 15 
 224  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 11,13,14 
 223  σελ. 53 στο παρόν 

 Ανάλυσης  &  Εφαρμοσμένης  Κοινωνικής  Έρευνας,  σελ.  98  παρ.  σε  Braun  και  Clarke  2006∙Braun  και  Clarke 
 2012∙ Clarke, Braun και Hayfield 2015∙ Ίσαρη και Πουρκός 2015: 114-117∙ Willig 2015: 151-177. 
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 Κατά  τη  διαδικασία  επεξεργασίας  του  εμπειρικού  υλικού,  υιοθετήθηκαν  οι  μεθοδολογικές 

 κατευθύνσεις της «θεμελιωμένης θεωρίας» (Grounded Theory)  226  . 

 Ως  στόχος  της  έρευνας  τέθηκε  μια  «πυκνή  περιγραφή»  του  πεδίου  των  φορέων 

 συμβουλευτικής  και  στήριξης  στην  απασχόληση.  Πιο  συγκεκριμένα  έγινε  εστίαση:  (ι)  στους 

 όρους,  στις  συνθήκες  καθώς  και  στις  διαδικασίες  ίδρυσης  και  μετεξέλιξης  των  φορέων 

 αυτών,  (ιι)  στις  απόψεις  και  στις  αντιλήψεις  των  υπευθύνων  των  φορέων  σχετικά  με  τους 

 σκοπούς  και  τη  λειτουργία  τους,  (ιιι)  στο  επιστημονικό  προφίλ,  στην  επαγγελματική 

 σταδιοδρομία και στην επαγγελματική κουλτούρα των συμβούλων  227  . 

 Μέσα  από  τη  θεωρητική  ευαισθητοποίηση  της  έρευνας  και  τη  μελέτη  των  φορέων, 

 διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  μια  διάκριση  ανάμεσα  στους  δεδηλωμένους  στόχους  που 

 επιδιώκονται  μέσα  από  την  υπηρεσία  της  συμβουλευτικής  και  σε  παράπλευρα 

 αποτελέσματα  που  παράγονται  μέσα  από  αυτήν  την  διαδικασία.  Επισημαίνεται  ότι,  ενώ  οι 

 εν  λόγω  φορείς  στοχεύουν  στην  καταπολέμηση  της  ανεργίας  και  στην  ένταξη  των  ατόμων 

 στην  απασχόληση,  επιτυγχάνεται  μια  «  λανθάνουσα  λειτουργία  »,  κατά  την  οποία  μια  άλλη 

 ηθική  της  εργασίας  εμπεδώνεται  και  προωθείται,  που  έχει  σαν  χαρακτηριστικό  της  την 

 ευελιξία  της  εργασιακής  συνθήκης.  Προωθείται  μια  στάση  των  ανθρώπων  απέναντι  στην 

 εργασίας  που  τείνει  να  επικαθορίζει  τις  προσδοκίες  τους,  τις  αντιλήψεις  τους  και  τις 

 πρακτικές τους  228  . 

 Αυτή  η  «  λανθάνουσα  λειτουργία  »  επιτελείται  μέσα  από  τον  τρόπο  λειτουργίας  των 

 φορέων,  τις  πρακτικές  και  τα  αντιληπτικά  σχήματα  των  στελεχών  τους  και  εδράζεται, 

 αφενός  στη  λογική  των  υλοποιούμενων  προγραμμάτων  και  αφετέρου  στο  απόθεμα  των 

 βιογραφικών  εμπειριών  των  ιδίων  των  συμβούλων.  Η  επισήμανση  αυτή  συνιστά  την 

 ερευνητική υπόθεση της μελέτης  229  . 

 Πιο  συγκεκριμένα,  η  έρευνα  έδειξε  ότι  ως  προς  τα  αίτια  αποκλεισμού  από  την 

 εργασία  διαμορφώνονται  δύο  κατηγορίες  αντιληπτικών  σχημάτων  των  συμβούλων:  (α) 

 Αίτια  που  εδράζονται  στο  μεταβαλλόμενο  χαρακτήρα  των  σύγχρονων  κοινωνιών  και 

 οικονομιών  και  (β)  Αίτια  που  αποδίδονται  σε  ανεπάρκειες  της  προσφοράς  εργασίας  έναντι 

 των αναγκών της ζήτησης εργασίας  230  . 

 Στην  πρώτη  κατηγορία  αναφέρονται  αντιλήψεις  σχετικά  με  την  ανεργία  ως  ίδιον  των 

 σύγχρονων  κοινωνιών.  Η  αγορά  εργασίας  χαρακτηρίζεται  από  απροσδιοριστία  λόγω 

 ραγδαίων  διαρθρωτικών  αλλαγών  στο  οικονομικό  σύστημα.  Οι  όροι  της 

 απασχολησιμότητας,  δηλαδή  της  ικανότητας  διατήρησης  ενός  ατόμου  εντός  της  αγοράς 

 εργασίας,  θεωρούνται  δεδομένοι  και  αδιαμφισβήτητοι.  Οι  όροι  αυτοί  είναι:  η  ευελιξία,  η 

 κινητικότητα,  η  προσαρμοστικότητα,  οι  δεξιότητες  αυτοδιαχείρισης,  η  σωστή  ατομική 

 επιλογή,  η  ενεργητικότητα,  η  προθυμία  για  συνεχή  επαγγελματική  κατάρτιση  και  συλλογή 

 εργασιακών  εμπειριών,  ακόμα  και  η  αποδοχή  θέσεων  εργασίας  που  εμφανώς  δεν 

 230  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 91 
 229  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 14,15,32 
 228  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 14,15,32 
 227  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 14 
 226  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 35-41 
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 αποτελούν  την  «ιδανική»  επιλογή  για  τον  εργαζόμενο,  αλλά  είναι  προτιμότερες  έναντι  της 

 «ακινησίας».  Μάλιστα,  αυτοί  οι  όροι  συνιστούν  διαφορετικές  απαιτήσεις  από  την  κατοχή 

 προσόντων  για  την  εύρεση  εργασίας,  όπως  τις  γνώσεις,  ικανότητες  και  δεξιότητες  που 

 απαιτεί μια θέση εργασίας. Έρχονται παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτές  231  . 

 Στο  σημείο  αυτό,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα  αντιληπτικά  σχήματα  αυτά,  φαίνεται  να 

 ευθυγραμμίζονται  με  το  αφήγημα  της  «αλλαγής»  που  εντοπίστηκε  στον  λόγο  των  πολιτικών 

 της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  οικονομία  της  γνώσης  232  ,  ακόμα  και  αν  δεν  φαίνεται  ότι 

 αυτή  η  αλλαγή  θεωρείται  απαραίτητα  επιθυμητή,  ως  μια  αισιόδοξη  προοπτική  για  το  μέλλον 

 των  κοινωνιών  της  Ευρώπης.  Ωστόσο,  θεωρείται  ως  μια  αλλαγή  δεδομένη  και 

 αναπόφευκτη  που  ενέχει  τα  χαρακτηριστικά  της  ταχύτητας,  της  τυχαιότητας,  της 

 αβεβαιότητας και των κινδύνων. 

 Στη  δεύτερη  κατηγορία,  ως  αίτια  της  ανεργίας  θεωρούνται  η  μη  αποδοχή  των 

 παραπάνω  όρων  της  αγοράς  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους,  είτε  η  αδυναμία,  είτε  η 

 απροθυμία,  είτε  η  έλλειψη  ικανότητας  τους  να  ανταπεξέλθουν  και  να  προσαρμοστούν  σε 

 αυτούς.  Έτσι,  η  έλλειψη  ενεργοποίησης  των  εργαζομένων  θεωρείται  ως  αίτιο  της  ανεργίας 

 τους,  από  κοινού  με  τους  δομικούς  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τις  συνθήκες.  Με  αυτόν 

 τον  τρόπο  οι  σύμβουλοι  νοηματοδοτούν  την  εργασία  τους  233  ,  δηλαδή  τη  συμβουλευτική  για 

 την  ενεργοποίηση  αφενός  και  αφετέρου  τη  διαμεσολάβηση  για  τη  σύζευξη  μεταξύ 

 προσφοράς  και  ζήτησης  εργασίας,  η  οποία  εμφανώς  εστιάζει  αποκλειστικά  στην 

 προσφορά.  Στην  αναδιαμόρφωση  δηλαδή  των  υποκειμένων  που  προσφέρουν  εργασία  και 

 στην  προσαρμογή  τους  στις  απαιτήσεις  της  ζήτησης.  Διαμορφώνεται  έτσι  η  αντίληψη  που 

 εναρμονίζεται  με  τη  λογική  των  πολιτικών  ενεργοποίησης  όπως  αυτή  περιεγράφηκε,  και 

 όπως  διαπιστώνεται  στην  έρευνα  234  .  Ταιριάζει  με  την  κυβερνητική  του  νεοφιλελευθερισμού, 

 ότι  η  ατομική  ευθύνη  για  τη  συμμετοχή  στον  οικονομικό  ανταγωνισμό  δεν  θεωρείται  ότι 

 προϋπήρχε,  αλλά  ότι  πρέπει  να  δημιουργηθεί  με  τεχνητούς  τρόπους.  Η  συμβουλευτική 

 σταδιοδρομίας μπορεί να παίξει έναν τέτοιο ρόλο. 

 Συνεπώς,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  τα  αντιληπτικά  σχήματα  που  κυριαρχούν  στο 

 λόγο  των  συμβούλων,  ευθυγραμμίζονται  με  τη  λογική  των  πολιτικών  ενεργοποίησης  και  πιο 

 συγκεκριμένα  με  την  πολιτική  της  Ε.Ε.  για  τη  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας.  Αυτή  η 

 ευθυγράμμιση  είναι  ακόμη  πιο  εμφανής  στο  λόγο  των  προϊσταμένων  των  ΚΠΑ  235  ,  όπου 

 κυριαρχεί η θεσμική λογική. 

 Ένα  ακόμη  πολύ  σημαντικό  στοιχείο  που  διαπιστώνεται  μέσα  από  τον  τρόπο 

 λειτουργίας  των  φορέων  συμβουλευτικής,  είναι  ότι  η  ενεργοποίηση  του  ατόμου  αποτελεί 

 ταυτόχρονα  στόχο,  αλλά  και  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  του  στη  συμβουλευτική 

 διαδικασία.  Δηλαδή,  παρόλο  που  επιδίωξη  της  συμβουλευτικής  είναι  να  καταστεί  το  άτομο 

 ενεργό,  προϋποτίθεται  μία  εκκίνηση  του  ατόμου  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Όπως 

 235  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 48 
 234  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.191 
 233  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 183 
 232  σελ. 53 στο παρόν 
 231  όπως αναφέρεται και στις σελ. 14 στο παρόν 
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 αναφέρεται,  στα  ΚΠΑ,  ο  άνεργος  συμπληρώνει  ένα  έντυπο  για  την  ένταξή  του  στο 

 πρόγραμμα  εξατομικευμένης  υποστήριξης.  Η  αμεσότητα  και  η  ανταπόκρισή  του  στη 

 συμπλήρωση  του  εντύπου  αυτού,  εκλαμβάνεται  από  το  σύμβουλο  ως  ένδειξη  του  βαθμού 

 ενδιαφέροντός  του  να  ενταχθεί  στη  συγκεκριμένη  συμβουλευτική  διαδικασία  236  .  Με  αυτόν 

 τον τρόπο, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα εξαρτάται από την ατομική του ευθύνη. 

 Δημιουργείται  έτσι  ένα  άτυπο  συμβόλαιο  μεταξύ  συμβούλου  και  συμβουλευόμενου, 

 στο  οποίο  εμπεριέχεται  η  δέσμευση  του  δεύτερου,  σε  μια  διαδικασία  ένταξης  που  τα 

 βήματά  της  καθορίζονται  από  κοινού.  Έτσι,  το  άτομο  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  της 

 κατάστασής  του  και  οφείλει  να  ενεργοποιηθεί  για  να  την  αλλάξει.  Η  τήρηση  των  όρων  του 

 «άτυπου  συμβολαίου»  θεωρείται  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  οικοδόμηση  και  τη 

 διατήρηση  της  συμβουλευτικής  σχέσης  237  .  Σαφώς,  κρίσιμο  στοιχείο  της  σχέσης  αυτής  είναι 

 η  οικοδόμηση  εμπιστοσύνης  238  .  Συνεπώς,  βλέποντας  τις  τεχνολογίες  εαυτού  ως  τις 

 διαδικασίες  «  μέσω  των  οποίων  ο  εαυτός  κατασκευάζεται  ή  τροποποιείται  από  τον  ίδιο  τον 

 εαυτό»  239  ,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  η  συμβουλευτική  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  μιας 

 τέτοιας  τεχνολογίας.  Η  ενεργητική  συμμετοχή  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  της 

 κυβερνητικής μέσω του συμβουλευτικού προγράμματος. 

 Επομένως,  τα  πρώτα  συμπεράσματα  που  σημειώνονται  από  την  ανάλυση  της 

 μελέτης  του  ΙΝΕ  είναι:  πρώτον,  ότι  ο  λόγος  των  συμβούλων  σταδιοδρομίας  ευθυγραμμίζεται 

 με  τον  λόγο  του  πολιτικού  προγράμματος  της  Ε.Ε.  για  τη  συμβουλευτική.  Σε  αυτή  την 

 κατεύθυνση,  συγκεκριμένοι  όροι  της  αγοράς  εργασίας  θεωρούνται  δεδομένοι  και 

 αδιαμφισβήτητοι.  Πάνω  σε  αυτό  το  πλαίσιο  η  δουλειά  των  συμβούλων  είναι  να  «δείξει» 

 στους  αναζητούντες  εργασίας  ποια  είναι  τα  δεδομένα  και  οι  όροι  συμμετοχής  στην  αγορά 

 εργασίας.  Δεύτερον,  ότι  η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  της  συμβουλευτικής  προϋποθέτει  ότι 

 το  άτομο  θα  ενεργοποιηθεί  και  θα  αναλάβει  ατομικά  την  ευθύνη  της  κατάστασης  της 

 ανεργίας  του.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  τίθεται  αυτή  η  προϋπόθεση  θα  εξεταστεί  περισσότερο 

 μέσα από την δευτερογενή ανάλυση που ακολουθεί. 

 4.3  Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων της μελέτης του ΙΝΕ 

 4.3.1 Ερευνητικά δεδομένα 

 Από  το  πρωτογενές  υλικό  της  μελέτης  του  ΙΝΕ,  εξετάστηκαν  9  συνεντεύξεις  με 

 συμβούλους  σταδιοδρομίας  οι  οποίοι  εργάζονταν  σε  φορείς  του  «ενδιάμεσου  τομέα». 

 Επιλέχθηκαν  συγκεκριμένα  2  από  τις  9  συνεντεύξεις,  αποσπάσματα  των  οποίων, 

 παρατίθενται και αναλύονται στη συνέχεια  240  . 

 240  Στα αποσπάσματα, διατηρούνται οι συμβολισμοί του πρωτογενούς υλικού: Με “  Ε  ” συμβολίζονται οι 
 ερωτήσεις του συνεντευκτή και με “  Α  ” οι απαντήσεις  του συνεντευξιαζόμενου. Ενώ η αρίθμηση των 
 συνεντεύξεων 1 και 2, διαφέρει από την αρίθμηση του πρωτογενούς υλικού. Οι δύο αναφερόμενες συνεντεύξεις 

 239  Lemke T.  (2019), Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, p. 191-196 παραπέμπει στο 
 Foucault (1993), ‘About the Beginning of the Hermeneutics of the Self’ [1980], 203–4. 

 238  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 87 
 237  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 67 
 236  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 67 
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 Από  την  εξέταση  αυτή,  διαπιστώθηκε  ότι  οι  σύμβουλοι  αντιμετωπίζουν  ορισμένα 

 προβλήματα  που  δυσκολεύουν  τη  διαδικασία  των  συμβουλευτικών  προγραμμάτων.  Μέσα 

 από  την  εστίαση  στα  προβλήματα  αυτά,  είναι  εφικτό  να  περιγραφούν  οι  όροι  και  οι 

 προϋποθέσεις  που  απαιτούνται  για  την  εφαρμογή  της  πολιτικής.  Πιο  συγκεκριμένα,  πέραν 

 του  ότι  μπορούν  να  αναδειχθούν  τα  αντιληπτικά  σχήματα  των  συμβούλων,  οι  περιορισμοί 

 που  οι  ίδιοι  διαπιστώνουν  δείχνουν  ότι  υπάρχει  μια  απόσταση  ανάμεσα  στην  εμπειρική 

 πραγματικότητα  και  σε  αυτό  που  αναμένεται  από  αυτούς.  Συνεπώς,  μέσα  από  αυτή  τη 

 διαφορά  γίνεται  αντιληπτό  ότι  το  πρόγραμμα  της  συμβουλευτικής  έχει  πολύ 

 συγκεκριμένους  όρους  με  βάση  τους  οποίους  «οφείλει»  να  λειτουργεί.  Ακόμη  περισσότερο, 

 οι  συνδέσεις  των  επιμέρους  στοιχείων  καθιστούν  εφικτό  τον  προσδιορισμό  ενός 

 συστήματος που οργανώνει την εφαρμογή της πολιτικής. 

 4.3.2 Έκθεση των ευρημάτων 

 i. Η συμμετοχή των συμβουλευόμενων 

 Κατά  την  έναρξη  της  συμβουλευτικής  διαδικασίας,  οι  σύμβουλοι  εφαρμόζουν 

 ορισμένες  κατηγοριοποιήσεις  των  συμβουλευόμενων.  Από  αυτή  την  κατηγοριοποίηση 

 εξαρτάται  και  η  συνέχεια  της  συμβουλευτικής  διαδικασίας.  Φαίνεται  πως  η  εξατομικευμένη 

 προσέγγιση  στην  εφαρμογή  της  εξαναγκάζει  μια  ορισμένη  τυποποίηση.  Μερικά  κριτήρια 

 αυτού  του  διαχωρισμού  σχετίζονται  με  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  συμβουλευόμενων,  το 

 φύλο, την ηλικία ή την εργασιακή εμπειρία. 

 Ωστόσο,  εντοπίζονται  και  διαχωρισμοί  με  ποιοτικά  κριτήρια,  τα  οποία  σχετίζονται  με 

 τον  βαθμό  ενεργοποίησης  ή  δυνατότητας  ενεργοποίησης  του  συμβουλευόμενου.  Στα  ΚΠΑ 

 γίνεται  μια  διάκριση  βάσει  της  ικανότητας  του  ανέργου  να  ανταποκριθεί  στις  προϋποθέσεις 

 της  υποκειμενοποίησης  του.  Όπως  επισημαίνεται  στη  μελέτη  του  ΙΝΕ,  οι  άνεργοι 

 «  κατατάσσονται  σε  κατηγορίες  που  διαφοροποιούνται  μεταξύ  τους  ως  προς  το  βαθμό 

 ικανότητας  ανταπόκρισής  τους  στις  ανάγκες  της  αγοράς  εργασίας,  αλλά  και  τη  μορφή  της 

 απαιτούμενης  υποστήριξης  που  χρήζουν  »  241  .  Στους  άλλους  φορείς,  αυτά  τα  ποιοτικά 

 κριτήρια  δεν  ανταποκρίνονται  σε  κάποιο  συγκεκριμένο  κανόνα  διαχωρισμού,  αλλά  φαίνεται 

 ότι γίνονται με αξιολογικά κριτήρια των συμβούλων: 

 «Α:  Χρειάζεται  να  έχουν  ένα  επίπεδο  μόρφωσης.  Βέβαια  τα  τεστ  μπορούν 

 να  χορηγηθούν  και  σε  απόφοιτους  λυκείου,  αλλά  στην  πράξη  είδαμε  ότι  δεν 

 μπορεί  να  επωφεληθεί  και  τόσο  ένα  άτομο  το  οποίο  είναι  απόφοιτο  λυκείου 

 από  τα  τεστ  αυτά.  Θα  μπορούσε  αν  ενδιαφερόταν,  κι  αυτό  το  κάνουμε  με 

 αρκετά  άτομα,  κι  αν  έχει  αυτή  τη  διάθεση,  να  επωφεληθεί  από  τον 

 επαγγελματικό  προσανατολισμό,  ο  οποίος  απευθύνεται  γι’  αυτήν  ακριβώς  την 

 241  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 44 
 επισυνάπτονται στα παραθέματα. 
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 κατηγορία ατόμων, γιατί θα τους ενδιαφέρει και η εκπαίδευση τους.[...] 

 Υπάρχουν  αυτοί  οι  άνθρωποι,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  κάποια…  αν  είναι  τελείως 

 ανειδίκευτοι,  αυτούς  προσπαθούμε  πάλι  μέσα  από  τα  ραντεβού  να  τους 

 κατευθύνουμε  είτε  προς  κάποια  κατάρτιση  είτε  προς  κάποιες  διεξόδους 

 επαγγελματικές  τις  οποίες  εμείς  τις  βλέπουμε  μέσα  από  την  τριβή  μας  με  την 

 αγορά  εργασίας.  [...]  Δηλαδή  θα  κάνουμε  πάλι  κάποιου  είδους  συμβουλευτική, 

 αλλά  δε  θα  χρησιμοποιήσουμε  τόσο  πολύ  τα  ερωτηματολόγια  ή  τα  τεστ,  γιατί  το 

 άτομο  δε  θα  μπει  στη  διαδικασία,  θα  είναι  σχεδόν  απίθανο  να  μπει  σε  μια 

 διαδικασία  συνέντευξης  τυπικής,  όπως  θα  μπορούσε  ένας  απόφοιτος  του 

 πανεπιστημίου  ή  ένας  απόφοιτος  ΙΕΚ  πιθανόν  να  μπει.  Κι  αυτοί  ακόμα  δεν 

 μπαίνουν  σε  αυτήν  την  διαδικασία,  πόσο  μάλλον  ένα  ανειδίκευτο  άτομο,  οπότε 

 αυτούς τους βλέπουμε λίγο διαφορετικά»  242 

 Όπως  επισημαίνεται  στη  μελέτη  του  ΙΝΕ,  σε  «  περιπτώσεις  ομάδων  με  διαφορετικό 

 πολιτισμικό  υπόβαθρο  και  συσσωρευμένα  χαρακτηριστικά  κοινωνικής  ευπάθειας,  η  λογική 

 της  εξατομικευμένης  προσέγγισης,  αλλά  και  η  αρχή  της  ενεργοποίησης  του  δυνάμει 

 «επωφελούμενου»  ως  προϋπόθεσης  για  την  έναρξη  της  συμβουλευτικής  διαδικασίας, 

 φθάνει  στα  όριά  της  »  243  .  Στο  παρακάτω  απόσπασμα  φαίνεται  πως  στα  άτομα  που  έχουν 

 άμεση  βιοποριστική  ανάγκη  δεν  κρίνεται  χρήσιμη  η  διαδικασία  συμβουλευτικής  με  τον  ίδιο 

 τρόπο.  Η  σημασία  της  αυτογνωσίας  σε  αυτό  το  πλαίσιο  δεν  κρίνεται  απαραίτητη  για  να 

 παραγάγει κάποιο αποτέλεσμα. 

 «Εγώ  θέλω  ας  πούμε  να  στέλνω  κόσμο  σε  κατάρτιση,  όπου  βλέπω  κατάρτιση 

 θέλω  οπωσδήποτε  να  κάνουν  κάτι.  Και  προς  τα  κει  προσπαθώ  να  τους  πείσω. 

 Όταν  έχεις  όμως  να  κάνεις  με  κάποια  άτομα  τα  οποία  ψάχνουν  δουλειά  για 

 καθαρά  βιοποριστικούς  λόγους  και  άμεση  ανάγκη,  δεν  μπορείς  να  δουλέψεις 

 μαζί  τους  σε  αυτό  το  επίπεδο,  είναι  άχρηστο.  Οπότε  κοιτάς  να  δουλέψεις 

 αλλιώς,  κοιτάς  την  πράξη,  κοιτάς  τις  κενές  θέσεις  που  προκύπτουν  από  το 

 τηλεφωνικό  κέντρο  και  τις  κενές  θέσεις  που  υπάρχουν  στις  εφημερίδες.  Και 

 μαζί  τους  απαιτείς  να  το  κάνουν  πολύ  συγκεκριμένα  και  πολύ  μεθοδευμένα.  Η 

 οργάνωση  της  όλης  προσπάθειας  έγκειται  στο  πόσο  συχνά  πάνε  και  βλέπουν 

 τις  εφημερίδες  ή  να  φτιάξουν  ένα  ημερολόγιο  με  τους  επιχειρηματίες,  με  τους 

 εργοδότες  που  έχουν  επικοινωνήσει.  Κάποια  βασικά  δηλαδή  στοιχεία  της 

 συμβουλευτικής  της  σταδιοδρομίας  τα  χρησιμοποιούμε  και  με  τους  άνεργους 

 μέχρι  Λύκειο.  Απλά  δεν  μπαίνουν  στη  διαδικασία  των  τεστ  της 

 προσωπικότητας»  244  .  [...]  Ναι,  δεν  μπορείς  να  είσαι  σύμβουλος  αν  εσύ  δεν 

 συμβουλεύεσαι,  αν  εσύ  δεν  αποφορτίζεις  όλη  αυτήν  την  αρνητική  ενέργεια  που 

 244  Σύμβουλος 1, σελ. 
 243  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 174 
 242  Σύμβουλος 1, σελ. 
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 εισπράττεις,  δηλαδή  έχω  πιάσει  τον  εαυτό  μου  να  έρχονται  άνεργοι  εδώ  και 

 πραγματικά  να  ρίχνομαι  και  σε  κάποια  φάση  να  μπουκώνω  τόσο  πολύ  που  να 

 μην  μπορώ  να  δουλέψω  μαζί  τους.  Δηλαδή  να  έρχεται  ένα  άτομο  με  χαμηλά 

 προσόντα  και  να  μην  μπαίνω  καν  στη  διαδικασία  να  το  βοηθήσω  να  το 

 απορρίπτω  τελείως  και  να  λέω  δεν  μπορώ  να  δουλέψω.  Ξέρεις  να  το 

 αποφεύγω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό»  245  . 

 Συνεπώς,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  κατά  την  ένταξη  στη  συμβουλευτική 

 διαδικασία  πραγματοποιούνται  μια  τυποποίηση  και  ορισμένοι  διαχωρισμοί.  Αφενός,  η 

 διαδικασία  της  τυποποίησης  ισοδυναμεί  με  την  ενσωμάτωση  των  εξατομικευμένων 

 υποκειμένων,  όπως  είδαμε  στη  θεωρία.  Τα  εξατομικευμένα  άτομα  επανενσωματώνονται 

 ταξινομημένα  σε  κατηγορίες  που  δημιουργεί  η  αγορά  εργασίας  και  σχετίζονται  με  το  φύλο, 

 την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική κατηγορία. 

 Προσθέτοντας  στις  παραπάνω  κατηγοριοποιήσεις  τις  ικανότητες  για  ευελιξία, 

 κινητικότητα,  προσαρμοστικότητα,  δεξιότητες  αυτοδιαχείρισης,  σωστές  ατομικές  επιλογές 

 και  ενεργητικότητα,  βλέπουμε  ότι  η  τυποποίηση  σημαίνει  και  διαχωρισμός  -  ένας  ηθικού 

 τύπου  διαχωρισμός  που  διεξάγεται  με  αξιολογικά  κριτήρια  των  συμβούλων.  Όπως 

 παρατηρεί  ο  Τσιώλης:  «  Εμφιλοχωρεί  ως  εκ  τούτου  ο  κίνδυνος  παγίωσης  ενός  ταξινομητικού 

 σχήματος,  που  θα  διακρίνει  τους  ανέργους  σε  δύο  κατηγορίες  με  ηθικά  κριτήρια:  σε 

 ενεργοποιημένους,  προσαρμοστικούς,  εντάξιμους  και  επιθυμούντες  να  εργαστούν  από  τη 

 μια,  και  σε  αδρανείς,  δυσπροσάρμοστους,  μη  δυνάμενους  να  ενταχθούν  και  μη 

 επιθυμούντες να εργαστούν από την άλλη»  246  . 

 ii. Το μοτίβο της οικονομίας 

 Μέσα  από  τον  λόγο  των  συμβούλων,  εμφανίζεται  μια  αντίληψη  σχετικά  με  μια 

 ιδιαιτερότητα  της  «ελληνικής  πραγματικότητας».  Την  ίδια  στιγμή  που  οι  όροι  της  αγοράς 

 εργασίας  θεωρούνται  ως  μια  δεδομένη,  αδιαμφισβήτητη  κατάσταση,  ορισμένες  πτυχές  της 

 κοινωνικο-οιοκονομικής  κατάστασης  στην  Ελλάδα  φαίνεται  ότι  δεν  ταιριάζουν  με  το  μοτίβο 

 της  οικονομίας  που  θεωρείται  ως  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  της  πολιτικής  για  τη 

 συμβουλευτική.  Το  πρόβλημα  της  «ελληνικής  πραγματικότητας»  εμφανίζεται  μέσα  από  τις 

 απαντήσεις  που  δίνουν  οι  σύμβουλοι  σε  ερωτήματα  σχετικά  με  τις  δυσκολίες  που 

 αντιμετωπίζουν  κατά  την  προσπάθεια  ένταξης  των  ανέργων  στην  αγορά  εργασίας.  Φαίνεται 

 σαν  να  αναγνωρίζουν  κάποιες  ασυμβατότητες  ανάμεσα  στα  εργαλεία  της  συμβουλευτικής 

 που  καλούνται  να  χρησιμοποιήσουν  και  σε  πτυχές  της  δεδομένης  κατάστασης  στην 

 Ελλάδα. 

 Πιο  συγκεκριμένα,  η  σύμβουλος  2  υποστηρίζει  ότι  οι  υποψήφιοι  εργαζόμενοι  είναι 

 μαθημένοι  σε  ορισμένες  «ελληνικές  νοοτροπίες»,  οι  οποίες  πρέπει  να  ξεπεραστούν  και  να 

 246  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.73 
 245  Σύμβουλος 1, σελ. 

 70 



 μάθουν πώς «λειτουργεί το σύστημα». Όπως φαίνεται και από τα παρακάτω απόσπασμα: 

 «  Α.  Ναι.  Και  το  τρίτο  είναι  να  ξεπεράσουνε  το  θέμα  ότι  εμείς  δεν  μπαίνουμε 

 πουθενά  γιατί  δεν  έχουμε  μέσον.  Όλα  αυτά  πηγάζουν  από  την  ελληνική 

 πραγματικότητα  όπως  είναι,  που  δεν  είναι  κάτι,  ούτε  εγώ  μπορώ  να  του  πω  δεν 

 ισχύει,  ισχύει  ή  δεν  υπάρχει  και  ούτε  μπορείς  να  πείσεις  άτομα  που  σου  λένε: 

 μα εγώ ξέρω ότι ο τάδε που έγινε έτσι και έτσι.  »  247 

 Ένας  άλλος  σύμβουλος  παρατηρεί  ότι  οι  άνεργοι,  απογοητευμένοι,  χάνουν  το  κίνητρό 

 τους από την διαδικασία εύρεσης εργασίας, λόγω της λογικής του «μέσου» που κυριαρχεί: 

 «[...]Αυτά  είναι  τα  προβλήματα…  το  κίνητρο  σίγουρα…το  ότι  υπάρχει  αρκετά 

 μεγάλη  απογοήτευση  των  ατόμων  επειδή  η  οικονομία  και  η  δομή  της  αγοράς 

 είναι  στηριγμένη  σε  πελατειακή  βάση  και  αυτό  έχει  περάσει  και  στους 

 ανέργους,  δηλαδή  οι  άνεργοι  πιστεύουν  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  βρεις 

 δουλειά  είναι  να  έχεις  το  θειό  σου  βουλευτή,  αλλιώς  δε  βρίσκεις  και  αυτό  έχει 

 επίπτωση  στο  κίνητρό  τους.  Δηλαδή  αν  δεν  έχεις  κάποιο  γνωστό  δεν  έχεις 

 κίνητρο να ψάξεις για δουλειά. Είναι όλα αλληλένδετα αυτά.  »  248 

 Η  ιδιαιτερότητα  της  ελληνικής  οικογένειας  θεωρείται  επίσης  ότι  εμποδίζει  την 

 ανάληψη  ατομικής  ευθύνης  από  το  άτομο  και  αυτό  δυσκολεύει  την  διαδικασία  της 

 συμβουλευτικής: 

 «Ε.  Είπες ότι έρχονται οι γονείς. Οι γονείς ποιών  κυρίως; 

 Α.  Οι  γονείς  νέων  παιδιών,  που  μπορεί  να  έχουν  προσόντα,  δεν  είναι 

 απαραίτητο να μην έχουν προσόντα, 

 Ε.  Γιατί δεν απευθύνονται και οι ίδιοι; 

 Α.  Αυτό  δεν  μπορώ  να  σου  πω  απόλυτα  μία  απάντηση  γι΄αυτό,  πιστεύω  πως 

 είναι  η  ελληνική  οικογένεια  που  στηρίζει  τα  παιδιά  της  για  πάρα  πολλά  χρόνια 

 και  στις  σπουδές  και  μετά  και  στο  στρατό,  έχουν  συνηθίσει  οι  γονείς  να  τρέχουν 

 γι  αυτές  τις  διαδικασίες  και  συνεχίζουν  να  τρέχουν.[...]  Αυτές  τις 

 μικρολεπτομέρειες  μόνο  ο  άμεσα  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  στις  πει.  Και 

 γενικώς καλό θα είναι να έχει ο καθένας την ευθύνη στα χέρια του»  249  . 

 Ένας  σύμβουλος  από  μια  δομή  συμβουλευτικής  στο  Βόλο  επισημαίνει  με  πολλούς 

 τρόπους  ότι  η  οικονομία  μιας  μικρής  τοπικής  κοινωνίας  έχει  πολλές  ασύμβατες 

 ιδιαιτερότητες.  Οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  είναι  οικογενειακές  και  βασίζονται  σε  κριτήρια 

 249  Σύμβουλος 2, σελ. 
 248  Σύμβουλος 1, σελ. 
 247  Σύμβουλος 2, σελ. 
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 επιλογής  προσωπικού  που  διαφέρουν  από  αυτούς  που  θα  έπρεπε  να  θεωρούνται  ως 

 δεδομένοι. 

 «[...]γιατί  τι  συμβαίνει  με  τις  επιχειρήσεις  στο  Βόλο  που  το  βλέπω  να  είναι  το 

 μεγαλύτερο  πρόβλημα  και  μήπως  έχει  και  στον  τρόπο  που  επιλέγουνε  κόσμο: 

 ότι  είναι  οικογενειακές  όλες  οι  επιχειρήσεις,  όλες  από  την  πιο  μικρή  μέχρι  την 

 πιο  μεγάλη.  Ο  επιχειρήσεις  που  είναι  έτσι  αυτό  το  στεγνό  επαγγελματικό  στο 

 Βόλο  είναι  4  ή  5.  Δουλεύω  σε  αυτό  το  γραφείο  18  μήνες  και  ξέρω  μια  φορά  σε 

 εργοστάσιο  να  έχει  κάνει  πρόσληψη  προσωπικού  μέσα  από  κάποια  έστω 

 τυπική  διαδικασία  συνέντευξης.  Άντε  δυο,  βαριά.[...]  Γνωριμίες,  τελείως  άτυπη 

 συνέντευξη,  γιατί  εντάξει  τώρα,  ο  κυρ  –  Γιάννης,  ο  οποίος  με  τον  ιδρώτα  του 

 έχει  στήσει  μια  επιχείρηση,  μια  βιοτεχνία,  όταν  θα  πάω  εγώ  να  με  προσλάβει, 

 θα  με  ρωτήσει  τι  δουλειά  έκανε  ο  πατέρας  μου  ας  πούμε,  θα  με  ρωτήσει  και  δυο 

 τρία  άλλα  πράγματα  άσχετα  τελείως,  θα  έχει  κάτι  συγκεκριμένο  στο  μυαλό  του 

 για  να  ρωτήσει,  δε  θα  κάνει  μια  τυπική  συνέντευξη,  δε  θα  ψάξει  να  βρει  τις 

 ικανότητες  που  έχω.  Θα  κοιτάξει  να  δει  αν  με  κόβει,  αν  με  συμπαθεί,  κι  αν  με 

 συμπαθεί  θα  με  πάρει,  κι  είναι  λογικό  αυτό,  γιατί  αυτός  ο  άνθρωπος  είναι  στη 

 δουλειά  του  περισσότερο  απ’  ότι  είναι  σπίτι  του.  Η  δουλεία  του  είναι  το  σπίτι  του 

 κατ’  επέκταση,  για  να  βάλει  έναν  άνθρωπο  στο  σπίτι  του  πρέπει  να  τον  ξέρει 

 καλά. Και πάνω σε αυτό το επίπεδο κινείται η πρόσληψη προσωπικού».  250 

 Τέλος,  αρκετοί  σύμβουλοι  που  οι  σπουδές  τους  σχετίζονται  άμεσα  με  τη 

 συμβουλευτική  έχουν  σπουδάσει  στο  εξωτερικό.  Τα  ψυχομετρικά  εργαλεία  που 

 χρησιμοποιούν  αγοράζονται  από  εταιρείες  από  το  εξωτερικό.  Οι  σύμβουλοι  επιδιώκουν  να 

 μάθουν  τρόπους  οργάνωσης  και  οι  μεθοδολογίες  από  την  συμβουλευτικά  κέντρα  στην 

 Αμερική  και  στην  Αγγλία,  όπου  εκεί  υπάρχει  πολύ  περισσότερη  εξειδίκευση  και  εμπειρία. 

 Συνεπώς  γίνονται  αρκετές  διαπιστώσεις,  με  διάφορους  τρόπους,  ότι  υπάρχει  υστέρηση 

 γνώσεων και δεξιοτήτων για την συμβουλευτική στην Ελλάδα. 

 iii. Η συμμετοχή των εργοδοτών 

 Στον  λόγο  των  συμβούλων  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  ότι,  όπως  υπάρχουν 

 προϋποθέσεις  για  τη  συμμετοχή  των  εργαζόμενων/ανέργων  στη  συμβουλευτική  διαδικασία, 

 έτσι  γίνεται  και  με  τους  εργοδότες.  Οι  σύμβουλοι  εκφέρουν  αξιολογικές  κρίσεις  απέναντι 

 στους  εργοδότες,  καθώς  οι  πρώτοι  εμφανίζονται  ως  καλοί  γνώστες  των  συνθηκών  της 

 αγοράς.  Οι  εργοδότες  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  να  κάνουν  καλό  management  και  να 

 καλύπτουν  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  των  εργαζομένων  τους,  όπως  φαίνεται  από  το 

 παρακάτω  απόσπασμα.  Οι  σύμβουλοι  είναι  σε  θέση  να  κρίνουν  ποιοι  εργοδότες  είναι  ικανοί 

 250  Σύμβουλος 1, σελ. 
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 να συμμετάσχουν στο σύστημα της συμβουλευτικής, εφόσον τηρούν τους όρους του. 

 «Επειδή  η  αγορά  του  Βόλου  είναι  μικρή,  πολλές  φορές  καταφέρνουμε  και 

 ενημερωνόμαστε  για  έναν  κακό  εργοδότη.  Αλλά  κακός  εργοδότης  για  μας  είναι 

 άτομο  το  οποίο  ζητάει  να  δουλεύεις  άπειρα  και  να  πληρώνει  ελάχιστα,  έχει 

 κινητικότητα,  συχνά  δηλαδή  αλλάζει  εργαζόμενους  κλπ.  δεν  είναι  η  ασφάλιση  το 

 κριτήριο  δυστυχώς  και  είναι  γελοίο,  αλλά  έτσι  είναι.[...]  Ένα  άλλο  είναι  οι  κακοί 

 εργοδότες,  οι  οποίοι  κάνουν  και  κακή  επιλογή  προσωπικού,  χρησιμοποιούν 

 πολύ  λάθος  κριτήρια  για  να  επιλέξουν  άτομα  δεν  πληρώνουν  καλά,  δεν  κολλάνε 

 ένσημα  και  αυτό  φυσικά  περνάει  μες  στον  κόσμο  αυτή  η  απογοήτευση,  και 

 στους  ανέργους.  [...]  Είναι  συγκεκριμένα  προβλήματα  αυτά  τα  οποία  νομίζω 

 σκιαγραφεί  ο  τρόπος  που  έθεσα  το  πρόβλημα,  έτσι  σφαιρικά.  Κακοί  εργοδότες, 

 πολύ  κακό  management  των  επιχειρήσεων,  έως  χείριστο,  δεν  υπάρχει 

 management  γιατί  τι  συμβαίνει  με  τις  επιχειρήσεις  στο  Βόλο  που  το  βλέπω  να 

 είναι  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  και  μήπως  έχει  και  στον  τρόπο  που  επιλέγουνε 

 κόσμο:  ότι  είναι  οικογενειακές  όλες  οι  επιχειρήσεις,  όλες  από  την  πιο  μικρή 

 μέχρι την πιο μεγάλη»  251  . 

 Στο  παρακάτω  χαρακτηριστικό  απόσπασμα,  εμπεριέχεται  συμπυκνωμένα  το  νόημα 

 που  διέπει  τον  λόγο  των  συμβούλων.  Φαίνεται  πως  ο  σύμβουλος  αναγνωρίζει  ως 

 σημαντικότερο  στοιχείο  της  εργασίας  του  μια  γενικότερη  αλλαγή  νοοτροπίας  που  πρέπει  να 

 επιδιώκουν  οι  φορείς  συμβουλευτικής,  τόσο  για  τους  εργαζόμενους  όσο  και  για  τους 

 εργοδότες.  Η  λογική  αυτή  εκφράζει  μια  πολυεπίπεδη  αλλαγή  που  οφείλει  να  γίνει:  να 

 ξεπεραστούν  οι  ιδιαιτερότητες  της  «ελληνικής  πραγματικότητας»  και  να  εναρμονιστούν  με 

 τους όρους της αγοράς: 

 «[...]  Εγώ  νομίζω  ότι  αυτό  που  πρέπει  να  κάνουμε  σαν  γραφείο  και  το  λέω 

 συνέχεια,  είναι  ότι  πρέπει  ν΄  αλλάξουμε  νοοτροπίες.  Να  αλλάξουμε  νοοτροπίες 

 εργοδοτών,  και  νοοτροπίες  των  δυνάμει  εργαζομένων.  Τους  εργοδότες  πρέπει 

 να  τους  μάθουμε  και  πρέπει  να  μπουν  σ΄  αυτή  τη  διαδικασία  σιγά-σιγά,  ότι  δεν 

 κάνει  να  πάρεις  τη  γνωστή  σου  τη  Σούλα  γιατί  μπορεί  να  μην  είναι  και  πολύ 

 καλή,  δες  την  το  ίδιο  αντικειμενικά  όπως  βλέπεις  τους  άλλους,  για  να  γίνει  η 

 δουλειά  σου.  Στους  δυνάμει  εργαζόμενους  τώρα,  ότι  δεν  είναι  απλό  πράγμα  να 

 βρεις  δουλειά  και  ότι  το  δημόσιο  δεν  είναι  πλέον  η  λύση.  Για  να  γίνει  αυτό  πρέπει 

 να  μάθεις  να  στήνεσαι,  και  πρέπει  να  μάθεις  ότι  το  να  βρεις  και  να  διατηρήσεις 

 τη  δουλειά  σου  σημαίνει  ότι  θα  εκπαιδεύεσαι  μέχρι  να  πάρεις  σύνταξη.  Αυτά 

 πρέπει  να  αλλάξουμε  και  αυτά  προσπαθούμε.  Νομίζω  ότι  είναι  το  σημαντικότερο 

 μέρος αυτού του γραφείου».  252 

 252  Σύμβουλος 1 βλ. παράρτημα, επισυνάπτεται και σχολιάζεται και στο Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.171 
 251  Σύμβουλος 1 βλ. παράρτημα 
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 iv. Η Χρηματοδοτική εξάρτηση των φορέων 

 Καθοριστικής  σημασίας  παράγοντας  για  την  ύπαρξη  και  τη  λειτουργία  των  φορέων 

 συμβουλευτικής  αποτελεί  η  χρηματοδότησή  τους  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα.  Αυτή  η 

 συνθήκη  επηρεάζει  και  το  καθεστώς  εργασίας  των  συμβούλων,  όπου  οι  συμβάσεις  τους 

 ανανεώνονται  όταν  εξασφαλίζεται  η  χρηματοδότηση.  Όπως  επισημαίνεται  και  στη  μελέτη 

 του  ΙΝΕ,  σε  σχέση  με  την  αποτίμηση  του  εργασιακού  τους  καθεστώτος,  οι  σύμβουλοι 

 αναδεικνύουν  ως  κυρίαρχο  ζήτημα  την  εργασιακή  αβεβαιότητα  και  ανασφάλεια  που 

 βιώνουν.  Η  εργασιακή  αβεβαιότητα  εδράζεται  αφενός  στο  είδος  της  σύμβασης  εργασίας 

 τους  και  αφετέρου  στην  αβεβαιότητα  ως  προς  τη  βιωσιμότητα  της  δομής  253  .  Σχεδόν  από  το 

 σύνολο  των  υπευθύνων  των  φορέων,  που  η  λειτουργία  τους  χρηματοδοτείται  από 

 κοινοτικούς  πόρους  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  μέσω  της  υλοποίησης  προγραμμάτων, 

 εκφράζεται  η  ανησυχία  σχετικά  με  την  οικονομική  βιωσιμότητα  των  «δομών»,  ως  προς  τη 

 συνέχιση  των  ροών  χρηματοδότησης  254  .  Όπως  φαίνεται  και  από  τα  παρακάτω 

 αποσπάσματα: 

 «Δημιουργήθηκε  σαν  ΚΕΚ  καθαρά.  Μετά  το  ́96  άρχισαν  τα  σχέδια,  το  ́97  ́98 

 ξεκίνησε  ο  επαγγελματικός  προσανατολισμός,  το  2000  ξεκίνησε  το  γραφείο 

 ανέργων,  στην  αρχή  σαν  πληροφόρηση  και  μετά  της  σταδιοδρομίας.  Υπάρχει 

 μία  εξέλιξη,  μια  ανοδική  πορεία,  η  οποία  εξαρτάται  από  τα  ευρωπαϊκά 

 προγράμματα.  Μετά  απ΄  αυτά  δεν  ξέρουμε  τι  θα  γίνει.  Και  είναι  πολλοί  που 

 έχουν  αυτό  το  πρόβλημα.  Δεν  είμαστε  μόνο  εμείς.  Και  πολλοί  εργαζόμενοι  που 

 έχουν αυτήν την προβληματική»  255  . 

 «Ε. Μάλιστα. Και ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς που υπάγεστε; 

 Α.  Εγώ είμαι με σύμβαση έργου. Δηλαδή ουσιαστικά κάνω  παροχή υπηρεσιών. 

 Ε. Με μπλοκάκι και τέτοια; 

 Α.  Με μπλοκάκι και τέτοια. Και αυτό το έργο, είναι  σύμβαση έργου η δικιά μου, η 

 οποία μπορεί να ανανεωθεί, μπορεί όχι. 

 Ε.  Πώς το εκτιμάς αυτό το καθεστώς; 

 Α.  Αυτό δεν είναι το καλύτερο καθεστώς για πολλούς  και διάφορους λόγους. Η 

 ασφάλιση, όλα αυτά που ακολουθούν αυτό το καθεστώς. Σίγουρα θα ήταν πολύ 

 καλύτερα αν υπήρχε μια πιο εξασφαλισμένη κατάσταση. Από εκεί και 

 πέρα…»  256 

 «Όταν σε κάποια φάση θα τελειώσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η 

 256  Σύμβουλος 2  βλ. παράρτημα 
 255  Σύμβουλος 1  βλ. παράρτημα 
 254  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.112, 131 
 253  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.161 

 74 



 βιωσιμότητα αυτού του γραφείου θα εξαρτηθεί από το αν θα στηριχτεί από το 

 Δήμο ή αν θα στηριχτεί από μόνη της. Αυτό φυσικά δημιουργεί μια ανασφάλεια 

 και δημιουργεί μία αίσθηση ημερομηνίας λήξεως»  257  . 

 Τέλος,  όπως  επισημαίνεται  και  στη  μελέτη  του  ΙΝΕ,  οι  προϊστάμενοι  των  ΚΠΑ 

 εξαρτούν  τις  μελλοντικές  προοπτικές  των  δομών  από  τις  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  τις 

 σχετικές  χρηματοδοτήσεις.  Αναγνωρίζουν  τη  σημασία  των  προϋποθέσεων  που  θέτει  η  ΕΕ 

 για  την  ανασυγκρότηση  του  ΟΑΕΔ  258  .  «  Αναγνωρίζουν  ως  εκ  τούτου  στα  ΚΠΑ  μια 

 επιτελεστική  λειτουργία,  η  οποία  βασίζεται  σε  έναν  “εκ  των  άνω”  σχεδιασμό  και  θεωρούν 

 πως μια “από τα κάτω” επίδραση στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών είναι ανέφικτη  »  259  . 

 4.3.3 Συζήτηση 

 Μέσα  από  τις  συνεντεύξεις  διαπιστώθηκε  μια  διαδικασία  τυποποίησης,  η  οποία 

 μπορεί  να  συζητηθεί  με  βάση  το  θεωρητικό  πλαίσιο.  Η  άποψη  του  Beck  είναι  ότι  η  θέση 

 των  παραδοσιακών  δεσμών  και  κοινωνικών  μορφών  που  εγκαταλείπονται  καταλαμβάνεται 

 από  δευτερεύοντες  φορείς  και  θεσμούς.  Η  απαλλαγή  αυτή  συνοδεύεται  από  τυποποιήσεις 

 και  ελέγχους  που  εμπεριέχονται  στους  σύγχρονους  περιορισμούς  της  αγοράς  εργασίας.  Τα 

 ίδια  τα  μέσα  που  επιφέρουν  εξατομίκευση  επιφέρουν  επίσης  και  τυποποίηση  260  .  Τα  άτομα 

 γίνονται  φορείς  της  ζωής  τους,  διαμεσολαβημένης  από  την  αγορά  καθώς  και  από  τον 

 βιογραφικό  σχεδιασμό  και  οργάνωση  261  .  Παράλληλα,  σύμφωνα  με  τον  Foucault,  μοναδική 

 ιδιαιτερότητα  του  νεωτερικού  κράτους  είναι  να  αθροίζει  (totalizing),  δια  μέσου  της  νομικής 

 εξουσίας  και  την  ίδια  στιγμή  να  εξατομικεύει  ,  μέσω  τεχνολογιών  τής  σύγχρονης 

 διακυβέρνησης.  Προϋπόθεση  για  την  ενσωμάτωση  αποτελεί  η  διαμόρφωση  τής 

 ατομικότητας  σε  μια  νέα  μορφή  και  η  υποβολή  της  σε  ένα  σύνολο  συγκεκριμένων 

 προτύπων  262  .  Στην  κυβερνητική  του  νεοφιλελευθερισμού,  προωθείται  η  συμμετοχή  των 

 εργαζομένων  στο  παιχνίδι  της  αγοράς  μέσα  από  το  πρότυπο  του  επιχειρηματικού  εαυτού 

 όπως αυτό περιεγράφηκε. 

 Άρα,  με  βάση  και  τις  δύο  παραπάνω  οπτικές,  η  ενσωμάτωση  πραγματοποιείται  μέσα 

 από  μια  διαδικασία  τυποποίησης,  κατά  την  οποία  το  εξατομικευμένο  άτομο  βρίσκει  τη  θέση 

 και  το  ρόλο  του  στην  αγορά  εργασίας.  Με  έναν  αντίστοιχο  τρόπο,  βλέπουμε  στα  παραπάνω 

 αποσπάσματα  να  λειτουργεί  η  κατηγοριοποίηση  των  συμβουλευόμενων  από  τους 

 συμβούλους.  Με  βάση  τις  κατηγορίες  του  φύλου,  της  ηλικίας,  των  επαγγελματικών 

 προσόντων,  αλλά  και  με  βάση  τον  βαθμό  ικανότητας  ενεργοποίησής  του,  το  άτομο 

 λαμβάνει  μια  αντίστοιχη  μεταχείριση  στη  συμβουλευτική  και  έναν  αντίστοιχο 

 262  σελ. 45 στο παρόν 
 261  Beck U. (1986), σελ. 228, 230 
 260  Beck U. (1986). Κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 228 
 259  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 51 
 258  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ. 48 
 257  Τσιώλης Γ. (2005), ό.π. σελ.161 
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 προσανατολισμό στην αγορά εργασίας. 

 Η  ενεργοποίηση  αποτελεί  κρίσιμο  παράγοντα  τόσο  για  την  έναρξη  της 

 συμβουλευτικής  διαδικασίας  όσο  και  για  την  απασχολησιμότητα.  Το  άτομο  καλείται  να 

 συμμετάσχει  αναλαμβάνοντας  την  ευθύνη  της  κατάστασης  που  βιώνει  και  του  τρόπου  με 

 τον  οποίο  θα  επιλέξει  να  κινηθεί.  Όμως,  η  ανάθεση  της  απόφασης  και  της  επιλογής  στο 

 άτομο,  δεν  σημαίνει  την  απελευθέρωσή  του.  Αντίθετα,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  επιβεβαιώνεται 

 η  οπτική  του  Foucault,  κατά  την  οποία  η  τέχνη  της  διακυβέρνησης  αποτελεί  το  σημείο  στο 

 οποίο  τέμνονται  οι  τεχνολογίες  κυριαρχίας  με  τις  τεχνολογίες  εαυτού  263  .  Το  άτομο 

 ουσιαστικά  καλείται  να  συμμετάσχει  στη  διακυβέρνησή  του.  Οι  τελευταίες  θεωρούνται  ως 

 κάτι  δεδομένο.  Μάλιστα,  οι  περιπτώσεις  που  οι  κοινωνικο-οικονομικές  συνθήκες  δεν 

 ευνοούν  για  την  εγκαθίδρυση  αυτών  των  όρων  αντιμετωπίζονται  ως  εξαιρέσεις  που 

 παρεκκλίνουν  από  τον  κανόνα,  ως  καταστάσεις  δηλαδή  που  πρόκειται  να  αλλάξουν  και 

 αυτές με βάση το αφήγημα της αλλαγής. 

 Όπως  επισημάνθηκε  στα  πρώτα  θεωρητικά  συμπεράσματα,  η  αναδιάρθρωση  των 

 θεσμών,  που  κατά  τον  Beck  συνδέονται  με  την  εξατομίκευση,  μπορούν  να  ιδωθούν  ως  το 

 πολιτικό  σχέδιο  του  νεοφιλελευθερισμού  264  .  Από  τα  παραπάνω  ευρήματα  διαπιστώθηκε  ότι 

 οι  καταστάσεις  που  αποτυπώνονται  ως  προβλήματα  της  «ε  λληνικής  πραγματικότητας  » 

 σχετίζονται  με  θεσμούς  και  κοινωνικές  δομές  που  δεν  έχουν  αναδιαρθρωθεί,  όπως  το 

 νεοφιλελεύθερο πρότυπο ορίζει. 

 Έτσι,  ο  σύμβουλος  παρατηρεί  ότι  η  οικογένεια  δεν  είναι  «  φυσιολογικό  »  να  «  φροντίζει 

 τα  παιδιά  της  για  πάρα  πολλά  χρόνια  »  265  .  Το  οικοδόμημα  των  οικογενειακών  δεσμών  και 

 της  υποστήριξης  αντιβαίνει  στη  διαδικασία  της  εξατομίκευσης  για  την  ένταξη  στην  αγορά 

 εργασίας  266  .  Το  εξατομικευμένο  άτομο  πρέπει  να  απελευθερωθεί  από  αυτούς  τους  δεσμούς 

 και  αυτόνομα  να  προγραμματίσει  το  βιογραφικό  σχέδιο  της  ζωής  του.  Όπως  παρατηρεί  ο 

 σύμβουλος, «  καλό θα είναι να έχει ο καθένας την ευθύνη  στα χέρια του»  267  . 

 Παράλληλα,  οι  μικρές  και  οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  βασίζονται  σε  κριτήρια 

 επιλογής  προσωπικού  που  εμποδίζουν  την  εφαρμογή  των  νεοφιλελεύθερων  όρων  αγοράς 

 εργασίας.  Μια  «τυπική  συνέντευξη»  για  μια  θέση  εργασίας,  θα  έφερνε  τον  υποψήφιο 

 εργαζόμενο  σε  θέση  να  εκθέσει  γνώσεις,  ικανότητες  και  δεξιότητές  του.  Σαν  επακόλουθο, 

 θα  τον  ωθούσε  να  αναπτύξει  ένα  ατομικό  βιογραφικό  σχέδιο,  να  επενδύσει  στην 

 αυτοβελτίωσή  του  μέσω  της  δια  βίου  μάθησης,  να  μάθει  να  αυτοδιαχειρίζεται  τη 

 σταδιοδρομία του και, εν τέλει, να προσαρμοστεί στους νέους όρους της αγοράς εργασίας. 

 Συνεπώς,  μια  οικονομία  βασισμένη  σε  κοινωνικούς  δεσμούς  της  οικογένειας  και  της 

 τοπικής  κοινωνίας  δυσχεραίνει  την  επιθυμητή  ανάπτυξη  τού  ανταγωνισμού,  η  οποία  είναι 

 το  ζητούμενο  στη  νεοφιλελεύθερη  οικονομία.  Οι  εργοδότες  που  δεν  κάνουν  «καλό 

 management»  δυσχεραίνουν  την  ένταξη  οικονομικών  λογικών  και  κριτηρίων  που  πρέπει  να 

 267  Σύμβουλος 2 βλ. παράρτημα 
 266  σελ. 15 στο παρόν 
 265  Σύμβουλος 2 βλ. παράρτημα 
 264  σελ. 47 στο παρόν 
 263  σελ 20 στο παρόν 
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 εισαχθούν στο κοινωνικό πεδίο  268  . 

 Τέλος,  μια  ακόμη  παρατήρηση  αξίζει  να  σημειωθεί.  Στη  βιβλιογραφία,  εμφανίζεται 

 συχνά  μια  αντίληψη  σχετικά  με  τον  νεοφιλελευθερισμό  από  ερευνητές  που  κινούνται  στο 

 πλαίσιο  των  governmentality  studies.  Η  αντίληψη  αυτή  θεωρεί  πως  δεν  υπάρχει  «  ένας 

 ενιαίος,  σταθερός  νεοφιλελευθερισμό  ς»,  αλλά,  μάλλον,  ένα  σύνολο  διασκορπισμένων 

 λόγων,  θέσεων  και  πρακτικών  «  το  οποίο  επηρεάζεται  από  τη  συγκεκριμενικότητα  των 

 διαφορετικών πλαισίων από τα οποία αναδύεται  »  269  . 

 Ωστόσο,  στο  παράδειγμά  μας,  φαίνεται  ότι  η  εκφορά  λόγου  δεν  έχει  την  ίδια  σημασία 

 από  όπου  κι  αν  προέρχεται.  Στον  λόγο  των  προϊσταμένων  και  υπευθύνων  των  δομών 

 κυριαρχεί  μια  θεσμική  λογική  που,  μάλλον,  νομιμοποιεί  το  έργο  του  φορέα  συνολικά. 

 Πάντως,  στον  λόγο  των  συμβούλων,  παρόλο  που  κυριαρχεί  η  αφήγηση  της  αλλαγής  και 

 των  δεδομένων  όρων  στην  αγορά  εργασίας,  απουσιάζει  η  επίκληση  μιας  επερχόμενης 

 ευνοϊκής  κατάστασης  για  την  οικονομία  και  την  κοινωνία  270  .  Σε  αντίθεση  με  τον  λόγο  των 

 κειμένων  της  Ε.Ε.  που  η  επαγγελία  της  οικονομίας  της  γνώσης  εμφανίζεται  ως  το 

 ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  της  Ευρώπης  και  η  ανάπτυξη  τού  ανθρώπινου  δυναμικού 

 θεωρείται  ως  η  πιο  σημαντική  επένδυση  για  την  κοινωνική  ευημερία.  Έτσι,  μπορεί  να 

 διαπιστωθεί  ότι  οι  σύμβουλοι  δεν  είναι  απαραίτητο  να  συναινούν  σε  αυτήν  την  αλλαγή  και 

 την προσαρμογή στους όρους. 

 Συνεπώς,  μπορεί  υποστηριχθεί  ότι  οι  λόγοι  που  εκφέρουν  οι  διάφοροι  παράγοντες 

 και  οι  εξουσίες  στο  πλαίσιο  της  διακυβέρνησης  αποκτούν  διαφορετική  αξία  ανάλογα  με  το 

 συσχετισμό  δυνάμεων  των  παραγόντων  αυτών,  καθώς  αποτυπώνεται  μια  εμφανής 

 ιεραρχία  ανάμεσα  στο  λόγο  των  φορέων  της  Ε.Ε.  και  τον  λόγο  των  συμβούλων.  Έχουν 

 διαφορετική βαρύτητα στην εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος. 

 4.4 Συμπεράσματα της έρευνας 

 Με  βάση  την  ανάλυση  που  προηγήθηκε,  μπορεί  να  γίνει  η  περιγραφή  ενός 

 μηχανισμού  που  διαμορφώνεται  για  την  άσκηση  της  πολιτικής  εξουσίας.  Διατυπώνονται 

 έτσι  οι  παράγοντες  που  καθορίζουν  την  εφαρμογή  του  πολιτικού  προγράμματος,  αλλά  και 

 οι μεταξύ τους σχέσεις που δημιουργούν ένα πλέγμα εξουσίας. 

 Το  πρώτο  συμπέρασμα  είναι  ότι  η  Ε.Ε.  και  οι  σχετικοί  φορείς  αποτελούν  τα  πολιτικά 

 κέντρα  όπου  γίνεται  ο  σχεδιασμός  των  πολιτικών  προγραμμάτων.  Η  λογική  που  διέπει  τα 

 προγράμματα βασίζεται σε πέντε παραδοχές: 

 α)  Στην  αντίληψη  της  εκούσιας  ανεργίας.  Στην  αντίληψη,  δηλαδή,  ότι  η  μη  εύρεση  εργασίας 

 οφείλεται στην αδυναμία, ανικανότητα ή απροθυμία του ίδιου του ανέργου. 

 β)  Στην  παραδοχή  ότι  η  ένταξη  στην  απασχόληση  απαιτεί  την  ενεργοποίηση  του  ατόμου,  το 

 270  «H  απουσία  σχετικού  λόγου  πρέπει  να  λαμβάνεται  τόσο  σοβαρά  όσο  η  παρουσία  ενός  άλλου  λόγου» 
 όπως  επισημαίνουν  οι  Brannen  Julia  &  Nilsen  Ann  (2005)  Individualisation,  choice  and  structure:  a  discussion 
 of current trends in sociological analysis  , The Sociological  Review  Volume: 53 issue: 3,  page: 418 

 269  Κεσίσογλου Γ. & Νικολοπούλου Κ. (2019)  «Από τη μια μέρα στην άλλη, μπορείς να βρεθείς εκτός», 
 red marks, σελ. 45, παρ. σε Walkerdine & Bansel (2010) 

 268  βλ. σχετικά σελ. 31 στο παρόν 
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 οποίο οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης τής καριέρας του. 

 γ)  Στην  ιδέα  ότι  η  ατομική  ενεργοποίηση  αποτελεί  το  βασικό  περιεχόμενο  της 

 συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας.  Οφείλει  να  δημιουργηθεί  ένα  υποκείμενο,  το  οποίο  θα  δρα, 

 θα λειτουργεί και θα σκέφτεται υπό τους όρους της αγοράς. 

 δ)  Στην  παραδοχή  ότι  οι  όροι  της  αγοράς  εργασίας  όπως  η  ευελιξία,  η  κινητικότητα,  η 

 προσαρμοστικότητα  κλπ,  είναι  δεδομένοι  και  αδιαμφισβήτητοι.  Έτσι,  οι  εργαζόμενοι 

 καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτούς. 

 ε)  Στο  αφήγημα  μιας  επερχόμενης  αλλαγής,  η  οποία  νομιμοποιεί  τους  νέους  όρους  τής 

 αγοράς  εργασίας.  Αυτή  η  νομιμοποίηση  βασίζεται  στην  πρόκληση  της  μετάβασης  στην 

 οικονομία της γνώσης, βάσει των ευρωπαϊκών πολιτικών στρατηγικών. 

 Επιπλέον,  οι  φορείς  της  Ε.Ε.  εγκρίνουν,  ελέγχουν  και  χρηματοδοτούν  τα 

 προγράμματα  συμβουλευτικής  υποστήριξης.  Η  χρηματοδότηση  γίνεται  μέσω  του 

 Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου  και  με  τη  διαμεσολάβηση  κρατικών  και  περιφερειακών 

 δομών  και  θεσμών.  Η  ύπαρξη,  η  υλοποίηση  και  ο  σχεδιασμός  των  προγραμμάτων,  η 

 δημιουργία  φορέων  και  δομών  συμβουλευτικής  υποστήριξης  εξαρτώνται  πλήρως  από 

 αυτή τη χρηματοδότηση. 

 Συνεπώς,  ο  ρόλος  του  πολιτικού  κέντρου  ,  είτε  με  τη  μορφή  του  κράτους  είτε  με  τη 

 μορφή  Ευρωπαϊκών  φορέων,  αποτελεί  τον  καθοριστικό  παράγοντα  για  τη  λειτουργία  του 

 μηχανισμού.  Τα  πολιτικά  κέντρα,  μέσω  της  χρηματοδότησης,  δημιουργούν  τους  φορείς  και 

 τους  σχετικούς  θεσμούς.  Αποτελούν  τον  χώρο  όπου  σχεδιάζεται  η  πολιτική  και 

 αναπτύσσεται  η  λογική  τους,  η  οποία  αναπαράγεται  από  την  πολιτική  εξουσία,  τους 

 προϊσταμένους-υπεύθυνους  των  δομών,  από  τους  εργαζόμενους  ως  συμβούλους  και 

 δυνητικά από τους αιτούντες εργασία. 

 Συμπέρασμα  δευτερο  :  Με  βάση  αυτή  την  ανάγνωση,  η  κατασκευή  των 

 απασχολήσιμων  δεν  αποτελεί  μια  «  λανθάνουσα  λειτουργία»  που  επιτελούν  οι  φορείς. 

 Αντίθετα  αποτελεί  την  συνεπή  εφαρμογή  του  πολιτικού  προγράμματος.  Στόχος  των  φορέων 

 είναι  η  ενεργοποίηση  των  ατόμων  για  την  ένταξή  τους  στην  αγορά  εργασίας.  Αυτή 

 επιδιώκεται  μέσω  μιας  διαδικασίας  εξατομίκευσης  και  τυποποίησης  .  Τα  άτομα  που 

 αναζητούν  εργασία  αντιμετωπίζονται  εξατομικευμένα,  διαχωρισμένα  από  ρόλους  και 

 κοινωνικές  μορφές  δέσμευσης.  Ταυτόχρονα,  κατατάσσονται  σε  ειδικές  κατηγορίες,  με 

 βιογραφικά  και  ηθικά  κριτήρια,  που  προσδιορίζουν  τον  ρόλο  και  τη  θέση  τους  στην  αγορά 

 εργασίας.  Αυτό  συνιστά  μια  τυποποίηση  που  είναι  απαραίτητη  στην  επανενσωμάτωση 
 του  εξατομικευμένου  ατόμου.  Η  επανενσωμάτωση  σημαίνει  τον  έλεγχο  επί  της  ζωής,  μέσω 

 της  ένταξης  στους  μηχανισμούς  και  τους  όρους  της  αγοράς,  με  πρότυπο  τον  επιχειρηματικό 

 εαυτό. 

 Συμπέρασμα  τρίτο:  Η  συμμετοχή  των  συμβουλευόμενων  στη  διαδικασία  έχει  σαν 

 προϋπόθεση  μια  αρχική  ενεργοποίηση  εκ  μέρους  τους.  Η  κατασκευή  τού  επιχειρηματικού 

 εαυτού  σημαίνει  υποκειμενοποίηση  ,  η  οποία  ενέχει  σαφώς  ηθικές  μετατοπίσεις  και 

 προϋποθέτει  την  εσωτερίκευση  αυτής  της  λογικής  και  νοοτροπίας  από  το  ίδιο  το  άτομο. 
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 Χρειάζεται  να  εκλάβει  την  κατάσταση  της  ζωής  του  ως  αποτέλεσμα  των  αποφάσεων  και 

 των  επιλογών  του.  Να  αναλάβει  ατομικά  την  ευθύνη  της  διαχείρισης  της  καριέρας  του  και 

 να  γίνει  κοινωνικά  υπεύθυνο,  απαλλάσσοντας  τους  κρατικούς  θεσμούς  από  το  βάρος  της 

 δημόσιας  ευθύνης  της  ευημερίας  του.  Άρα,  η  ατομική  ευθύνη  χρησιμοποιείται  ως  όρος  και 

 μέσο  για  την  υποκειμενοποίηση.  Η  συμβουλευτική  παίζει  τον  ρόλο  διαμόρφωσης 

 τεχνολογιών  εαυτού.  Όρος  συμμετοχής  του  συμβουλευόμενου  είναι  η  οικοδόμηση  μιας 

 σχέσης εμπιστοσύνης με τον σύμβουλο. 

 Συμπέρασμα  τέταρτο:  Οι  σύμβουλοι  σταδιοδρομίας,  νοηματοδοτώντας  την  εργασία 

 τους,  αναπτύσσουν  αντιληπτικά  σχήματα  που  ανταποκρίνονται  στον  λόγο  των  πολιτικών 

 προγραμμάτων.  Η  ανταπόκριση  αυτή  είναι  αρκετή  στον  βαθμό  που  δεν  αμφισβητεί  τους 

 όρους  της  αγοράς  εργασίας.  Ωστόσο,  στον  ρόλο  των  συμβούλων  δεν  βρίσκεται 

 (απαραίτητα)  η  αναπαραγωγή  του  αφηγήματος  της  οικονομίας  της  γνώσης.  Μέσα  από 

 αυτό,  μπορεί  να  διεξαχθεί  το  συμπέρασμα  ότι  οι  αναφερόμενοι  λόγοι  στο  πλαίσιο  της 

 κυβερνητικής  διαρθρώνονται  πάνω  σε  ένα  ιεραρχικό  μοτίβο.  Το  πολιτικό  κέντρο  αποτελεί 

 τον  καθοριστικό  παράγοντα  παραγωγής  του  λόγου  για  τη  συμβουλευτική.  Ο  λόγος  των 

 συμβούλων  συμβιβάζεται  με  αυτόν  και  τον  αναπαράγει  στον  βαθμό  που  αναλογεί  στον 

 ρόλο του συμβούλου. 

 Συμπέρασμα  πέμπτο:  Προϋπόθεση  για  την  άσκηση  της  πολιτικής  της 

 συμβουλευτικής  σταδιοδρομίας,  βάσει  προγράμματος,  φαίνεται  ότι  είναι  ένα  συγκεκριμένο 

 μοτίβο  κοινωνικο-οικονομικής  κατάστασης.  Μια  οικονομία  βασισμένη  σε  κοινωνικούς 

 δεσμούς  τής  οικογένειας  και  της  τοπικής  κοινωνίας  δυσχεραίνει  την  επιθυμητή  ανάπτυξη 

 του  ανταγωνισμού,  η  οποία  είναι  το  ζητούμενο  στην  νεοφιλελεύθερη  οικονομία.  Η  πολιτική 

 του  νεοφιλελευθερισμού  βασίζεται  στη  θεώρηση  της  κοινωνίας  ως  άθροισμα 

 εξατομικευμένων  δρώντων,  αποκομμένων  από  μορφές  κοινωνικής  δέσμευσης  του 

 παρελθόντος.  Η  λογική  τής  επιχείρησης  οφείλει  να  εισαχθεί  στην  εργασία  αλλά  και  στην 

 κοινωνική  ζωή.  Αυτή  η  προϋπόθεση  σημαίνει  τον  «εκσυγχρονισμό»  των  όποιων  μορφών 

 οικονομίας  εμπεριέχουν  σχέσεις  που  δυσχεραίνουν  την  ανάπτυξη  του  ανταγωνισμού. 

 Μορφές  κοινωνικής  δέσμευσης,  όπως  η  οικογένεια,  εφόσον  στέκονται  εμπόδιο  στην 

 ευελιξία της εργασίας και την κινητικότητα, οφείλουν να τίθενται σε δεύτερη μοίρα. 

 Τέλος,  η  συμμετοχή  των  εργοδοτών  στο  πρόγραμμα  της  συμβουλευτικης 

 προϋποθέτει  την  ανάπτυξη  σωστού  επιχειρηματικού  management.  Σημαίνει  την  εφαρμογή 

 καλών  πρακτικών  και  τήρηση  των  κανόνων  της  αγοράς  από  μέρους  τους.  Τέτοια  πρακτική 

 είναι,  παραδείγματος  χάριν,  η  διεξαγωγή  συνεντεύξεων  για  την  επιλογή  προσωπικού,  βάσει 

 συγκεκριμένων προτύπων. 

 Συνεπώς,  με  την  καταγραφή  των  παραπάνω  πέντε  συμπερασμάτων,  σκιαγραφείται 

 μία  εικόνα  του  μηχανισμού  που  λειτουργεί  για  την  επίτευξη  των  πολιτικών  στόχων  για  τη 

 συμβουλευτική  σταδιοδρομίας.  Περιεγράφηκαν  οι  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  το 

 πλέγμα  εξουσίας:  κρατικοί  και  ευρωπαϊκοί  φορείς,  φορείς  συμβουλευτικής,  σύμβουλοι  και 

 συμβουλευόμενοι,  αλλά  και  οι  τρόποι  που  σχετίζονται  μεταξύ  τους.  Επισημάνθηκαν  οι  όροι 
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 και  οι  προϋποθέσεις  λειτουργίας  τού  μηχανισμού  και  τονίστηκε  η  επιταγή  τής  ατομικής 

 ευθύνης.  Κλείνοντας,  ορισμένα  θεωρητικά  συμπεράσματα  και  ερωτήματα  είναι  εφικτό  να 

 διατυπωθούν με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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 Επίλογος 

 Επιχειρώντας  τη  διατύπωση  ορισμένων  θεωρητικών  συμπερασμάτων  σχετικά  με  τη 

 σύγχρονη  διακυβέρνηση,  αρχικά  αξίζει  να  σταθούμε  στον  τρόπο  με  τον  οποίο 

 αποτυπώνεται  η  κοινωνική  πραγματικότητα  υπό  τη  νεοφιλελεύθερη  οπτική.  Ενώ  ο  Beck 

 αντιλαμβάνεται  την  εξατομίκευση  ως  μια  διαδικασία  που  εξελίσσεται  ιστορικά,  το 

 νεοφιλελεύθερο  σχέδιο  βασίζεται  στην  ιδέα  μιας  εξατομικευμένης  κοινωνίας  ως  μιας 

 σταθερής  κατάστασης.  Έτσι,  οι  μετασχηματισμοί  και  η  αναδιάρθρωση  των  θεσμών 

 συνιστούν  μια  πολιτική  κατεύθυνση  και  όχι  μια  ουδέτερη  ιστορική  εξέλιξη.  Η  αναδιάρθρωση 

 των  θεσμών,  που  κατά  τον  Beck  συνδέονται  με  την  εξατομίκευσ  η,  μπορούν  να  ιδωθούν  ως 

 το πολιτικό σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού. 

 Όπως  φάνηκε  και  από  την  εμπειρική  έρευνα,  μ  ια  οικονομία,  βασισμένη  σε 

 κοινωνικούς  δεσμούς  της  οικογένειας  και  της  τοπικής  κοινωνίας,  δυσχεραίνει  την  επιθυμητή 

 ανάπτυξη  του  ανταγωνισμού,  η  οποία  είναι  το  ζητούμενο  στη  νεοφιλελεύθερη  οικονομία. 

 Θέτοντας  μια  «ιδανική  κατάσταση»  σαν  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  πολιτικών  σε 

 κοινωνίες  όπου  απέχουν  πολύ  από  αυτήν,  η  ίδια  η  κοινωνική  πραγματικότητα 

 παρουσιάζεται  ως  αντίφαση  κατά  την  εφαρμογή  των  πολιτικών.  Έτσι,  αναδεικνύεται  μια 

 κατάσταση  οπισθοδρόμησης,  η  οποία  χρήζει  εκσυγχρονισμού.  Συνεπώς,  αυτό  που 

 θεωρείται  ως  μια  δεδομένη  κατάσταση,  μια  εξατομικευμένη  κοινωνία,  αποτελεί  ταυτόχρονα 

 και  τον  στόχο  του  νεοφιλελεύθερου  σχεδίου.  Η  εξατομίκευση  δηλαδή,  υπό  αυτήν  την  έννοια 

 και αυτή τη μορφή, δεν έχει τίποτα να προσφέρει, παρά νέες μορφές ελέγχου. 

 Δεύτερον,  το  πλέγμα  εξουσιών  που  διαμορφώνεται  στο  πλαίσιο  της  κυβερνητικής 

 διαπιστώθηκε  ότι  διαρθρώνεται  πάνω  σε  ιεραρχικές  δομές.  O  Foucault  επισημαίνει  ότι  το 

 κράτος  δεν  αποτελεί  τον  κεντρικό  μηχανισμό  πάνω  στον  οποίο  βασίζεται  η  διακυβέρνηση, 

 πάρα  ένα  μέσο  ανάμεσα  σε  άλλα  για  την  άσκησή  της.  Αυτό  ωστόσο  δεν  αναιρεί  τη  σημασία 

 της  ύπαρξης  πολιτικών  κέντρων.  Χωρίς  να  είναι  απαραίτητα  ένα  κράτος  ή  κάποια 

 συγκεκριμένη  δομή  που  δρα  αυτοτελώς,  η  ύπαρξη  πολιτικών  κέντρων  αποτελούμενων 

 ακόμα  και  από  ετερογενή  στοιχεία  έχει  καθοριστική  σημασία  στη  διακυβέρνηση.  Από  την 

 έρευνα  φάνηκε  ότι  λόγος  των  συμβούλων  συμβιβάζεται  με  τον  κυρίαρχο  πολιτικό  λόγο  και 

 τον  αναπαράγει,  στον  βαθμό  που  αναλογεί  στον  ρόλο  του  συμβούλου.  Συνεπώς,  ένα 

 σύνολο  διασκορπισμένων  λόγων  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  διακυβέρνηση  αν  δεν 

 υπάρχει μια εσωτερική ιεραρχία με τα πολιτικά κέντρα σε κομβική θέση. 

 Τέλος,  εάν  η  οπτική  της  κυβερνητικής  μάς  προτρέπει  να  αναγνωρίσουμε  και  να 

 αναλύσουμε  τους  τρόπους  που  κυβερνιόμαστε,  ένα  επόμενο  βήμα  είναι  η  ανάλυση  των 

 συνεπειών  που  προκύπτουν  από  τους  τρόπους  αυτούς  και  ένα  δεύτερο,  η  αιτιακή  σύνδεσή 

 τους  με  το  σύστημα  που  της  γεννά.  Πιο  συγκεκριμένα,  όπως  υποστηρίζει  ο  Ehrenberg,  η 

 κατάθλιψη  είναι  η  ασθένεια  της  εποχής  μας  και  συνδέεται  με  τη  διαμόρφωση  της  νέας 

 ατομικότητας,  δηλαδή  με  την  επιταγή  της  ατομικής  ευθύνης.  Αν  αυτό  ισχύει,  τότε  θα  έχει 

 ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  μια  έρευνα  που  θα  αναζητά  της  αιτιακές  σχέσεις  τής  κατάθλιψης  με 
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 τον  τρόπο  της  σύγχρονης  διακυβέρνησης.  Η  σύνδεση,  δηλαδή,  της  κυβερνητικής  τής 

 ατομικής  ευθύνης  με  τις  σύγχρονες  ψυχικές  διαταραχές  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  ένταση 

 ανάμεσα  στην  επιθυμία  -  και  ταυτόχρονα  την  επιταγή  -  να  είσαι  ο  εαυτός  σου  και  με  τη  τού 

 δυσκολία να είσαι. 
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