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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Δμνπζία θαη ρεηξαθέηεζε ζηε 

ζθέςε ηνπ Michel Foucault» απνηειεί κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο θνπθσηθήο ζθέςεο, μεθηλψληαο απφ ηελ αλάιπζε ηεο εμνπζίαο, ε νπνία 

ελππάξρεη ζε θάζε ζεκαηηθή κε ηελ νπνία θαηαπηάλεηαη ν θηιφζνθνο, θαη 

θαηαιήγνληαο ζηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δείμνπκε, απνηεινχζε θαη ην επίθεληξν ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ είλαη 

νξαηφ απφ ηελ πξψηε επαθή κε ηα βηβιία ηνπ.  

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πνπ ίζσο θαίλεηαη, εθ πξψηεο φςεσο, 

λα ελέρεη κηα αληίθαζε, έγηλε δηφηη νη δηάθνξεο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ θαηά θαηξνχο 

ζηνλ Foucault δηαθέξνπλ, κε ηε κία πιεπξά πνπ απνηειεί θαη ηελ πιεηνλφηεηα, λα ηνλ 

ζεσξεί έλαλ άθξσο πεζηκηζηή θηιφζνθν ν νπνίνο δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην 

πξνζσπηθήο επηινγήο θαη ειεπζεξίαο ζηα άηνκα, -αθνχ απηά έρνπλ θαηαζηεί 

αληηθείκελα ηεο εμνπζίαο θαη ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ- θαη έηζη νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ηνπ ζε αληίζηαζε θαη αγψλεο λα θαληάδεη αλεδαθηθή, θαη ηελ άιιε πιεπξά 

ε νπνία εληνπίδεη κηα αλαδήηεζε απηνλνκίαο ή ειεπζεξίαο, ηδίσο ζηα ηειεπηαία έξγα 

ηνπ θηινζφθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ απην-ζπγθξφηεζε θαη ηελ επηκέιεηα εαπηνχ
1
.  

πσο έρεη θαηαζηεί ήδε θαλεξφ, ε παξνχζα εξγαζία ηάζζεηαη κε ηελ δεχηεξε 

κεξίδα θξηηηθψλ θαη πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ζην γθξίδν, πνιηηηθά κηιψληαο, ηνπίν 

ηεο θνπθσηθήο ζθέςεο, θάπνηεο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο. 

ηα πξψηα θεθάιαηα γίλεηαη κηα απφπεηξα νξηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη 

αλάιπζήο ηεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, θαη γξάθνπκε «απφπεηξα» δηφηη ν Foucault 

                                                             
1Gilles Deleuze, Φουκϊ, ελλ. μτφρ. Τ. Μπζτηελοσ, Ακινα: Ρλζκρον 2005, «Ζνασ νζοσ αρχειοκζτθσ 
διορίςτθκε ςτθν πόλθ. Αλλά τον διόριςε πράγματι κάποιοσ; Δεν υπάγεται ςτισ δικζσ του μόνο 
εντολζσ; Οριςμζνοι κακοπροαίρετοι ιςχυρίηονται ότι εκπροςωπεί μια τεχνολογία ι μια δομικι 
τεχνοκρατία. Άλλοι πάλι, που εκλαμβάνουν τθ βλακεία τουσ για εξυπνάδα, λζνε ότι είναι οπαδόσ του 
Χίτλερ. Ι, τουλάχιςτον, ότι επιτίκεται ςτα δικαιϊματα του ανκρϊπου (ανιγγειλε τον «κάνατο του 
ανκρϊπου» και αυτό δεν του το ςυγχωροφν). Κάποιοι άλλοι κεωροφν ότι είναι ζνασ απατεϊνασ που 
δεν μπορεί να επικαλεςτεί κανζνα ιερό κείμενο και δεν παρακζτει ςχεδόν κακόλου τουσ μεγάλουσ 
φιλοςόφουσ. Άλλοι, αντικζτωσ ςκζφτονται ότι κάτι νζο, κάτι ριηικά νζο, γεννικθκε ςτθ φιλοςοφία, 
και ότι τοφτο το ζργο ζχει τθν ομορφιά αυτοφ που κζτει υπό αμφιςβιτθςθ: τθν ομορφιά ενόσ 
εορταςτικοφ πρωινοφ», ς.19, βλζπε επίςθσ το επίμετρο του ίδιου βιβλίου ςς.211-226. 
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δελ έδσζε πνπζελά έλα ζαθή νξηζκφ ηεο έλλνηαο
2
. Ζ εμνπζία ινηπφλ αγγίδεη θάζε 

έθθαλζε ηεο θνηλσληθήο δσήο· ηελ ηξέια, ηελ θπιαθή, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θαη 

θαηαθέξλεη λα δηακνξθψλεη ηα άηνκα κε κεζφδνπο πνπ ζπλάδνπλ κε θαζεκηά απφ ηηο 

πιεπξέο ηεο. Δπηβάιιεηαη, κε άιια ιφγηα, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο: είηε κε απξνθάιππηε βία (ζπλεζηζκέλε θαη 

πξνηηκψκελε ηαθηηθή θαηά ην παξειζφλ), είηε κε κηα έκκεζε βία (πην πξφζθαηε 

ηαθηηθή, πνπ επηθεληξψλεηαη ζε κνξθέο ειέγρνπ ηεο δηαβίσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

χπαξμεο  ελ γέλεη).  

Καη ελψ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε θάπνηα λφηα ειπίδαο, ν Foucault ζηηο 

ηειεπηαίεο ηνπ δηαιέμεηο, θαη ζηα ηειεπηαία ηνπ βηβιία, επηζηξέθεη πίζσ ζηελ 

ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα, αλαδεηψληαο εθεί ηελ δπλαηφηεηα επηκέιεηαο ηνπ 

εαπηνχ απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, κέζα απφ θαλφλεο πνπ ν ίδηνο ζα αθνινπζεί. Καη 

έηζη πξνθχπηεη θαη πάιη ην εξψηεκα, πνπ αθνξά απηή ηε θνξά ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα: εάλ απηνί είλαη ζεζπηζκέλνη (ή ρεηξαγσγεκέλνη) 

απφ ηελ θνηλσλία, πψο είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ιφγνο γηα πηζαλφηεηα ρεηξαθέηεζεο; 

Αληηζηνίρσο, εάλ ην άηνκν είλαη αλαπφδξαζηα έλα θαηεπζπλφκελν νλ, φπσο έρεη 

δηαθαλεί θαηά θαηξνχο ζηηο εθαξκνζκέλεο ηαθηηθέο πιήζνπο εμνπζηψλ, πψο είλαη 

δπλαηφλ ν θηιφζνθνο λα θάλεη ιφγν γηα ζπλερείο αγψλεο θαη αληίζηαζε πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο εμνπζίαο; Πψο είλαη δπλαηφλ φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ αξραία εζηθή λα ηελ 

ζπλδέεη, -αλ φρη λα ηελ ηαπηίδεη-, κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο; Αλ ε θηινζνθία ηνπ 

είλαη ηφζν πεζηκηζηηθή, γηαηί θάλεη απηή ηε ζηξνθή ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ θαη γηαηί ηα θείκελα ηνπ χζηεξνπ Foucault δελ είλαη εκπνηηζκέλα απφ ηελ 

επηβνιή ηεο εμνπζίαο, αιιά επηηξέπνπλ κηα πλνή απην-δεκηνπξγίαο; Γηαηί θαη ν ίδηνο 

αθφκα επηζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο κε βάζε κηα 

αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο; Αλ ηειηθά δελ έρεη απνκείλεη ηίπνηα απφ ηνλ εαπηφ, πψο καο 

θαιεί λα ηνλ ζπγθξνηήζνπκε;  

ε απηά θαη ζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ εξσηήκαηα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε 

παξνχζα εξγαζία ρσξίο λα αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε θαη ηελ παξάκεηξν ηεο 

ινγνηερλίαο. Ο Foucault αζρνιήζεθε κε ηε ινγνηερλία γηα κηθξή πεξίνδν ηεο δσήο 

ηνπ, φκσο, φηαλ ην έθαλε, ην έθαλε δηεμνδηθά θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε πξνο 

                                                             
2
 «Απαντϊ ότι θ εξουςία δεν μπορεί να οριςτεί και δεν μπορεί να οριςτεί, διότι δεν υπάρχει», Michel 

Foucault, κζψεισ γφρω από τον Μαρξιςμό, τθ Φαινομενολογία και τθν Εξουςία, ελλ. μτφρ. Κ. 
Λάγιοσ, Ακινα: futura 2013, ς.39. 
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ζπγγξαθείο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα εληαρζνχλ ζηα θαλνληζηηθά 

ινγνηερληθά πξφηππα. Φαίλεηαη λα γνεηεχεηαη απφ ζπγγξαθείο νη νπνίνη έηεηλαλ πξνο 

ηελ παξάβαζε ησλ λνξκψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πξνεπεμεξγαζκέλσλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο. Απφ ζπγγξαθείο νη νπνίνη κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο γξαθήο έραλαλ 

θάζε δνκεκέλν ηκήκα ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη θαηέιεγαλ έηζη απνγπκλσκέλνη λα 

παξνπζηάζνπλ ην είλαη ηνπο. Αςεθνχζαλ θάζε είδνπο απαγφξεπζε πνπ ηνπο είρε 

ηεζεί απφ ηελ θνηλσλία, είηε ξεηή είηε άξξεηε. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη 

απνηεινχζαλ θαη απηνί κηα απνθνκκέλε νκάδα, φπσο απηή ησλ ηξειψλ ή ησλ 

εγθιεκαηηψλ. 

Γηα θάπνηνπο απφ απηνχο ινηπφλ, φπσο είλαη ν Georges Bataille θαη ν Franz 

Kafka, γίλεηαη ιφγνο ζηελ εξγαζία απηή, κε ηνλ Bataille λα πξνθαιεί, κε ηε γξαθή 

ηνπ, θαη εκάο, ηνπο αλαγλψζηεο, λα μεθχγνπκε απφ ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα, αιιά θαη 

λα πξνθαιεί θπξηνιεθηηθά κε ηηο ζθιεξέο ηνπ εηθφλεο, -νη νπνίεο φκσο θαζηζηνχλ 

νξαηφ ην «είλαη» ηνπ ζπγγξαθέα απνγπκλσκέλν ζρεδφλ απφ εγθαζηδξπκέλνπο 

ηξφπνπο ηνπ νκηιείλ, θαη απνηεινχλ, θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο, έλα είδνο 

πξνηξνπήο. Ο Kafka, απφ ηελ άιιε κεξηά, κε ηα έξγα ηνπ Ο Πύξγνο θαη ε 

σθξνληζηηθή Απνηθία, καο παξνπζηάδεη θάζε κηθξή πηπρή ηεο εμνπζίαο, θάζε πθάδη 

απηήο, φπσο αθξηβψο ηελ εμεξεπλά θαη ν ίδηνο ν Foucault.  

ηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνχλ νη δχν 

αληηζεηηθνί φξνη πνπ αλαιχζεθαλ, επαξθψο ειπίδνπκε, ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ε 

εμνπζία θαη ε ρεηξαθέηεζε, θαη επηρεηξείηαη ηειηθά λα δηαθαλεί κηα δπλαηφηεηα απην-

πνίεζεο πνπ δεκηνπξγεί ειπίδεο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Γηαηί ν 

Foucault, παξφηη δελ αζρνιήζεθε άκεζα κε ηελ πνιηηηθή, είλαη πνιχ επίθαηξνο, αθνχ 

ζηηο κέξεο καο αληηκεησπίδνπκε αληίζηνηρνπ ηχπνπ δεηήκαηα. Οη κνξθέο εγθιεηζκψλ 

ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη, νη ηδξπκαηνπνηήζεηο εμαθνινπζνχλ λα δηέπνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο δσέο, είηε ησλ ςπρηθά αζζελψλ (φπσο ζπλήζσο απνθαινχληαη), είηε ησλ 

εγθιεκαηηψλ· ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεμνπαιηθνηήησλ νη δηαρσξηζκνί εληείλνληαη, ην 

ξήγκα βαζαίλεη κεηαμχ θαλνληθνηήησλ θαη δηαζηξνθψλ, θαη εκείο παξακέλνπκε 

πηφληα κηαο ζθαθηέξαο φπνπ νη θηλήζεηο καο επηβάιινληαη απφ ην πεδίν· φπσο ινηπφλ 

ηα πηφληα, ελψ θαηλνκεληθά θηλνχληαη ειεχζεξα ζην ρψξν ηεο ζθαθηέξαο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη απιψο επηινγέο «ελφο ρεξηνχ», έηζη θαη ζηελ θνηλσλία, νη 

ζπλεηδήζεηο είλαη ηφζν θαηαζθεπαζκέλεο θαη ζεζκηζκέλεο απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ δελ 

κέλεη πηα ρψξνο γηα εθνχζηεο πξάμεηο. Ο Foucault δελ πξνηείλεη λα επηζηξέςνπκε 
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ζηελ αξραηφηεηα θαη λα αθνινπζήζνπκε θαηά γξάκκα ηηο ππνδείμεηο ησλ αξραίσλ 

θεηκέλσλ, είηε θιαζηθψλ είηε ειιελνξσκατθψλ, αιιά καο παξνηξχλεη ζίγνπξα, 

αθνξκψκελνη απφ ην παξάδεηγκα απηψλ, λα αληηηεζνχκε ζε θάζε είδνπο εμνπζία πνπ 

καο επηβάιιεη ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ππάξρνπκε θαη λα δνχκε, ηνλ ηξφπν ηνπ λα 

«είκαζηε», θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο καο, ψζηε 

ελ ηέιεη ε δσή ηνπ θαζελφο λα απνηειέζεη έξγν ηέρλεο θαζ’ εαπηήλ.  
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Κεθάιαην 1:  

Δηζαγσγή 

1.1. Η Πξνβιεκαηηθή ηνπ Michel Foucault θαη ν νξηζκόο ηεο εμνπζίαο 

Ο Michel Foucault (1926-1984), ν νπνίνο αξλνχληαλ λα θαηαηάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο θηιφζνθν, απνηειεί κηα εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο γαιιηθήο θηινζνθίαο θαη 

φρη κφλν, θαηέρνληαο παξάιιεια θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θνηλσληνιφγνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

ηνπ πνιηηηθνχ δηαλνεηή. Ζ ζθέςε ηνπ αιιά θαη ην έξγν ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θαηλνηνκία γηαηί, παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη ζηηβαξή θηινζνθηθή έδξαζε, φπσο 

θαζίζηαηαη θαλεξφ θπξίσο απφ ην βηβιίν ηνπ Οη Λέμεηο θαη ηα Πξάγκαηα, αζρνιήζεθε 

κε έλλνηεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο νη νπνίεο δηαζπείξνληαη ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ελππάξρνπλ ζε θάζε κηθξφ μερσξηζηφ ζπζηαηηθφ ηεο. 

πγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ιίγσλ θηινζφθσλ νη νπνίνη δελ έγξαςαλ ην έξγν ηνπο 

βξηζθφκελνη ζε απφζηαζε απφ ηνλ θφζκν, αιιά έγηλαλ κέξνο ηνπ, θνκκάηη ηνπ, κέζα 

απφ νξγαλψζεηο, θαη έδσζαλ ιαιηά ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο ηνπ, κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, φπνπ ηα πξνο εμέηαζε άηνκα είλαη απηά πνπ ελ ηέιεη 

κηινχλ, θαη φρη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ή ν θηιφζνθνο. Μάιηζηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιινχο σο θνηλσληθφο αγσληζηήο, επεηδή άζθεζε θξηηηθή ζε θάζε είδνπο 

θαηεζηεκέλν. Ο Foucault κε ηα έξγα ηνπ, έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνο ηελ 

πιεπξά ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ, κε φ,ηη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ν φξνο 

πεξηζσξηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ιφγν πξσηίζησο γηα έλαλ 

άλζξσπν πνπ ζεσξνχζε θχξην κέιεκά ηνπ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα -κνινλφηη έρεη 

αλαθεξζεί ζην «ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ»
3
- θαη δεπηεξεπφλησο γηα έλαλ θηιφζνθν, 

θνηλσληνιφγν θαη ηζηνξηθφ. 

Απηφο ν ζάλαηνο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Foucault κέζα απφ ην ζρνιηαζκφ ελφο 

πίλαθα ηνπ Diego Velazquez, ηνλ ιεγφκελν «Οη αθφινπζεο» ζηνλ νπνίν φιε ε 

δσγξαθηθή ζχλζεζε θαη φια ηα βιέκκαηα ησλ πξνζψπσλ αλαδεηνχλ «θάηη», ην νπνίν 

δελ εκθαλίδεηαη πνπζελά· αλαδεηνχλ ηνλ βαζηιηά ηνπ νπνίνπ ε κνξθή δελ 

αλαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, παξά κφλν κέζα ζε έλα θάηνπηξν, σο αληαλάθιαζε απφ ην 

ηειάξν ηνπ ίδηνπ ηνπ δσγξάθνπ, ν νπνίνο είλαη παξψλ ζηνλ πίλαθα. Απηή ε απνπζία 

ηνπ ππνθεηκέλνπ (-αληηθεηκέλνπ ηεο δσγξαθηθήο πξάμεο) ηνπ Velazquez, είλαη θαηά 

ηνλ Foucault κηα δσγξαθηθή έθθξαζε ηεο απνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ ελ γέλεη. Ο 

                                                             
3
 Μιςζλ Φουκϊ, Οι Λζξεισ και τα Πράγματα, ελλ. μτφρ. Κ. Ραπαγιϊργθσ, Ακινα: Γνϊςθ 2008, ς.360, 

527. 
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άλζξσπνο είλαη απψλ θαη εκθαλίδεηαη κφλν σο πξντφλ θαηαζθεπήο, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε σο δεκηνπξγία ηνπ δσγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε ζχλζεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν βαζηιηάο είλαη απώλ δηα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηνλ θαζξέθηε, ν νπνίνο 

είλαη αληαλάθιαζε ηνπ πίλαθα. Μάιηζηα κέζσ απηήο ηεο αλαινγίαο κεηαμχ θακβά 

θαη θαζξέθηε, ν θακβάο θαζίζηαηαη, παξαβνιηθά, θαζξέθηεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ν 

νπνίνο αλαθιάηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε έλαλ άιιν θαζξέθηε, ζηνλ θαλνληθφ θαζξέθηε. 

Δπίζεο, ππάξρεη δίπια ζηνλ θαζξέθηε-πίλαθα-πξαγκαηηθφηεηα, έλα αθφκε ηειάξν, 

απηφ ηεο αλνηρηήο πφξηαο, ην νπνίν ππαηλίζζεηαη κηα έμνδν πξνο ην πξαγκαηηθφ, πξνο 

ην «έμσ» απηνχ ηνπ θφζκνπ απεηθαζκάησλ θαη αληαλαθιάζεσλ. Οπφηε ε 

πξαγκαηηθφηεηα εηζβάιιεη, ζε απηφλ ηνλ θφζκν απεηθαζκάησλ, θαη απφ ηα δχν άθξα 

ηεο εηθφλαο: θαη απφ ην άθξν φπνπ ζηέθεη ν βαζηιηάο, θαη απφ ην άιιν άθξν ζην 

νπνίν αλνίγεη κηα πφξηα πξνο ηα έμσ. Καη ζηνλ ίδην ηνλ πίλαθα ινηπφλ, φπσο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε παγίδεπζε ζε απηφ ην «ηερλεηφ» ζχκπαλ αληαλαθιάζεσλ θαη 

απεηθαζκάησλ, δελ είλαη απφιπηε, αιιά κάιινλ θαζίζηαηαη θαηαδείμηκε εθ ηεο 

παξνπζίαο ελφο «έμσ». Χζηφζν νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ηνπ Foucault, ζηεθφκελνη 

κφλν ζηελ απνπζία ηεο θαζαξήο εηθφλαο ηνπ βαζηιηά, ηνλ ηνπνζεηνχλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ζηξνπθηνπξαιηζηψλ θηινζφθσλ, αληιψληαο παξάιιεια ην θίλεηξφ 

ηνπο θπξίσο απφ ηα πξψηκα έξγα ηνπ, ζηα νπνία θπξηαξρεί ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ 

(discourse) σο πξαθηηθήο πνπ ππαθνχεη ζε θαλφλεο θαη ζπζηήκαηα, θαη ηεο γλψζεο. 

Οη ζηξνπθηνπξαιηζηέο θηιφζνθνη ζεσξνχζαλ πσο ε ζθέςε εμαξηάηαη απφ δνκέο νη 

νπνίεο φκσο δελ ζρεηίδνληαη θαζφινπ κε ηελ ηζηνξία
4
· ν Foucault απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ελζηεξληδφηαλ ηνλ ιφγν, κε ηελ έλλνηα ελφο ζπκβάληνο, κηαο χπαξμεο, κηαο 

νηθνπκεληθήο ινγηθήο ησλ πξαγκάησλ (γηα απηφ θαη ηνλ ζπλέδεαλ καδί ηνπο), κέζα 

φκσο απφ κηα ηζηνξηθφηεηα. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ν ίδηνο αξλνχληαλ 

ξεηά ην ραξαθηεξηζκφ ζηξνπθηνπξαιηζηήο, αιιά ε αληίδξαζε ηνπ δελ ήηαλ αξθεηή 

γηα λα πάςεη απηφο ν πξνζδηνξηζκφο
5
. Δηδηθφηεξα, ε ηδέα ηεο δνκήο πνπ κπνξεί λα 

ηαηξηάδεη ζηνπο ζηξνπθηνπξαιηζηέο, δελ ζπλάδεη κε ηνλ Foucault, γηαηί ν ίδηνο εθηφο 

απφ ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεη πνπζελά ζηα θείκελά ηνπ ηε ιέμε απηή, κειεηνχζε 

ηελ ηζηνξία ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ, πξνζέγγηζε ε νπνία δελ ζπλαληάηαη 

ζηνπο ζηξνπθηνπξαιηζηέο. Δπηπιένλ, ελψ ε ζέζε ηνπ Foucault κπνξεί λα κελ ήηαλ 

ζχκθσλε κε ηηο ππνθεηκελνθεληξηθέο απφςεηο ησλ θαηλνκελνιφγσλ θαη ησλ 

                                                             
4
Gary Gutting. Φουκϊ Όλα Όςα Πρζπει να Γνωρίηετε, ελλ. μτφρ. Ν. Ταγκοφλθσ, Ακινα: το Βιμα 

ελλθνικά γράμματα 2006, ς.76. 
5
Ρϊλ Βζν Φουκϊ θ κζψθ του, θ Προςωπικότθτά του, ελλ. μτφρ. Γ. Καράμπελασ, Ακινα: Εςτία 2011, 

ς.187. 
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ππαξμηζηψλ, δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαία φηη πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί θαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ζηξνπθηνπξαιηζηψλ
6
, γηαηί φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε 

παξαθάησ, κπνξεί λα κελ ζεσξνχζε ην ππνθείκελν νπζία θαζαξή, απηφ φκσο δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη δελ εληφπηδε ζην άηνκν δηάθνξεο ππνθεηκεληθέο ιεηηνπξγίεο. 

Ο Foucault ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνξία, ε νπνία ιαλζάλεη ή εκθαίλεηαη ζε φιν 

ηνπ ην έξγν, γηα λα παξνπζηάζεη κηα «ηάμε πξαγκάησλ» πνπ ελππάξρεη ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ζηηο επηζηήκεο, θαη κε βάζε απηήλ θηλνχληαη φιεο νη θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο. Οη πξαθηηθέο απηέο, νη νλνκαδφκελεο «ιφγνη», έρνπλ ηζηνξηθή θαηαγσγή
7
 

θαη, αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή, ππάξρεη θαη κηα αληίζηνηρε ηάμε, έλαο 

αληίζηνηρνο ηχπνο ιφγνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

αλζξψπηλε ζθέςε ελ γέλεη. Ζ ηάμε απηή, νξίδεηαη απφ ηνλ Foucault σο «απηφ πνπ 

δίλεηαη κέζα ζηα πξάγκαηα σο ν εζσηεξηθφο ηνπο λφκνο»
8
, σο απηφ «κε βάζε ην 

νπνίν ζθεθηφκαζηε»
9
. Οη πξαθηηθέο ιφγνπ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηάμε απηή ησλ 

πξαγκάησλ βξίζθνληαη κέζα ζε ζχλνια ζεζκψλ, δηδαζθαιηψλ, ζρεκαηνπνηήζεσλ θαη 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο
10

. Σηο κνξθέο απηέο ιφγνπ είλαη πνπ πξνζπάζεζε λα 

επηζεκάλεη ν Foucault ζην θνκβηθφ ηνπ έξγν Οη Λέμεηο θαη ηα Πξάγκαηα, 

ππνδεηθλχνληαο ηηο θαλνληθφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχληαη.  

ζνλ αθνξά ηηο επηζηήκεο (épistémè), ν Foucault ηηο νξίδεη σο ηζηνξηθά a 

priori, σο πξντφληα δειαδή ηεο ηζηνξίαο, ηα νπνία ζέηνπλ ηα πεδία ηνπο, ηα 

ηαμηλνκνχλ θαη ηα ζπληάζζνπλ, ψζηε λα ηα επηβάιινπλ ηειηθά ζηα άηνκα
11

. Οη 

επηζηήκεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε γλψζε πνπ παξέρνπλ, αιιά θαη απφ ηελ αιήζεηα κε 

ηελ νπνία ζπλνδεχνληαη θαη επηβάιινπλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα ηξίπηπρν πνπ 

ζθνπφ έρεη ηελ κεηαηξνπή ησλ αηφκσλ ζε αληηθείκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα σο 

επηζηεκνληθή πξαθηηθή ν Foucault νξίδεη «έλαλ νξηζκέλν ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

θαηαζθεπήο ιφγσλ νη νπνίνη νξίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ηνκέα αληηθεηκέλσλ θαη ζπλάκα 

                                                             
6Alan D. Schrft, Θ Γαλλικι Φιλοςοφία ςτον 20ο αιϊνα, ελλ. μτφρ. Β. Ντηοφνθσ, Ακινα: Ρλζκρον 2016, 
ς.126. 
7Κεόδωροσ Γεωργίου, τα Τπόγεια τθσ κζψθσ και τθσ Ιςτορίασ Δοκίμιο για τον Michel Foucault, 
Ακινα: Futura 2002, ς.50. 
8
Φουκϊ, Οι Λζξεισ και τα Πράγματα, ς.17. 

9
Ό.π., ς.20. 

10
Μιςζλ Φουκϊ, τοχαςμοί -29 Επιλογι από τα Dits et Ecrits, ελλ. μτφρ. Κ. Λάγιοσ, Ακινα: Στιγμι 

2011, ς.57. 
11

Κεόδωροσ Καμπουρίδθσ, (2007-2008). Θ Αιςκθτικι τθσ Υπαρξθσ ωσ Κριτικι του Παρόντοσ ςτο 
Michel Foucault, Μεταπτυχιακι Εργαςία. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, Κεςςαλονίκθ. 
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θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ ηδεαηνχ ππνθεηκέλνπ πνπ πξέπεη θαη κπνξεί λα γλσξίζεη 

ηνχηα ηα αληηθείκελα»
12

.  

Μάιηζηα ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ ηνλίδεη πσο απηφ πνπ ππήξμε πάληα ην 

πξφβιεκά ηνπ ήηαλ λα κάζεη «πσο εληάζζεηαη ην αλζξψπηλν ππνθείκελν ζε παηρλίδηα 

αιήζεηαο, είηε πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα αιήζεηαο πνπ έρνπλ ηε κνξθή κηαο επηζηήκεο ή 

επηθαινχληαη έλα επηζηεκνληθφ κνληέιν, είηε πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα αιήζεηαο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζε ζεζκνχο θαη πξαθηηθέο ειέγρνπ. Απηφ ην ζέκα πξαγκαηεχηεθα ζηηο 

Λέμεηο θαη ηα πξάγκαηα, φπνπ πξνζπάζεζα λα εμεηάζσ κε πνηνλ ηξφπν, κέζσ 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ ιφγσλ, ην αλζξψπηλν ππνθείκελν πξφθεηηαη λα νξηζηεί σο 

άηνκν νκηινχλ, έκβην, εξγαδφκελν»
13

. Γηαπηζηψλνληαο κηα ηζηνξηθή αζπλέρεηα, ε 

νπνία κεηαβάιιεηαη, δηνξζψλεηαη θαη ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηνπο αιεζείο ιφγνπο θαη 

θαηαιήγεη έηζη λα νξίδεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε
14

. Ζ βαζηθή ηνπ πξνβιεκαηηθή 

ινηπφλ έγθεηηαη ζηελ αλάγθε ηνπ λα δηαιεπθάλεη ηνπο ηξφπνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

ηα άηνκα ησλ εθάζηνηε ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, θαηαιήγνπλ λα κεηαηξέπνληαη ζε 

αληηθείκελα ζην βσκφ ηεο γλψζεο, ηεο αιήζεηαο θαη ησλ επηζηεκψλ. Πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη ζην εξψηεκα ηνπ «πψο» κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ιφγσλ πνπ 

θπξηαξρνχλ, καδηθνπνηείηαη θάζε μερσξηζηή αλζξψπηλε πεξίπησζε θαη θαηαιήγεη 

έηζη λα ράλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Με άιια ιφγηα δηεξεπλά ην «πψο» νη 

θαλφλεο πξσηνζηαηνχλ θαη «πψο» πεξηνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε αηνκηθφηεηα ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα θάλνπκε ιφγν γηα αληηθεηκελνπνίεζε. 

Γηα λα κπνξέζεη ν Foucault λα εμεγήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

αλζξψπηλα ππνθείκελα θαζίζηαληαη αληηθείκελα ησλ ιφγσλ, ρξεζηκνπνηεί ζηα έξγα 

ηνπ δχν κεζφδνπο, ηελ αξραηνινγηθή θαη ηε γελεαινγηθή. Ζ αξραηνινγηθή, φπσο 

κάιηζηα είλαη θαλεξφ θαη απφ ηελ νλνκαζία ηεο, είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ
15

. 

Καη κε ηε θξάζε απηή, δελ ελλνείηαη  έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί απφ 

κηα επνρή, αιιά ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ νη νπνίνη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

νξίδνπλ «ηα φξηα θαη ηηο κνξθέο ηνπ εηπσκέλνπ, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο κλήκεο»
16

.  

                                                             
12Φουκϊ, Οι Λζξεισ και τα Πράγματα, ς.270. 
13Μιςζλ Φουκϊ, «Θ Θκικι τθσ Επιμζλειασ Εαυτοφ ωσ Ρρακτικι τθσ Ελευκερίασ» ςτο Σο Μάτι τθσ 

Εξουςίασ, ελλ. μτφρ. Τ. Μπζτηελοσ, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ 2008, ς.351. 

14
Michel Foucault, «Η. Κανγκιλζμ, ο Φιλόςοφοσ  του Σφάλματοσ» ςτο Επιςτθμολογία Κείμενα, ελλ. 

μτφρ. Γεράςιμοσ Κουηζλθσ, Ακινα: Νιςοσ 1997, ς.402. 
15

 Φουκϊ, τοχαςμοί -29 Επιλογι από τα Dits et Ecrits, ς.32. 
16 Ό.π., ς.30. 
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Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ιφγνπ, θαλφλσλ θαη 

επηζηεκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηειηθά νη ίδηνη νη 

άλζξσπνη απνβαίλνπλ αληηθείκελα απηψλ, ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν.  

Ζ αξραηνινγία δελ απνζθνπεί λα εθζέζεη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηνπο ιφγνπο, 

πνηεο είλαη νη εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηνχο, αιιά αλαδεηά ηνπο ιφγνπο θαζ’ 

εαπηνχο. Παξάιιεια επεηδή εμεηάδεη θάζε έλα ιφγν πνπ εκθαλίδεηαη, θαηαθέξλεη λα 

αλαδείμεη ηελ αζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, ηηο ηνκέο θαη ηηο ξσγκέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

εληφο ηεο, θαη ζπλεπψο δηαηαξάζζεη ηελ ππνηηζέκελε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθφηεηαο
17

. 

Ο Foucault δελ επηζπκνχζε λα εηζεγεζεί κηα ζεσξία ηεο αξραηνινγίαο ηεο γλψζεο, 

αιιά ζπγθεθξηκέλα ηελ αξραηνινγία ησλ επηζηεκψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ άλζξσπν
18

. Γελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ην γεληθφ, αιιά γηα ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζεί ε γλψζε κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη νξηνζεηεκέλα πιαίζηα
19

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ηζηνξία νη νπνίεο ηελ ζεσξνχλ 

σο ζπλεθηηθή νιφηεηα
20

. Γηα απηφλ, θαη ε ηζηνξία αιιά θαη ν ιφγνο είλαη ζπκβάληα 

θαη φρη θάηη ζπλερέο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε θνπθσηθή αλάιπζε ηεο αξραηνινγηθήο κεζφδνπ αθνξά 

κηα ζεηξά ιφγσλ θαη επηζηεκψλ πνπ δηέπνληαη απφ θαλφλεο θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

ζέζπηζε ησλ λνεκάησλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο
21

. Οη ιφγνη απηνί είλαη «απηφλνκα 

ζπζηήκαηα θαλφλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ζπγθξνηνχλ ηα αληηθείκελα θαη ηα 

ππνθείκελα ηνπ γχξσ καο θφζκνπ»
22

.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηα κεηέπεηηα έξγα ηνπ 

αθνξκψκελνο απφ ηελ αληίζηνηρε κέζνδν ηνπ Friedrich Nietzsche, είλαη ε 

γελεαινγηθή, ε νπνία νξίδεηαη σο κηα πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηεο δηεξγαζίαο ησλ 

ιφγσλ, πψο δειαδή απηνί είηε εκθαλίδνληαη είηε εμαθαλίδνληαη ηζηνξηθά, πνηεο είλαη 

                                                             
17Michel Foucault, Θ Αρχαιολογία τθσ Γνϊςθσ, ελλ. μτφρ. Κ. Ραπαγιϊργθσ, Ακινα: Εξάντασ 1987, 
ς.210,251.  
18

Ό.π., ς.341. 
19Γιάννα Κατςιαμποφρα, «Μιςζλ Φουκϊ: Από τισ Λζξεισ και τα Ρράγματα ςτθν Αρχαιολογία τθσ 
Γνϊςθσ», Παντειακζσ Δοκιμζσ, (Τεφχοσ 05), 125-142, τελευταία πρόςβαςθ 2/12/2018. 
20

Αυτόκι. 
21Κυράννα Ηαραλι, (2009). Εξουςία και Τποκείμενο ςτισ Θεωρίεσ του Λόγου του Michel Foucault και 

του Ernesto Laclau,Μεταπτυχιακι Εργαςία. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, Κεςςαλονίκθ. 

 
22Ό.π., ς.27. 
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νη αηηίεο εκθάληζήο ηνπο θαη πψο ζπγθξνηνχλ ηα εθάζηνηε ππνθείκελα
23

. Δλψ ινηπφλ 

ε αξραηνινγηθή κέζνδνο απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ ιφγσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα ππνθείκελα, ε γελεαινγηθή ζηέθεηαη ζηελ ηζηνξηθή εμήγεζε ηεο 

ζπγθξφηεζήο ηνπο, ζηελ εξκελεία δειαδή ησλ αηηηψλ ησλ ιφγσλ απηψλ
24

. Με ηνλ 

φξν ηζηνξηθή δελ ελλνείηαη κηα παξειζνληηθή αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ ιφγσλ, αιιά 

κηα αλάιπζε πνπ ζα μεθηλά απφ έλα παξνληηθφ εξψηεκα
25

. Σν γεγνλφο φηη ν Foucault 

ζηα κεηέπεηηα έξγα ηνπ αθνινπζεί ηε γελεαινγηθή κέζνδν, δε ζεκαίλεη πσο 

εγθαηαιείπεη μαθληθά ηελ αξραηνινγηθή, απιψο παχεη λα αζρνιείηαη εθηελψο κε ηα 

ζπζηήκαηα θαλφλσλ θαη ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ιφγνη 

απηνί δηακνξθψλνπλ ηα ππνθείκελα. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο γελεαινγίαο ν Foucault επηζεκαίλεη πσο νξηζκέλα 

ζηνηρεία γλψζεο, νξηζκέλνη ιφγνη, δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο εμνπζίαο ζηηο νπνίεο 

ππφθεηληαη ηα άηνκα, θαζψο απηέο παξάγνπλ ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπο
26

. 

Δηζάγεηαη έηζη ην δίπνιν ηεο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνπζία, ην νπνίν θαζηζηά 

ηα ππνθείκελα (πνπ γίλνληαη ππνρείξηά ηνπ) αληηθείκελα
27

. Οη δχν έλλνηεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην δίπνιν δελ είλαη μέρσξεο ε κία απφ ηελ άιιε, αιιά 

πξνυπνηίζεληαη ακνηβαία. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη κηα γλψζε πνπ λα κε 

ζπλεπάγεηαη έλα δίθηπν εμνπζίαο, θαη, αληίζηξνθα, δελ κπνξεί λα ππάξρεη κηα ζρέζε 

εμνπζίαο ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα «θαζεζηψο γλψζεο»
28

. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

γλψζε -δειαδή νη επηζηήκεο- ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ηεο εμνπζίαο, επεηδή ζε θάζε 

επνρή ππάξρνπλ θαλφλεο θαη αξρέο πνπ νξίδνπλ ηί είλαη άμην ιφγνπ θαη ηί είλαη 

απαγνξεπκέλν λα εηπσζεί. Γελ νδεγεί δειαδή ζε κηα αθειψο ελλννχκελε πξφνδν, 

αιιά ζηεξίδεη ηελ εμνπζία, κέζσ ησλ κεζφδσλ εμέηαζεο θαη ειέγρνπ πνπ ηεο 

πξνζθέξεη. Αληηζηξφθσο ε εμνπζία απφ ηε δηθή ηεο κεξηά, ζηεξίδεη θαη ε ίδηα, ηε 

γλψζε, θαζψο κε ηελ άζθεζή ηεο δεκηνπξγνχληαη λέα αληηθείκελα, λέα πεδία 

γλψζεο. Ζ γελεαινγία ινηπφλ, είλαη κηα κεζνδνινγία ησλ πξαθηηθψλ γλψζεο θαη 

                                                             
23Jurgen Habermas, Ο Φιλοςοφικόσ Λόγοσ τθσ Νεωτερικότθτασ, ελλ. μτφρ. Λ. Αναγνϊςτου-Α. 
Καραςτάκθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 1993, ς.307. 
24Gutting, Φουκϊ Όλα Όςα Πρζπει να Γνωρίηετε, ς.58.  
25Michel Foucault, «Θ Μζριμνα για τθν Αλικεια» ςτο Ετεροτοπίεσ και Άλλα Κείμενα, ελλ. μτφρ. Τ. 
Μπζτηελοσ, Ακινα: Ρλζκρον 2012, ς.221. 
26

Αλζξανδροσ Κιουπκιολισ, Φιλοςοφίεσ τθσ Eλευκερίασ, 
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4810/2/00_master_document_PDF.pdf, τελευταία 
πρόςβαςθ 2/12/2018. 
27

Αυτόκι. 
28

Χριςτοσ Λυριτηισ, «Ρερί Εξουςίασ: o Φουκϊ και θ ανάλυςθ μιασ επίμαχθσ ζννοιασ», Επικεϊρθςθ 
Κοινωνικϊν Ερευνϊν, (Τεφχοσ 1995), 1-20, τελευταία πρόςβαςθ 2/12/2018. 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4810/2/00_master_document_PDF.pdf
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εμνπζίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα άηνκα θαη πνπ ηειηθά θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

ηάμε, ηελ νπνία νη εθάζηνηε ηζηνξηθέο ζηηγκέο ζεζπίδνπλ
29

. 

Με ηελ αλαθνξά ηεο έλλνηαο ηεο εμνπζίαο, εηζαγφκαζηε ζηε βαζηθή ζέζε πνπ 

θπξηαξρεί ζε φιν ην έξγν ηνπ Foucault, ζην γεγνλφο δειαδή πσο ε εμνπζία είλαη 

παξνχζα ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο εθθάλζεηο, θαη ζπγθξνηεί ηα ππνθείκελα αλάινγα κε 

ηηο εθάζηνηε αληηθεηκεληθέο ηεο αλάγθεο. Μπνξεί ε έλλνηα ηεο εμνπζίαο λα απνηειεί 

ζπρλή αλαθνξά, θαη θεληξηθφ δήηεκα, πνηθίισλ ηξφπσλ ζθέςεο, ν Foucault φκσο ηελ 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά -αλ φρη αληίζηξνθα απφ φ,ηη ζπλεζίδεηαη- θαη γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ζαθψο ηνλ φξν, ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε κηα εθηελή 

αλάιπζή ηνπ, φπσο ηνλ εηζεγείηαη ζε πιεζψξα έξγσλ ηνπ. 

Ζ βαζηθή ινηπφλ πξνβιεκαηηθή πνπ ζέηεη ν Foucault ζηα θείκελά ηνπ είλαη ε 

δηεξψηεζε ηνπ «πψο έγηλε λνεηφ έλα νλ ζε κηα δεδνκέλε επνρή»
30

, ηη ξφιν έπαημε ε 

ηζηνξηθφηεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ εμνπζίαο
31

, πψο νη ζρέζεηο εμνπζίαο, 

γλψζεο θαη αιήζεηαο, θαηάθεξαλ φρη απιά λα θαζππνηάμνπλ ηνλ άλζξσπν, αιιά λα 

ηνλ δεκηνπξγήζνπλ εθ λένπ σο αληηθείκελφ ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ ιφγσλ, ησλ 

επηζηεκψλ θαη ησλ εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ· πψο κε άιια ιφγηα ην ππνθείκελν 

βξέζεθε αλάκεζα ζε παηρλίδηα αιήζεηαο, ηα νπνία ην θαηέζηεζαλ αληηθείκελν. 

Αθξηβψο επεηδή ε εμνπζία θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνβιεκαηηθή πνπ 

ζέηεη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ αλαιχζνπκε εθηελψο. Ξεθηλψληαο, ν Foucault ζην 

δνθίκηφ ηνπ Ζ Μηθξνθπζηθή ηεο Δμνπζίαο ζεκεηψλεη φηη αθεηεξία γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο εμνπζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εξψηεκα «πψο». Πψο δειαδή ζπκβαίλεη ε 

εμνπζία, πψο αζθείηαη απφ θάπνηα άηνκα ζε θάπνηα άιια. Αθφηνπ ινηπφλ 

απαληήζνπκε ζε απηφ, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζή καο, πξνβαίλνληαο θαη 

ζηα εξσηήκαηα ηνπ «ηη» είλαη ε εμνπζία ή «γηαηί» ππάξρεη
32

, «πνηνο» ηελ αζθεί θαη 

«πνχ».  

                                                             
29Michel Foucault, Για τθν Τπεράςπιςθ τθσ Κοινωνίασ, ελλ. μτφρ. Τ. Δθμθτροφλια, Ακινα: Ψυχογιόσ 
2002, ς.90. 
30

Βζν, Φουκϊ θ κζψθ του θ Προςωπικότθτά του, ς.202. 
31

Τάςοσ Μπζτηελοσ, Ραναγιϊτθσ Σωτιρθσ, «Σϊματα, Λόγοι, Εξουςίεσ: Ξαναγυρνϊντασ ςτθν 
‘Ρερίπτωςθ Φουκϊ’», Θζςεισ-Σριμθνιαία Επικεϊρθςθ, (Τεφχοσ 89), 1-22, τελευταία πρόςβαςθ 
2/12/2018. 
32

Μιςζλ Φουκό, «Δφο Δοκίμια για το Υποκείμενο και τθν Εξουςία», ςτο Θ μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, 
ελλ. μτφρ. Λ. Τρουλινοφ, Ακινα: φψιλον 1991, ς.87. 
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Ήδε ηνλίζηεθε φηη αζθείηαη απφ θάπνηα άηνκα ζε θάπνηα άιια, άξα πξφθεηηαη 

γηα δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή έγηλε δηφηη 

«φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα εμνπζία, νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ακέζσο κηα πνιηηηθή δνκή, 

κηα θπβέξλεζε, κηα θπξίαξρε θνηλσληθή ηάμε, ηνλ θχξην κπξνζηά ζηνλ δνχιν. Γελ 

ελλνψ θάηη ηέηνην φηαλ κηιψ γηα ζρέζεηο εμνπζίαο»
33

. Ζ εμνπζία, ζπλεπψο, δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάρξεζή ηεο εθ κέξνπο κηαο ηάμεο ε νπνία είλαη θπξίαξρε θαη 

ηελ θαηέρεη, δελ είλαη ηδηνθηεζία θάπνηνπ, γηα απηφ θαη δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί 

σο νπζία
34

· ζπλίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζε ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο
35

. Θα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηηζηεί κε έλα παηρλίδη θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπκπαηθηψλ, επεηδή θαη ην παηρλίδη αιιά θαη ε εμνπζία είλαη ζρέζεηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο δξάζεηο. κσο δελ πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ζρέζεηο ζπκπαηθηψλ· 

πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν δξάζεο πνπ αζθνχλ θάπνηνη έλαληη θάπνησλ άιισλ
36

. Ζ 

δξάζε απηή δελ εθδειψλεηαη άκεζα πάλσ ζηα άηνκα, αιιά επηζπκβαίλεη ζηε δξάζε 

απηψλ, είλαη δειαδή «κηα δξάζε πάλσ ζηε δξάζε»
37

. Ο Foucault κάιηζηα γηα λα 

πεξηγξάςεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα απηή ηεο δξάζεο, αλαθέξεη ηνλ φξν 

«δηαγσγή» (conduite)
38

, φπνπ ε δηαγσγή είλαη ε πξάμε ηνπ λα «άγεη» θαλείο, δειαδή 

λα νδεγεί, λα ζπληνλίδεη ηηο πξάμεηο θάπνησλ. 

Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ νξίδνπκε ηελ εμνπζία σο κία δξάζε πάλσ ζε κηα 

ήδε ππάξρνπζα δξάζε, ζεκαίλεη πσο απηφκαηα ηεο αθήλνπκε θάπνην πεξηζψξην 

ειεπζεξίαο. Σα άηνκα δξνπλ, θαη πάλσ ζηε δξάζε ηνπο δνκείηαη κία άιιε δξάζε. 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο ε εμνπζία δελ κπνξεί θαζφινπ λα ζπζρεηηζηεί κε ηε 

βία ή ηε δνπιεία, γηαηί εθεί νη δπλαηφηεηεο ειεπζεξίαο είλαη κεδακηλέο, αθνχ ηα 

άηνκα απιψο εμαλαγθάδνληαη λα πξάηηνπλ φπσο ηνπο επηβάιιεηαη. Αληηζέησο ζηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο φπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ δπλάκεσλ είλαη «λα πξνηξέπνπλ θαη λα 

ππνθηλνχλ»
39

, ν θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο, ν θαζέλαο «έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απηνθηνλήζεη, λα πεδήμεη απ’ ην παξάζπξν ή λα ζθνηψζεη ηνλ 

άιινλ»
40

. Οη δξάζεηο ινηπφλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνηθίινπλ, φπσο επίζεο θαη 

                                                             
33Φουκϊ, Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.19. 
34Φρεντερίκ Γκρο, Μιςζλ Φουκϊ, ελλ. μτφρ. Ά. Κλαμπατςζα, Ακινα: νιςοσ ς.95. 
35

Deleuze, Φουκϊ, ς.51. 
36

Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ εξουςίασ, ς.88. 
37

Ό.π., ς.91. 
38

Ό.π., ς.92. 
39

Deleuze, Φουκϊ, ς.59. 
40Φουκϊ, Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.372. 
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νη αληηδξάζεηο ηνπ θαζελφο, αθνχ ε εμνπζία αζθείηαη πάλσ ζε ειεχζεξα θαη φρη ζε 

θαηαλαγθαζκέλα φληα
41

. 

Άξα απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη πσο, κε κηα θξάζε, δελ 

πθίζηαηαη ζρέζε εμνπζίαο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αληίζηαζεο. Γελ πθίζηαηαη 

δπλαηφηεηα χπαξμεο ηεο εμνπζίαο, αλ πξνυπφζεζή ηεο δελ είλαη ε ειεπζεξία. Ο 

αγψλαο ινηπφλ ελάληηα ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο είλαη, αλ φρη απαξαίηεην θαη 

αλαγθαίν ζπζηαηηθφ ηεο, ηνπιάρηζηνλ πηζαλφ
42

. 

Δπηπιένλ ν Foucault αλαθέξεη ξεηά πσο νη ζρέζεηο εμνπζίαο βξίζθνληαη 

ξηδσκέλεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ θσιηάδνπλ 

κφλν ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Γηα απηφ πξνηείλεη λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα 

εμεγήζνπκε ηελ εμνπζία κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ζεζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

δηαθαίλεηαη, γηαηί έηζη ζα παξαιείςνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 

ελππάξρεη, θαη ζα ζηαζνχκε κφλν ζηνπο ζεζκνχο νη νπνίνη κπνξεί βέβαηα λα 

ραξαθηεξίδνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο εμνπζίαο, φκσο δελ ηελ εμαληινχλ
43

. Σν 

γεγνλφο δειαδή φηη νη ζρέζεηο εμνπζίαο βξίζθνληαη ζε φιν ην θνηλσληθφ δίθηπν, 

ζεκαίλεη πσο ε εμνπζία δελ απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα βξίζθεηαη ζε θάζε γσληά ηεο θνηλσληθήο δσήο. εκαίλεη αληηζέησο 

πσο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηεο πνπ δηαρένληαη ζε θάζε πηπρή ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ, πνπ θπθινθνξνχλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη θαζηζηνχλ ηα ίδηα ηα άηνκα 

θπθιψκαηά ηνπο
44

.  

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Foucault είλαη λα θαηαθέξεη λα εμεγήζεη «πψο», κε 

πνηνπο ηξφπνπο, ηα ππνθείκελα ζπγθξνηνχληαη κε βάζε νξηζκέλνπο ζεζκνχο θαη 

νξηζκέλεο ηαθηηθέο, θαη θαηαιήγνπλ ελ ηέιεη λα κεηακνξθψλνληαη ζε αληηθείκελα 

ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή παίδνπλ ηα παηρλίδηα 

αιήζεηαο, ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαγσγή ιφγσλ, πνπ ρσξίο απηνχο νη 

ζρέζεηο εμνπζίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηβιεζνχλ. Με ηε βνήζεηα ηεο αιήζεηαο θαη 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ιφγνπ, δεκηνπξγείηαη ζηα άηνκα ε ηδέα φηη είλαη αλαγθαζκέλα 

λα ιέλε ηελ αιήζεηα (ηελ ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, αιήζεηα), λα νκνινγνχλ 

                                                             
41

Λυριτηισ, «Ρερί Εξουςίασ: o Φουκϊ και θ Ανάλυςθ μιασ Επίμαχθσ Ζννοιασ». 
42

Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.98.  
43

Ό.π., ς.94-95. 
44Foucault, Για τθν Τπεράςπιςθ τθσ Κοινωνίασ, ς.46. 
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νηηδήπνηε θάλνπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο εθάζηνηε ιφγνπο
45

 (λα 

αλαπαξάγνπλ, κε άιια ιφγηα, έλα ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο αιήζεηαο σο νξίδνληα 

θάζε πξάγκαηνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ ή λα πξάμνπλ). 

Οη ηξφπνη απηνί, ηα παηρλίδηα, δελ πξνέξρνληαη απφ θάπνην αλψηεξν ζηξψκα 

ην νπνίν ηα δηαρέεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Αληηζέησο πξφθεηηαη γηα 

πιεηάδα κηθξν-κεραληζκψλ, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ 

ηερληθέο θαη ηα δηθά ηνπ κέζα, θαη ησλ νπνίσλ ε πνξεία είλαη απφ-ηα-θάησ, θαη έηζη 

πξέπεη λα ηνπο εμεγήζνπκε, ζαλ λα πξνέξρνληαη δειαδή απφ ηηο ρακειέο βαζκίδεο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαη λα αλέξρνληαη κεηέπεηηα ζηνλ γεληθφ ηνπ ππξήλα, ζηνπο 

δηαθφξνπο ζεζκνχο δειαδή
46

. Γηα απηφ θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κπνξνχλ λα 

παξνκνηαζηνχλ κε θάηη πνπ ζπκίδεη «αιπζίδα»
47

. Γελ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν, νχηε παξαηεξνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Καη αθξηβψο γηα απηφ 

δηαπεξλνχλ φιεο ηηο αηνκηθφηεηεο, φρη κφλν ηνπο θπξηαξρνχκελνπο αιιά θαη απηνχο 

πνπ θπξηαξρνχλ
48

. Μνηάδνπλ δειαδή κε έλα δίρηπ, κε έλα πιέγκα, ην νπνίν ελππάξρεη 

ζε θάζε θνηλσληθή ζηηγκή, ζε θάζε κηθξφ θνξέα, «ρηππψληαο» θαη αιιάδνληαο ηηο 

φπνηεο αηνκηθέο δξάζεηο
49

. 

ην εξψηεκα ηνπ «πψο» ηεο εμνπζίαο, αλάγεηαη θαη ην «πψο» ησλ 

κεραληζκψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεσξεηηθή πξνηξνπή ηνπ Foucault είλαη λα 

αλαξσηεζνχκε πψο νη δηάθνξνη εμνπζηαζηηθνί κεραληζκνί εμαπιψζεθαλ, πψο 

θαηέιεμαλ λα είλαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά επσθειείο γηα ηηο εθάζηνηε θνηλσλίεο 

θαη γηα απηφ εηζρψξεζαλ ηφζν βαζηά ζηηο ξίδεο ηνπο. Σελ απάληεζή ηνπ ζην εξψηεκα 

απηφ, ηελ βξίζθεη ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ηδηαηηέξσο ζηηο αλάγθεο ηεο, ζηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ πνπ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ηεο ήηαλ αλαγθαία ψζηε λα απμήζεη θαη λα 

θαζηεξψζεη ηε δχλακή ηεο, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Σν πξαγκαηηθφ δηαθχβεπκα 

ινηπφλ δελ έγθεηην ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηά θαηξνχο πεξηζσξηνπνίεζε ε εμνπζία -

νη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ησλ νπνίσλ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ-, αιιά ζηηο ηερληθέο 

πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ηνπο απνκνλψζεη. Οη ελ ιφγσ κεραληζκνί ήηαλ επσθειείο γηα 

ηνπο αζηνχο, γηα απηφ θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο νινέλα θαη πιήζαηλαλ, ψζηε λα 

                                                             
45

Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.101. 
46

Ό.π., ς.108.  
47

Ό.π., ς.107. 
48

Deleuze, Φουκϊ, ς.124. 
49Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.107. 
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θαηαθέξνπλ ηειηθά λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε φιν ην θνηλσληθφ δίθηπν
50

. κσο παξά 

ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ελέρεη ε νηθνλνκηθή κειέηε ησλ εγθιεηζκψλ, απφ κφλε ηεο δελ 

είλαη αξθεηή γηα λα εμεγήζεη ηελ πξνζπάζεηα θπζηνινγηθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ. Ζ 

νηθνλνκία έπαημε ζπνπδαίν ξφιν, αιιά ηα ππνθείκελα κεηαηξάπεθαλ ζε αληηθείκελα· 

απηή είλαη θαη ε νπζία ησλ δηαθφξσλ εμνπζηψλ· ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ε έξεπλά καο
51

. 

1.2. Μνξθέο εμνπζίαο 

Αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, γηαηί, φπσο ηνλίζακε θαη παξαπάλσ, ε 

ηζηνξία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζ’ φιε ηελ έθηαζε ηνπ θνπθσηθνχ έξγνπ, 

κεηαβάιινληαη θαη νη κνξθέο εμνπζίαο. Αξρηθά, ν Foucault αλαθέξεη ηελ πνηκαληηθή 

εμνπζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εμνπζία ε νπνία αλαπηχρζεθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, θαη έρεη σο 

πξνπχξγηφ ηεο ηελ εθθιεζία. Ζ πνηκαληηθή εμνπζία απνβιέπεη ζηε ζσηεξία ησλ 

νπαδψλ ηεο ζηνλ άιιν θφζκν. Γελ είλαη απιψο κηα εμνπζία πνπ δηαηάδεη ηα άηνκα λα 

πξάηηνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ φπσο κπνξνχλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο «Τπέξηαηεο» εμνπζίαο· αληίζεηα είλαη κηα εμνπζία ε νπνία θαιείηαη λα 

ζπζηαζηεί γηα ην πνίκληφ ηεο. Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα ζπζηαζηεί, ή θαιχηεξα γηα λα 

αμίδεη λα ζπζηαζηεί, πξέπεη λα γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη ζηηο ςπρέο ηνπ πνηκλίνπ ηεο, 

πνηεο είλαη νη απφθξπθέο ηνπο ζθέςεηο θαη πνηα ηα κπζηηθά ηνπο. Γελ επηβάιιεη ξεηά 

ηελ αιήζεηα, αιιά ηελ εθκαηεχεη έκκεζα, ρξεζηκνπνηψληαο ην θίλεηξν ηεο 

κειινληηθήο ζσηεξίαο,
52

 θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θαζηζηά «ην θιεηδί γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ δεζκφ κεηαμχ γλψζεο θαη εμνπζίαο»
53

. Καη απηφ ην θαηαθέξλεη κε δχν 

ηξφπνπο· είηε κε ηελ παξφηξπλζε ππφ ηε κνξθή ζπκβνπιψλ απφ θάπνηνλ πνπ 

απνηειεί απζεληία ζε φια ηα δεηήκαηα, είηε κε ηελ δηακφξθσζε ζπλεηδήζεσλ ηφζν 

θαλνληθνπνηεκέλσλ, νπφηε ε βνήζεηα ηεο απζεληίαο δελ είλαη αλαγθαία, δηφηη έρεη 

επέιζεη έλα είδνο ακάρεηνπ ειέγρνπ ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο
54

. 

Παξαηεξνχκε πσο νη ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο θαη ησλ 

θαλφλσλ πνπ επηβάιινληαη ζηα άηνκα, φπσο καο ηνπο έρεη επηζεκάλεη ν Foucault, 

εληνπίδνληαη αθξηβψο, ήδε απφ ηελ πξψηε καο αλάιπζε ησλ κνξθψλ εμνπζίαο. 

                                                             
50

Ό.π., ς.110-111. 
51

Φουκϊ, «Αλικεια και Εξουςία» ςτο Εξουςία, Γνϊςθ και Θκικι, ελλ. μτφρ. Η. Σαρίκασ, Ακινα: 
φψιλον 1987, ς.18. 
52

Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.83. 
53

Habermas, Ο Φιλοςοφικόσ Λόγοσ τθσ Νεωτερικότθτασ, ς.322. 
54Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.176. 
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Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηελ πνηκαληηθή εμνπζία ελππάξρεη ην ηξίπηπρν ηεο αιήζεηαο, 

ηεο εμνπζίαο θαη ηεο γλψζεο. Ο φξνο ηξίπηπρν ππνδειψλεη πσο ηα ζηνηρεία απηά δελ 

είλαη μέρσξα ην έλα απφ ην άιιν, δελ πξφθεηηαη δειαδή γηα «θαηεγνξίεο μέλεο κεηαμχ 

ηνπο»
55

. Αληηζέησο ζπληζηνχλ έλα πιέγκα, έλα δίθηπν, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ. Ζ πνηκαληηθή εμνπζία, δεκηνπξγψληαο 

ιφγνπο, παξάγεη κηα αιήζεηα ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα άηνκα. Απαηηεί 

γλψζε, θαη, κφλν εάλ ηελ απνθηήζεη, δέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζσηεξία πνπ 

πξνηείλεη. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα γεληθή ζέζε, απηή ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ 

εμνπζία, ηελ αιήζεηα θαη ηε γλψζε, πνπ πεξηπιέθεη κέζα ηεο φια ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, φιεο ηηο κνξθέο εμνπζίαο θαη ε νπνία πξάγκαηη εληνπίδεηαη ζε θάζε έλα απφ 

απηά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εμνπζίαο απηήο, φπσο θαη δηαθφξσλ άιισλ κνξθψλ, 

είλαη φηη ζπλδπάδεη ηελ εμαηνκίθεπζε κε ηελ νινπνίεζε ζε έλα πιέγκα 

αληηθεηκελνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη δηπιφ ξφιν· θαη λα δηακνξθψζεη ην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά, αιιά θαη λα επνπηεχεη ην φινλ ηεο θνηλσλίαο. Με ηα ιφγηα ηνπ 

Foucault, «ε πνηκαληηθή εμνπζία είλαη ε εμνπζία πνπ εμαηνκηθεχεη απνδίδνληαο 

εμίζνπ ζεκαληηθά ζην θαζέλα απφ ηα πξφβαηα φζν θαη ζε νιφθιεξν ην πνίκλην»
56

.  

Μεηέπεηηα ηζηνξηθά, πεξίπνπ ηνλ 16
ν
 αηψλα, ε πνηκαληηθή εμνπζία αιιάδεη 

κνξθή θαη παξαρσξεί ηε ζθπηάιε ζην θξάηνο. Σν θξάηνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα 

γηα λα επηβιεζεί ζηα άηνκά, κε θχξην κέζν ηελ αζηπλνκία. Ζ αζηπλνκία είλαη 

αξκφδηα λα θαζνξίζεη ηε δσή ησλ πνιηηψλ, λα ηελ πξνζηαηέςεη, λα εληζρχζεη ην 

εκπφξην θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο πφιεο
57

. Γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο, 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο γλψζεηο πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηα άηνκα, θαη έηζη θαηαθέξλεη 

θαη απηή λα πξνζηεζεί ζηε ιίζηα ησλ εμνπζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλψζε. Ο 

Foucault ηνλίδεη πσο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηαλνεηψλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα, ην θξάηνο απνηειεί έλαλ θνξέα πνπ αδηαθνξεί γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πνιηηψλ θαη επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε κεξίδα αηφκσλ, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο «επίιεθηνπο»
58

 πνιίηεο. Γελ ακθηζβεηεί ηελ άπνςε απηή, 

απιψο ππνγξακκίδεη πσο ε εμνπζία ηνπ θξάηνπο, ίζσο αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ 
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άιιεο κνξθέο εμνπζίαο, θαηαθέξλεη λα εληζρχεη ζην κέγηζην βαζκφ ην ζπλδπαζκφ ηεο 

εμαηνκίθεπζεο θαη ηεο νινπνίεζεο. 

Σν γεγνλφο φκσο φηη αλαθαιχπηεη ζην θξάηνο ηελ κεγαιχηεξε πνζνηηθά, είηε 

εμαηνκηθεπκέλε είηε νινπνηεηηθή, επηβνιή ηεο εμνπζίαο, δελ απνηειεί γηα ηνλ 

Foucault επαξθή ζπλεηζθνξά, ψζηε λα εμεγεί ηελ επηβνιή ηεο εμνπζίαο απνθιεηζηηθά 

κέζσ ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ. Θεσξεί πσο ε εμήγεζε ησλ κνξθψλ ηεο δελ πξέπεη λα 

εμαληιεζεί ζηελ έλλνηα ησλ ζεζκψλ
59

, γηαηί αλ ζπκβεί απηφ «θηλδπλεχνπκε λα 

ππνηηκήζνπκε φινπο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα εμνπζίαο πνπ δελ 

πεξλνχλ άκεζα απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, πνπ ζπρλά ηνλ ππνζηεξίδνπλ πνιχ 

απνηειεζκαηηθφηεξα, ηνλ εληζρχνπλ, ηνπ επηηξέπνπλ λα κεγηζηνπνηεί ηε 

δξαζηηθφηεηά ηνπ»
60

. Γηα απηφ θαη ππνδεηθλχεη έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ηνλ 

νπνίν φκσο ζεσξεί θαη πνιχ γνληκφηεξν· απηφλ ηεο αλνδηθήο δηαζπνξάο ηεο 

εμνπζίαο, ε νπνία δελ ζηεγάδεηαη ζε έλα θέληξν, ζε έλαλ πχξγν, ν νπνίνο απνθαιείηαη 

θξάηνο, αιιά αληίζεηα βξίζθεηαη δηαθιαδσκέλνο ζε φινπο ηνπο κηθξνχο θνξείο ηεο 

εμνπζίαο. Βξίζθεηαη ζηελ αζηπλνκία, ζηα ζρνιεία, ζηα ζηξαηφπεδα, ζηα εξγαζηήξηα 

θαη ζε φ,ηη κπνξεί λα κεραλεπζεί ν αλζξψπηλνο λνπο. Βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηελ 

νηθνγέλεηα, ηξππψλεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, θαη, αθνχ ρξσκαηίζεη θάζε 

ιεπηνκέξεηα ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ, αλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηηο πιένλ γεληθέο, θαη 

ίζσο εμηδαληθεπκέλεο, εθθάλζεηο ηνπ.   

Δδψ ινηπφλ έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Foucault απφ ηηο 

δηάθνξεο θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο -φπσο απηή ηνπ Hobbes ν νπνίνο ζέηεη ην θξάηνο 

ζηελ θνξπθή, κε ηνλ απφιπην θπξίαξρφ ηνπ, ην Λεβηάζαλ-
61

, νη νπνίεο 

πξαγκαηεχζεθαλ ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο
62

. ην γεγνλφο φηη, ελψ νη πεξηζζφηεξνη 

ζεσξνχλ φηη εθπνξεχεηαη απφ ην θξάηνο, φηη ην θξάηνο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο, ν 

Foucault καο πξνζθέξεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αλάιπζή ηεο, αλάιπζε ζηελ νπνία 

ην θξάηνο δελ ηνπνζεηείηαη σο θέληξν ηεο. Σελ ζεσξεί πνιχ πην ζχλζεηε απφ έλα 

ζχλνιν λφκσλ
63

. Γηα απηφ θαη θάλεη ιφγν γηα «δίθηπν» εμνπζηψλ, γηα απηφ 

ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηεο «αιπζίδαο», επεηδή γηα απηφλ ην θξάηνο δελ είλαη 
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κηα θεληξηθή κεραλή, αιιά έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

θνηλσλία. Γηα απηφ θαη καο πξνηξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε κηα πνιηηηθή θηινζνθία ε 

νπνία δε ζα εμεγείηαη κε βάζε ηελ θπξηαξρία, αιιά ζα είλαη απνθεληξσκέλε· δε ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην «βαζηιηά», αιιά απφ ηνπο «ππεθφνπο»
64

 θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο. Με ηα ιφγηα ηνπ «πξέπεη λα θφςνπκε ην θεθάιη ηνπ 

βαζηιηά: θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία απηφ δελ έρεη γίλεη αθφκα»
65

. 

ηνλ 17
ν
 αηψλα, αλαδχεηαη κηα αθφκα κνξθή εμνπζίαο, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη 

πηα νχηε κε ηελ πνηκαληηθή εμνπζία αιιά νχηε θαη κε ηελ θξαηηθή. Ο λένο απηφο 

κεραληζκφο αθνξά ηα ζψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά επηηεξνχληαη. 

Γελ πθίζηαηαη θάπνηνο άξρνληαο, νχηε έλα ζχλνιν απφ ππνρξεψζεηο πνπ θαινχληαη 

λα ηεξήζνπλ ηα άηνκα
66

 φπσο ζπλέβαηλε ζηηο ηηκσξεηηθέο εμνπζίεο (νη νπνίεο ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ). Απηή ηε θνξά, ε κνξθή εμνπζίαο ειέγρεη θαη επηηεξεί ηα 

αλζξψπηλα ζψκαηα κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεηαθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή είλαη ε κνξθή εμνπζίαο πνπ ελππάξρεη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαη ηελ νπνία ν Foucault νλνκάδεη «πεηζαξρηθή»
67

. Ζ 

πεηζαξρηθή εμνπζία, έρνληαο ηνλ ίδην ζθνπφ κε ηηο πξνεγνχκελεο, ηελ εμαηνκίθεπζε 

δειαδή ησλ αηφκσλ, ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνπ ππνηάζζνπλ ηα ζψκαηά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, νη δηάθνξεο πεηζαξρηθέο ηερληθέο ειέγρνπλ ηα ζψκαηα, ηα 

δηακνηξάδνπλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, ηα ηαμηλνκνχλ, ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

παξάγνπλ εξγαζία, θαη ηα εθγπκλάδνπλ ελ γέλεη
68

. Σα κεηαηξέπνπλ κε έλα ιφγν ζην 

θαηεμνρήλ ζεκέιην ηεο άζθεζήο ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Foucault 

«ηίπνηα δελ είλαη πην πιηθφ, ηίπνηα δελ είλαη πην ζαξθηθφ, πην ζσκαηηθφ»
69

. Ζ 

πεηζαξρηθή κνξθή, ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ εμνπζία ελ γέλεη, αιιά απνηειεί κία 

κνξθή ηεο αλάκεζα ζε ηφζεο άιιεο
70

, πξνζθέξεη έλα ηειείσο λέν είδνο επηβνιήο, ην 

νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε θαλνληθνχο θαη κε 

θαλνληθνχο: ελ ηέιεη, ζε ρξήζηκα ζψκαηα θαη κε ρξήζηκα ζψκαηα. Οη ηξφπνη πνπ 

ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμνπζία, είλαη ε επηηήξεζε θαη ν 
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έιεγρνο, νη νπνίνη είλαη ηεξαξρεκέλνη, βξίζθνληαη ζε θάζε θνξέα ηεο πεηζαξρηθήο 

εμνπζίαο θαη θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγνχλ «ππάθνπα φξγαλα»
71

. Έηζη ινηπφλ αθφκα 

θαη ηα άηνκα ηα νπνία αξρηθά θαίλνληαλ άρξεζηα, αθφκα  θαη απηά πνπ ήηαλ ζηελ 

αληίπεξα πιεπξά ηνπ δηαρσξηζκνχ, θαηαθέξλνπλ, κέζσ ηεο ππνηαγήο θαη ηεο 

δηαξθνχο επηηήξεζεο, λα κεηαηξέπνληαη ζε ρξήζηκεο νληφηεηεο, ζε «παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο»
72

, νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ επηβαιιφκελε πξνζθνξά ηνπο ζηηο 

εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηηήξεζε δελ απνβαίλεη ηθαλή λα βειηηψζεη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη λα ηα θαηαζηήζεη ππάθνπα, ε επφκελε ιχζε πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη απηή ηνπ θνιαζκνχ. ζα ινηπφλ άηνκα απνθιίλνπλ απφ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζα ππνζηνχλ θνιαζκφ, κε ζθνπφ λα 

δηνξζσζνχλ. Ο θνιαζκφο ζηηο πεηζαξρηθέο θνηλσλίεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκσξία 

πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θαλείο παξαβεί ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, ε νπνία 

ζπλεζίδνληαλ παιαηφηεξα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ θάλνπκε ιφγν γηα κηα 

εμνπζία πνπ εθδηθείηαη απηφλ πνπ παξαζηξάηεζε απφ ηηο πξνζηαγέο ηεο, αιιά γηα κηα 

ηηκσξία πνπ ζθνπφ έρεη λα δηνξζψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαβάηε θαη λα ηνλ 

επαλεληάμεη ζην θαλνληθνπνηεκέλν ζχλνιν· κε κία ιέμε, λα ηνλ νκνγελνπνηήζεη
73

. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο θαη ε πεηζαξρηθή εμνπζία ζθνπεχεη παξάιιεια θαη ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ θαζελφο αιιά θαη ζηελ «νκαιή» έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν
74

. 

Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία, είηε κε ηε κέζνδν ηεο επηηήξεζεο είηε κε απηή ηνπ 

θνιαζκνχ, δεκηνπξγεί ην ίδην απνηέιεζκα: ηε ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ. Καη ζην 

ζεκείν απηφ έγθεηηαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο εμνπζίαο θαηά ηελ πξνθιαζηθή επνρή, φπσο ηελ νλνκάδεη ν Foucault. Δλψ σο 

πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο θαηά ηελ πξνθιαζηθή επνρή ην θχξην κέζν γηα 

ηε ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ απνηεινχλ νη λφκνη, νη ππνρξεψζεηο θαη νη 

απαγνξεχζεηο πνπ απηνί ζέηνπλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ηα άηνκα 

δελ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε λφκνπο, αιιά κε λφξκεο. Με θαλφλεο δειαδή 
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ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη. Οη λφκνη έρνπλ θπξίσο 

αξλεηηθή κνξθή, θαζψο είηε πξφθεηηαη γηα ην λφκν ηνπ κνλάξρε, είηε γηα ηνλ 

κεηέπεηηα ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία λφκν, έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν· ηελ 

θαηαζηνιή. Αληηζέησο νη λφξκεο πνπ ζέηνπλ νη πεηζαξρηθέο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

έρνπλ κηα ζεηηθή ρξνηά, φρη κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ «ζεηηθφο», αιιά κε 

ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δεκηνπξγνχλ.  

ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κηα αθφκα κνξθή εμνπζίαο, 

πνπ δελ αθνξά ηνλ ζάλαην ησλ αηφκσλ, είηε ηνλ θπξηνιεθηηθφ είηε ηνλ ςπρηθφ. Ζ λέα 

απηή κνξθή εμνπζίαο, ε βην-εμνπζία, αθνξά ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, γηα απηφ θαη 

απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα κνξθή θαηλνηνκίαο. Ο Foucault ζεκεηψλεη φηη ην 

πιεζπζκηαθφ πξφβιεκα, είηε απηφ βξηζθφηαλ ζε αχμεζε είηε ζε θζίλνπζα πνξεία, 

πξνυπήξρε θαη ζπλνδεπφηαλ απφ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπκπεξηειάκβαλαλ επηδνηήζεηο, ζηα κέζα φκσο ηνπ αηψλα, ην πξφβιεκα ηνπ 

πιεζπζκνχ κεηαηξάπεθε ζε αληηθείκελν κηαο κνξθήο εμνπζίαο: ε ίδηα ε δσή έγηλε 

αληηθείκελν ηεο εμνπζίαο. «Κξαηηθνπνηήζεθε» κε έλα ιφγν ε βηνινγηθή ηδηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ· ηα έκβηα φληα θαη ε δσή ηνπο έγηλαλ θχξην κέιεκα ησλ εμνπζηαζηηθψλ 

πξαθηηθψλ
75

. Οη ζπλζήθεο δσήο, νη δηάθνξεο επηδεκίεο, ε πγηεηλή, ε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο ήξζαλ ζην πξνζθήλην θαη παξνπζηάζηεθαλ σο κείδνλ πξφβιεκα
76

. 

Δπηπιένλ εκθαλίζηεθαλ λέεο γλψζεηο, λένη θιάδνη, φπσο απηφο ηεο δεκνγξαθίαο θαη 

δηελεξγήζεθαλ λέεο έξεπλεο. Οη γλψζεηο απηέο, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο άιιεο κνξθέο 

εμνπζίαο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, δεκηνχξγεζαλ ζπζηήκαηα εμνπζίαο ηα νπνία 

«ειιφρεπαλ» ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ ίδηα ηε δσή. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο 

ζπλαληάηαη, θαη ζηελ βην-εμνπζία, ην δίπνιν γλψζεο θαη εμνπζίαο, ην νπνίν απηή ηε 

θνξά δελ εηζρσξεί απιψο ζηα ήδε πθηζηάκελα άηνκα, αιιά θαζνξίδεη θαη απηήλ 

θαζαπηήλ ηελ χπαξμή ηνπο, ξπζκίδνληαο ηηο γελλήζεηο ηνπο
77

. 

Αθφκα φκσο θαη ζηελ κνξθή ηεο βην-εμνπζίαο, ε νπνία αθνξά θπξίσο ηε δσή 

ησλ αηφκσλ, ππάξρεη θαη πάιη ην πεδίν ηνπ ζαλάηνπ. Ο Foucault αλαδεηά ηηο αηηίεο 

ηεο εηζρψξεζεο ηνπ ζαλάηνπ, θαζψο αλαξσηηέηαη «πσο είλαη δπλαηφλ ζε έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν είλαη επηθεληξσκέλν ζηελ βην-εμνπζία, λα αζθείηαη ε εμνπζία ηνπ 

                                                             
75

Foucault, Για τθν Τπεράςπιςθ τθσ Κοινωνίασ, ς.294. 
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Ηαραλι, Εξουςία και Τποκείμενο ςτισ Θεωρίεσ του Λόγου του Michel Foucault και του Ernesto 
Laclau.   
77Φουκό, «Θ Ομολογία τθσ Σάρκασ» ςτο Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.166-167. 
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ζαλάηνπ»
78

. Βξίζθεη ηελ απάληεζε ζην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ ην νπνίν 

αλαδχζεθε κε ηελ δεκηνπξγία ηεο βην-εμνπζίαο, θαη δεκηνχξγεζε έλα φξην αλάκεζα 

«ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δήζνπλ θαη ζε εθείλα πνπ πξέπεη λα πεζάλνπλ»
79

. 

πλνςίδνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο εμνπζίαο, εάλ ηειηθά είλαη δπλαηφλ λα ηελ 

νξίζνπκε αθνχ απηή είλαη παληαρνχ παξνχζα κέζα ζην θνηλσληθφ θάζκα, είλαη πσο 

πξφθεηηαη γηα κηα κηθξνθπζηθή ζρέζεσλ, -«πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

θπςεισηή»
80

, γηα κηα «ιίγν πνιχ νξγαλσκέλε, ηεξαξρηθή, ζπληνληζκέλε ζπζηάδα 

ζρέζεσλ»
81

, ε νπνία «έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγεί κε ζσκαηηθά ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ άιινπ, λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα πεξπαηνχλ ρσξίο λα βάδεη κε 

ηα ρέξηα ηεο ηα πφδηα ηνπο ζηε ζσζηή ζέζε»
82

 κέζσ πξαθηηθψλ ή ηερληθψλ. Δίλαη 

ινηπφλ κε κηα ιέμε ζηξαηεγηθή, αθνχ ε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο, 

δηάθνξεο ηερληθέο θαη ηαθηηθέο, δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο, γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο, 

πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ εθηέιεζε κηαο δξάζεο πάλσ ζε κηα άιιε. Καη αθνχ 

επέιζεη απηή ε δξάζε, ηα άηνκα νδεγνχληαη ζηελ «ππνθεηκελνπνίεζή»
83

 ηνπο, θαη ε 

εμνπζία έρεη πεηχρεη ην ζηφρν ηεο: λα θαζνξίζεη, ελ ηέιεη, «πνηνη είκαζηε»
84

. 

ιεο απηέο νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο εμνπζηαζηηθέο 

κνξθέο, ηδίσο ζηηο πεηζαξρηθέο θνηλσλίεο, έρνπλ έλα θνηλφ παξαλνκαζηή· απηφλ ηεο 

ζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη εμνπζίεο παξάγνπλ: παξάγνπλ ηξφπνπο ζθέςεο, 

παξάγνπλ ζπκπεξηθνξέο, θαη ελ ηέιεη παξάγνπλ αληηθείκελα. Γελ ζέηνπλ απιψο φξηα 

θαη απαγνξεχζεηο, δελ «απνθιείνπλ, θαηαζηέιινπλ, απσζνχλ, ινγνθξίλνπλ, 

αθαηξνχλ, απνθξχπηνπλ»
85

 απιψο, φπσο ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ νη θπξηαξρηθέο 

θνηλσλίεο, γηα απηφ θαη ν Foucault ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη έζησ θαη κία «ζεηηθή 

ιεηηνπξγία»
86

 ηεο εμνπζίαο. Δάλ ε εμνπζία, ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Foucault, 

«δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά θαηαπίεζε, λνκίδεηε πσο ζα ηελ ππάθνπαλ νη άλζξσπνη; 

Απηφ πνπ ηελ θάλεη λα θξαηάεη γεξά είλαη φηη παξάγεη πξάγκαηα, επηθέξεη εδνλή, 

                                                             
78«Ειςαγωγι» του Paul Rabinow ςτο Paul Rabinow (επιμ), The Foucault Reader, USA Canada: 
Pepegrine Books 1986, ς.24. 
79Αυτόκι. 
80Foucault, Επιτιρθςθ και Σιμωρία θ Γζννθςθ τθσ Φυλακισ, ς. 170. 
81Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.136. 
82Βζν, Φουκϊ θ κζψθ του θ Προςωπικότθτά του, ς.179. Το παράκεμα αυτό, ο Bζν το βρίςκει ςτο 
Dits et Écrits, επιμ. Defert και Ewald, Gallimard 1994, IV, ς.727 και 740. 
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Αλζξανδροσ Νεχαμάσ, Θ Σζχνθ του Βίου ωκρατικοί τοχαςμοί από τον Πλάτωνα ςτον Φουκϊ, 
Ακινα: Νεφζλθ 2001, ς.233.  
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Foucault, Επιτιρθςθ και Σιμωρία θ Γζννθςθ τθσ Φυλακισ, ς.221. 
86Φουκό, Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.179.  
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κνξθέο γλψζεο, παξάγεη ιφγν»
87

. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα πιέγκα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο, γηα κηα ζχλζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζεηηθή αιιά θαη ηελ αξλεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο εμνπζίαο, ε νπνία ζχλζεζε, ηεο επηηξέπεη ηαπηφρξνλα λα «απνθιείεη 

θαη λα εγθιείεη, λα αξλείηαη θαη λα παξαηεξεί, λα πεξηζσξηνπνηεί θαη λα ειέγρεη 

εμνλπρηζηηθά»
88

. Γηα απηφ θαη είλαη δηαρξνληθή θαη θαζνιηθή, γηαηί αλ ήηαλ απνιχησο 

αξλεηηθή, ζα ήηαλ θαη εμαηξεηηθά εχζξαπζηε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ελψ ν Foucault θάλεη ιφγν γηα ηε ζεηηθφηεηα ηεο 

εμνπζίαο, παξάιιεια ηε ζπζρεηίδεη ζε έλα βαζκφ θαη κε κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ. 

Σνλίδεη κάιηζηα πσο «ε εμνπζία είλαη πφιεκνο, έλαο πφιεκνο πνπ ζπλερίδεηαη κε 

άιια κέζα»
89

 θαη ν νπνίνο ζα πεξηέιζεη ζε ηέικα κφλν εάλ γίλεη κία «ηειηθή κάρε»
90

, 

κφλν δειαδή εάλ ππάξμεη αληίζηαζε. Μαο βεβαηψλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ην πφζν 

«επηθίλδπλε»
91

 κπνξεί λα θαηαζηεί ε εμνπζία. πγθεθξηκέλα ππνγξακκίδεη πσο δελ 

ηεξκαηίδεη ηνλ πφιεκν, αιιά ηνλ θαζηζηά «ζησπειφ»
92

, επαλεηζάγνληάο ηνλ κε άιιε 

κνξθή, κέζα ζηνπο ζεζκνχο, ζηνπο ιφγνπο, ζηα ζψκαηα ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζηνλ 

πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Οη λφκνη, γηα παξάδεηγκα, πνπ απνηεινχλ ηελ πην ηππηθή 

έθθαλζε ηεο εμνπζίαο, δελ ζπληζηνχλ κηα δηαδηθαζία εηξήλεπζεο· πίζσ απφ απηνχο 

θξχβεηαη ν πφιεκνο: πίζσ απφ θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο, εγθπκνλεί ν πφιεκνο, αθνχ 

ζηεθφκαζηε ν έλαο απέλαληη θαη ελάληηα ζηνλ άιινλ
93

, θαηάζηαζε πνπ ζπκίδεη ηε 

κνξθή «ησλ εκθχιησλ πνιέκσλ»
94

. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη νκνηάδεη κε πφιεκν, 

δελ είλαη παληνδχλακε, θαη κπνξεί σο έλαλ βαζκφ λα αλαηξαπεί. Ζ κφλε αληίζηαζε 

πνπ κπνξεί λα πξνβιεζεί ελαληίνλ ηεο, ε «ηειηθή κάρε» φπσο ηελ νλνκάδεη ν 

Foucault, είλαη ε νκηιία γηα απηήλ. Ζ δεκηνπξγία δειαδή ιφγσλ, αληίζηξνθσλ απφ 

απηνχο πνπ καο επηβάιιεη ε εμνπζία, κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε 

γλσζηνχο φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία: ε θαηάδεημή ηνπο 

θαη ε θαηαγγειία ηνπο. Οη θαηεγνξίεο δε ζα πξέπεη λα αθνξνχλ κφλν ηνπο κεγάινπο 

θξαηηθνχο κεραληζκνχο ηεο εμνπζίαο, γηαηί έηζη δελ ζα κπνξέζεη λα επέιζεη ε 

επηδησθφκελε ηξνπνπνίεζε. Ζ θξηηηθή ζα πξέπεη λα αγγίδεη νηηδήπνηε ππάξρεη θάησ 

                                                             
87Φουκό, Εξουςία, Γνϊςθ, Θκικι, ς.21. 
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απφ ηνπο κεγάινπο κεραληζκνχο, κέζα ζε απηνχο, νηηδήπνηε κηθξφ θαη θαζεκεξηλφ 

βηψλνπλ ηα άηνκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, «ιέγνληαο δειαδή πνηνο έθαλε ηη, 

ππνδεηθλχνληαο έλαλ ζηφρν, έρνπκε θάλεη ήδε έλα πξψην βήκα γηα ηελ αληηζηξνθή 

ηεο εμνπζίαο θαη γηα ηε δηεμαγσγή άιισλ αγψλσλ θαηά ηεο εμνπζίαο»
95

. 

Ο Foucault, δηεπξχλνληαο ην θάζκα ηεο ζθέςεο ηνπ, επηρείξεζε λα 

πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλνη ιφγνη παξήγαγαλ θαλνληθφηεηεο θαη 

αιήζεηεο, άζθεζαλ ηελ εμνπζία ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκαδψζεηο αηφκσλ, ζηα 

ζψκαηά ηνπο, ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, ζηηο νκηιίεο ηνπο, θαη δεκηνχξγεζαλ έηζη ηηο 

εθάζηνηε απνθιίζεηο, φπσο απηέο ηεο ηξέιαο, ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ησλ 

ζεμνπαιηθψλ παξεθηξνπψλ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηα παξαθάησ 

θεθάιαηα
96

. Πψο κε άιια ιφγηα νη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί πνπ επηζηξαηεχνληαη ζε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο βαζκίδεο, ιεηηνχξγεζαλ ηζηνξηθά θαη θαηάθεξαλ λα 

πεξηζσξηνπνηήζνπλ νιφθιεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο
97

, ηηο νπνίεο αλέδεημαλ σο ηελ 

«άγξηα πιεπξά ηεο θχζεο»
98

 θαη ηηο δηαρψξηζαλ απφ ηελ επηηξεπηή θαλνληθφηεηα. Οη 

εμνπζηαζηηθέο κνξθέο δε ζηακάηεζαλ εθεί, αιιά ζπλέρηζαλ ην έξγν ηνπο παξάγνληαο 

ππνθείκελα πνπ νη ίδηεο επηζπκνχζαλ, ξάβνληάο ηα ζηα κέηξα ηνπο. Ζ θεληξηθή 

ινηπφλ πξνβιεκαηηθή ηνπ Foucault δελ είλαη ε πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ εμνπζηψλ, 

αιιά ε δεκηνπξγία ππνθεηκέλσλ, δελ είλαη «ε γέλεζε ηνπ εγεκφλα, αιιά ε 

θαηαζθεπή ησλ ππεθφσλ»
99

. 
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Κεθάιαην 2: 

2.1. Η κεηεμέιημε ηεο εμνπζίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξέιαο. Οη πξώηνη 

εγθιεηζκνί 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο εμνπζίαο, ζην παξφλ θεθάιαην ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηη είδνπο εμνπζία αζθήζεθε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή ζηηγκή, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ, θαη «πψο» ηειηθά απηή ε 

κνξθή εμνπζίαο θαηάθεξε κέζα απφ έλαλ νξηζκέλν κεραληζκφ γλψζεο, λα 

θαηαζθεπάζεη έλα κείδνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ δήηεκα, απηφ ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο. Ο Foucault ζην βηβιίν ηνπ Ηζηνξία ηεο Σξέιαο ζηελ Κιαζηθή Δπνρή 

αλαδεηθλχεη, ππφ ηζηνξηθφ πξίζκα, ηνλ αζπλερή ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηεο 

ηξέιαο επηβιήζεθε ζηελ θνηλσλία (δελ ππήξμε κηα ινγηθή ζπλέρεηα ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο ππφζηαζήο ηεο, θαζψο νη ζέζεηο γηα απηήλ -φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ- 

κεηαβάιινληαλ ηζηνξηθά), φπσο επίζεο θαη ηνλ αιιειέλδεην ζρεδηαζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ εγθιεηζκνχ
100

. Δξεπλά ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ήηαλ 

επηθνξηηζκέλεο λα θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη ελ 

ηέιεη λα ηα ππνθεηκελνπνηνχλ κέζσ ηεο αληηθεηκελνπνίεζήο ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη δχν φξνη (αληηθεηκελνπνίεζε θαη ππνθεηκελνπνίεζε) δελ 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αθνχ νη επηζηήκεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην αλζξψπηλν νλ σο 

αληηθείκελφ ηνπο θαη ελψ ππνηίζεηαη πσο απιψο πεξηγξάθνπλ ην «είλαη» ηνπ, ζηελ 

νπζία ηνπ ππαγνξεχνπλ πψο ζα έπξεπε λα είλαη, πψο ζα έπξεπε λα ζθέθηεηαη, ηη ζα 

πξέπεη λα κάζεη θαη πψο λα πξάηηεη, ψζηε λα είλαη πξαγκαηηθά ππνθείκελν-άλζξσπνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνβιεκαηηθή ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηλσληψλ, 

πνπ αλά επνρή επηδεηνχζαλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ ηξειψλ, επεηδή ζεσξνχζαλ πσο 

παξέθθιηλαλ απφ ην πξφηππν θαλνληθφηεηαο. Υξεζηκνπνηνχζαλ πνηθίιεο ηερληθέο 

ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο, πνπ είραλ σο θέληξν ηνπο ηα αλζξψπηλα ζψκαηα -θαζψο, 

φπσο ήδε ηνλίζηεθε, ην αλζξψπηλν ζψκα, απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο εμνπζίαο-, 

κε ζθνπφ λα ηα θαζππνηάμνπλ θαη λα ηα ζπκκνξθψζνπλ. Έηζη ν Foucault θάλεη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή (αθνχ ε ηζηνξηθή καηηά απνηειεί ηε βάζε γηα φιεο ηνπ ηηο 

κειέηεο), κε αθεηεξία ην Μεζαίσλα θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ 19
ν
 αηψλα, 

πξνζπαζψληαο λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηεο ηξέιαο θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο 

πεπνηζήζεηο γηα απηήλ, νη νπνίεο άιιαδαλ αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηηο 

θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Αλάινγα κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ νξηζκνχ ηεο, 

κεηαξξπζκίδνληαλ θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ θξελνβιαβψλ, νη νπνίνη 

                                                             
100Μπζτηελοσ, Σωτιρθσ, «Σϊματα, Λόγοι, Εξουςίεσ: Ξαναγυρνϊντασ ςτθν ‘Ρερίπτωςθ Φουκϊ’». 
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θπκαίλνληαλ κεηαμχ ηδξπκάησλ εγθιεηζκνχ θαη αζχισλ (ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ). Ο ζηφρνο ινηπφλ ηνπ Foucault ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ην νπνίν 

απνηέιεζε θαη ηε δηαηξηβή ηνπ, είλαη λα ζηνραζηεί ηε δεκηνπξγία ηεο ηξέιαο, ηελ 

θαηαζθεπή ησλ «ςπρηθά αζζελψλ» αηφκσλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

πιέγκαηα εμνπζίαο ηνπο απνκφλσζαλ.  

Αξρηθά απνπεηξάηαη λα βξεη ην ζεκείν εθείλν θαηά ην νπνίν ε ηξέια θαη ε 

ινγηθή ήηαλ αδηαρψξηζηεο. Μάιηζηα αλαθέξεη πσο δελ πξέπεη λα επεξεαζηνχκε απφ 

ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ ηξέια, γηαηί απηέο ζεζπίζηεθαλ φηαλ 

ήδε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαρσξηζκφο θαη πσο πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζηε ρεηξνλνκία πνπ δηαρψξηζε ηνλ ηξειφ απφ ην ζχλνιν ησλ ινγηθψλ 

αλζξψπσλ. Ξεθηλψληαο ηελ αλαδξνκή ηνπ, ε νπνία δελ είλαη κηα ηππηθή αλαδξνκή, 

αιιά, φπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα γξαπηά ηνπ, είλαη κηα αλαδξνκή πνπ αθεηεξία έρεη 

έλα εξψηεκα ηνπ παξφληνο -ζηελ πεξίπησζή καο ην εξψηεκα αθνξά ην «πψο» ηεο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο, ην «πψο» κηα κεξίδα αηφκσλ δηαρσξίζηεθε απφ ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη δεκηνπξγήζεθε εθ λένπ, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ηεο επέβαιιαλ νη 

εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο-, αλαθέξεηαη ζηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα θαη ζην γεγνλφο φηη 

νη θνηλσλίεο άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά νξηζκέλνπο πνιίηεο. Οη πνιίηεο 

απηνί, νη νπνίνη θαηνλνκάζηεθαλ ηξεινί, ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιεπξνί. 

Ηδξχζεθαλ γηα απηνχο ζπγθεθξηκέλα ελδηαηηήκαηα, ηα ιεπξνθνκεία, ηα νπνία νινέλα 

θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ
101

. Σα ιεπξνθνκεία ήηαλ αξκφδηα λα ζπλαζξνίζνπλ κφλν 

ηνπο θαηνίθνπο πνπ ήηαλ απηφρζνλεο· νη ππφινηπνη εθδηψθνληαλ απφ ηηο πφιεηο θαη 

δνχζαλ πεξηπιαλψκελνη. Δμνξίδνληαλ δειαδή απφ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο πφιεηο, απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο
102

. Οη εμψζεηο πνιιέο θνξέο ζπλνδεχνληαλ κε βία, 

θάπνηνπο ηνπο θπλεγνχζαλ, άιινπο ηνπο καζηίγσλαλ, κε ζθνπφ λα ηνπο αλαγθάζνπλ 

λα θχγνπλ απφ ηηο πφιεηο θαη φια απηά ζην πιαίζην ελφο ππνηηζέκελνπ παηρληδηνχ πνπ 

ζχκηδε αγψλα δξφκνπ
103

. ε απηή ηελ έμσζε ησλ «μέλσλ»
104

, ν Foucault βξίζθεη θαη 

ην ζεκείν πνπ αλαδεηνχζε, απηφ ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηξέιαο θαη ινγηθήο. 

ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ν απνθιεηζκφο ηνπο ζεσξείηαη απφ ηελ θνηλσλία σο 

ε ίδηα ε ζσηεξία ηνπο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ αξρή ηεο Αλαγέλλεζεο, κε 
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Μιςζλ Φουκϊ, Ιςτορία τθσ Σρζλασ ςτθν Κλαςικι Εποχι, ελλ. μτφρ. Ρ. Μπουρλάκθσ, Ακινα: 
Καλζντθσ 2007, ς.13. 
102

Deleuze, Φουκϊ, ς.81.  
103

Φουκϊ, Ιςτορία τθσ Σρζλασ ςτθν Κλαςικι Εποχι, ς.24. 
104Ό.π., ς.22.  
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κηα ινγνηερληθή θαη δσγξαθηθή ζχλζεζε πνπ αθνξά ηνπο ηξεινχο. Σελ πεξίνδν 

εθείλε ε χπαξμε ιεπξνθνκείσλ άξρηζε ζηγά-ζηγά λα εμαζζελεί, φρη γηαηί ε ηξέια 

έπαςε λα απνηειεί απεηιή, αιιά γηαηί δεκηνπξγήζεθε έλα γεληθφηεξν θιίκα αλνρήο, 

θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θεληξηθή ζεκαηηθή ζε δηάθνξεο ηέρλεο. πγθεθξηκέλα, 

γξάθηεθαλ πνιιά πνηήκαηα θαη ζεαηξηθά έξγα γηα ηνπο ηξεινχο ζηα νπνία 

παξνπζηάδνληαλ σο ζνθφηεξνη απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο ε 

ηξέια ράλεη ηειείσο ηελ αξλεηηθή ηεο θφξηηζε, αιιά πσο ζψδεηαη κέζα απφ ηελ 

απνκάθξπλζή ηεο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία «ελφο ηεξνχ θχθινπ»
105

, ζηνλ νπνίν, 

απνθνκκέλε, ζα πεξηιακβάλεηαη. Δίλαη ζπλάκα κηα χπαξμε πξνθεηηθή θαη 

ηξαγηθή
106

. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «Πινίν ησλ ηξειψλ, ην 

παξάμελν κεζπζκέλν θαξάβη πνπ αξγνπιέεη»
107

. Σν θαξάβη απηφ ζπκβνιίδεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ ηξεινχ θαη ζπλάκα ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ. Βξίζθεηαη θαηακεζήο ηνπ 

πειάγνπο, δέζκηνο θαη θπιαθηζκέλνο ζηε ζάιαζζα πνπ απνηειεί απφ κφλε ηεο ην 

κεγαιχηεξν άλνηγκα, αιιά δελ δχλαηαη λα θχγεη. Με ηα ιφγηα ηνπ Foucault «ηνλ 

ηνπνζεηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αληηζηξφθσο είλαη έγθιεηζηνο ζηα 

κηζά ηνπ πην ειεχζεξνπ, ηνπ πην αλνηθηνχ δξφκνπ, αιπζνδεκέλνο ζην άπεηξν 

ζηαπξνδξφκη»
108

. ε φιν ην έξγν ηνπ Foucault θπξηαξρεί ε παξνπζία ηνπ «κέζα» σο 

δηεξγαζία ηνπ «έμσ», ηνπ θιεηζίκαηνο σο ελεξγήκαηνο ηεο εμσηεξηθφηεηαο, κε ηνλ 

αληίζηνηρν ηξφπν πνπ ην κεζπζκέλν θαξάβη είλαη παγηδεπκέλν ζηελ απεξαληνζχλε 

ηεο ζάιαζζαο: παγηδεπκέλν εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνηρείνπ. Ο ηξειφο, θιεηζκέλνο 

κέζα ζε απηφ, δελ κπνξεί λα θεξδίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ· πξέπεη λα νδεγεζεί ζε έλα 

αιιφθνην ζχκπαλ, θαη απφ εθεί λα επηζηξέςεη. Καη φηαλ «επηζηξέςεη», αλ επηζηξέςεη, 

νη θσλέο γηα απηφλ ζα θνπάζνπλ, νη ιφγνη ζα πάςνπλ, θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην 

κεδέλ, κε ηελ αλππαξμία, ζα έρεη γίλεη αηζζεηή· είηε απνθαζαξκέλνο, εμαγληζκέλνο 

                                                             
105Ό.π., ς.16. 
106Habermas, Ο Φιλοςοφικόσ Λόγοσ τθσ Νεωτερικότθτασ, ς.301. 
107«Το Narrenschiff *το πλοίο των τρελϊν+ αποτελεί, προφανϊσ, λογοτεχνικι ςφνκεςθ, δανειςμζνθ 
ίςωσ από τον αρχαίο αργοναυτικό κφκλο, ο οποίοσ είχε πρόςφατα αναβιϊςει και ανανεωκεί, μεταξφ 
των μεγάλων μυκικϊν κεμάτων, και ςτισ βουργουνδικζσ χϊρεσ του ζδωςαν κεςμικι μορφι. Ζγινε 
ςυρμόσ θ ςφνκεςθ τοφτων των πλοίων, που το πλιρωμά τουσ, αποτελοφμενο από φανταςτικοφσ 
ιρωεσ, θκικά πρότυπα ι κοινωνικοφσ τφπουσ, επιβιβάηεται για ζνα μεγάλο ςυμβολικό ταξίδι, από το 
οποίο κα αποκομίςουν, αν όχι πλοφτο, τουλάχιςτον τθν όψθ τθσ μοίρασ τουσ και τθσ αλικειασ 
τουσ…Πμωσ από όλα τα μυκιςτορθματικά ι ςατιρικά πλεοφμενα, το Narrenschiff είναι το μόνο που 
είχε πραγματικι υπόςταςθ, γιατί όντωσ υπιρξαν αυτά τα καράβια που μετζφεραν από τθν μία πόλθ 
ςτθν άλλθ το φορτίο των παραφρόνων τουσ.» Φουκϊ, Ιςτορία τθσ Σρζλασ ςτθν Κλαςικι Εποχι, ς.20,-
21. 
108Deleuze, Φουκϊ, ς.164-165. 
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πηα, είηε αθαληζκέλνο θάπνπ ζηε ζάιαζζα, έλα είλαη ην βέβαην: πσο ε θνηλσλία ζα 

έρεη απαιιαγεί απφ απηφλ
109

.  

ηελ επεξρφκελε θιαζηθή επνρή, πνπ ίζσο απνηειεί θαη ηε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε επίδεημε ηεο εμνπζίαο πνπ αζθήζεθε ζηελ ηξέια, θπξηαξρεί ε 

ζησπή. Σνλ 17
ν
 αηψλα ζπκβαίλεη έλα αθφκα γεγνλφο, πνπ απηή ηε θνξά δηαρσξίδεη 

ζην κέγηζην βαζκφ ηνλ θφζκν ησλ ηξειψλ, απφ απηφλ ηνλ ινγηθψλ αηφκσλ. Έξρεηαη 

ζην πξνζθήλην ε πεηζαξρηθή εμνπζία, πνπ ζηφρν έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ζσκάησλ 

ησλ αηφκσλ, ηελ αθνκνίσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο φισλ ησλ ηερληθψλ εμνπζίαο θαη 

ηελ ηειηθή ζπκκφξθσζε θαη ππνηαγή ηνπο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο δεκηνπξγνχληαη ηδξχκαηα εγθάζεηξμεο θαη ε απνιπηαξρηθή εμνπζία θάλεη 

πνηθίιεο θνξέο ρξήζε βαζηιηθψλ εληαικάησλ ζχιιεςεο, ιακβάλνληαο απζαίξεηα 

κέηξα, ψζηε λα ηνπνζεηήζεη ηνπο ηξεινχο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ ηδξχκαηα. Μάιηζηα ην 

1656 απνηειεί ζεκαδηαθή εκεξνκελία θαζψο ηδξχεηαη ζην Παξίζη ην ιεγφκελν 

Γεληθφ Ννζνθνκείν, ην νπνίν αξρηθά θαληάδεη σο κηα απιή κηθξν-κεηαξξχζκηζε, 

ζηελ νπζία φκσο πξφθεηηαη γηα έλα ίδξπκα ην νπνίν εγθιείεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ίζσο ν άκεηξνο παξαινγηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ, λα γίλεηαη θαλεξφο 

απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξείηαη ν «θπζηθφο ρψξνο» ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

νη παξάθξνλεο. Δγθιείεη ηφζν απηνλφεηα αλζξψπηλεο νληφηεηεο κέζα ηνπ, ρσξίο λα 

ππνινγίδεη νχηε ζην ειάρηζην ηα δεδνκέλα γηα εκάο δηθαηψκαηα απζππαξμίαο θαη 

ειεχζεξνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. 

Ο παξαινγηζκφο ηεο εμνπζίαο δε ζηακαηά ζηνλ εγθιεηζκφ. Αληίζεηα 

πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά ρεηξνλνκηψλ, πνπ κέζσ ηεο βηαηφηεηάο ηνπο, έρνπλ ζθνπφ λα 

θαηαζηήζνπλ θαλεξή ηελ «άγξηα θχζε» ησλ ηξειψλ. «Σνπο είδα γπκλνχο, 

ζθεπαζκέλνπο κε ξάθε θαη λα έρνπλ κφλν κηα ςάζα λα πξνθπιαρζνχλ απφ ηελ θξχα 

πγξαζία ηνπ πιαθφζηξσηνπ πάλσ ζην νπνίν είλαη μαπισκέλνη. Σνπο είδα λα κελ 

έρνπλ αέξα λα αλαπλεχζνπλ, λεξφ γηα λα μεδηςάζνπλ ηε δίςα ηνπο, λα ζηεξνχληαη 

ησλ πην αλαγθαίσλ γηα ηελ δσή. Σνπο είδα λα παξαδίδνληαη ζε αιεζηλνχο 

δεζκνθχιαθεο, λα εγθαηαιείπνληαη ζηελ θηελψδε επηηήξεζε εθείλσλ. Σνπο είδα 

κέζα ζε αρνχξηα φπνπ δε ζα θιείλακε νχηε άγξηα ζεξία»
110

. πσο παξαηεξνχκε, νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο, ήηαλ θαη ην κέζν γηα ηε κεηάιιαμή ηνπο. Ήηαλ ν ηξφπνο 
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Φουκϊ, Ιςτορία τθσ Σρζλασ ςτθν Κλαςικι Εποχι, ς.24,69. 
110

Ό.π., ς.73-74. Το παράκεμα αυτό, ο Foucault το βρίςκει ςτο Esquirol, Des Établissements Consacrés 
aux Aliénés en France (1818), ςτο Des Maladies Mentales, Ραρίςι 1838, τ.II, 134. 
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πνπ επηλφεζε ε πεηζαξρηθή εμνπζία ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πξάγκαηη απηφο ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηξεινχ θαη ινγηθνχ. Ίζσο ινηπφλ ηα άγξηα ζεξία λα κελ ήηαλ νη 

«ηξεινί»· ίζσο ηα άγξηα ζεξία λα ήηαλ νη «ινγηθνί» πνπ θαηάθεξαλ λα ζθεθηνχλ 

ηφζνπο ηξφπνπο, ηφζεο κεζφδνπο, ηφζα ζπζηήκαηα εγθάζεηξμεο, γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ «θάηη», ην νπνίν, ράξε ζηελ απνιπηφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπο, ηειηθά 

θαηαζθεχαζαλ. Καη απηφ ην «θάηη» είλαη ε ίδηα ε ηξέια, ε δεκηνπξγία ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο. Γηέθξηλε ινηπφλ ε εμνπζία κηα κεξίδα αηφκσλ, ηα επέιεμε θαη ηα 

δηακφξθσζε φπσο ε ίδηα επηζπκνχζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απνκφλσζε απιψο 

ηνπο ηξεινχο θαη γεληθφηεξα ηνπο αιιφηξηνπο, αιιά ηνπο έπιαζε. Ξερψξηζε θάπνηα 

απφ ηα νηθεία πξφζσπα ησλ θνηλσληψλ θαη κέζα απφ ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ηα 

κεηέηξεςε ζε αιιφθνηεο παξνπζίεο. Έηζη κε ηελ  πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ηα άηνκα απηά 

έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ζεσξνχληαη μέλα κέζα ζηελ θνηλσλία, ε νπνία (σζηφζν) ήηαλ 

απηή πνπ ηα είρε εθδηψμεη. Σν εξψηεκα πνπ απηνκάησο πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε 

απηή ηεο θνηλσλίαο, είλαη γηαηί ν δπηηθφο πνιηηηζκφο έζεζε ζην πεξηζψξην απηφ ζην 

νπνίν αλαγλψξηζε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ; Γηαηί απνκάθξπλε θάηη ην νπνίν ν ίδηνο κε 

ηα δηθά ηνπ κέζα δεκηνχξγεζε; Γηαηί ελψ αλαγλψξηζε ζηελ ηξέια «ηελ 

απνγπκλσκέλε αιήζεηα ηνπ»
111

, πξνζπάζεζε ηαπηφρξνλα λα ηελ εθκεδελίζεη; 

Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή κνξθή εμνπζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξέιαο. Ζ θξαηηθή παίδεη επίζεο ην ξφιν ηεο, 

κε ην δηνξηζκφ δηεπζπληψλ, θαηάιιεισλ γηα λα ζπληνλίδνπλ φρη κφλν ηα ηδξχκαηα 

εγθιεηζκνχ εθ ησλ έζσ, αιιά θαη επξχηεξα ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. «Έρνπλ θάζε 

εμνπζία επηβνιήο, δηεχζπλζεο, δηαρείξηζεο, εκπνξίνπ, αζηπλφκεπζεο, ζσθξνληζκνχ 

θαη ηηκσξίαο»
112

. Δθηφο απφ ηελ αζηπλνκηθή ηεο ρξνηά, ε θξαηηθή εμνπζία παίξλεη 

θαη ηε κνξθή δηθαζηηθήο απφθαζεο. Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ Παξηζηνχ, ην νπνίν, 

ζε αληίζηνηρεο κνξθέο, εηζάγεηαη σο ζεζκφο ζε παγθφζκην επίπεδν, δελ ιεηηνπξγεί 

απιψο σο έλα ηαηξηθφ ίδξπκα αξκφδην γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, αιιά σο κηα 

«εκηδηθαζηηθή»
113

 δνκή, πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δηθάδεη φζνπο ε απνιπηφηεηα απηήο 

ηεο δνκήο ζεσξεί θαηάιιεινπο λα δηθαζηνχλ. Καη απηή ηε θνξά δελ θπιαθίδνληαη 

κφλν νη ηξεινί θαη νη παξάθξνλεο, αιιά θαη νη θησρνί, νη δεηηάλνη, νη άλεξγνη θαη 

φισλ ησλ εηδψλ νη εμαζιησκέλνη ησλ πφιεσλ, «νη ζπάηαινη παηέξεο, νη άζσηνη πηνί, 
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νη βιάζθεκνη θαη νη ειεπζεξηάδνληεο»
114

. Αθφκε, εγθιείνληαη θαη φζνη πάζρνπλ απφ 

αθξνδίζηα λνζήκαηα -γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ γηα πξψηε θνξά ε ηξέια 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελνρή, πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή ηελ αληηκεησπίδνπκε ζαλ  θπζηθή 

ζπλέρεηα ηεο ηξέιαο-, ή αθφκα θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηηο καγγαλείεο. Μηα πξάμε 

ινηπφλ ραξαθηεξίδεη ηελ θιαζηθή επνρή· λα «θιείλεη» αλζξψπνπο πνπ ζεσξεί 

κηάζκαηα «κέζα»· κέζα ζε ηδξχκαηα, κέζα ζε λνζνθνκεία, λα ηνπο ζηεξεί ηελ 

ειεπζεξία ηνπο θαη λα ηνπο κεηαρεηξίδεηαη ζαλ φληα αιιφηξηα. ην βσκφ ηνπ 

ζσθξνληζκνχ, ρξεζηκνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θπιαθηζκέλνπο 

απφ ηελ αζηπλνκία· δνπλ «ζπγρξφλσο ηέζζεξα άηνκα ζε κνλά θξεβάηηα», ηνπο 

θάλνπλ «πδξνζεξαπείεο»
115

 θαη δηάγνπλ ελ γέλεη βίν θαηαδίθσλ. Ζ ηξέια ινηπφλ 

θαζίζηαηαη αληηθείκελν θαη ηεο λνκηθήο θαη ηεο αζηπλνκηθήο αιιά θαη ηεο ηαηξηθήο 

εμνπζίαο. Οη εμνπζίεο απηέο ζπλδπάδνληαη θαη αιιεινβνεζνχληαη γηα λα επηθέξνπλ 

ην θαηάιιειν απνηέιεζκα ζηνλ εγθιεηζκφ ησλ ηξειψλ. Έηζη κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηε δηθαζηηθή εμνπζία πνπ εθδίδεη εληάικαηα ζχιιεςεο, ηελ αζηπλνκηθή 

πνπ είλαη αξκφδηα λα εθηειέζεη ηα ελ ιφγσ εληάικαηα, θαη ην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ 

πνπ νθείιεη λα εμεηάζεη εμνλπρηζηηθά ηνλ εθάζηνηε εγθιεηζκέλν, ψζηε λα 

αλαθαιχςεη πνηεο πηπρέο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηελ ηξέια θαη 

ζε πνην βαζκφ
116

.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη δηάθνξεο θνηλσλίεο δελ είραλ θάπνην φθεινο 

απφ ηελ ηξέια θαζ’ εαπηήλ. Γελ ζα απνθηνχζαλ πιενλέθηεκα εάλ θαηαζθεχαδαλ 

απιψο ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη. Απηφ πνπ ψζεζε ηελ θνηλσλία 

λα δεκηνπξγήζεη ηελ ηξέια, απηφ πνπ απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ηεο ζηφρν, ήηαλ ε 

θαηάξγεζε ηεο επαηηείαο θαη ηεο αεξγίαο, θαζψο ε θπξίαξρε εζηθή ηεο επνρήο ηηο 

ζεσξνχζε πεγέο αλσκαιίαο. Ζ εξγαζία ινηπφλ ήηαλ απηή πνπ απνηέιεζε ηελ αηηία 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ εγθιεηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ζθνπφο ηνπ εγθιεηζκνχ ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ νη άζηεγνη 

απφ ηελ θνηλσληθή δσή, έηζη ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ ηαξαρέο θαη μεζεθσκνί θαη λα 

εμαζθαιηζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε γεληθή επεκεξία. Αληίζηνηρα ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, ν ζθνπφο ήηαλ λα ηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα εξγαζίαο νη 

άλεξγνη, ψζηε λα εμππεξεηεζεί ην θνηλσληθφ φθεινο, λα ρξεζηκεχζνπλ κε έλα ιφγν 

ζηελ αξκνλία πνπ δηέπεη ηελ ππφινηπε πφιε, πξνζθέξνληαο θζελέο ρεηξσλαθηηθέο 
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εξγαζίεο
117

. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ν ραξαθηήξαο ηεο εγθάζεηξμεο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ: είλαη εζηθφο, νηθνλνκηθφο, θαη ζπλάκα θνηλσληθφο, αθνχ 

γηα πξψηε θνξά επηηξέπεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο νκάδαο λα απαιιαγεί απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζεσξεί βιαβεξά, λα ηα κεηαπνηήζεη ψζηε λα δηάγνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

εζηθή ηεο, λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ψζηε λα απμήζεη ηνλ 

πινπηηζκφ ηεο θαη λα ηα κεηαρεηξηζηεί κε βάζε ηηο λφξκεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ε 

ίδηα έζεζε πάλσ ζε απηνχο θαη ζηα ζψκαηά ηνπο. Απνηειεί έηζη θαη ε ίδηα ε 

εγθάζεηξμε κία αθφκε κνξθή εμνπζίαο, πέξαλ ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, 

θαη ηα κέιε ηεο έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα απνθαζίδνπλ θαη λα θαηαδηθάδνπλ αλάινγα 

κε ηελ θξίζεο ηνπο, ηηο φπνηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηξειψλ. 

Σνλ 18
ν
 αηψλα ηα ζπζηήκαηα εγθιεηζκνχ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

κάιηζηα κεηαηξέπνληαη ζηελ πην απνθξνπζηηθή κνξθή ηνπο· ε αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξέιαο γίλεηαη πιένλ «απάλζξσπε», κε ηνπο έγθιεηζηνπο θξελνβιαβείο λα 

κεηνπζηψλνληαη απφ αληηθείκελα θαζ’ εαπηά, ζε αληηθείκελα ζεάκαηνο γηα ηνλ θφζκν. 

Σν ζέακα εθηπιίζζεηαη, αιιά απφ απφζηαζε, θαη πξνθαιεί δεκφζην ζθάλδαιν. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπνζεηνχζαλ παξάζπξα κε θάγθεια ζηα θειηά, γεγνλφο πνπ 

επέηξεπε ηελ έθζεζε ησλ εγθιείζησλ
118

. ε άιιεο πάιη, νη έγθιεηζηνη θάησ απφ ηηο 

πξνζηαγέο ησλ δεζκνθπιάθσλ, έθαλαλ δηάθνξεο αθξνβαηηθέο θηγνχξεο θαη γίλνληαλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην «αμηνζέαην»
119

 ησλ πςειψλ ηάμεσλ πνπ δηαζθέδαδαλ 

παξαθνινπζψληαο ηνπο. Ζ επηθξαηνχζα άπνςε ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα απηνχ, ήηαλ 

πσο νη ηξεινί δηέζεηαλ δσψδε ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ κέγηζην βαζκφ, -ή αθφκα 

ρεηξφηεξα πσο ήηαλ πξάγκαηη δψα κε παξάμελνπο κεραληζκνχο, δε δηέζεηαλ δειαδή 

νξηζκέλα κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά είραλ κεηαηξαπεί εμνινθιήξνπ ζε δψα-, 

ηα νπνία ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην αλνξζνινγηθφ ζηνηρείν, 

γηα απηφ θαη έπξεπε λα ππνθχςνπλ ζηηο πεηζαξρηθέο δεζκεχζεηο ηνπ νξζνχ ιφγνπ. 

Θεσξνχζαλ πσο είραλ θαηαθέξεη λα εγθιείζνπλ «έλαλ θφζκν ηεξάησλ»
120

. Μάιηζηα 

ζπλαληνχκε πνηθίια παξαδείγκαηα απφ ηε δηαβίσζε ζηα θαηαιχκαηα, φπνπ νη 

ζπλζήθεο, φληαο απάλζξσπεο, αλαδείθλπαλ κηα αληνρή ησλ ηξειψλ, ε νπνία 

αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ αληνρή πνπ δηαζέηνπλ ηα δψα. Πην ζπγθεθξηκέλα έλαο 

παξάθξνλαο «ήηαλ δεκέλνο κε κηα καθξηά αιπζίδα, ε νπνία πεξλνχζε κέζα απφ ηνλ 
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ηνίρν θαη έηζη επέηξεπε ζηνλ θχιαθα λα ηνλ ειέγρεη, λα ηνλ ηξαβάεη απφ ηε κχηε, 

νχησο εηπείλ απφ ηα έμσ· απηφο ν άλζξσπνο επί δψδεθα ρξφληα είρε δήζεη ζε ηνχην ην 

θειί, έρνληαο ππνβιεζεί ζε απηφ ην ζχζηεκα θαηαλαγθαζκνχ»
121

. Έλα αθφκε 

παξάδεηγκα καο επηζεκαίλεη ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηαβίσλαλ· 

«ε ζεξκνθξαζία ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή θαη ην πξνεγνχκελν βξάδπ ην ζεξκφκεηξν 

έδεηρλε δεθανθηψ βαζκνχο θάησ απφ ην κεδέλ. Μία απφ απηέο ηηο δχζηπρεο ήηαλ 

μαπισκέλε πάλσ ζε θάηη άρπξα, ρσξίο ζθεπάζκαηα»
122

. Καη ζηα δχν παξαδείγκαηα 

είλαη θαλεξή ε πεπνίζεζε ηεο εμνπζίαο φηη νη ηξεινί, αθξηβψο επεηδή θαηείραλ ηε 

δχλακε θαη ηελ αληνρή ησλ δψσλ, ζα επηβίσλαλ ζηηο θαθνπρίεο θαη ελ ηέιεη ηα δσψδε 

ζηνηρεία ηνπο, ζα «δακάδνληαλ», κφλν κε «δάκαζκα». ρεηηθά κε ην δάκαζκα, 

δηαζέηνπκε κηα νκνινγία ηνπ Claude Levi-Strauss, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ 

ζπλέβε φηαλ ν αλζξσπνιφγνο ππήξμε ζπνπδαζηήο ςπρνινγίαο θαη νη δηαιέμεηο πνπ 

παξαθνινπζνχζε δηεμάγνληαλ ζε λνζνθνκείν ηξειώλ. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

εθεί πξνζδηνξίδεη εχγισηηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηζηνξηθά νη 

θξελνβιαβείο: νη ηνίρνη ήηαλ γεκάηνη απφ ραξνχκελεο δσγξαθηέο ηξειψλ θαη νη 

ηξεινί γλσξίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο γίλνληαλ ζέακα ζηνπο καζεηέο πνπ ηνπο 

επηζθέπηνληαλ. «Ο δακαζηήο εθηεινχζε απίζαλα λνχκεξα κε ηνπο αζζελείο ηνπ πνπ 

κεηά απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζην άζπιν είραλ ζπλεζίζεη ζ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

παξαζηάζεηο. Έρνληαο κάζεη θαιά ην ‘ξφιν ηνπο’ έθαλαλ επίδεημε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπο ή αληηζηέθνληαλ ηφζν φζν ήηαλ απαξαίηεην γηα λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην 

δακαζηή ηνπο λα εληππσζηάζεη κε ηελ επίδεημε ησλ δηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ»
123

. 

Ο ηειηθφο ζθνπφο ινηπφλ φισλ απηψλ ησλ απάλζξσπσλ δηαδηθαζηψλ, ήηαλ ε 

απαιιαγή απφ ηελ ηξέια, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο. Ζ γηαηξεηά ηεο, κέζα απφ ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζε πξαγκαηηθή ηξέια. «Δίλαη ηξειφο επεηδή ηνπ ην έρνπλ πεη θαη ηνπ 

έρνπλ θεξζεί ζαλ λα είλαη ηέηνηνο: Με ζέιεζαλ γεινίν θαη έγηλα»
124

. Απηφ πνπ 

θαηαιαβαίλνπκε απφ απηή ηε ζπγθινληζηηθή θξάζε, είλαη πσο νη δηάθνξεο 

εμνπζηαζηηθέο κνξθέο θαηφξζσζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα: πψο είλαη δπλαηφλ ν άλζξσπνο, δψληαο ή κάιινλ επηβηψλνληαο κέζα ζε 

απηνχο ηνπο ηφπνπο, λα κε γίλεη έλα κε απηνχο; Πψο είλαη δπλαηφλ φηαλ 
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αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ηφζα είδε ηηκσξίαο πνπ αγγίδνπλ ηελ παξάλνηα, λα κε 

κεηαηξαπεί θαη ν ίδηνο ζε παξαλντθφ; Πψο είλαη δπλαηφλ, βηψλνληαο ηελ ηξέια ζην 

ζχλνιφ ηεο, λα κε «κεηαιιαρζεί» θαη ν ίδηνο ζε ηξειφ; Σν γεγνλφο φηη «ηα κεγάια 

θαηλφκελα πζηεξίαο παξαηεξήζεθαλ εθεί αθξηβψο φπνπ ππήξρε ην κέγηζην ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ, δελ είλαη θαη ηφζν ηπραίν»
125

. Μηα ιέμε αξθεί γηα λα ζπλνςίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζειήζεσλ πνπ αζθνχληαλ ζηελ ηξέια· ε εθκεδέληζή 

ηεο. Δλψ ήδε ε νπζία ηεο ζεσξείην σο «κε-είλαη», σο κεδέλ δειαδή, ην πιήζνο ησλ 

εμνπζηψλ πξνζπαζνχζε θαη πάιη λα ηελ εμνπδεηεξψζεη. Καη αθξηβψο επεηδή ζεσξείην 

έλα «ηίπνηα», θάηη αλχπαξθην, νη ελ ιφγσ εμνπζίεο δελ αηζζάλνληαλ ελνρηθά 

επρφκελεο ην ζάλαηφ ηεο. Με ην ζάλαην, ε ηξέια ζα γηλφηαλ ν εαπηφο ηεο, ζα 

εμέθξαδε ην λφεκά ηεο, ηνλ εθκεδεληζκφ δειαδή ηνπ κεδελφο ηεο
126

.  

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 18
ν
 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ, ε ηξέια έπαςε λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε δσψδε ππφζηαζε θαη απέθηεζε λέα κνξθή. Ζ αξξψζηηα, ηελ νπνία 

νη δηάθνξεο εμνπζίεο είραλ απνθιείζεη κέζσ ηεο εγθάζεηξμεο, εκθαλίδεηαη εθ λένπ κε 

ηε κνξθή ηεο απφζηαζεο ηνπ ηξεινχ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη απφ ηνπο γχξσ ηνπ, 

θαη ε θνηλή γλψκε νδεγείηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη θηλδπλεχεη φιε ε πφιε. Γελ 

πξνζδηνξίδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αηηία ηνπ θφβνπ, φκσο γίλεηαη ιφγνο γηα 

εμάπισζε ζπκθνξψλ ζηνπο θαηνίθνπο θάζε πφιεο· «ν αέξαο κηαζκέλνο απφ ην θαθφ 

ζα δηαθζείξεη ηηο αζηηθέο ζπλνηθίεο»
127

, «ην θάληαζκα ησλ κηαζκάησλ δε ζα αξγήζεη 

λα θαηαθιχζεη ηελ πφιε»
128

. Έηζη, ζεσξείηαη απαξαίηεην φινη νη ρψξνη εγθάζεηξμεο 

λα απνκνλσζνχλ αθφκα θαιχηεξα, θαη ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

αζχινπ ην νπνίν ζα εγθιείεη κέζα ηνπ ηνπο θξελνβιαβείο. Ο λένο απηφο εγθιεηζκφο, 

πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ αζχινπ, δε δηαζέηεη άιιν θίλεηξν απφ ην θφβν· 

σζηφζν, έλαλ θφβν πνπ δε ζα πξνθαιείηαη απιψο ζην επξχ θνηλφ, αιιά έλαλ θφβν 

πεγαίν: ελδνγελή θαη εζσηεξηθεπκέλν. Σψξα ε ηξέια ζα αηζζάλεηαη ε ίδηα ηελ ελνρή, 

ηψξα ζα θνβάηαη, πξψηα απφ φια, ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο, ρσξίο λα πξνθαιεί ηξφκν 

ζηνπο ππνινίπνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ελφο καληαθνχ ν νπνίνο 

«κφιηο θζάλεη, ηνπ βγάδνπλ φια ηα δεζκά θαη ηνλ βάδνπλ λα δεηπλήζεη καδί κε ηνπο 

επηζηάηεο. Έηζη ε ηαξαρή ηνπ παχεη ακέζσο. Ο επφπηεο ηνπ εμεγεί φηη φιν ην ίδξπκα 

είλαη νξγαλσκέλν γηα ηελ κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε άλεζε φισλ 
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θαη φηη δελ ζα ηνλ βάινπλ λα ππνζηεί θαλέλαλ θαηαλαγθαζκφ, ππφ ηνλ φξν λα κελ 

παξαβεί ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ηδξχκαηνο ή ηηο γεληθέο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο. 

Ο καληαθφο ζπλαηζζάλζεθε ηελ επηφηεηα απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ππνζρέζεθε 

λα είλαη ζπγθξαηεκέλνο»
129

. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δειαδή ηηο ππνηηζέκελα ήπηεο 

πξνηξνπέο, ε εμνπζία ηνπ Ζζπραζηεξίνπ θαηαθέξλεη λα ελζπείξεη ζηα άηνκα 

ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη ελνρήο. Δλνρή φρη γηα ηνλ ίδην ηνλ ηξειφ σο ππφζηαζε, 

αιιά γηα ηηο πξάμεηο πνπ απηφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηελ θνηλσλία θαη ην αίζζεκα 

ππεπζπλφηεηαο πνπ αξρίδεη λα αηζζάλεηαη. Σίζεηαη ινηπφλ ζην πξνζθήλην ε έλλνηα 

ηεο ζπλείδεζεο, αθνχ ε εμνπζία δελ ηηκσξεί ηνλ ηξειφ σο έλνρν, αιιά νξγαλψλεη ηελ 

ελνρή ηνπ. Ο θφβνο κεηαηίζεηαη ηψξα φρη κε φξγαλα θαη ηερληθέο, φρη κε βίαηα κέζα 

θαη άγξηεο κεζφδνπο, αιιά κε ηελ παληνδπλακία ηνπ ιφγνπ. Οη επηζηάηεο θαη νη 

θχιαθεο ρξεζηκνπνηψληαο ήπηνπο ιφγνπο, (φπσο ζπλέβε θαη ζην παξάδεηγκά καο) 

έπεηζαλ ηα πξνο δηφξζσζε αληηθείκελα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο εθάζηνηε δηαηαγέο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηνπο ηξνκάδνπλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θαηαλαγθαζηηθνχο 

ηξφπνπο, αιιά εηζάγνληαο ζηε ζπλείδεζή ηνπο ζπλαηζζήκαηα ππνηαγήο θαη επζχλεο. 

Έηζη ν ηξειφο δελ είλαη πηα ν εμφξηζηνο απφ ηελ πφιε, αιιά απηφο πνπ εμνξίδεηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ
130

. 

Έλα αθφκα κέζν κε βίαηεο ζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα άζπια θαη πνπ 

απηή ηε θνξά δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ιφγν, αιιά ηνλ πξνάγεη ππφξξεηα, είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ κε «ην βιέκκα ησλ άιισλ»
131

, ην νπνίν βιέκκα, 

σζηφζν, δηαθέξεη απφ ηα βιέκκαηα ζηελ θιαζηθή εγθάζεηξμε.  Δθεί ην βιέκκα δε 

ζηφρεπε ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, αιιά ζηελ ηεξαηφκνξθε εκθάληζή ηνπ σο ηξεινχ, 

ελψ ηψξα ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ αζχινπ, αιιάδεη κνξθή· ηψξα πηα ζηνρεχεη ζε κηα εηο 

βάζνο παξαηήξεζε ησλ αηφκσλ ζε θάζε φςε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ππάξρεη κηα γεηηλίαζε ηξεινχ θαη εμνπζίαο. Καη πάιη φκσο δελ 

ρηίδεηαη έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο αλάκεζά ηνπο, αθνχ ν ηξειφο εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεηαη σο μέλνο. Μάιηζηα ε κεηαρείξηζε απηή, πνπ ζεσξείηαη «επηφηεξε» 

ζε ζρέζε κε ηελ ηηκσξεηηθή πξνεγνχκελε, γηα ηνλ Foucault ίζσο λα είλαη αθφκε 

ρεηξφηεξε· θαη απηφ γηαηί δε βξίζθεη θακία δηαθνξά αλάκεζα «ζηελ αιπζίδα ζην πφδη 

θαη ζηα δεζκά ηεο ζπλείδεζεο»
132

. Μπνξεί ην βιέκκα λα κελ αλαδεηθλχεη ηελ 
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ηεξαηψδε επηθάλεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηξεινχ, αιιά δηεηζδχεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

ζην ζεκείν εθείλν φπνπ δηαρσξίζηεθε ν ηξειφο απφ ην ιφγν. Καη πάιη ινηπφλ 

θπξηαξρεί ν ιφγνο αιιά απηή ηε θνξά κε έλαλ έκκεζν ηξφπν, θαζψο ν ηξειφο 

«βιέπεηαη» θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ «ηνλ ηειεπηαίν αθηρζέληα ζηνλ θφζκν ηνπ 

ιφγνπ»
133

. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα πεξίεξγε ζχλδεζε ηνπ ιφγνπ κε ηε ζησπή· ελψ 

δειαδή νη εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν γηα λα κεηαηξέςνπλ 

αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο ηα πξνο εμέηαζε αληηθείκελά ηνπο, ελψ ν ηξφπνο ηνπο 

κνηάδεη ήπηνο θαη ζησπειφο, αθνχ ην εξγαιείν ηνπο είλαη απιψο θαη κφλν ην βιέκκα, 

παξαδφμσο θαηαθέξλνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ αιινηξησκέλσλ 

αηζζήκαηα ελνρήο, θαζηζηψληαο ηνπο έηζη παξάιιεια «θαη θαζαξά αληηθείκελα 

ζεάκαηνο θαη απφιπηα ππνθείκελα»
134

. ην ζεκείν απηφ ζπγθαηαιέγεηαη «ε αέλαε 

δίθε»
135

, ην ραξαθηεξηζηηθφ δειαδή ηνπ αζχινπ λα δηθάδεη ζπλερψο νπνηαδήπνηε 

πξάμε, ρσξίο ζηελ νπζία λα ηελ δηθάδεη· ε αέλαε δίθε ζπκίδεη έλαλ θαζξέθηε, πνπ 

κφιηο αληηθξχζεη ν αιινηξησκέλνο (επηζπκψληαο λα απνθχγεη ηελ επεξρφκελε 

ηηκσξία), θξίλεη ν ίδηνο ηηο πξάμεηο ηνπ, ψζπνπ λα θαηαζηνχλ πεηζήληεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα «αφξαην» δηθαζηήξην, αθνχ δελ ππάξρεη, αιιά 

είλαη παληαρνχ παξφλ ζην πλεχκα ηνπ παξάθξνλα. πλεπψο, ε εληχπσζή ηνπ φηη αλά 

πάζα ζηηγκή πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη φπσο πξέπεη (θνβνχκελνο θαη κφλν ηελ ηδέα 

ηεο ηηκσξίαο), ε ελνρή πνπ ηνλ έρεη θπξηεχζεη, απνδεηθλχεη φηη ε αέλαε δίθε έρεη 

πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο, φηη ε εμνπζία ηνπ αζχινπ (ρσξίο δαπαλεξά κέζα) έρεη απνβεί 

παξαγσγηθή θαη απνηειεζκαηηθή. 

Παξάιιεια, κία επηπιένλ δνκή, έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο ζεξαπείαο πνπ έρεη 

πξνζηεζεί ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ αζχινπ πιάη ζηνπο ιφγνπο θαη ζηα βιέκκαηα, 

απνηειεί θαη ην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ, ζρεηηθά κε ην νπνίν ν Foucault παξαζέηεη πσο 

ελψ ζηε δνθεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ηνλ 18
ν
 αηψλα, ν γηαηξφο είρε ήδε 

απνθηήζεη βαξχλνπζα ππφζηαζε, ηνλ επφκελν αηψλα, κε ηε δεκηνπξγία ησλ αζχισλ, 

ε παξνπζία ηνπ απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε κνξθή ζχζηαζήο ηνπο
136

. Καηαξράο, νη 

γηαηξνί είραλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα εηζάγνπλ κε ηε βνχιεζή ηνπο αζζελείο ζην 

άζπιν. Θεσξείην φηη κπνξνχζαλ λα απνκνλψζνπλ ηελ ηξέια, φρη γηαηί γλψξηδαλ γηα 

απηήλ, αιιά γηαηί ηελ εμνπζίαδαλ, ελζηαιάδνληαο έκκεζα ζηνπο αζζελείο 
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ζπλαηζζήκαηα ππαθνήο θαη ζεβαζκνχ. Ζ απζεληία ηνπο είρε πξνρσξήζεη ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε νη αζζελείο ππνηαζζφηαλ πιήξσο ζηηο δπλάκεηο ηνπο, αηζζάλνληαλ φηη ν 

γηαηξφο είρε ηε ζρεδφλ «ζαπκαηνπξγή», «δαηκνληθή»
137

 ηδηφηεηα -αλ φρη ηε ράξε-, λα 

ηνπο ζεξαπεχζεη. Θεσξνχζαλ πσο ε δχλακή ηνπ ήηαλ απφ θάπνπ αιινχ 

απνλεκεκέλε, ίζσο ήηαλ ζετθή, αθνχ θαηείρε ηε δπλαηφηεηα θαη ηε γλψζε λα 

δηαιχζεη ηηο λνεηηθέο ηνπο αιινηψζεηο.
138

 Με ηηο πεπνηζήζεηο απηέο, πνπ φκσο 

ελζηαιιάζζνληαλ κε δφιν ζην ππνζπλείδεην ηνπ ηξεινχ, δεκηνπξγείην κηα ζρέζε 

εμάξηεζεο, κηα ελφηεηα πνπ φκσο πθίζηαην κε θπξίαξρν ην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ 

απφ ηε κία πιεπξά θαη κε ην πιήξσο παξαδνκέλν πξφζσπν ηνπ αζζελή απφ ηελ άιιε. 

Γηα ην ιφγν απηφ -επεηδή δειαδή ε γλψζε ηνπ γηαηξνχ ινγαξηαδφηαλ σο κηα 

νινθιεξσκέλε επηζηήκε, σο «παληνγλσζία», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δξάζε ηνπ 

δελ δηέζεηε θαλ επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά- ν Foucault δελ ελζηεξληδφηαλ ηελ 

άπνςε φηη ε ηαηξηθνπνίεζε ηεο ηξέιαο απνηεινχζε ζπλάκα θαη πξφνδν· ην αληίζεην 

κάιηζηα: πίζηεπε πσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο ηαηξηθνπνίεζεο 

ήηαλ λα απνηξαπεί αθελφο ν θίλδπλνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ππνηηζέκελεο κφιπλζεο 

ζηηο πφιεηο, θαη αθεηέξνπ λα ζηεθζεί επηηέινπο κε επηηπρία ε επαλεηιεκκέλε 

πξνζπάζεηα ησλ ηδξπκάησλ λα ζπγθξνηεζνχλ νη ηξεινί σο ππνθείκελα εμνπζίαο θαη 

σο αληηθείκελα γλψζεο. 

ιε ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηε κνξθή ηνπ αζχινπ ζπκβαίλεη δηα ησλ 

αιεζψλ ιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ν Foucault έρεη αλαθεξζεί εθηελψο. Έρνπκε θαη πάιη 

ηε ζχκπιεμε δπλάκεσλ: απφ ηε κηα κεξηά ηε δχλακε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο γλψζεο θαη 

απφ ηελ άιιε ηε δχλακε ηνπ αιεζνχο ιφγνπ. Οη δπλάκεηο απηέο δηαπιέθνληαη θαη 

θαηαθέξλνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αηφκσλ, κε ηειηθφ ηνπο κέιεκα 

ηελ νινζρεξή ππνθεηκελνπνίεζή ηνπο. Ζ εμνπζία, απφ ηε κία, ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

αιεζείο ιφγνπο, θαη παξάγεη γλψζε. Ζ γλψζε, απφ ηελ άιιε, πξνζθέξεη νινέλα θαη 

πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο ζηελ εμνπζία θαη νη ιφγνη βξίζθνληαη πάληα έηνηκνη λα 

πξνζηεζνχλ είηε ζηε κία είηε ζηελ άιιε κνξθή ηεο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ε 

απαξαίηεηε απφδεημή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ζθνπφο ησλ αζχισλ είλαη λα 

επηβάιινπλ κηα θαζνιηθή εζηθή, εθθξαδφκελε κέζα ζε έλα θιίκα πεηζαξρίαο, ην 

νπνίν ζπληεξείηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο. Ζ ηξέια ινηπφλ 

απνηειεί ην πξψην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεη ν Foucault γηα λα επαιεζεχζεη ηελ 
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πξνβιεκαηηθή πνπ είρε ζέζεη εμ αξρήο· ην γεγνλφο δειαδή φηη αλάινγα κε ηελ 

ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν άλζξσπνο φρη 

απιψο θαζππνηάρζεθε, αιιά δεκηνπξγήζεθε εθ λένπ κέζα απφ ηα ζηξαηεγηθά 

παηρλίδηα ηεο εμνπζίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο. Άξα ην πξαγκαηηθφ επίθεληξν 

ησλ κειεηψλ ηνπ -ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή απηή πεξίπησζε ηεο ηξέιαο- 

δελ είλαη ηα ζπζηήκαηα γλψζεο θαη εμνπζίαο, αιιά ην ίδην ην ππνθείκελν: ην πψο 

απηφ, δηακέζνπ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, θαηέιεμε λα παξαρζεί ζηα «ρέξηα» ηνπο, 

θαηέιεμε λα γίλεη ην ζπγθξνηνχκελν αληηθείκελφ ηνπο, κε βξίζθνληαο άιιε δηέμνδν 

απφ ηελ ηξέια πνπ ηνπ επηβιήζεθε. Πψο κε ιίγα ιφγηα ην ππνθείκελν κεηαηξάπεθε 

ζε απηφ ην «Άιιν»
139

 πνπ ήηαλ ζπλάκα ηφζν «κέζα» ζηνλ πνιηηηζκφ φζν θαη «έμσ» 

απφ απηφλ, θαη πψο απηφο ην έζεζε, ην δηαθνξνπνίεζε θαη ηειηθά ην απέθιεηζε. Σν 

«Άιιν» είλαη ην δηαθνξεηηθφ, απηφ πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηελ νκνηφηεηα πνπ ζπλέρεη 

ηηο θνηλσλίεο, θαη γη’ απηφ παξαγθσλίδεηαη. Απνηειεί, κε κηα θνπθσηθή ιέμε, ηελ 

«εηεξνηνπία»
140

 ηνπ πνιηηηζκνχ, ε νπνία παξεθθιίλεη απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα, απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πιέγκα απαηηήζεσλ, γη’ απηφ θαη δηψθεηαη. Απηφ ην «δηαθνξεηηθφ» 

είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηξέια θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη· νη απνθιίζεηο 

ηεο θαη νη εγθιεηζκνί ηεο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ χπαξμε ελφο πεδίνπ πνπ ζην έλα 

ηνπ άθξν πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηελ «ηαμηλνκεηηθή ηαπηνπνίεζε»
141

 

θαη ζην άιιν ηνπ άθξν ηελ εηεξνγέλεηα. 

Σν δήηεκα πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ φιε αλάιπζε γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

ηξέιαο επηβεβαηψλεη ηε ζέζε ηνπ Foucault ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε θάζε ηζηνξηθή 

ζπγθπξία, νη ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ έλα ζέκα κεηαηνπίδνληαη. Οη 

πξαγκαηηθφηεηεο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δελ παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο, αιιά δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην. Σα πεδία γλψζεο δηεπξχλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα δηεπξχλνληαη θαη 

ηα αληηθείκελά ηνπο
142

. Γη’ απηφ θαη ε ηξέια θαηά θαηξνχο έρεη αληηκεησπηζηεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο· ππήξραλ πεξίνδνη πνπ νη θνηλσλίεο ηελ αληηκεηψπηδαλ κε 

ζαπκαζκφ θαη δένο, έβξηζθαλ ζε απηήλ ην αλνίθεην πνπ ηνπο ήηαλ παξάιιεια ηφζν 

νηθείν θαη ηφζν απαξαίηεην ψζηε νη ίδηεο λα νξίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο, «πγηή», εαπηφ· 

άιιεο πάιη ζπλαληνχζαλ ζην πξφζσπφ ηεο κηα θηελψδε κνξθή πνπ ηνπο πξνθαινχζε 

                                                             
139
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140

Foucault, «Άλλοι χϊροι» ςτο Ετεροτοπίεσ και Άλλα Κείμενα, ς.262. 
141

Σταυρίδθσ, Ο Χϊροσ τθσ Σάξθσ και οι Ετεροτοπίεσ: Ο Φουκϊ ωσ Γεωγράφοσ τθσ Ετερότθτασ. 
142Foucault, «Δομιςμόσ και Μεταδομιςμόσ» ςτο Ετεροτοπίεσ και Άλλα Κείμενα, ς.178. 



49 
 

ηξφκν θαη γη’ απηφ πξνζπαζνχζαλ λα ηελ εμνπδεηεξψζνπλ. Απηφ πνπ ίζσο ήζειε λα 

δείμεη ν Foucault, δελ ήηαλ ε ηζηνξία ηεο ηξέιαο θαζ’ εαπηήλ, αιιά ε ηζηνξία ηεο 

ηξέιαο σο ζπκπιήξσκα ηνπ ιφγνπ, ελφο ιφγνπ πνπ «θξάηεζε ζε απφζηαζε ηελ 

ηξέια, γηα λα κπνξέζεη ρσξίο θηλδχλνπο λα ηελ θπξηεχζεη ζαλ έλα αληηθείκελν 

θαζαξηζκέλν απφ θάζε έιινγε ππνθεηκεληθφηεηα»
143

. Ο ιφγνο απηφο εμειίρζεθε ζηελ 

εκθάληζε ηεο ςπρηαηξηθήο, άξα απηφ πνπ θαηά βάζνο εξεπλά ν Foucault είλαη ε 

παξάιιειε αλάπηπμε ηεο ηξέιαο θαη ηνπ ςπρηαηξηθνχ ιφγνπ, ην γεγνλφο φηη 

«ζπζηάζεθαλ ε κία αληίθξπ ζηελ άιιε, ε κία γηα λα αηρκαισηίζεη ηελ άιιε»
144

. 

Γηαπηζηψλνπκε έηζη πσο ε έλλνηα ηεο ηξέιαο θαηέζηε αληηθείκελν ζηνραζκνχ ζε 

πνιχ δηαθνξεηηθέο βάζεηο αλά επνρή, θαη πσο νη ιφγνη νη νπνίνη είλαη απνηεινχλ ηα 

ηζηνξηθά a priori, είλαη απηνί πνπ ελ ηέιεη ξπζκίδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο 

πνπ αζξνίδνληαη ζηελ πνξεία ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, ή, αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο πνπ ελδεηθλχνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο ζέζεηο
145

. Ζ Ηζηνξία 

ηεο Σξέιαο ζηελ Κιαζηθή Δπνρή ινηπφλ αθνξά θαη πάιη κηα έλσζε, κηα ζχλδεζε, ηεο 

εμνπζίαο, ηεο γλψζεο θαη ησλ αιεζψλ ιφγσλ ε νπνία δελ επηηξέπεη θακία ειεπζεξία 

σο πξνο ηε ζχζηαζε ηνπ εαπηνχ, ε νπνία δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην ζηελ χπαξμε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, αθνχ δηαζέηεη ην απζαίξεην δηθαίσκα λα νξίδεη «πνηνο είλαη ηξειφο 

θαη πνηνο άξξσζηνο»
146

. 

2.2. Σν παξάδεηγκα ηνπ Πηέξ Ρηβηέξ 

Ο Πηέξ Ρηβηέξ, έλαο λένο αγξφηεο, ζηνλ νπνίν ν Foucault αθηέξσζε έλα απφ 

ηα βηβιία ηνπ, δηέπξαμε έλα ηξηπιφ θφλν, ζθνηψλνληαο ηε κεηέξα ηνπ, ηελ αδεξθή 

ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ. Σν θεληξηθφ δήηεκα ζην νπνίν εζηηάδεη ην ελ ιφγσ βηβιίν, 

είλαη ην ππφκλεκα πνπ ζπλέηαμε ν λεαξφο, φληαο κεηέπεηηα εγθιεηζκέλνο ζε ίδξπκα, 

γηα λα εμεγήζεη ηνπο θφλνπο ηνπ. Δθεί αλαπηχζζεη ην ηζηνξηθφ πνπ ηνλ νδήγεζε λα 

ζθεθηεί αξρηθά ην ζάλαην ησλ ζπγγελψλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ θέξεη εηο 

πέξαο
147

. ην βηβιίν επίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιφγνη ησλ δηαθφξσλ 

εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ, νη ζρεηηθέο ηνπο αλαιχζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ρηβηέξ. 

Ο Ρηβηέξ δίραζε ηελ δηθαζηηθή θαη ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα, φκσο παξάιιεια, θαη 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ δηραζκνχ, ηηο ψζεζε λα θηάζνπλ ζε κηα θνξχθσζε σο πξνο ηνπο 
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ηξφπνπο δηαηχπσζεο ησλ απφςεψλ ηνπο, κέζσ αθαηαπφλεησλ αλαιχζεσλ. Απηφο 

ίζσο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Foucault έγξαςε ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν· γηα 

λα αλαδείμεη πψο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αηφκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα 

παηρλίδηα ησλ εμνπζηαζηηθψλ ιφγσλ. Ίζσο ινηπφλ επηδεηνχζε λα παξνπζηάζεη φιεο 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κε ζθνπφ λα επηηαρχλνπλ ηελ δηείζδπζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Χζηφζν ν ιφγνο κπνξεί λα κελ 

ήηαλ κφλν απηφο· επεηδή, παξά ην γεγνλφο φηη αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε ην 

παξάδεηγκα ηνπ Ρηβηέξ, νη θπξίαξρνη ιφγνη δελ θαηάθεξαλ λα εμεγήζνπλ ην θείκελν 

πνπ ζπλέγξαςε ν λεαξφο ζηε θπιαθή θαη έηζη δελ γλψξηδαλ ζε πνηα θαηεγνξία λα ηνλ 

θαηαηάμνπλ, ζηνπο παξάθξνλεο, ζηνπο εγθιεκαηίεο, ή ζε θάηη κε αλζξψπηλν. Μπνξεί 

ινηπφλ ν Foucault λα ήζειε θαη πάιη λα αλαδείμεη, κέζα απφ κηα ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε απηή ηε θνξά, ηελ νηνλεί θαηάξγεζε ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο απφ ηνπο 

ιφγνπο θαη ηηο πξαθηηθέο
148

.  

Ο Foucault δελ επηζπκνχζε λα πξνρσξήζεη ζε κία θαηλνχξηα, αλάκεζα ζηηο 

ήδε επάξηζκεο, ςπραλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιφγνπ ηνπ Ρηβηέξ, δελ επεδίσθε λα 

γξάςεη κηα ζεηξά ιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ηφζν αληηηίζεην θαη ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζε 

παηρλίδηα θπξηαξρίαο· αληηζέησο, κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ, πξνζπάζεζε λα εθζέζεη θαη 

λα θαηαζηήζεη επξέσο θαηαλνεηνχο (σο κηα αθφκε πξνζπάζεηα αγψλα) φινπο ηνπο 

κεραληζκνχο εμνπζίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο: 

θαη ηελ άπνςε ηνπ αγξνηηθνχ γηαηξνχ πνπ αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ην πξφζσπν 

ηνπ Ρηβηέξ, θαη ηε δήισζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ αζχινπ, φπσο επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ 

αλαθνξψλ δηαθφξσλ ζπνπδαίσλ ςπραλαιπηψλ θαη ηαηξνδηθαζηψλ ηεο επνρήο
149

. Οη 

ιφγνη φκσο δε ζηακαηνχλ εθεί· δεκηνπξγείηαη έλα νιφθιεξν πθάδη πνπ πεξηιακβάλεη 

εθηφο απφ ηνπο «πςεινχο» ιφγνπο ηνπ εηξελνδίθε, ηνπ εηζαγγειέα, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλφηεηαο ησλ αγξνηψλ, ηνπ 

εθεκέξηνπ θαη ηνπ θνηλνηάξρε. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε εμνπζία πξνβάιιεηαη, θαη 

εδψ, κε βάζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηελ φξηζε ν Foucault:  σο πιέγκα, σο 

αιπζίδα, ε νπνία δελ βξίζθεηαη ζε θάπνην θέληξν, αιιά ελππάξρεη ζε θάζε κηθξφ 

θνηλσληθφ θνξέα, θαη δηαπιέθεη ελ ηέιεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Καη 

κάιηζηα, νη ιφγνη απηνί, πνπ ζηεγάδνπλ θάζε εμνπζηαζηηθή πιεπξά ηεο θνηλσλίαο, 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή αληηπαξάζεζε θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ αληίπαιν αγψλα, αθνχ νη 
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δηραζκνί γηα ηνλ θνληά δε ζηακαηνχλ πνηέ. Οη γηαηξνί απφ ηε κεξηά ηνπο πξνζπαζνχλ 

λα αλαδείμνπλ κηα κνξθή ηξέιαο ζην λεαξφ, θαη απνδεηνχλ λα ηνλ εγθιείζνπλ ζε 

ίδξπκα εθ’ φξνπ δσήο. Οη δηθαζηέο, απφ ηελ άιιε, ειπίδνπλ λα πξνβάιινπλ ηε 

δηαχγεηα ηνπ λεαξνχ θαη λα ηνλ ηηκσξήζνπλ σο έλαλ θνηλφ εγθιεκαηία ζηνλ νπνίν 

αξκφδεη ν ζάλαηνο. Ζ θνηλφηεηα ησλ αγξνηψλ ζεσξεί ηνλ Ρηβηέξ κε θαλνληθφ: κηα 

θπζηνγλσκία μέλε πξνο ηελ θνηλσλία ηνπο. Σέινο, ππάξρεη βεβαίσο ν ίδηνο ν Ρηβηέξ, ν 

νπνίνο άιινηε επηρεηξεί λα δηαθαλεί ζηα κάηηα φισλ σο παξάθξνλαο θαη άιινηε -κε 

κπνξψληαο λα αληέμεη ην ςέκα ηνπ- λα ηνπο εμεγήζεη ηηο αηηίεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζην 

έγθιεκα θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα ηηκσξεζεί αλαιφγσο. Άξα, κε ηα ιφγηα ηνπ 

Foucault, «αλ απνθαζίζακε λα δεκνζηεχζνπκε απηά ηα ληνθνπκέληα πηζηεχσ φηη ην 

θάλακε γηα λα δείμνπκε ηελ πνξεία απηψλ ησλ αγψλσλ, γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηηο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο δηακάρεο, γηα λα δείμνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

ιφγσλ σο φπισλ επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ κάζεζεο θαη 

εμνπζίαο»
150

. Καη πάιη ινηπφλ βξηζθφκαζηε ζην θέληξν ηνπ δίπνινπ γλψζεο θαη 

εμνπζίαο, πνπ ηφζν απαζρφιεζε ηνλ Foucault ζε φια ηνπ ηα έξγα, κε ηε γλψζε απφ 

ηε κία πιεπξά λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο κέζα απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο 

ιφγνπο, κε ηελ εμνπζία απφ ηελ άιιε λα αζθεί ηελ θπξηαξρία ηεο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηνπ «είλαη» θαη κε ηελ ελ γέλεη δηαπινθή ηνπο. 

Ο ίδηνο ν Ρηβηέξ αξρηθά ηζρπξίζηεθε πσο ήηαλ παξάθξσλ, θαη φηη έιαβε ηελ 

εληνιή λα δηαπξάμεη ηνλ ηξηπιφ θφλν απφ ηνλ ζεφ θαη ηνπο αγγέινπο· αηηηνιφγεζε 

ηελ εμήγεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα ρσξίσλ ηεο Βίβινπ. Γελ ήζειε λα δείμεη 

κεηαλησκέλνο, γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνίεζε ην ζεφ σο άιινζί ηνπ, γη’ απηφ απην-

παξνπζηάζηεθε σο απιφ εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ δηαηαγψλ ηνπ. Χζηφζν, ζηε 

ζπλέρεηα ηεο αλάθξηζεο, παξαδέρηεθε πσο ην έγθιεκά ηνπ δε ζρεηηδφηαλ θαζφινπ κε 

ηελ παξάλνηα, θαη πσο ν ηζρπξηζκφο πεξί απηήο πξνέθπςε επεηδή πξάγκαηη 

επηζπκνχζε νη δηθαζηηθέο αξρέο λα πηζηέςνπλ φηη ήηαλ παξάθξνλαο. Οκνιφγεζε 

ινηπφλ πσο ζθφπηκα ζθφησζε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ, ηε 

κεηέξα ηνπ θαη ηελ αδεξθή ηνπ αθελφο επεηδή βαζάληδαλ ηνλ παηέξα ηνπ, θαη ηνλ 

αδεξθφ ηνπ αθεηέξνπ (ε εμήγεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ νπνίνπ ζπγθινλίδεη) επεηδή, κε ηα 

ιφγηα ηνπ, «πίζηεπα φηη ν παηέξαο, παξά ηε θξίθε πνπ ζα έλησζε, ζα κε ιππφηαλ, αλ 

κάζαηλε φηη πέζαηλα γη’ απηφλ. Ήμεξα πσο ν παηέξαο αγαπάεη πνιχ απηφ ην κηθξφ πνπ 

έδεηρλε ηφζε εμππλάδα, ψζηε αληί λα ιππεζεί, ζα ραηξφηαλ κε ην ζάλαηφ κνπ. Αλ δελ 
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έλησζε θαζφινπ ζιίςε γηα κέλα, ζα ήηαλ πην επηπρηζκέλνο»
151

. Ο κνλαδηθφο θφβνο 

ηνπ λεαξνχ, ε κνλαδηθή ηνπ έγλνηα ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ παηέξα ηνπ. «Σα βάζαλά 

ηνπ κε ζπγθηλνχζαλ. Ζ θαηάπησζε πνπ παξνπζίαδε, ν δηραζκφο κέζα ηνπ, νη 

ζπκθνξέο πνπ ηνλ ρηππνχζαλ δηαξθψο, κε άγγηδαλ βαζηά. Γε ζθέθηεθα θαζφινπ ηηο 

αξρέο πνπ ππαγνξεχνπλ ην ζεβαζκφ πξνο ηε κεηέξα, ηνλ αδεξθφ θαη ηελ αδεξθή. 

Έβιεπα ηνλ παηέξα κνπ ζαλ λα είλαη ζε ρέξηα βαξβάξσλ, αλάκεζα ζε ιπζζαζκέλνπο 

ζθχινπο, ελάληηα ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ φπια»
152

. Οη παξάιιειεο 

ζθέςεηο ηνπ αθνξνχζαλ φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πέζαλαλ γηα ηδαληθά, είηε 

γηα ηελ παηξίδα ηνπο είηε γηα ηνλ βαζηιηά ηνπο, θαη δηεξσηάην πψο «απηνί νη 

άλζξσπνη πέζαλαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ θάπνηνλ πνπ νχηε θαλ ήμεξαλ νχηε ηνπο 

ήμεξε, θάπνηνλ πνπ δελ ηνπο είρε ζθεθηεί πνηέ. Δγψ ζα πεζάλσ γηα λα ιπηξψζσ έλαλ 

άλζξσπν πνπ κε πεξηβάιιεη κε ηελ αγάπε ηνπ θαη ηε ζηνξγή ηνπ»
153

. Δίλαη θαλεξφ 

πσο ν λεαξφο Ρηβηέξ ακθηηαιαληεπφηαλ  κεηαμχ ησλ φζσλ πξέζβεπε ην ζχζηεκα 

δηθαηνζχλεο ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη ηεο πεγαίαο ηνπ αλάγθεο λα ζψζεη ηνλ παηέξα ηνπ 

απφ ηηο θαθνπρίεο ζηηο νπνίεο ηνλ ππέβαιαλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Βξηζθφηαλ ζηε κέζε ελφο δίπνινπ, πνπ ζηε κία ηνπ άθξε είρε ηελ ζσηεξία ηνπ 

αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ζηελ άιιε ηνπο εμνπζηαζηηθνχο λφκνπο. Ο Ρηβηέξ, 

ζπιινγηδφκελνο θαη ηηο δχν πιεπξέο, ηειηθά απνθάζηζε ζπλεηδεηά θαη έρνληαο ζε 

πιήξε εγξήγνξζε ηε ινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία, λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Γελ ηνλ θπξίεπζε θάπνηα ηξέια, δελ νδεγήζεθε απφ θαλέλαλ ζεφ· αληηζέησο 

αλέιπζε φια ηα δεδνκέλα θαη θαηαζηάιαμε λα θάλεη φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ 

ψζηε λα ιπηξσζεί ν παηέξαο ηνπ. Μηα ηέηνηα απφθαζε, φζν θαη αλ δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηα θνηλά πξφηππα θαη ηελ ηππηθή δηθαζηηθή λνκνζεζία, δε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πξάμε παξαλντθή· φηαλ έρεη επηηειεζηεί κηα δηαδηθαζία ζθέςεο ε νπνία 

έρεη ινγηθή ζπλέρεηα θαη θξηηήξηα, δε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ πεπνίζεζε 

παξαθξνζχλεο. θιεξήο θαη βίαηεο πξάμεο λαη, φκσο φρη παξαθξνζχλεο.  

Αθφηνπ ινηπφλ ν Ρηβηέξ δηέπξαμε ην έγθιεκά ηνπ, πέξαζε απφ δηάθνξα 

ζηάδηα. Αξρηθά κε κπνξψληαο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ ηξηπιφ θφλν ηνπ, ν νπνίνο 

ηνπ θάληαδε ζαλ φλεηξν, θπξηεχζεθε απφ ζπλαηζζήκαηα κεηάλνηαο θαη ελνρήο θαη 

απφ κία έληνλε αλάγθε λα απηνθηνλήζεη. Απνθαινχζε ηνλ εαπηφ ηνπ «ηέξαο»
154

, 
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σζηφζν, παξά ην ζπκφ ηνπ, δελ κπφξεζε λα ζθνησζεί. Έηζη πεξίκελε θαξηεξηθά ηελ 

ηηκσξία ηνπ απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία. Μάιηζηα ζην ππφκλεκα πνπ ζπλέηαμε 

έγξαθε φηη «βηαδφηαλ λα πεζάλεη»
155

. Δίρε πάξεη κηα ηξνκεξή απφθαζε θαη ηελ είρε 

εθηειέζεη· είρε ζθνηψζεη ηε κεηέξα ηνπ, ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ, φκσο 

γλψξηδε θαιά ηη έθαλε· γλψξηδε φηη απαμίσλε ηνπο λφκνπο ηεο εζηθήο, φκσο ήηαλ 

βέβαηνο πσο κε απηνχο ηνπο θφλνπο ζα εμαζθάιηδε ηελ εζπρία θαη ηε γαιήλε ηνπ 

παηέξα ηνπ, θαη απηή ε γαιήλε απνηεινχζε γηα ηνλ ίδην επαξθέο θίλεηξν ψζηε λα 

ζπλερίζεη. ιν ην θείκελν ηνπ λεαξνχ είλαη έλα ζπγθξνηεκέλν θείκελν, γξακκέλν 

ζηε θπιαθή, ην νπνίν παξνπζηάδεη εθηελψο θάζε ζθέςε ηνπ, θάζε άγρνο, θάζε ζπκφ 

θαη θάζε κεηακέιεηά ηνπ. Απνηειεί, ην ίδην ην θείκελν, ηελ κεγαιχηεξε απφδεημε φηη 

δελ επξφθεηην γηα κηα ηξειή χπαξμε, αιιά γηα έλα λέν πνπ πξνέβε ζε κηα πξάμε -

ζθνπφο ηεο εξγαζίαο καο δελ είλαη λα ραξαθηεξίζεη ηελ πξάμε θαζ’ εαπηήλ, γη’ απηφ 

θαη δελ πξνβαίλνπκε ζε ραξαθηεξηζκνχο- θάησ απφ ζπλζήθεο πεξηζπιινγήο θαη 

ππνινγηζκνχ.  

Χζηφζν ην ζχλνιν ησλ εμνπζηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε είρε δηαθνξεηηθή άπνςε. Οη πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην πξφζσπν ηνπ 

Ρηβηέξ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ ζρεηηθέο κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Οη ιφγνη πνπ 

θπθινθνξνχζαλ γηα απηφλ, επηζήκαηλαλ κηα πλεπκαηηθή αιινηξίσζε ε νπνία 

πξνυπήξρε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Μηα πλεπκαηηθή 

αιινηξίσζε ε νπνία εληάζεθε, θαη νδήγεζε ηειηθά ηνλ «θξελνβιαβή» ζηελ δηάπξαμε 

ηνπ θφλνπ
156

. Κπξηαξρνχζε γεληθφηεξα ε ηδέα φηη επξφθεηην γηα έλαλ παξάμελν 

άλζξσπν, θνηλσληθά αδέμην θαη απνζπαζκέλν απφ ηνπο λφκνπο ηεο θνηλφηεηαο. 

Μάιηζηα αλαθέξνληαλ ζηελ ζπλνιηθή θηγνχξα ηνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

βιέκκα ηνπ, απφ ην νπνίν δελ ζπκπέξαηλαλ πσο ζρεηηδφηαλ κε ηελ θαλνληθφηεηα. 

Αληηζέησο δηέβιεπαλ ζε απηφ θάηη αζπλήζηζην, θάηη πνπ ζχκηδε ηξέια
157

. Σα 

παξαδείγκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφδεημε ηεο πλεπκαηηθήο αιινίσζεο ηνπ 

λεαξνχ Ρηβηέξ είλαη αδηάθνπα, θαη νη ιφγνη νινέλα θαη πιεζαίλνπλ. Γηαζέηνπκε 

αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θξαπγέο ζηηο νπνίεο μεζπνχζε ην παηδί, θνξέο πνπ θπιηφηαλ 

ζηα ρψκαηα, θαη άιιεο πνπ πξνέβαηλε ζε αιιφθνηεο ρεηξνλνκίεο. Δκκέλνληαο ζε 

ηέηνηνπ ηχπνπ παξαδείγκαηα νη εμνπζηαζηηθέο κνξθέο ηνλ εληάζζνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

ηξειψλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο δηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο κε ηηο αληίζηνηρεο άιισλ ςπρηθά 
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αζζελψλ, ψζηε λα απνδείμνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ιφγσλ 

επηδηψθεη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ, γη’ απηφ θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ αληιεί αθνξνχλ 

άζπια. Παξαπέκπνπλ ζε κηα ππνζεηηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζε έλα 

θξελνθνκείν· «αλ δείμνπκε ζε έλαλ επηζθέπηε, έλαλ αζζελή ν νπνίνο κηιά ζπρλά 

κφλνο ηνπ, ζπλνκηιεί κε ην δηάβνιν, θνβάηαη φηη αλ πιεζηάζεη ηηο γπλαίθεο ζα ηηο 

κνιχλεη κε ξνέο πνπ βγαίλνπλ απφ ην ζψκα ηνπ. Αλ ηνπ πνχκε πσο φηαλ ν αζζελήο 

ήηαλ ειεχζεξνο, έθνβε ηα ιάραλα πηζηεχνληαο φηη θφβεη θεθάιηα αλζξψπσλ, φηη είρε 

ζηελ ηζέπε ηνπ θαξθηά θαη ζθπξί γηα λα ζηαπξψλεη ηνπο βαηξάρνπο, φηη κηα κέξα 

έδεζε ηα πφδηα ελφο παηδηνχ ζην ηζηγθέιη πάλσ απφ ηε θσηηά θαη φηη ζην ρσξηφ ηνπ 

ηνλ έιεγαλ ηξειφ, ειίζην, δψν, φπνηνο θαη αλ ήηαλ ν επηζθέπηεο δε ζα έιεγε φηη απηφο 

ν άλζξσπνο έρεη ηα ινγηθά ηνπ. Καλέλαο δηθαζηηθφο δε ζα απνθάζηδε λα ηνλ βγάιεη 

απφ ην άζπιν»
158

. Με απηή ηελ ππνηηζέκελε ζπδήηεζε απηφ πνπ ζέινπλ λα 

απνδείμνπλ είλαη ε παξάλνηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία δελ ρξίδεη θπιάθηζεο ή ζαλαηηθήο 

πνηλήο, αιιά εγθιεηζκνχ. Δλφο επ’ άπεηξνλ εγθιεηζκνχ πνπ ζα ζηνρεχζεη κέζα απφ 

εηδηθέο ηερληθέο ζηελ νκαινπνίεζε ηνπ λεαξνχ.  

Τπήξρε βέβαηα θαη κηα κηθξή κεξίδα ιφγσλ ε νπνία δελ ζπκκεξηδφηαλ ηελ 

ζρεηηθή αληίιεςε ηεο παξαλντθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Ρηβηέξ. Έλαο απφ ηνπο 

γηαηξνχο απνηειεί παξάδεηγκα ηνπ αληίζεηνπ απηνχ πφινπ, δηφηη πξνβάιιεη δχν 

ιφγνπο πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ δηαπίζησζε ηεο πάζεζεο ηεο θξελνβιάβεηαο. Ο 

πξψηνο ιφγνο αθνξά ηα θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ππέβαιαλ ηνλ Ρηβηέξ θαη ν δεχηεξνο ην γεγνλφο φηη ε πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ δελ 

κπνξεί λα εληαρζεί ζε θακία απφ ηηο ππάξρνπζεο λνζνγξαθηθέο θαηεγνξίεο
159

. 

Δπηπιένλ, έλαο αθφκε ιφγνο πνπ απνκαθξχλεη ηνλ λεαξφ απφ ηηο θαηεγνξίεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο ν ίδηνο αηζζαλφηαλ ελνρηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

εγθιεκαηηθέο ηνπ πξάμεηο. πσο ήδε αλαθέξακε, ν Πηέξ Ρηβηέξ, πξνηνχ εθηειέζεη 

αιιά θαη αθφηνπ εθηέιεζε ην έγθιεκα, θπξηεπφηαλ απφ αηζζήκαηα δηζηαγκνχ θαη 

κεηάλνηαο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά αξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ πσο γλψξηδε θαιά ην 

ζρέδην πνπ ζα έβαδε ζε εθαξκνγή, πσο είρε πιήξε ζπλείδεζε ησλ φζσλ έθαλε. Γη’ 

απηφ θαη ε ιχζε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ δελ ήηαλ ν εγθιεηζκφο, αιιά ε θαηαδίθε.  

Καη ελψ ινηπφλ ην ζψκα ησλ ελφξθσλ ζπκθσλεί ζηελ ρσξίο ειαθξπληηθά θαηαδίθε 

ζε ζάλαην ηνπ λεαξνχ θνληά, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα κεξίδα απηψλ, πνπ 
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δηαβιέπεη ζεκάδηα θξελνβιάβεηαο· «αλαγλσξίδνπκε φηη ππέθεξε ηα πάλδεηλα 

βιέπνληαο ηνλ παηέξα ηνπ πνπ ηφζν αγαπνχζε λα ππνθέξεη, πξάγκα ην νπνίν 

ζπλέβαιιε θαηά πνιχ ζηε δηαηαξαρή ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ε νπνία 

άιισζηε ήηαλ πάληα ειαηησκαηηθή»
160

. Έηζη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

κεηαβάιιεηαη θαη πάιη, θαζψο κε βάζε ηνλ λνκηθφ θψδηθα, αλ ν δξάζηεο βξίζθεηαη 

ζε παξαλντθή θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο, ηφηε απηή δε ζπληζηά 

θαθνχξγεκα
161

. Ζ ηξέια ηνπ ινηπφλ ππεξβαίλεη ηελ ηηκσξία πνπ ηνπ αξκφδεη θαη αληί 

λα ηνλ ζαλαηψζνπλ σο θαηεγνξνχκελν, ηνλ εγθιείνπλ ζε ίδξπκα, κέζα ζην νπνίν θαη 

απηνθηνλεί. 

Αθφκε θαη κεηά ηελ απηνθηνλία ηνπ Ρηβηέξ, νη ιφγνη γχξσ απφ ην πξφζσπφ 

ηνπ δε ζηακάηεζαλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πφζν απαζρφιεζε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. Οη αλαθνξέο ζηελ ηξέια ηνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, 

παξαπέκπνληαο ζηε δσή ηνπ ζην ίδξπκα. Δθεί ν Ρηβηέξ απεηινχζε ηελ πεηζαξρηθή 

εμνπζία πσο αλ δελ ηνλ απνκνλψζεη, ζα ζθνηψζεη φινπο ηνπο ηδξπκαηίεο. Καη ελψ ε 

απεηιή απηή θάληαδε ζηα κάηηα ηεο σο κηα αθφκε εθδήισζε ηεο θξελνβιάβεηάο ηνπ, 

δελ ήηαλ παξά κηα απφπεηξα ηνπ λένπ λα βξεη ηελ επθαηξία λα δψζεη ηέινο ζηε δσή 

ηνπ. Ο Πηέξ Ρηβηέξ έπαημε ην παηρλίδη ησλ κνξθψλ ηεο εμνπζίαο, αθνινχζεζε ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο, θαη κίιεζε κε ηνπο ιφγνπο ηνπο. Κη έηζη πιάλεςε θάζε κνξθή ηεο 

εμνπζίαο, θαη θαηάθεξε λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ: λα ζεσξεζεί παξάθξσλ θαη λα 

θαηαθέξεη, ελ ηέιεη, λα απηνθηνλήζεη. Ο Ρηβηέξ μέθπγε απφ ηελ θνηλή κνίξα πνπ είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ. Ξέθπγε γηαηί ηελ 

θνίηαμε θαηά πξφζσπν, γηαηί κίιεζε γηα απηήλ, θαη γηαηί πξνζπάζεζε θαη θαηφξζσζε 

λα ηελ αιιάμεη. «Σν γέιην ηνπ κπνξεί λα θάληαδε ειίζην, ε νκνινγία ηεο πξάμεο ηνπ 

κπνξεί λα ζπλέβε ήζπρα»
162

, φκσο ν ίδηνο θψλαμε. Φψλαμε γηα φια φζα ηνλ έπληγαλ, 

θψλαμε κπξνζηά ζε θάζε κηθξή εμνπζηαζηηθή αξρή, θαη άιιαμε ηελ δσή ηνπ. Γελ 

είκαζηε αξκφδηνη λα θξίλνπκε ηελ αιιαγή θαζ’ εαπηήλ, φκσο δε κπνξνχκε θαη λα ηελ 

ακθηζβεηήζνπκε, γηαηί ν λεαξφο, ελψ ζα κπνξνχζε ππνκέλνληαο λα είλαη έλαο απφ 

ηνπο πνιινχο αλψλπκνπο αγξφηεο ελφο μεραζκέλνπ απφ ηελ θνηλσλία ρσξηνχ, ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ε θενπδαξρηθή θαη ε εθθιεζηαζηηθή εμνπζία γηα λα 
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εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, αιιά θαη’ νπζίαλ ηνπο ζεσξνχλ θάηη ζαλ «δψα»
163

, 

θαηέιεμε λα ζηαζεί ελάληηα ζε θάζε θινηφ, θάζε λφκν, θάζε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη 

λα γίλεη «θάηη»: λα γίλεη ν εαπηφο ηνπ. ην ζεκείν απηφ καο εθπιήζζεη ε εηξσλεία 

πνπ εθπεγάδεη απφ ηελ πεξηγξαθφκελε θαηάζηαζε, φπνπ απφ ηε κηα κεξηά ε εμνπζία 

ησλ γηαηξψλ θαη ησλ δηθαζηψλ ζεσξεί ηνπο αγξφηεο δψα, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά 

απηά ηα «δψα», αζθνχλ ηε δηθή ηνπο εμνπζία ζε έλαλ φκνηφ ηνπο, παξακεξίδνληάο 

ηνλ απφ ηελ θνηλσλία ηνπο θαη βιέπνληάο ηνλ ζαλ άγξην δψν, ζαλ θαθή θχζε. Ο 

Ρηβηέξ φκσο δελ ήηαλ απηφ· αληίζεηα ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Foucault «μέξνπλ φηη γηα λα πάξνπλ ην ιφγν θαη λα αθνπζηνχλ, πξέπεη λα ζπζηάζνπλ 

ηε δσή ηνπο, λα ζθνηψζνπλ θαη λα πεζάλνπλ»
164

. Καη φινη απηνί νη ζάλαηνη έρνπλ 

έλαλ θαη κφλν ζηφρν· λα ζπκβεί θάηη, κηα αλαηαξαρή, έλαο έληνλνο θιπδσληζκφο ν 

νπνίνο ζα βνεζήζεη ζηελ θηλεηνπνίεζε, ζην λα πάςεη ν θφζκνο λα είλαη ζηάζηκνο. 

ινη νη ιφγνη ινηπφλ πνπ πξνέθπςαλ γχξσ απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Πηέξ 

Ρηβηέξ πνπ ζθφησζε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ, είλαη κηα 

αθφκε εθδήισζε ησλ κνξθψλ εμνπζίαο, φπσο καο ηηο έρεη παξνπζηάζεη ν Foucault. Ζ 

ηαηξηθή γλψζε θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία δεκηνπξγνχλ κηα αληηπαξάζεζε αιεζψλ 

ιφγσλ, ψζηε λα απνθαζίζνπλ ηειηθά πψο ζα επηβιεζνχλ ζηελ αηνκηθφηεηα. Ζ 

απφθαζε δειαδή έρεη επηηειεζηεί· ν Πηέξ Ρηβηέξ δελ ζα αληηκεησπίδεηαη πηα σο έλαο 

«θαλνληθφο» άλζξσπνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ· ζα ζεκαδεπηεί, ζα 

θαηεγνξηνπνηεζεί θαη ελ ηέιεη ζα απνκαθξπλζεί. Ζ κνλαδηθή κέξηκλα ηνπ δίπνινπ 

γλψζε-εμνπζία, είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα ηνπ επηβιεζεί ε εηηθέηα: αλ δειαδή ζα 

νλνκαζηεί παξάθξσλ ή εγθιεκαηίαο
165

. Καη ηειηθά ε ιχζε βξίζθεηαη δηφηη 

δεκηνπξγείηαη ην άζπιν πνπ ζπλδπάδεη θαη ηνπο δχν ηχπνπο εμνπζηψλ, θαη απηή ηνπ 

εγθιεηζκνχ θαη απηή ηεο θπιαθήο (ηεο νπνίαο νη ηερληθέο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ). 

Παξά ηηο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο φκσο, ν Ρηβηέξ βξήθε ηα κέζα θαη έθαλε πξάμε ηελ 

επηζπκία ηνπ γηα «θάηη παξαπάλσ». Υξεζηκνπνίεζε είηε ηα αιιφθνηα παηδηθά 

παηρλίδηα ηνπ, είηε ηηο αληίζεηεο πξνο ηελ ηππηθή εζηθή ζπκπεξηθνξέο, είηε ην 

κεηέπεηηα έγθιεκά ηνπ, θαη αςήθεζε ηηο εμνπζίεο, αληηθαζηζηψληαο ην ιφγν ηνπο κε 

ηελ απειεπζεξσηηθή ηνπ επηζπκία. «Ίζσο απηή ε επηζπκία λα ήηαλ ην πην βαζχ ηνπ 
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θίλεηξν, αιιά νη γηαηξνί δε κπνξνχζαλ λα ην δνπλ θαη νη δηθαζηέο δε κπνξνχζαλ λα 

ην αθνχζνπλ»
166

. 
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Κεθάιαην 3: 

3.1 Δμνπζία θαη εγθιεκαηηθόηεηα- Γεκηνπξγία θπιαθώλ 

Ζ θπιαθή καξαίλεη θαη ζθνηψλεη  

φ,ηη σξαίν έρεη ζηελ ςπρή ηνπ ν 

άλζξσπνο. 

Ζ απειπηζία ζε πλίγεη κέξα λχρηα, 

Ζ αγσλία ζνπ ζθίγγεη ηελ θαξδηά. 

ηηο θπιαθέο νη άλζξσπνη 

αλζξψπνπο 

βαζαλίδνπλ
 167

. 

«Ζ πην παξαιεξεκαηηθή κνξθή εμνπζίαο πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί 

είλαη ην λα ζηέιλεηο θάπνηνλ ζηε θπιαθή, λα ηνλ θξαηάο εθεί, λα ηνπ ζηεξείο ηελ 

ηξνθή, ηε ζέξκαλζε, λα ηνπ απαγνξεχεηο λα βγεη, λα θάλεη έξσηα»
168

.  

Σν Δπηηήξεζε θαη Σηκσξία, ην νπνίν απνηειεί ην θαηεμνρήλ βηβιίν ζην νπνίν 

ν Foucault αλαθέξεηαη ζηελ εμνπζία πνπ αζθείηαη ζηα ζψκαηα ησλ αηφκσλ, μεθηλά 

κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ βαζαληζκνχ ελφο βαζηινθηφλνπ. «Να ζηεζεί ζε έλα ηθξίσκα, 

λα βαζαληζηεί κε ππξαθησκέλεο ιαβίδεο ζηνπο καζηνχο, ηνπο κεξνχο θαη ηα 

γαζηξνθλήκηα. Σν δεμί ρέξη, πνπ ζα θξαηά ην καραίξη κε ην νπνίν δηέπξαμε ηελ 

απφπεηξα βαζηινθηνλίαο, λα θαεί κε αλακκέλν ζεηάθη, θαη ζηηο πιεγέο απφ ηηο 

ππξαθησκέλεο ιαβίδεο λα ρπζεί ιησκέλν κνιχβη, βξαζηφ ιάδη, θαπηφ ξεηζίλη, κείγκα 

απφ θεξί θαη ζεηάθη. ηε ζπλέρεηα, ηέζζεξα άινγα λα ηξαβήμνπλ θαη λα δηακειίζνπλ 

ην θνξκί ηνπ»
169

. πσο παξαηεξνχκε απφ ην παξάζεκα, ν βαζαληζκφο ηνπ είλαη 

ζθνδξφο, θαη ζηνρεχεη άκεζα ζην ζψκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, γεγνλφο πνπ καο 

αλαγθάδεη λα θάλνπκε ιφγν γηα κηα εμνπζία ηηκσξεηηθή, κηα εμνπζία πνπ έρεη ηελ 

ηάζε λα αλαθαιχπηεη παληνχ ερζξνχο, πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη, πνπ εθδηθείηαη θαη 

πνπ ζπκίδεη πνιεκηθή εμνπζία. Ο ζάλαηνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, -πνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί κε δηάθνξεο θξηθηέο κνξθέο νη νπνίεο δελ είλαη ηπραίεο, αιιά πξνθχπηνπλ 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζκφ πνπ αθνξά θαη ηε δηάξθεηα αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

ηεο ηηκσξίαο ηνπ, απνηειεί δειαδή έλα νιφθιεξν ηειεηνπξγηθφ ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

ηνπ νπνίνπ ζπλδπάδνληαη θαη θηάλνπλ ζην απφγεηφ ηνπο κε ηηο θξαπγέο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο- δελ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ιφγν γηα 

εμαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά γηα κηα αθαηαπφλεηε επηβνιή ηεο εμνπζίαο. 
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Δπηβνιή ε νπνία είλαη αζχκκεηξε, θαζψο απφ ηε κηα πιεπξά έγθεηηαη ζηελ 

νινθιεξσηηθή θπξηαξρία ηνπ αλψηαηνπ εθηειεζηή θαη απφ ηελ άιιε ζηελ αδπλακία 

αληίζηαζεο ηνπ αζήκαληνπ κειινζάλαηνπ. Ζ θπξηαξρία απηή είλαη δηηηή· αθελφο 

είλαη ε αλάγθε ηνπ δήκηνπ λα απνζπάζεη ηελ αιήζεηα απφ ην ζηφκα ηνπ θαηάδηθνπ, ε 

εμαζθάιηζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη ζθιεξέο ελέξγεηεο, θαη αθεηέξνπ είλαη θαζ’ 

εαπηήλ πεγή ηηκσξίαο
170

. Οη εηθφλεο είλαη θξηθηέο, κε ηνλ «εθηειεζηή λα ρηππά κε 

φιε ηνπ ηε δχλακε ηνλ θξφηαθν ηνπ δχζηπρνπ αλζξψπνπ, πνπ πέθηεη λεθξφο»
171

· 

αιιά ην καξηχξηφ ηνπ δε ζηακαηά εθεί: ε απφιπηε θαη θπξηαξρηθή εμνπζία δηακειίδεη 

ην ζψκα ηνπ αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαην· ε βία πνπ αζθείηαη ζε απηφ θαη πνπ 

ιεηηνπξγεί σο αληηκεηψπηζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο βίαο ηνπ εγθιεκαηία, ζπλερίδεη θαη 

κεηέπεηηα. Μεηακνξθψλεηαη ζε κηα αθφκα εληνλφηεξε βία, πνπ ζθνπφ έρεη λα 

πξνθαιέζεη φζν ην δπλαηφλ «πινπζηφηεξν» θαη «ιακπξφηεξν» ζέακα κε ηε βνήζεηα 

ζεκαδηψλ θαη νπιψλ πνπ αθήλεη ζην λεθξφ πιένλ ζψκα, θαη ππξνδνηεί έηζη ηνλ 

ηξφκν ζην πέξαζκά ηεο, επηηειψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαδεηγκαηηζκνχ θαη 

απνηξέπνληαο ηπρφλ κειινληηθέο παξαβάζεηο. Ο ηξφπνο πνπ ζα αληηδξάζεη ν θάζε 

θαηάδηθνο πάλσ ζην ηθξίσκα απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ κειινληηθή ηνπ 

ζσηεξία. Καη ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν πξνζηίζεηαη θαη ε ςπρή. Απηφ πνπ 

επηδεηείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ βαζαληζκνχ είλαη ε ίδηα ε ςπρή θαη ε ζσηεξία 

ηεο. Αλ ινηπφλ ν θαηαδηθαζκέλνο βιαζθεκήζεη, βνγθήμεη ή θξαπγάζεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ηνπ, ηφηε ππνδειψλεηαη θαη ην δπζηπρέο 

πεπξσκέλν ηνπ. Αληηζέησο αλ ππνκείλεη κε θαξηεξία ην βαζαληζκφ, ηφηε ε ςπρή ηνπ 

νδεχεη πξνο ηε ζσηεξία ηεο. Δπνκέλσο ε απνιπηαξρηθή εμνπζία ηνπ ηηκσξείλ δελ 

ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζην ζψκα ησλ θαηαδηθαζκέλσλ, αιιά θαη ζηηο ςπρέο ηνπο.  

Λίγν αξγφηεξα, κε φξνπο ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ε θαηάζηαζε αιιάδεη· νη 

δηακαξηπξίεο θαηά ησλ βαζαληζκψλ πιεζαίλνπλ, ζην πνηληθφ δίθαην εηζάγνληαη λέεο 

κέζνδνη, θαη ηα βαζαληζηήξηα εμαιείθνληαη
172

. Ζ σκή ζέαζε ηνπ βαζαληζηεξίνπ 

ζεσξείηαη πιένλ ζθιεξή βία, γη’ απηφ θαη αλαθαιχπηνληαη λένη ηξφπνη ηνπ ηηκσξείλ. 

Γεκηνπξγνχληαη κεραληζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ εγθιεηζκφ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζε 

δηάθνξεο κνξθέο θξάηεζεο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη θαη ε θπιαθή, ε νπνία απνηειεί έλα 

δίθηπν απφ νγθψδε νηθνδνκήκαηα. Ζ εμνπζία θαιείηαη λα εγθιείζεη ηνπο θαηάδηθνπο 

ζε θαηάιιεια ηδξχκαηα, ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλα, ηα νπνία ζα ηαμηλνκνχλ 
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αλάινγα ηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο, κε ηε βνήζεηα αηνκηθψλ δειηίσλ. Έηζη, ε 

γθηινηίλα πνπ ήηαλ ην πην νξαηφ θαη ζπλάκα ην πην βίαην ζέακα, πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

ρψξνπο ησλ θπιαθψλ θαη ην θνηλφ δελ κπνξεί πηα λα παξαθνινπζήζεη εθηειέζεηο. Ο 

παξαβάηεο δελ ζεσξείηαη πιένλ «ηέξαο»
173

 ην νπνίν πξέπεη λα ληθεζεί θαη λα 

αθαληζηεί, φκσο ε θνηλσλία πξέπεη θαη πάιη λα πξνζηαηεπζεί απφ απηφλ. ην ζεκείν 

απηφ παξαηεξνχκε κηα αληηζηνηρία κε ηελ έλλνηα ηεο ηξέιαο, θαη ηηο θαηά θαηξνχο 

αιιαγέο ηνπ νξηζκνχ ηεο. πσο ινηπφλ ν ηξειφο αξρηθά αληηκεησπηδφηαλ σο «άγξην 

δψν» πνπ έπξεπε λα ζπιιεθζεί θαη λα εμαιεηθζεί, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ 

γηα απηφλ κεηαηξάπεθε ζε κηα κέξηκλα πνπ αθνξνχζε ηελ ππεξάζπηζε ηεο θνηλσλίαο 

θαζ’ εαπηήλ, ζέηνληαο ζε απνκφλσζε ηνλ ςπρηθά αζζελή, θαη’ αλαινγία, ηα ζηάδηα 

εμέιημεο ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηνπ εγθιεκαηία, κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά απφ ηελ 

αληίιεςή ηνπ σο δσψδνπο θχζεο, σο απεηιήο, πξνο κηα γεληθεπκέλε κέξηκλα λα 

πξνζηαηεπζεί ε θνηλσλία. Σν ελδηαθέξνλ έπαςε λα αθνξά ην εηδηθφ θαη 

κεηαηνπίζηεθε ζην γεληθφ, θη απηφ γηαηί ην δεηνχκελν δελ ήηαλ πηα ε ηηκσξία ηνπ 

εγθιήκαηνο, φπσο απηφ είλαη ζηελ νπζία ηνπ, αιιά ε απνθπγή θαηλνχξησλ 

αδηθεκάησλ, ε απνηξνπή ηεο επαλάιεςήο ηνπ
174

. Γη’ απηφ θαη ν δήκηνο παξαρψξεζε 

ηε ζθπηάιε ζε επηηεξεηέο, ζε γηαηξνχο, ςπρηάηξνπο θαη παηδαγσγνχο, γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά πξφνδν, ίζσο φκσο κφλν θαηλνκεληθά, αθνχ θαη πάιη ε κεηαζηξνθή πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνλ άλζξσπν είλαη ξηδηθή, απηή ηε θνξά φρη θαηαζηξνθηθά ζσκαηηθή, 

αιιά εζσηεξηθή, ζηνρεχνληαο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο. Σν εληππσζηαθφηεξν 

φισλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο θπιαθήο είλαη πσο ε εμνπζία, θιεηζκέλε ζηνπο ηνίρνπο 

θαη ζηα θειηά, γηα πξψηε θνξά δελ θξχβεηαη· δελ δηθαηνινγείηαη, φπσο ζηελ ηζηνξία 

ηεο ηξέιαο, ππφ ηνλ καλδχα ηεο αλαγθαίαο ηαηξηθήο ζεξαπείαο, αιιά εκθαλίδεηαη 

άκεζα κπξνζηά ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο θαη αζθεί ηηο ηερληθέο ηεο. Βέβαηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί σο άιινζη ηελ «εζηθή» ηεο ζθνπηά, φκσο δελ παχεη λα παξνπζηάδεη 

θαζαξά ην πξφζσπφ ηεο, θαη λα επηβάιιεη ηνπο ηξφπνπο ηνπ «θαινχ» ηεο ραξαθηήξα, 

πάλσ ζηνλ «θαθφ» ησλ εγθιεκαηηψλ. Με ηνλ καλδχα ηεο εζηθήο, ζπκφκαζηε ηα ιφγηα 

ηνπ Levi-Strauss ν νπνίνο βξέζεθε αληηκέησπνο κε ηελ επηβνιή ηεο δηθαηνζχλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο «ζεξκφαηκνο λέγξνο κέζα ζε πέληε ιεπηά άθνπζε λα ηνλ 

θαηαδηθάδνπλ ζε νθηψ ρξφληα θπιάθηζε… Σν γεγνλφο φηη κπνξνχζε θαλείο κε ηφζε 

αθέιεηα λα απνθαζίζεη ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δσή ελφο 

αλζξψπνπ κε γέκηδε θαηάπιεμε. Γε κπνξνχζα λα παξαδερηψ φηη απηφ πνπ ζπλέβε 
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πξηλ απφ ιίγν, ήηαλ πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Αθφκα θαη ζήκεξα, θαλέλα φλεηξν φζν 

θαληαζηηθφ ή γεινίν θη αλ θαίλεηαη δελ κπνξεί λα κνπ κεηαδψζεη έλα ηέηνην 

ζπλαίζζεκα αλνεζίαο θαη αθέιεηαο»
175

. Πέξαλ ινηπφλ ησλ εξεπλψλ ηνπ Foucault, 

κειεηψληαο ηνπο ηξφπνπο ηεο δηθαηνζχλεο ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ε 

άζθεζε ηεο «εζηθήο» ζπκβαίλεη κε κηα ακεζφηεηα θαη απιφηεηα πνπ απνβαίλεη βίαηε. 

 Ο ιφγνο ηεο κεηάβαζεο πνπ αλαθέξακε, απφ κηα εμνπζία πιήξσο ηηκσξεηηθή 

ζε κηα πην πεηζαξρηθή θαη ζσθξνληζηηθή, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε βηαηφηεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο, έγθεηηαη -φπσο ζπκβαίλεη θάζε θνξά- ζε ηζηνξηθά θαη 

εμνπζηαζηηθά ζπκθέξνληα. Ίζσο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ηηκσξεηηθήο, λα κελ είλαη 

πιένλ αλεθηφ. Ίζσο ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε σο εξγαιεία ηεο λα έρνπλ κεγάιν 

θφζηνο. Ίζσο αθφκα, ηα ίδηα θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ 

κε ηελ λέα ηξνπή ησλ εμνπζηαζηηθψλ κνξθψλ. Ίζσο ε νηθνλνκία λα αλζίδεη κέζσ ηεο 

λέαο παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζσκάησλ. Ίζσο λα «έρεη θάπνηα νηθνλνκηθή 

επίπησζε επεηδή παξάγεη κεραλνπνηεκέλα άηνκα ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο 

κηαο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο»
176

. ε θάζε πεξίπησζε, έλα είλαη βέβαην· ε κεηάβαζε 

δελ ήηαλ αλζξσπηζηηθή, αιιά ζηξαηεγηθή· δελ είρε ζηφρν ηνλ άλζξσπν σο νληφηεηα, 

αιιά ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο πνπ ηνπ αζθνχληαλ· ήηαλ έλαο ηξφπνο γηα λα 

εληζρπζεί ε άζθεζε ησλ εμνπζηψλ, λα ελδπλακσζεί ν παξαγσγηθφο κεραληζκφο κέζα 

απφ ηελ αηνκηθή ππνηαγή. Γελ αθνξνχζε θαζφινπ ηελ αλζξψπηλε νπζία, απιψο 

κεηαηξάπεθε απφ κηα ηηκσξεηηθή ηέρλε ζε κία άιιε, ε νπνία ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθή θαη πην ηθαλή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο, ιηγφηεξν απζηεξή κελ, αιιά 

πεξηζζφηεξν θαζνιηθή
177

. 

       Απηή ε κνξθή ινηπφλ, πνπ αθνξά ηελ πεηζαξρηθή θαη θαηλνκεληθά φρη άγξηα 

πιεπξά ηεο εμνπζίαο, έρεη έλα θαη κφλν ζηφρν· πξνζβάιιεη άκεζα ην ζψκα ησλ 

θαηαδίθσλ. Μπνξεί απηή ηε θνξά νη πξαθηηθέο λα κε ην θαηαρξψληαη σο ην φξην ηεο 

θπζηθήο ηνπ εμνπζέλσζεο, αιιά θαη πάιη αθνξνχλ απηφ, ην ρεηξίδνληαη, ην 

δηνξζψλνπλ, ην ηαμηλνκνχλ ζην ρψξν, είηε κέζσ ηεο επηηήξεζεο, είηε ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ, ηεο ζεμνπαιηθήο ζηέξεζεο ή ηνπ μπινδαξκνχ. Εεηνχκελν είλαη 

ινηπφλ ην ζψκα θαη νη δπλάκεηο ηνπ: πφζν ρξήζηκν κπνξεί λα θαλεί απηφ εξγαζηαθά, 

θαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα ππνηαρζεί. Γηα ηνπο θνηλνχο εγθιεκαηίεο είλαη 
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ππνρξεσηηθή ε εξγαζία, ελψ γηα ηνπο πην επηθίλδπλνπο πξνηείλεηαη ε απνκφλσζε
178

. 

Σίζεληαη έηζη δχν ηνκείο· αθελφο ν νηθνλνκηθφο, αθνχ ην ζψκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ζπλεηζθέξεη εξγαιεηαθά κε ηηο θαηαζθεπαζκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπ, θαη αθεηέξνπ ν 

πνιηηηθφο κεραληζκφο, φπνπ ην ζψκα, ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ νδεχεη πξνο ηελ 

εδξαίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, θπξηαξρείηαη (αθξηβψο επεηδή, αλ δελ 

θπξηαξρεζεί, δελ κπνξεί θαη λα ηελ απνθηήζεη). «Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία αληί λα 

ππεμαηξεί θαη λα παξαθξαηά, έρεη σο κείδνλα ιεηηνπξγία λα εθγπκλάδεη· ή κάιινλ, λα 

εθγπκλάδεη ψζηε λα παξαθξαηά θαιχηεξα θαη λα ππεμαηξεί πεξηζζφηεξα»
179

. Με έλα 

ιφγν, πξφθεηηαη γηα έλα ζψκα «θαη παξαγσγηθφ θαη θαζππνηαγκέλν»
180

 πνπ κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα ρεηξαγσγεζεί, λα εθγπκλαζηεί θαη λα απνθξηζεί ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνζηαγέο, αιινηψζεηο θαη ηειεηνπνηήζεηο, άκεζα θαη ηπθιά· έλα ζψκα 

«πεηζήλην»
181

. Καη πάιη φκσο, ην ζψκα είλαη θαηλνκεληθά κφλν ην ζεκέιην ηεο 

πεηζαξρηθήο εμνπζίαο. Απηφ πνπ δηψθεηαη θαηά βάζεη, είλαη ην πλεχκα ησλ 

θαηαδίθσλ, είλαη ε ςπρή ηνπο. Ο θνιαζκφο επηδξά ζην εζσηεξηθφ ησλ ςπρψλ, ζηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη ζηηο δηαζέζεηο ηνπο
182

. Γελ δεκηνπξγείηαη κηα ςπρή πνπ απνθηά 

ππφζηαζε, αιιά κηα ςπρή πνπ πθίζηαηαη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηεο γλψζεο 

θαη ηεο εμνπζίαο. Βξηζθφκαζηε ινηπφλ κπξνζηά ζε κηα πεηζαξρηθή εμνπζία πνπ 

ζηνρεχεη ζην άηνκν σο νιφηεηα, ζηνλ ζπλνιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ, πνπ αθνξά θαη 

ην ζψκα ηνπ, κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ θαηαλαγθαζκψλ ζηνπο νπνίνπο απηφ 

ππνβάιιεηαη, αιιά θαη ην πλεχκα ηνπ. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο 

ππάθνπνπ ππνθεηκέλνπ, ελφο αηφκνπ πνπ «ζα έρεη ππνηαρζεί ζε ζπλήζεηεο, ζε 

θαλφλεο, ζε εληνιέο, ζε κηα απζεληία πνπ αζθείηαη ζπλερψο γχξσ απφ απηφ θαη πάλσ 

ζ’ απηφ, θαη ζηελ νπνία νθείιεη λα επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηνκάησο κέζα ηνπ»
183

. 

Δπνκέλσο, αξρηθά ζρεδηάδεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ, σο κνξθή αληηθαλνληθφηεηαο 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαη κεηέπεηηα ε πιήξεο ρεηξαγψγεζή ηνπ. 

Δθηφο απφ ηε ρεηξαγψγεζε, δελ ππάξρεη πνπζελά ζηνλ θψδηθα ηεο θπιαθήο 

κέξηκλα πεξί ζσθξνληζκνχ. Αληηζέησο, ε θξάηεζε νδεγεί ζηελ ππνηξνπή. ηαλ 

θαλείο εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ θαη επηζηξέςεη ζηελ θνηλσλία, είλαη βέβαην πσο ζα 

κεηαβεί θαη πάιη ζηε θπιαθή, αθνχ ε ίδηα δελ θαηαζθεπάδεη απιψο ππνθείκελα, αιιά 
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κάιινλ θαηαζθεπάδεη εγθιεκαηίεο. Πψο είλαη δπλαηφλ φηαλ δεη θαλείο θάησ απφ 

ζπλζήθεο θξάηεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζκνχο, μπινδαξκνχο θαη 

απνκνλψζεηο, λα κελ ζθιεξχλεη ζαλ άλζξσπνο; Πψο είλαη δπλαηφλ φηαλ 

ππνρξεψλεηαη ζε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, ε νπνία δελ ζα ηνπ πξνζθέξεη ηίπνηα 

κειινληηθά, αθνχ ήδε έρεη ζηηγκαηηζηεί θνηλσληθά, λα κε κεηαηξαπεί ζε εγθιεκαηία 

γηα λα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη; Πψο είλαη δπλαηφλ φηαλ γλσξίδεη πσο βγαίλνληαο απφ 

ηε θπιαθή ζα αληηκεησπηζηεί σο μέλνο, σο δηεθζαξκέλνο, λα κελ δηνιηζζήζεη ζην 

έγθιεκα; Πψο θαλείο, φηαλ ηνπ ζηεξνχλ ην βαζηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο, λα κελ 

εμνξγηζηεί κε ηελ θνηλσλία θαη λα κελ επηζπκεί λα ηεο επηζηξέςεη ην ηίκεκα; Απηή 

αθξηβψο ε θαηάζηαζε είλαη θαη ε πεγή ηεο θαηαζθεπήο εγθιεκαηηψλ· «ην αίζζεκα 

ηεο αδηθίαο πνπ ληψζεη έλαο θπιαθηζκέλνο, πνπ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνλ θάλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν αραιίλσην. ηαλ βιέπεη φηη εθηίζεηαη ζε 

νδχλεο πνπ ν λφκνο νχηε δηέηαμε νχηε πξνέβιεςε, αηζζάλεηαη κνλίκσο νξγή γηα 

νηηδήπνηε ηνλ πεξηβάιιεη. Γελ βιέπεη παξά δήκηνπο ζε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

αξρψλ. Γελ ζεσξεί πιένλ φηη ήηαλ έλνρνο. Καηεγνξεί ηελ ίδηα ηε δηθαηνζχλε»
184

. 

Δπηπιένλ, ε θπιαθή, δελ αλαπαξάγεη κφλν ηνπο εγθιεκαηίεο πνπ εγθιείεη· 

παξάιιεια δεκηνπξγεί εγθιεκαηίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ηαλ απνκαθξχλεη ην 

βαζηθφ ηνπο κέινο, νδεγεί φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζηελ «αιεηεία». Μάιηζηα, 

δηάθνξεο αλνκίεο είλαη πηζαλφλ λα πξνσζνχληαη κέζσ ηεο θπιαθήο ε νπνία, ίζσο, λα 

ιεηηνπξγεί σο ν θαηάιιεινο ηφπνο ψζηε λα ηηο επηλνήζεη, -κηαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Foucault «ν λφκνο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλνκίεο: νξηζκέλεο ηηο επηηξέπεη, ηηο θαζηζηά 

δπλαηέο ή ηηο επηλνεί σο πξνλφκηα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο»,
185

 θαη φηαλ πηα 

παξαρσξήζεη ζηνπο θαηάδηθνπο ηελ ειεπζεξία ηνπο, γλσξίδεη πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο πηφληα, σο έξκαηα ησλ αλνκηψλ πνπ αλαηξνθνδνηνχλ ηα πξνλφκηα ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο. Έηζη ινηπφλ, ελψ ε θπιαθή έρεη απνηχρεη παηαγσδψο, έρεη πεηχρεη ζε έλα θαη 

κφλν πξάγκα· ζηελ παξαγσγή εγθιεκαηηψλ. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη πσο, θαη ζηε 

γέλλεζε ησλ θπιαθψλ, ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν κε ηελ πεξίπησζε ηεο ηξέιαο· ην 

ηξίπηπρν γλψζε-εμνπζία-ιφγνο παξακέλεη αλαιινίσην. Ζ γλψζε, κε ηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηεο ιφγνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ θέξλεη ζην θσο, ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο ηηκσξεηηθήο ζηελ αξρή, θαη ηεο κεηέπεηηα πεηζαξρηθήο εμνπζίαο, νη 
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δπλάκεηο δηαπιέθνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε γλψζε, ιεηηνπξγψληαο σο ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο πξαθηηθήο θαη 

ηεο ξχζκηζεο ησλ αηφκσλ, αλαδεηά ζπλερψο λένπο ηξφπνπο γηα λα επηβιεζεί ζηηο 

ςπρέο ησλ θαηαδίθσλ, θαη ε εμνπζία παξάιιεια εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο πνπ ηεο 

πξνηείλεη ν γλσζηηθφο ηνκέαο. Αληίζηξνθα, ε εμνπζία, κε ηα κέζα ηεο, παξάγεη 

γλψζε, απνηειεί ην έλαπζκα, ην θίλεηξν, πνπ ηελ σζεί ζηελ θίλεζε. Οη δηάθνξνη 

αιεζείο ιφγνη ιεηηνπξγνχλ σο ε εκθάληζε θαη ε απφδεημε είηε ηεο γλψζεο είηε ηεο 

εμνπζίαο. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ δπλάκεσλ, ρηίζηεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ 

λέεο έλλνηεο φπσο απηέο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζπλείδεζεο
186

, θαη 

θαηαζθεπάζηεθαλ ππνηαγκέλα ππνθείκελα· κέζσ ηεο έθθξαζεο ηνπ ηξίπηπρνπ 

γλψζε-εμνπζία-ιφγνη ζηελ πξαθηηθή ηεο θπιαθήο, δεκηνπξγήζεθε έλαο αθφκε 

ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ σο αληηθεηκέλνπ. 

Καη ζηελ πεηζαξρηθή εμνπζία ηεο θπιαθήο ινηπφλ βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη 

κε κηα αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, κε κηα αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ παξαβάηε, ν 

νπνίνο απνθιείεηαη απφ ηελ πφιε, δελ δηαζέηεη πιένλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαη 

(άζειά ηνπ) αλαιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άγξηαο πιεπξάο ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο. Γίλεηαη ν εγθιεκαηίαο, ην ηέξαο, ν κε-θαλνληθφο, πνπ νκνηάδεη κε ηνλ ηξειφ 

θαη ηνλ άξξσζην. Ζ ηδηνζπζηαζία ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλσκαιία, γη’ απηφ θαη 

ρξήδεη θαλνληθνπνίεζεο. Ζ θαλνληθνπνίεζε επέξρεηαη θαη εδψ, φπσο θαη ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Σξέιαο ζηελ Κιαζηθή Δπνρή, κε δχν ηξφπνπο, κε ηελ εμαηνκίθεπζε 

αθελφο θαη ηελ νκνηνγέλεηα αθεηέξνπ. Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία εμαηνκηθεχεη, 

πξνζπαζψληαο λα δηνξζψζεη ηηο απνθιίζεηο θαη λα ηηο θάλεη ζχκθσλεο κε ηελ 

νκνηνγέλεηα ηνπ ζπλφινπ
187

. Παξάγεηαη σζηφζν έλα βαζηθφ απνηέιεζκα· ε εμνπζία, 

εθηφο απφ ηνλ θαηαζηαιηηθφ, έρεη θαη έλαλ ζεηηθφ θαη ηερληθφ ξφιν, απηφλ ηελ 

θαηαζθεπήο ππνθεηκέλσλ θαη δε εγθιεκαηηψλ. Άξα δηαπηζηψλνπκε πσο θαη ζην 

παξάδεηγκα ηεο θπιαθήο, φπσο ζπλέβε θαη ζε απηφ ηεο ηξέιαο, ε βαζηθή 

πξνβιεκαηηθή ηνπ Foucault παξακέλεη ε ίδηα, θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη απφ ην γεγνλφο φηη απηφ κεηαιιάρζεθε ζε θάηη «Άιιν» πνπ άξκνδε 

ζηηο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο. Απηέο απφ ηε κεξηά ηνπο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο, 

φκσο ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπο σο κέζνπ γηα ηελ δεκηνπξγία, 
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ηελ ίδηα ηε ζπγθξφηεζε, ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηελ παξάιιειε εμαθάληζε απηνχ πνπ 

ζα απνθαινχζακε αλζξώπηλν νλ.  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πεηζαξρηθή εμνπζία 

γηα λα επηβιεζεί ζηα άηνκα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο απνκφλσζεο. Γελ επηβάιιεηαη κε 

βίαηνπο ηξφπνπο, δελ αζθεί ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο. Αληίζεηα αθήλεη ηνπο 

θαηαδηθαζκέλνπο ζηε κνλαμηά ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν λα ηνπο δεκηνπξγήζεη ηχςεηο 

θαη λα εηζρσξήζεη ζηε ζπλείδεζή ηνπο. Απνβιέπεη κε κηα ιέμε ζηελ «εζηθή» απηψλ 

θαη ζηελ ηδέα φηη κέζα απφ ηε κνλαμηά ηνπο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ζθάικα ηνπο. 

Χζηφζν θαη απηφο ν ηξφπνο, πνπ θαληάδεη ήπηνο εθ πξψηεο φςεσο, δηαζέηεη ηελ 

βηαηφηεηά  ηνπ. ηνπο ηνίρνπο ησλ θειηψλ φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη θξαηνχκελνη, είλαη 

γξακκέλε κε καχξα γξάκκαηα ε θξάζε «ν ζεφο ζαο βιέπεη»
188

. Ζ εμνπζία ινηπφλ 

εκθαλίδεηαη θαη πάιη, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφζρεκα ηνπ ζενχ. Απεηιεί ηα άηνκα, 

εκπλένληάο ηνπο ην θφβν· έλαλ θφβν πνπ δελ αθνξά απηήλ ηελ ίδηα σο άζθεζε, αιιά 

έλαλ θφβν αλψηεξν, πνπ δεκηνπξγεί πεηζήληα πξφζσπα, έλαλ θφβν ππνζρφκελν 

κειινληηθή εμηιέσζε. 

Έλαο αθφκε ηξφπνο ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο είλαη ν έιεγρνο, ε εμέηαζε. Ζ 

εμέηαζε ζπκβαίλεη κε ηελ νξαηφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ φξαζε πνπ 

αζθείηαη ζηνλ θαηάδηθν. Σν άηνκν βιέπεηαη δηαξθψο θαη απηφ απνηειεί επαξθή 

ζπλζήθε γηα λα δηάγεη δηαξθψο θαζππνηαγκέλν. Γίλεηαη αληηθείκελν 

παξαθνινχζεζεο κηαο εμνπζίαο πνπ αζθείηαη κφλν κε ην βιέκκα ηεο
189

. Δπηηεξεί 

ζπλερψο θαη ηαπηφρξνλα γλσξίδεη θαζεηί πνπ αθνξά ηνπο θξαηνχκελνπο, ηε δηαγσγή 

ηνπο, ηηο βαζχηεξεο θιίζεηο ηνπο θαη ηελ πηζαλή πξφνδφ ηνπο. Καη πάιη 

δηαπηζηψλνληαη θνηλά ζεκεία κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο ηξέιαο, αθνχ θαη νη 

ςπρηθά αζζελείο αιιά θαη νη εγθιεκαηίεο είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα βιέπνληαη, λα 

θσηίδνληαη απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο. ην ζεκείν απηφ ν Foucault πξνβαίλεη 

ζε κηα ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ εγθιεηζκνχ κε ηελ ηαηξηθή, ζε κηα εμήγεζε ηεο 

εμνπζίαο πνπ έρεη αλαινγίεο κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κηαο ζεηξάο αζζελεηψλ. 

πσο ινηπφλ ε ιέπξα ππνθίλεζε ηα ζπζηήκαηα απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ, έηζη θαη ην 

πεηζαξρηθφ ζχζηεκα ησλ θπιαθψλ κπνξεί λα ππνθηλήζεθε απφ ηελ παλνχθια. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δελ έγηλε έλαο καδηθφο απνθιεηζκφο φπσο είρε γίλεη κε ηε ιέπξα, αιιά 

πξνέθπςαλ πνιιαπιέο νξγαλψζεηο, εμαηνκηθεπκέλεο θαηαλνκέο θαη δηαθιαδψζεηο 
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ηεο εμνπζίαο. Οη  πφιεηο ηέζεθαλ ζε θαξαληίλα θαη ν πιεζπζκφο ειεγρφηαλ απζηεξά 

θαη ππνηαζζφηαλ ζηνπο επηβεβιεκέλνπο θαλφλεο. Έηζη θαη ν εγθιεκαηίαο ησλ 

θπιαθψλ, φκνηα κε ηνλ πάζρνληα ηεο παλνχθιαο «εληάζζεηαη ζε έλαλ ζρνιαζηηθφ 

ηαθηηθφ δηαηεηξαγσληζκφ, φπνπ νη αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ηα εμαλαγθαζηηθά 

απνηειέζκαηα κηαο εμνπζίαο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη, ζπλαξζξψλεηαη θαη 

ππνδηαηξείηαη»
190

. Οη πφιεηο πνπ πάζρνπλ απφ ηελ αζζέλεηα ηεο παλνχθιαο γίλνληαη 

ακέζσο νη πην επηηεξνχκελεο πφιεηο, νη πην θαιά θπβεξλψκελεο, πνπ επνπηεχνπλ 

ζπλερψο ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ην έξγν ηνπ 

Albert Camus Ζ Παλνύθια, ζην νπνίν ε ελ ιφγσ αζζέλεηα ρηχπεζε κηα κηθξή 

πνιηηεία, ην Οξάλ, φπνπ πάξζεθαλ απζηεξά κέηξα θαη πνιιψλ εηδψλ απαγνξεχζεηο 

γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ θαηνίθσλ. Οη πχιεο ησλ πφιεσλ έθιεηζαλ, θαη νη άλζξσπνη 

ρσξίζηεθαλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο· φζνη είραλ πξνζβιεζεί απφ ηελ αζζέλεηα 

εμνξίζηεθαλ, θαη φζνη παξέκελαλ πγηείο έκεηλαλ πίζσ
191

. Αληίζηνηρα ζηηο θπιαθέο, νη 

εγθιεκαηίεο δηαρσξίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη κέζα ζηα ηδξχκαηα 

θπξηαξρεί ε ηέιεηα επηηήξεζε κε έλα θαη κφλν βιέκκα. Μηα επηηήξεζε πνπ νκνηάδεη 

κε ηηο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαλ ζηηο παλσιφβεηεο πφιεηο. Παξαηεξνχκε πσο θαη 

ζηνπο δχν ηξφπνπο παξέκβαζεο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζε ε πεηζαξρηθή εμνπζία, 

θαη ζηελ απνκφλσζε αιιά θαη ζηε δηαξθή νξαηφηεηα, επηθξαηεί έλα πξφηππν, έλαο 

αιεζήο ιφγνο, ν νπνίνο δελ είλαη άκεζνο, δελ εθθξάδεηαη κε πξνζηαγέο θαη δηαηαγέο, 

αιιά ιεηηνπξγεί ππφξξεηα θαη ίζσο γηα απηφ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνο· γηαηί 

δηεηζδχεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ εγθιεηζκέλσλ ζηηο θπιαθέο αηφκσλ, δηεηζδχεη ζην 

ζεκείν εθείλν φπνπ νη εγθιεκαηίεο δηαρσξίζηεθαλ απφ ην ιφγν θαη ζεσξήζεθαλ σο 

νη κε θαλνληθνί, σο νη αιινηξησκέλνη ςπρηθά. 

Με αθνξκή ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμέηαζε ησλ αηφκσλ, γελληέηαη ε ηδέα γηα ηελ 

ίδξπζε ελφο εξγαζηεξίνπ ηεο εμνπζίαο, ην νπνίν ζα βειηηψλεη ηελ άζθεζή ηεο, θαζψο 

ζα δηεηζδχεη νινέλα θαη βαζχηεξα, ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Σν εξγαζηήξη απηφ, ην ιεγφκελν Παλνπηηθφ, απνηειεί ηελ 

λέα ηξνπή πνπ ζα πάξεη ε πεηζαξρηθή εμνπζία, ηελ εμέιημε απηήο, γηλφκελε κηα 

«κεραλή πνπ ζα ειέγρεη ηα ίδηα ηεο ηα γξαλάδηα»
192

, πνπ ζα επηηπγράλεη ηελ νιηθή 

επηηήξεζε ησλ θξαηνπκέλσλ. χκθσλα κε ην Παλνπηηθφ ζπγθξνηνχληαη φια ηα 

πξνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ θπιαθψλ, δηφηη ζπλδπάδεη ηαπηφρξνλα 
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ηελ επηηήξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ πξνβνιή. πληζηά κηα 

θαηλνηνκία ηνπ Bentham θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη ε εμήο: «ζηελ πεξηθέξεηα 

βξίζθεηαη έλα νηθνδφκεκα κε κνξθή δαθηπιίνπ· ζην θέληξν έλαο πχξγνο· ν πχξγνο 

δηαπεξληέηαη απφ κεγάια παξάζπξα πνπ βιέπνπλ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

δαθηπιίνπ˙ ην πεξηθεξεηαθφ νηθνδφκεκα δηαηξείηαη ζε θειηά, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ 

δηαζρίδεη φιν ην βάζνο ηνπ νηθνδνκήκαηνο· ηα θειηά έρνπλ δχν παξάζπξα, ην έλα 

πξνο ην εζσηεξηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα παξάζπξα ηνπ πχξγνπ· ην άιιν, ην νπνίν 

βιέπεη πξνο ηα έμσ, επηηξέπεη ζην θσο λα δηαπεξλά ην θειί απφ ηε κία άθξε κέρξη ηελ 

άιιε. Αξθεί επνκέλσο λα ηνπνζεηεζεί έλαο επηηεξεηήο ζηνλ θεληξηθφ πχξγν, θαη ζε 

θάζε θειί λα θιεηζηεί έλαο ηξειφο, έλαο άξξσζηνο, έλαο θαηάδηθνο, έλαο εξγάηεο ή 

έλαο καζεηήο»
193

. Μέζσ απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ν εθάζηνηε έγθιεηζηνο κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη δηαξθψο, φκσο εμαηηίαο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα βιέπεη ν ίδηνο [αλ παξαθνινπζείηαη]. Βξίζθεηαη ζπλερψο θάησ απφ ην 

θαζεζηψο ελφο αφξαηνπ καηηνχ θαη κεηαιιάζζεηαη έηζη ζε αληηθείκελν 

παξαθνινχζεζεο, ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα ππνθείκελν πνπ ζα βιέπεη θαη 

ζα επηθνηλσλεί. Λφγσ απηήο ηεο ηδέαο γηα ζπλερή νξαηφηεηα θαη παξαθνινχζεζε, ν 

θξαηνχκελνο βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο εγξήγνξζεο: νηηδήπνηε θαη αλ 

θάλεη, έρεη ζην λνπ ηνπ πσο κπνξεί λα επηηεξείηαη. Έηζη, παξακέλεη θξφληκνο θαη 

ππάθνπνο. Ζ θαηάζηαζε απηή ηνπ θαηάδηθνπ καο ζπκίδεη «ηελ αέλαε δίθε» πνπ 

θπξηαξρνχζε ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ αζχινπ, ε νπνία ήηαλ κηα αφξαηε δίθε πνπ 

αλάγθαδε ηνλ παξάθξνλα λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηάιιεια. Ζ εμνπζία ηνπ παλνπηηθνχ 

απφ ηε κεξηά ηεο είλαη «αλεπαιήζεπηε»
194

, κπνξεί δειαδή λα ζπκβαίλεη, αιιά κπνξεί 

θαη λα κε ζπκβαίλεη. Μπνξεί λα αζθείηαη, αιιά κπνξεί θαη φρη. Απηή είλαη θαη ε 

νπζία ηεο πξνηξνπήο ηνπ Bentham· αθφκε θαη αλ ν επηηεξεηήο δελ είλαη ζηνλ πχξγν 

ηνπ, ν θξαηνχκελνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη αλά πάζα ζηηγκή φηη παξαθνινπζείηαη. 

Μεδακηλφ θφζηνο, εζσηεξίθεπζε θφβνπ θαη ππαθνή· απηέο είλαη νη ηξεηο ιέμεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθεχξεζε ηνπ «παλνπηηζκνχ». Δπνκέλσο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

είδε ησλ πεηζαξρηψλ πνπ αζθνχληαη ζηε θπιαθή είλαη δχν· απφ ηε κηα πθίζηαηαη ην 

ίδξπκα πνπ εγθιείεη θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ζηε 

ζχζηαζε ελφο θαλνληθνπνηεκέλνπ ππνθεηκέλνπ, θαη απφ ηελ άιιε πθίζηαηαη ην 

παλνπηηθφ, ην νπνίν βειηηψλεη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, απηή ηε θνξά ρσξίο βίαηα 

κέζα θαη απνκνλψζεηο, αιιά κε έλα κφλν βιέκκα. 

                                                             
193

Ό.π., ς.228. 
194Ό.π., ς.229. 



68 
 

Έηζη δηαπηζηψλνπκε πσο ν ραξαθηήξαο ηνπ εγθιεηζκνχ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εζηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσληθή δσή ελ γέλεη. Απνθιείνληαη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξέιαο, ηα κε-

θαλνληθά ζηνηρεία, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε θειηά θαη γίλνληαη γηα πξψηε θνξά 

ρξήζηκα, αθνχ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηελ θπξίαξρε εζηθή αθνινπζψληαο ηνπο 

ππνδεηθλπφκελνπο θαλφλεο θαη ιεηηνπξγψληαο σο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, εληζρχνληαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. πληζηά ινηπφλ θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα έλα ζχλνιν εμνπζηψλ 

πνπ δελ είλαη ηδηνθηεζία ελφο αηφκνπ, ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Αληηζέησο 

ζπλαπνηειείηαη απφ ην πεξηθξαγκέλν ίδξπκα, δειαδή ηε θπιαθή, αιιά θαη απφ ηνλ 

παλνπηηζκφ, πνπ θαη ηα δχν νκνηάδνπλ κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

λνζνθνκεία, ζην ζηξαηφ, ζηα ζρνιεία θαη ζηα εξγνζηάζηα, αιιά απηή ηε θνξά 

παξνπζηάδνληαη αθφκα πην εμνπζηαζηηθά. Ζ άκεζε θαη ζθιεξή ιακπξφηεηα ηνπ 

άξρνληα, ε ππεξβνιηθή εθδίθεζή ηνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ κηα χπνπιε θαη έκκεζε 

εμνπζία, πνπ ζπλερίδεη βέβαηα ηνπο ηξφπνπο ηνπ, αιιά απηή ηε θνξά ζηνρεχεη, φρη 

ζηελ εμαθάληζε ηνπ παξαβάηε αιιά ζηελ αληηθεηκελνπνίεζή ηνπ. ηελ κία πιεπξά 

ηνπ πιέγκαηνο ινηπφλ, εθηφο απφ ηνλ άξρνληα, δηαθξίλνπκε ηνλ δήκην, ηνλ εθηειεζηή, 

αθφκα θαη ην ιαφ πνπ είλαη παξψλ ζηνπο βαζαληζκνχο, θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

πιέγκαηνο αληρλεχνπκε ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θψδηθεο, φπσο 

επίζεο θαη ηνπο θχιαθεο, απηνχο πνπ επηηεξνχλ, θαη γεληθφηεξα φινπο φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εγθιεηζκφ ηεο θπιάθηζεο. Δθηφο απφ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ελ 

γέλεη, πνπ απνηειεί πεγή δηαθφξσλ εμνπζηψλ, ε ίδηα ε θπιαθή, απφ ηε κεξηά ηεο, 

ζπληζηά έλα ζχλνιν εμνπζηψλ πνπ απαξηίδεηαη απφ πνηθίιεο κνξθέο. Χο αθεηεξία 

έρεη ηελ πεηζαξρηθή, θαη ζπλδπάδεη αθφκε ηελ ζσθξνληζηηθή, ηελ θνιαζηηθή θαη ηελ 

δηθαζηηθή εμνπζία. Έηζη δηαπηζηψλνπκε πσο ν «νξηζκφο» ηεο εμνπζίαο φπσο καο ηνλ 

παξέδσζε ν Foucault, βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηνπ θαη ζην παξάδεηγκα ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ην πιήζνο ησλ εμνπζηψλ λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα δίθηπν 

αιιεινεληζρπφκελσλ δξάζεσλ, ην νπνίν ζθνπεχεη ζηελ ππνθεηκελνπνίεζε ησλ ππφ 

δηφξζσζε αηφκσλ. 

Με ηα ιφγηα ελφο επηζηνινγξάθνπ «απηφ είλαη ην ηειεηνπνηεκέλν ζρέδην φπνπ 

ζα δεζπφδεη ε αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο. ην θέληξν θαη ζε έλαλ πξψην πεξίβνιν: 

λνζνθνκεία γηα φιεο ηηο αζζέλεηεο, άζπια γηα φιεο ηηο δπζηπρίεο, ηξεινθνκεία, 

θπιαθέο, θάηεξγα γηα άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά. Γχξσ απφ ηνλ πξψην πεξίβνιν: 

ζηξαηψλεο, δηθαζηήξηα, αζηπλνκηθφ κέγαξν, θαηνηθίεο γηα δεζκνθχιαθεο, 
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εγθαηαζηάζεηο γηα ηθξηψκαηα, θαηνηθίεο γηα ηνλ δήκην θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ. ηηο 

ηέζζεξηο γσλίεο, Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, Βνπιή ησλ Οκνηίκσλ, Αθαδεκία θαη 

Αλάθηνξα. Έμσ βξίζθεηαη φ,ηη ηξνθνδνηεί ηνλ θεληξηθφ πεξίβνιν, ην εκπφξην, νη 

παλνπξγίεο ηνπ θαη νη ρξεσθνπίεο ηνπ· ε βηνκεραλία θαη νη καληψδεηο αγψλεο ηεο· ν 

Σχπνο θαη ηα ζνθίζκαηά ηνπ· νη ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο· ε πνξλεία, ν ιαφο πνπ 

πεζαίλεη απφ ηελ πείλα ή θπιάεη ζηελ αθνιαζία· νη άθαξδνη πινχζηνη θαη ηέινο ν 

ιπζζαιένο πφιεκνο φισλ ελαληίνλ φισλ»
195

. Σα ιφγηα απηά ηνπ επηζηνινγξάθνπ, 

εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

θαη εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη, ζπκπίπηνπλ θαη κε ηελ ηδέα ηνπ 

Foucault γηα κηα εμνπζία πνπ δελ έρεη θεθάιη, πνπ δελ έρεη βαζηιηά, αιιά πνπ 

πεξηθιείεη ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα· γηα κηα εμνπζία πνπ ελππάξρεη ζε θάζε δίθηπν 

ηνπ ζπλφινπ, ζε θάζε αζέαηε πιεπξά ηνπ, θαη πνπ δηαπεξλά φινπο ηνπο θνξείο θαη 

φιεο ηηο ηάμεηο. Απηή ε δηαπινθή, απηή ε αιπζίδα, είλαη απηή πνπ έρεη θξαηήζεη 

δέζκην ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ απφ ηηο αξρέο ηεο αλάπηπμήο ηνπ κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Γεζήθακε κε κηα αιπζίδα πνπ νη ίδηνη πεξάζακε ζην ιαηκφ καο, ζηα ρέξηα καο, ζηα 

πφδηα καο, ζε θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηφο καο, θαη ηελ αζθαιίζακε ηφζν θαιά πνπ 

ηειηθά δηαπέξαζε θαη ηηο ςπρέο καο.  

Βέβαηα φινη απηνί νη ηχπνη εμνπζίαο δελ είλαη απζαίξεηνη. πσο έρεη αλαθέξεη 

ν Foucault, αλ ήηαλ πιήξσο θαηαλαγθαζηηθνί, αλ δελ άθελαλ ην παξακηθξφ 

πεξηζψξην ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία, δελ ζα ππήξραλ θαη αληίξξνπεο δξάζεηο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη δηάθνξεο εμνπζίεο ζπκβαίλνπλ πάλσ ζε εγθιεηζκέλα κελ, 

ειεχζεξα δε, ππνθείκελα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξάζνπλ ζηηο 

πξαθηηθέο πνπ ηνπο αζθνχληαη, θαη δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγσληζηνχλ. Σνπο 

παξέρεηαη κηα απαξαίηεηε απηνλνκία. Γη’ απηφ θαη παξαηεξνχκε αξθεηέο εμεγέξζεηο 

πνπ ζπλέβεζαλ ελαληίνλ ησλ ηαθηηθψλ θπιάθηζεο, αξθεηέο αληηζηάζεηο ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηηο θαηαλαγθαζηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηα 

ζψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ. Οη θαηάδηθνη θαηά θαηξνχο ελαληηψλνληαλ «ζην θξχν, 

ζηελ αζθπμία, ζην ζπλσζηηζκφ, ζηνπο θζαξκέλνπο ηνίρνπο, ζηελ πείλα, ζηνλ 

μπινδαξκφ, ζηα εξεκηζηηθά, ζηελ απνκφλσζε θαη ζηελ ηαηξηθή θαη παηδαγσγηθή 

ππεξεζία»
196

. Μάιηζηα ππάξρνπλ θαη καξηπξίεο πνπ δελ αθνξνχλ κνλάρα ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηε θπιαθή, αιιά ην ζχζηεκα ηεο θπιαθήο ελ γέλεη· γίλνληαη 
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δειψζεηο γηα θαηαζηξνθή ησλ ηδξπκάησλ· ιέγεηαη φηη «ε θπιαθή δελ είλαη πνηλή, φηη 

δελ είλαη ηηκσξία γηα ηνλ πνιίηε λα ζηεξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ ηνπ, λα 

ζηέιλεηαη αηηκσηηθά ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο, λα μεξηδψλεηαη απφ φ,ηη πην αθξηβφ 

δηαζέηεη, λα σζείηαη ελδερνκέλσο ζηελ θαηαζηξνθή θαη λα ράλεη φρη κφλν απηφο αιιά 

θαη ε δχζηπρε νηθνγέλεηά ηνπ θάζε κέζν επηβίσζεο»
197

. 

Ο ίδηνο ν Foucault ζπκκεηέρεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο 

αγψλεο ησλ θαηαδίθσλ. Θεσξεί πσο νη ιφγνη είλαη πνιχηηκνη, νη ιφγνη πξέπεη λα 

αθνπζηνχλ, φρη λα γίλνπλ έλα αθφκα εμνπζηαζηηθφ εξγαιείν, νχηε λα αθνινπζήζνπλ 

ηα πξφηππα ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο. Πξνηξέπεη λα κηιήζνπλ νη ίδηνη νη άλζξσπνη 

πνπ βηψλνπλ ζην «είλαη» ηνπο ηηο πξαθηηθέο ησλ εμνπζηψλ, λα δηεθδηθήζνπλ, λα 

πάςνπλ λα είλαη πεηζαξρεκέλνη. «ε απηή ηελ θεληξηθή θαη ζπγθεληξνπνηεκέλε 

αλζξσπφηεηα, σο απνηέιεζκα θαη εξγαιείν πεξίπινθσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ζψκαηα 

θαη δπλάκεηο πνπ έρνπλ θαζππνηαρζεί ζε πνιιαπινχο κεραληζκνχο «θπιάθηζεο», 

αληηθείκελα γηα ιφγνπο πνπ είλαη απηνί νη ίδηνη ζηνηρεία ηνχηεο ηεο ζηξαηεγηθήο, 

πξέπεη λα αθνχζνπκε ηε βξνληή ηεο κάρεο»
198

. Ο ίδηνο αθνχεη απηή ηε βξνληή, 

ππνθηλείηαη απφ απηήλ θαη μεθηλά ηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα, ηδξχνληαο ηελ νκάδα 

πιεξνθφξεζεο Gip. 

3.2. Οκάδα πιεξνθόξεζεο Gip 

Ζ νκάδα Gip [Groupe d’informations sur les prisons] είλαη έλα πείξακα πνπ 

δηεμήγαγε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν 

Foucault. θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα ζπιιεγνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ θπιαθψλ, απηή ηε θνξά φκσο φρη ζαλ απιή παξαηήξεζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ. Απηή ηε θνξά επξφθεηην λα επηρεηξεζεί κηα θαηλνηνκία· ν Foucault θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ δελ έγξαςαλ γηα ηηο θπιαθέο, αιιά έδσζαλ κηιηά ζηνπο 

θξαηνχκελνπο. Σν ιφγν πήξαλ νη θξαηνχκελνη, ψζηε λα γλσζηνπνηήζνπλ φζα 

βηψλνπλ κέζα ζηηο ζπλζήθεο θπιάθηζήο ηνπο
199

. Ζ νκάδα Gip παξαθηλήζεθε λα 

δηεμαγάγεη απηήλ ηελ έξεπλα, επεηδή νη θπιαθέο απνηεινχλ ηα «ζθνηεηλά» ζεκεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη δελ δηαζέηνπκε 

αξθεηέο γλψζεηο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη εληφο ηνπο. Κίλεηξν, ινηπφλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο ήηαλ ε ζέιεζή ηεο γηα γλψζε. Μηα γλψζε φκσο, πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ην 
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δίπνιν γλψζεο-εμνπζίαο ζην νπνίν ε θνηλσλία κάο έρεη ζπλεζίζεη κε ηηο πξαθηηθέο 

ηεο. Ζ γλψζε πνπ ήζειαλ λα απνθνκίζνπλ ν Foucault θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ήηαλ 

αθξηβψο ε αληίζεηε γλψζε· ε αληηζηξνθή ηεο εμνπζηαζηηθήο. Απηή, ε νπνία ζα έθαλε 

γλσζηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ πθίζηαληαη ζηηο θπιαθέο θαη νη νπνίνη ιεηηνπξγψληαο είηε 

σο εξγαιείν ηεο γλψζεο, είηε ηεο εμνπζίαο, δηαβξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε 

θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε θάηη μέρσξν απφ ηνλ άλζξσπν. πλεπψο, απηφ πνπ ήζειε λα 

πεηχρεη ε νκάδα πιεξνθφξεζεο Gip, ήηαλ λα θαηαθέξεη λα αθππλίζεη ηελ θνηλή 

γλψκε, λα ηελ θηλεηνπνηήζεη, κε κηα δηαδηθαζία ε νπνία δε ζα δεκηνπξγνχζε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ζηα αληηθείκελά ηεο. Αληηζέησο 

ηα ππνθείκελα, δειαδή ν Foucault θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα παξαρσξνχζαλ ηε 

ζθπηάιε ζηα αληηθείκελα, δειαδή ζηνπο θξαηνχκελνπο, θαη ζα επηηπγραλφηαλ έηζη 

κηα γεθχξσζε κεηαμχ ηνπο, κηα αιιεινδηαπινθή ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ.  

Οη θπιαθέο είλαη έλαο ρψξνο πνπ νινέλα θαη απμάλεη ηνλ πιεζπζκφ πνπ 

ζηεγάδεη. Καη απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηνλ δήιν ηεο δηθαηνζχλεο λα επηβάιιεη πνηλέο
200

. 

Ζ αζηπλνκία πνπ ζπιιακβάλεη ηνλ εγθιεκαηία, ε δηθαηνζχλε πνπ είλαη αξκφδηα λα 

απνθαζίζεη γηα ηε ζεκαζία ηνπ εγθιήκαηφο ηνπ, θαη ε θπιαθή πνπ ηνλ θξαηά 

απνκνλσκέλν απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν, απνηεινχλ, θαη νη ηξεηο, κνξθέο 

ηεο εμνπζίαο πνπ έρνπλ σο κνλαδηθφ ηνπο ζηφρν λα επηβιεζνχλ ζηα άηνκα θαη λα ηα 

ππνθεηκελνπνηήζνπλ. 

Ίζσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπιαθηζκέλνη, φληαο 

κέζα ζηα ηδξχκαηα θχιαμεο, λα είλαη ε απνπζία νπνηνπδήπνηε αλζξψπηλνπ 

δηθαηψκαηνο. Οη θαηάδηθνη δελ είλαη ειεχζεξνη· δελ είλαη ειεχζεξνη λα πξνρσξήζνπλ, 

δελ είλαη ειεχζεξνη λα πξάμνπλ φπσο επηζπκνχλ, δελ είλαη ειεχζεξνη λα εξγαζηνχλ, 

λα θάλνπλ έξσηα. Γελ είλαη ειεχζεξνη αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηε ζπλείδεζή ηνπο, γηαηί 

νη εμνπζηαζηηθνί ηξφπνη ζηνρεχνπλ απεπζείαο ζε απηή. Ο θπιαθηζκέλνο 

αληηκεησπίδεη θξχν, πείλα, θαθνπρίεο, μπινδαξκνχο θαη κπνξεί φια λα ηα ππνκείλεη. 

ηαλ φκσο ηνπ ζηεξνχλ ην δηθαίσκα λα παξακείλεη ν εαπηφο ηνπ, φηαλ ηνπ ζηεξνχλ 

θάζε δπλαηφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ, ηφηε είλαη ζαλ λα ηνπ ζηεξνχλ απηήλ 

θαζαπηήλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπ. Σφηε κεηαηξέπεηαη ζε κηα νληφηεηα 

αιινησκέλε, ε νπνία δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα, αιιά κεραληθά. Οη πξαθηηθέο ηεο 

εμνπζίαο εηζρσξνχλ ηφζν βαζηά ζηε ζπλείδεζε ηνπ έγθιεηζηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ δελ 
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αθήλνπλ πιένλ ρψξν γηα ην ίδην ην ππνθείκελν. Καη ε θαηαπίεζε δε ζηακαηά εθεί, 

δελ ηεξκαηίδεηαη ζηνλ εγθιεηζκφ. Αληηζέησο, ε θπιαθή ιεηηνπξγεί σο φξγαλν 

θαηαζηνιήο θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ρψξνπο ησλ 

ηδξπκάησλ. Πψο ην θάλεη απηφ; Με ηα ιφγηα ελφο θξαηνχκελνπ «ν θπιαθηζκέλνο 

απνηειεί κνλίκσο αληηθείκελν θνηλσληθήο επηζεηηθφηεηαο»
201

 θαη απηφ επεηδή ε 

θνηλσλία δελ ηνλ απνδέρεηαη. Δπεηδή γλσξίδεη πσο βγαίλνληαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Ζ ππέξβαζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο ζπληζηά έλα απφ ηα βαζηθά αηηήκαηα ησλ θξαηνχκελσλ, δηφηη ην 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηνπο εμαλαγθάδεη είηε ζηελ αλεξγία είηε ζηελ εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε, γεγνλφο πνπ ν θπιαθηζκέλνο γλσξίδεη· γλσξίδεη πσο νη πηζαλφηεηεο 

λα κπνξέζεη θαη πάιη λα εηζαρζεί ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ είλαη ειάρηζηεο, θαη αλ ελ ηέιεη 

νη ζπλζήθεο απνβνχλ επλντθέο θαη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη θάπνην δηθαίσκα ζηελ 

εξγαζία, ζα θαηαζηεί αληηθείκελν ηεο απζαηξεζίαο ηνπ εξγνδφηε
202

. Ζ κνίξα ινηπφλ 

ηνπ εγθιεκαηία είλαη θνηλή· είηε ζα θαηαζηεί αληηθείκελν ζηα ρέξηα ηεο εμνπζίαο ηεο 

θπιαθήο, είηε αληηθείκελν ηεο εμνπζίαο ηνπ εξγνδφηε. Πάλησο ε αληηθεηκελνπνίεζή 

ηνπ είλαη ακεηάθιεηε. 

πσο ηνλίδεη ν Foucault, κε ηελ έξεπλα απηή, κε ην λα δίλεη ιαιηά ζηνπο 

θπιαθηζκέλνπο, δελ επηδηψθεη απιψο λα βειηηψζεη ηελ ήδε πθηζηάκελε 

εθκεηάιιεπζε απφ ηελ εμνπζία. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ε έξεπλά ηνπ, θαη 

θάζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ έξεπλα, είλαη «πνιηηηθέο πξάμεηο»
203

 πνπ έρνπλ ζθνπφ λα 

επηηεζνχλ ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο. Δίλαη θαη απηέο έλαο αγψλαο, αληίζηνηρνο κε ηνπο 

αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζηηο θπιαθέο κε ηηο εμεγέξζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ. Δίλαη 

κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδείμνπλ θάζε κνξθή εμνπζίαο, φρη κφλν ηελ θπξίαξρε θαη 

θαηαπηεζηηθή, πνπ κέζσ ησλ ηηκσξηψλ ηεο θαζίζηαηαη άκεζε θαη θαλεξή. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν κηα πξνζπάζεηα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο θξπκκέλεο εμνπζίεο, απηέο πνπ 

ζπγθαιχπηνληαη πίζσ απφ ην φλνκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο γλψζεο. ε απηή ηελ 

αλάδεημε ζηνρεχεη ε έξεπλα πνπ δηεμάγεη, θαη απηνχο ηνπο ηνκείο επηζπκεί λα 

απεηιήζεη κε ηνλ ηξφπν ηεο.  

Ο Foucault επηζεκαίλεη πσο ην πιήζνο ησλ εμνπζηψλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα 

κε ηελ ηζηνξία. Αλαθέξεη ινηπφλ πσο νη θνηλσλίεο έρνπλ επηβάιιεη ηηο εμνπζίεο ηνπο 
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κε πνηθίινπο ηξφπνπο, φκσο φιεο έρνπλ έλα θνηλφ αληηθείκελν· απηφ ησλ 

«ελνριεηηθψλ»
204

 αηφκσλ. Γηαιέγνπλ θάπνηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ παξαβαηηθά ή 

κηάζκαηα, θαη ζε απηά αζθνχλ ηηο εμνπζηαζηηθέο ηνπο ηερληθέο. Άιινηε ηνπο 

δηψρλνπλ απφ ηηο πφιεηο, ηνπο εμνξίδνπλ. Άιινηε πξνβαίλνπλ ζε ζθιεξά 

βαζαληζηήξηα γηα λα ηνπο ηηκσξήζνπλ. Άιινηε πάιη ηνπο ζαλαηψλνπλ. Με ηε ζεηξά 

ηνπο, νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζην βσκφ ηνπ εθπνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ, ηνπο 

εγθιείνπλ ζε ηδξχκαηα. Σα ηδξχκαηα απηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο, αιιά θαη φκνηεο 

κνξθέο. Πεξηιακβάλνπλ ηα λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία, ηνπο ζηξαηψλεο, ηα εξγνζηάζηα, 

ηα θάηεξγα θαη θηάλνπλ κέρξη ηα ζπζηήκαηα εγθάζεηξμεο, αζχινπ θαη θξάηεζεο. 

Δπηπιένλ, φιεο απηέο νη μερσξηζηέο θαη ζπλάκα ζπλαθείο κνξθέο, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα κελ εκπιέθνληαη κε ηελ νηθνλνκία ησλ θνηλσληψλ. ην παξάδεηγκα ηεο θπιαθήο, 

ην νπνίν θαη καο απαζρνιεί, ζην ζεκείν αθξηβψο πξηλ ηελ επηλφεζή ηεο, ν 

θαπηηαιηζκφο βξέζεθε αληηκέησπνο κε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ. Υξεηαδφηαλ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ γηα λα θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί, θαη βξήθε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν γηα λα ην 

επηζηξαηεχζεη θαη ζπλαθψο λα ην εθκεηαιιεπηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα έζεζε ηελ απεηιή 

ηεο θπιάθηζεο γηα φπνηνλ δελ αζθνχζε κηα εξγαζία. ζν θαθνπιεξσκέλε θαη λα 

ήηαλ, φζν απζαίξεηα θαη αλ επηβαιιφηαλ ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν 

θαπηηαιηζκφο ηε ρξεηαδφηαλ. Γεκηνχξγεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ζχλδεζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο κε ηελ επηβνιή ηεο θπιάθηζεο, θαη ίδξπζε ηα ζπζηήκαηα 

θχιαμεο. πνην άηνκν δελ ζπκβηβαδφηαλ κε ηηο απνθξνπζηηθέο ζπλζήθεο, απηνκάησο 

ζπγθαηαιεγφηαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «ηαξαρνπνηνχ»
205

 θαη ηνπ εγθιεκαηία, θαη 

εγθιεηφηαλ ζηε θπιαθή. Ζ θπιαθή, σο γεληθή ζπλζήθε, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί 

ζηελ επηηήξεζε. Σν παξαβαηηθφ άηνκν θιεηλφηαλ πίζσ απφ ηα θάγθεια θαη 

επηηεξνχληαλ δηαξθψο απφ ηνπο δεζκνθχιαθεο. Ζ νξαηόηεηά ηνπ ήηαλ θαη ε ηηκσξία 

ηνπ. πσο παξαηεξνχκε, ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαλ δελ ήηαλ εγθιεκαηίεο· ήηαλ 

άηνκα θνηλά, άηνκα φκνηα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηα νπνία 

φκσο είραλ έλα θαη κφλν «ειάηησκα»· δε ζπκβηβάδνληαλ. Γε ζπκβηβάδνληαλ κε κηα 

πεληρξή δσή, δελ ήηαλ ζχκθσλνη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ε εθάζηνηε εμνπζία ηνπο φξηδε 

λα δήζνπλ θαη δελ ππνρσξνχζαλ ζε απηήλ. Ήηαλ ε νκάδα φρη ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ φπσο ηνπο νλφκαζαλ, αιιά ησλ αηφκσλ πνπ αληηδξνχλ 

ζηνπο θινηνχο πνπ ηνπο επηβάιινληαη. Απηψλ πνπ δελ αξθνχληαη ζηα ειάρηζηα θαη 

αλαδεηνχλ θάηη παξαπάλσ. Απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, θαη ηνπο αγψλεο ηνπο, 
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Ό.π., ς.33. 
205Ό.π., ς.35. 
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απνθάζηζε λα ππεξαζπηζηεί ν Foucault, πνπ άζρεηα κε ηελ απνηπρία ηεο θαηάιεμήο 

ηνπο, απνηέιεζαλ κηα θίλεζε αηαμίαο ζηελ νκνηνγελή ηάμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάηη 

ζαλ ππξνηέρλεκα πνπ έιακςε ζην πέξαζκά ηνπ θαη ηειηθά έζβεζε, γλσξίδνληαο 

φκσο πσο γηα λα θαηαθέξεη λα ιάκςεη, απαηηείηαη λα ραζεί, θαη πνπ παξφια απηά δε 

θνβήζεθε ηνλ αθαληζκφ. 

Ο αγψλαο ηνπ Foucault θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, δελ απνζθνπνχζε νχηε ζηελ 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο νχηε θαη ζηελ θαηάξγεζή 

ηνπο. πσο έρεη ζεκεηψζεη ν ίδηνο, ην δήηεκα δελ έγθεηηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ηδξπκάησλ θχιαμεο. Βέβαηα ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε είλαη 

αλακθηζβήηεηνο, φκσο, φπσο πνιχ ζσζηά αλαθέξεη ν Foucault, αθφκα θη αλ 

θαηαζηξαθνχλ ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα εγθιεηζκνχ, ε θνηλσλία ζα επηλνήζεη 

λέα. Έηζη αθφκα θαη αλ θαηαξγεζνχλ νη θπιαθέο, δε ζα θαηαξγεζεί ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Αληηζέησο ε θνηλσλία ζα αλαδεηήζεη λένπο ηξφπνπο 

γηα λα δηαρσξίζεη ηα άηνκα, λέα κέζα γηα λα ηα πεξηζσξηνπνηήζεη. Γη’ απηφ θαη 

επηζεκαίλεη πσο ην δήηεκα έγθεηηαη «ζην λα γίλεη κηα θξηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

εμεγεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε θνηλσλία ζπξψρλεη πξνο ην πεξηζψξην έλα κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ»
206

. Καη παξά ην γεγνλφο φηη θχξην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ είλαη 

ε θπιαθή, δελ παξακειεί λα πξνζδηνξίζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ηνπ 

εμνπζηαζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ θαη 

θαηαιήγνπλ ζηα γεξνθνκεία, κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ην ζρνιείν, ην ζηξαηφπεδν 

θαη ηηο απεηιέο ησλ ςπρηαηξείσλ
207

 πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αληηθαλνληθνχο θαη ελ 

δπλάκεη επηθίλδπλνπο.  

ιεο απηέο νη εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο, φινη νη ηφπνη θαη νη ρψξνη ζηνπο 

νπνίνπο αζθνχληαη, έρνπλ έλαλ θνηλφ ζεκείν επηθέληξσζεο· ηα ζψκαηα ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ. ρη ηα ζψκαηα θαζ’ εαπηά, αιιά ηα ζψκαηα σο 

αληηθείκελα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ζ εμνπζία επηβάιιεηαη ζηα ζψκαηα, ηνπο αζθεί 

πηέζεηο, ηα θαηαλαγθάδεη ζε εξγαζία, ηα ρξεζηκνπνηεί. Παξάιιεια ηα ειέγρεη 

ζπλερψο, ηα θαζππνηάζζεη είηε άκεζα είηε έκκεζα, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλεη 

λα «ηα ιπγίζεη, λα ηα αθηλεηνπνηήζεη θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη»
208

. 
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207
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Δπηζηξέθνληαο θαη πάιη ζην εηδηθφ παξάδεηγκα ηεο θπιαθήο, απηή δελ 

ζσθξνλίδεη ηα άηνκα. Αληηζέησο ηα σζεί ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Γελ εγθιείεη 

πνηθηιφκνξθεο πξνζσπηθφηεηεο, αιιά αλαθπθιψλεη ζηαζεξά ηνλ ίδην πιεζπζκφ, θαη 

κε απηφ ην έμππλν θαη ζηξαηεγηθφ παηρλίδη, θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ 

παξαβαηηθφ πιεζπζκφ, θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη θαη πξαθηηθά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ. Έπεηηα παξνηξχλεη απηφλ ηνλ ήδε θαηαζθεπαζκέλν 

πεξηζσξηνπνηεκέλν πιεζπζκφ ζην αδίθεκα, είηε πξνζζέηνληάο ηνλ ζην ζχζηεκά ηεο, 

«ζπκπεξηιακβάλνληαο δειαδή ηνπο θαθνπνηνχο ζηα ίδηα ηα φξγαλα επηηεξήζεο»
209

 

θαη εθρσξψληαο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηθαηψκαηα ζηελ εμνπζία, είηε εληζρχνληαο 

έκκεζα ηελ παξάβαζε κέζσ απνθιεηζκψλ θαη ηηκσξηψλ. Ζ λέα κέζνδνο ηεο 

επηηήξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη επεηδή ην ζχζηεκα ηεο εμνπζίαο απφ παξαδεηγκαηηθφ θαη 

ηηκσξεηηθφ, έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα ζχζηεκα πνπ απνβιέπεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κφλν ηεο εμνπζίαο. Οη εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνβνιή ζηνπο ππφινηπνπο ηεο ζθιεξφηεηάο ηνπο, αιιά γηα 

ηελ πνηλή θαζ’ εαπηή. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο νη δηάθνξεο εμνπζίεο εκπιέθνληαη, 

δηαπεξλνχλ θαη ηνπο εμνπζηαδφκελνπο αιιά θαη απηνχο πνπ εμνπζηάδνπλ, θαη 

δηακνξθψλνπλ έηζη έλα δίρηπ πνπ πεξηβάιιεη θάζε θνξέα ηνπ πιεζπζκνχ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηα δηάθνξα κέηξα δελ έρνπλ σο κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή θαη 

ηνλ θαηαλαγθαζκφ. Παξάιιεια πξνζθέξνπλ θη έλα «ζεηηθφ» ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμνπζίαο ε νπνία εηζρσξεί νινέλα θαη βαζχηεξα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 

θνπφο ινηπφλ ηεο νκάδαο πιεξνθφξεζεο Gip είλαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο εμνπζίαο. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα επηηεζεί άκεζα φρη κφλν ζηε 

θπιαθή σο ηέηνηα, αιιά θαη ζην ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο, ζηνπο λφκνπο θαη ζηνπο 

ηηκσξεηηθνχο ζεζκνχο. Δίλαη κηα απφπεηξα λα ηεζνχλ ελ ακθηβφισ φινη νη θαλφλεο 

θαη φιεο νη πξαθηηθέο πνπ ζεσξείηαη πσο έρνπλ ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπο κέζα 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Έηζη «ν ιφγνο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο ζπληζηά ήδε 

κηα κνξθή αγψλα, γηαηί έηζη ηδηνπνηνχληαη, πξνο ζηηγκήλ έζησ, ην δηθαίσκα λα 

κηιήζνπλ γηα ηε θπιαθή, ην νπνίν θαηέρεη ζήκεξα ε δηνίθεζε θαη νη αλακνξθσηέο 

ζπλεξγνί ηεο»
210

. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κε ηελ νκηιία δειαδή ησλ θξαηνπκέλσλ θαη φρη 

ησλ γηαηξψλ ή δηθαζηψλ, ν ιφγνο ππνλνκεχεη ηηο θιαζηθέο εθδνρέο ηνπ· 

απνκαθξχλεηαη απφ ην δηθαζηηθφ θαη ην πνηληθφ ζψκα θαη κεηαβηβάδεηαη ζηα 
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Ό.π., ς.89. 
210Φουκό, Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.39. 
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ζπλεζηζκέλα «αληηθείκελα» πξνο ζπδήηεζε. Απηή ηε θνξά ηα αληηθείκελα κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ έζησ θαη ζε θάπνην βαζκφ, παίξλνληαο ζέζε γηα φζα ηνπο 

ζπκβαίλνπλ. «Οη θπιαθηζκέλνη δελ αξγνχλ λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ 

ξαδηφθσλν θαη εθεκεξίδεο ζηα θειηά ηνπο, πξάγκα πνπ εκθαλίδεηαη σο λίθε ηεο Gip. 

κσο απηή ε επηηπρία πξνθαιεί αλεζπρίεο ζηελ θπβέξλεζε. Γχν θπιαθηζκέλνη 

πηάλνπλ νκήξνπο έλαλ δεζκνθχιαθα θαη κηα λνζνθφκα, θαη κέζα ζηε γεληθή 

αλαζηάησζε ηνπο ζθνηψλνπλ θαη ε Gip θαηεγνξείηαη σο ππαίηηα απηψλ ησλ 

επηθίλδπλσλ ηαξαρψλ»
211

. Έηζη ε δξάζε ηεο εμαζζελεί, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν 

Foucault ζηακαηά ηηο παξεκβάζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. 

Ζ αλαηξνπή ησλ ζέζεσλ, ε ζηηγκή πνπ ν δεζκνθχιαθαο θαη ε λνζνθφκα 

ζθνηψλνληαη απφ δχν θξαηνχκελνπο, καο ζπκίδεη ην δηήγεκα ηνπ Edgar Allan Poe κε 

ηίηιν Σν ύζηεκα ηνπ Γόθησξα Πίζζα θαη ηνπ Καζεγεηή Φηεξά. ην ελ ιφγσ δηήγεκα, 

πνπ βέβαηα δελ αλαθέξεηαη ζε έλα ίδξπκα θξάηεζεο φπσο απηφ ησλ θπιαθψλ, αιιά 

ζε έλα θηίξην πνπ ήηαλ πξννξηζκέλν γηα ηνλ εγθιεηζκφ δηαθφξσλ θξελνβιαβψλ, 

ζπκβαίλεη κηα αληίζηνηρνπ ηχπνπ αληηζηξνθή ζέζεσλ. Αξρηθά λα επηζεκάλνπκε πσο 

παξά ηε δηαθνξά ησλ δχν ηδξπκάησλ, πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ εγθιείνπλ 

αλζξψπνπο, πνπ ηνπο κεηαρεηξίδνληαη ζαλ λα είλαη αληηθείκελα, θαη πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη ηηο ζπλεηδήζεηο ηνπο ζχκθσλα κε 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηα ηδξχκαηα 

εγθιεηζκνχ αιιά θαη ζηηο θπιαθέο δελ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, γηα απηφ θαη 

κπνξνχλ σο έλα βαζκφ λα ζπζρεηηζηνχλ νη ηξφπνη ηνπο. ην ίδξπκα ινηπφλ πνπ 

πεξηγξάθεη ν Poe, νη έγθιεηζηνη θξελνβιαβείο νη νπνίνη είραλ θαηαζηεί αξθεηέο θνξέο 

αληηθείκελν ζεάκαηνο απφ ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο (γεγνλφο πνπ ζπλέβε πξάγκαηη ζε 

αξθεηά ηδξχκαηα εγθάζεηξμεο) θαη είραλ ριεπαζηεί γηα ηελ κε-θαλνληθή ηνπο φςε, 

θαηάθεξαλ ηειηθά λα αλαηξέςνπλ ηελ εμνπζία ησλ θπιάθσλ ηνπο θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ εθείλνπο ζηα θειηά
212

. Ζ εμνπζηαζηηθή κνξθή ηνπ ηδξχκαηνο, παξά ην 

γεγνλφο φηη πξνζπαζνχζε λα κελ είλαη ηηκσξεηηθή κε ηνπο παξάθξνλεο θαη λα ηνπο 

επηηξέπεη θάπνηεο θαηλνκεληθέο ειεπζεξίεο, είρε έλα θαη κφλν ζηφρν· ηελ άισζε ησλ 

ζπλεηδήζεσλ ησλ θξελνβιαβψλ. Μάιηζηα ρξεζηκνπνηνχζε κέηξα ηα νπνία 
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Γκρο, Μιςζλ Φουκό, ς.17. 
212

Ζντγκαρ Άλαν Ρόε, «Το Σφςτθμα του Δόκτωρα Ρφςςα και του Κακθγθτι Φτερά» ςτο Διθγιςεισ, 
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ζπλαληνχκε θαη ζηα ηδξχκαηα θξάηεζεο, φπσο απηά ηεο παξαρψξεζεο ειέγρνπ ζε 

έλαλ παξάθξνλα-θαηάδηθν. Υαξαθηεξηζηηθά, ε εμνπζία «επέηξεπε ζε έλαλ ηξειφ λα 

επηηεξεί φινπο ηνπο άιινπο»
213

. Ο ιφγνο απηήο ηεο παξαρψξεζεο ήηαλ δηθπήο· 

αθελφο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηάθεξλε λα εηζρσξήζεη φρη απιά ζην ζψκα ηνπ 

παξάθξνλα αιιά θαη ζηελ ςπρή ηνπ· θαηφξζσλε δειαδή λα θαηαθηήζεη ηε ζπλείδεζή 

ηνπ, θαη αθεηέξνπ βνεζνχζε ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

πιεξσκή ησλ θπιάθσλ ήηαλ ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Αληίζηνηρα, θαη γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο, ε εμνπζία ησλ θπιαθψλ ζπρλά εθκεηαιιεχηεθε ηνπο έγθιεηζηνπο 

εγθιεκαηίεο ηεο. Οη ηξεινί ηνπ Poe φκσο, παξά ηηο ππνηηζέκελεο πξνζθνξέο θαη 

αλνρέο απφ ηελ πιεπξά ηεο εμνπζίαο, δελ έκεηλαλ αδξαλείο. Αληίζεηα «μεζεθψζεθαλ 

ζε επαλάζηαζε, έπηαζαλ μαθληθά ηνπο θχιαθεο θαη αθνχ ηνπο άιεηςαλ πίζζα, ηνπο 

θφιιεζαλ παληνχ θηεξά θαη ηνπο έθιεηζαλ ζηα ππφγεηα θειηά. Έηζη έκεηλαλ 

θπιαθηζκέλνη πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα θαη ν θχξηνο Μάγηαξ φρη κφλν δελ 

ηζηγθνπλεχηεθε ηελ πίζζα θαη ηα θηεξά (πνπ απνηεινχζαλ ην «ζχζηεκά ηνπ») αιιά 

ηνπο ρνξεγνχζε θαη ιίγν ςσκί θαη άθζνλν λεξφ θαη απηφ ην ηειεπηαίν κε ηε κνξθή 

θαζεκεξηλήο ςπρξνινπζίαο».
214

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ζην ζχζηεκα ηνπ 

δφθησξα Μάγηαξ, ν νπνίνο μεθίλεζε σο δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο εγθιεηζκνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα (πηζαλφηαηα εμαηηίαο ησλ φζσλ δηέηαζζε ε ίδηα ηνπ ε εμνπζία) 

κεηαηξάπεθε θαη ν ίδηνο ζε παξάθξνλα (ε παξάλνηα νδεγεί ζηελ παξάλνηα, ε επηβνιή 

παξαλντθψλ κέζσλ, δελ έρεη άιιν απνηέιεζκα απφ ηελ δεκηνπξγία παξαθξνζχλεο), 

θπξηαξρνχλ νη αληίζηνηρνη, αλ φρη νη ίδηνη ηξφπνη, κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά θαηξνχο ζηα ηδξχκαηα εγθάζεηξμεο ησλ θξελνβιαβψλ θαη ησλ εγθιεκαηηψλ. Ζ 

πξάμε ησλ θξελνβιαβψλ ηνπ Poe, ε αληηζηξνθή ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο ίδηνπο, ελέρεη 

δχν παξαδνρέο. Πξψηνλ φηη νπνηνζδήπνηε δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, γηα 

ιφγνπο είηε ηζηνξηθνχο, είηε νηθνλνκηθνχο, είηε θνηλσληθνχο θαη αλαγθάδεηαη λα δεη 

θάησ απφ ζπλζήθεο θφιαζεο, είλαη θπζηθφ θαη επφκελν λα κεηαιιαρζεί ζε απηφ γηα 

ην νπνίν ηνλ θαηεγφξεζαλ. Ο «θαλνληθφο» ζα κεηακνξθσζεί ζε «κε-θαλνληθφ», ν 

«ινγηθφο» ζε «ηξειφ» θαη ν «ηαξαρνπνηφο» ζε «ζθιεξφ εγθιεκαηία». Δίλαη θπζηθή 

ζπλέπεηα λα αιινησζεί ε αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπ θαη λα έξζεη ζην θσο κηα καθξηλή 

θαη δσψδεο πηπρή ηνπ. Απηφ ζπλέβε θαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο, ν νπνίνο 

έπαημε ην εμνπζηαζηηθφ παηρλίδη πνπ ν ίδηνο έζεζε, θαη ηειηθά έραζε, ηειηθά 

κεηαηξάπεθε ζε παξάθξνλα. Απηφ επίζεο ίζσο λα ζπλέβε θαη ζηνπο έγθιεηζηνπο 

                                                             
213

Ό.π., ς.459. 
214Ό.π., ς.476. 
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παξάθξνλεο, πνπ ελζσκαηψλνληαο ηφζν πνιχ ηηο πξαθηηθέο πνπ ηνπο επηβάιινληαλ 

θαζεκεξηλά, ηειηθά ηηο πηνζέηεζαλ. Γηα απηφ θαη έθιεηζαλ ηνπο θχιαθεο ζε θειηά, γηα 

απηφ θαη ηνπο έθαλαλ ςπρξνινπζίεο. Γηαηί έηζη ζπλήζηζαλ, θαη γηαηί αθνκνίσζαλ 

ηφζν πνιχ ηε ζπλήζεηά ηνπο πνπ ζην ηέινο έγηλαλ έλα κε απηήλ. Υάζεθε ε 

πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ράζεθε ε ππνθεηκεληθή ηνπο ζθνπηά θαη κεηαιιάρηεθαλ 

ζε αληηθείκελα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο γλψζεο. Ίζσο φκσο ν ζπγγξαθέαο, κέζα απφ 

απηήλ ηελ ηζηνξία, λα επηζπκνχζε λα καο θάλεη γλσζηφ ηνλ αγψλα ησλ εγθιείζησλ· 

απηφλ ηνλ αγψλα, πνπ παξά ηνπο θαηαλαγθαζκνχο πνπ πθίζηαληαη θαη δελ αθήλνπλ 

παξά ειάρηζην πεξηζψξην ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία, ζπλερίδεηαη αδηάθνπα. Ίζσο 

ινηπφλ ε πξάμε απηή ησλ θξελνβιαβψλ λα ήηαλ κηα πξάμε αληίδξαζεο, κηα 

εμέγεξζε, φπσο απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά θαηξνχο ζηηο θπιαθέο ή φπσο απηή πνπ ν 

Foucault θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηεμήγαγαλ. Μάιινλ νη ηξεινί ηνπ Poe θαη νη 

έγθιεηζηνη ησλ θπιαθψλ έρνπλ θάηη θνηλφ, εθηφο απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηβίσζε 

πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο θαθνπρίεο· κάιινλ έρνπλ ηελ αλάγθε γηα 

θάηη παξαπάλσ, γηα κηα αιιαγή, κηα θηλεηνπνίεζε πνπ ζα έξζεη θαη ζα ηαξάμεη ην 

ηφζν θαιά δνκεκέλν εμνπζηαζηηθφ ζχζηεκα. Αο ζηαζνχκε ζε απηήλ ηελ αιιαγή, αο 

ζπκεζνχκε ηνλ Πηέξ Ρηβηέξ θαη αο αθνχζνπκε ηηο θσλέο φισλ απηψλ ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη εμαζιησκέλσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηε ζηαζηκφηεηα, 

θαη πνπ αλαδεηνχλ δηαξθψο ηξφπνπο λα ηεο πξνθαινχλ ξήγκαηα. 
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Κεθάιαην 4: 

4.1. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Michel Foucault γηα ηελ παξαβαηηθόηεηα, θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα ηελ «νξηαθή» ινγνηερλία (Raymond Roussel, Georges Bataille, 

Franz Kafka). 

Ο Foucault, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ, γνεηεχηεθε 

απφ ην πεξηζσξηνπνηεκέλν ζηνηρείν, απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ε θνηλσλία γηα ηνπο 

δηθνχο ηεο ιφγνπο, έζεζε έμσ απφ ηα απνδεθηά ηεο πξφηππα. Γηα απηφ αζρνιήζεθε 

θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά (θαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ θαη ινγνηερληθά) κε ηηο 

νκάδεο πνπ βξέζεθαλ μαθληθά ζην πεξηζψξην. Ζ ηζηνξία ηεο ηξέιαο, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε θπιαθή, αθφκα θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη νη δηαζηξνθέο ηεο, 

αλήθνπλ φιεο ζηνλ κε-θαλνληθφ ππξήλα ηεο θνηλσλίαο, γηα απηφ θαη απνθιείνληαη. Ο 

Foucault αληίζεηα, δε θνβήζεθε ηελ «αληηθαλνληθφηεηα» απηψλ ησλ νκάδσλ, δελ 

ηξφκαμε απφ ηελ φςε ηνπο. Αληί λα ηηο απνκνλψζεη εμίζνπ, ελδηαθέξζεθε γηα απηέο, 

ηηο εξεχλεζε θαη πξνζπάζεζε λα θαηνλνκάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ 

ρξήζηκεο γηα ηελ θνηλσλία. Αλαδήηεζε ηηο αηηίεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο, ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ζε ηδξχκαηα θαη ζηελ ελ γέλεη 

απαμίσζή ηνπο. Δλ ηέιεη, εληφπηζε σο θίλεηξν ηελ νηθνλνκία, δειαδή, κε άιια ιφγηα, 

ηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηελ αλάδπζε ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. Γελ ζηάζεθε φκσο 

κφλν ζηηο αηηίεο, αιιά παξάιιεια έδσζε ιαιηά ζε απηέο ηηο νκάδεο, ηηο έθαλε λα 

αθνπζηνχλ, θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπ πξνζπάζεζε λα μεηπιίμεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

θξχβνληαλ πίζσ απφ ηηο δηεξγαζίεο ζπγθξφηεζήο ηνπο. Βάζηζε θχξηεο πηπρέο ηεο 

θηινζνθηθήο ηνπ ζεσξίαο ζηνλ πεξηζσξηνπνηεκέλν απηφλ πιεζπζκφ, αλαιχνληαο ηελ 

έλλνηα ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ ρακέλνπ θαη ηαπηνρξφλσο θαηαζθεπαζκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ. Δίδε ινηπφλ ζε απηέο ηηο νκάδεο «θάηη», θάηη πνπ ε θνηλσλία δελ είρε 

δεη, ή πνπ ίζσο είδε, αιιά δελ ηαίξηαδε κε ηα πξφηππά ηεο. Ζ παξαβαηηθφηεηά ηνπο 

ήηαλ πνπ ηνλ άγγημε, ην γεγνλφο δειαδή φηη αςεθνχζαλ ηηο λνκηθέο, δηθαζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο απαγνξεχζεηο. Ζ παξάιιειε αλάγθε ηνπο λα κηιήζνπλ, κε έλα ιφγν πνπ 

δελ ελαξκνληδφηαλ κε ηνλ επίζεκν ιφγν ησλ εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ. Απηφο ν 

αληίζηξνθνο ιφγνο, απηή ε απαίηεζε γηα νκηιία, απηφ ην ζπάζηκν ησλ 

θαλνληθνηήησλ, ίζσο ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ γνήηεπζε ηνλ Foucault. 

Ο ίδηνο δελ αθνζηψζεθε ζηελ ινγνηερλία, θαη φηαλ ην έθαλε, απηφ ζπλέβε γηα 

κηα ζχληνκε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Καη πάιη φκσο (φπσο ζπλέβε κε θάζε ηνκέα πνπ 

αζρνιήζεθε) ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε πξνο απηέο ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

νκάδεο, πξνο απηνχο ηνπο ζπγγξαθείο πνπ δελ ζπλδένληαλ κε ηελ ηππηθή ινγνηερλία 
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πνπ είρε πξνάγεη ν ζπγθεθξηκέλνο πνιηηηζκηθφο ηεο πεξίγπξνο, γηαηί απηφο είλαη 

θαηαλεκεκέλνο, είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλνο κε κηα γιψζζα, πνπ έρεη ζεζπίζεη αλάινγα 

κε ηα πξφηππά ηνπ θαη ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα πεξηιάβεη έλαλ ηξφπν ηνπ 

ζθέπηεζζαη πνπ ζα ακθηζβεηνχζε νπζηαζηηθά ηνλ εδξαίν ηξφπν αληίιεςεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ. Απηή ε γξαθή πνπ απνηειεί «ην ίδην ην κλεκείν ηνπ Δίλαη ηεο 

γιψζζαο»
215

 δελ ελδηέθεξε θαζφινπ ηνλ Foucault, γη’ απηφ θαη δελ αζρνιήζεθε κε 

ηελ «απνδεθηή» ινγνηερλία. Γηαηί είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηξφπνπο ηνπ νκηιείλ πνπ 

απνηεινχλ ηερληθέο ελφο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε πξαγκαηηθή γξαθή, γηα 

απηφλ, νθείιεη λα είλαη επηθίλδπλε, είλαη έλαο «σξαίνο θίλδπλνο» πνπ δελ ζπλάδεη κε 

ην εθάζηνηε πιαίζην ηνπ νξζνχ ιφγνπ. Παξνκνηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο γξαθήο φπσο 

ηελ θαληάδεηαη, κε κηα δξαζηεξηφηεηα «ηξπθεξή θαη ρλνπδσηή, πνπ δίλεη ηελ 

εληχπσζε βεινχδνπ»
216

, αθξηβψο επεηδή έρεη θαηαθέξεη λα ζπάζεη ηνπο ιφγνπο, λα 

ζπάζεη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη λα θαλεί φπσο είλαη ζηελ δηαθάλεηά ηεο. Παξά ηελ 

απαιή απηή αίζζεζε ηεο γξαθήο, ν Foucault ηελ ζπλδέεη θαη κε ηνλ ζάλαην, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ζάλαην ησλ άιισλ. Γξάθεη ζαλ νη άιινη λα είλαη ήδε λεθξνί, 

ζαλ λα είλαη κφλνο ηνπ ζηνλ θφζκν θαη κπνξεί έηζη λα παξνπζηάζεη ηελ αιήζεηα ηνπ. 

πσο ηνλίδεη θαη ν ίδηνο, ν ζάλαηνο ησλ άιισλ δελ ελέρεη κηα επηζεηηθφηεηα απφ 

κέξνπο ηνπ· αληηζέησο ν ιφγνο ηνπ είλαη δηαγλσζηηθφο· έρεη δεη ην ηέικα ηνπ θφζκνπ, 

ην έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη απιψο ην απνηππψλεη ζην ραξηί. Απηφο ν ζάλαηνο ηεο 

γξαθήο θαη ησλ άιισλ, δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε ηεο δσήο, αιιά κε ηελ 

αλάδπζε ηεο αιήζεηαο: «ζέισ λα θάλσ κηα δηάγλσζε θαη ε εξγαζία κνπ έγθεηηαη ζην 

λα θέξσ ζην θσο ηεο κέξαο κε ηελ ίδηα ηελ εληνκή ηεο γξαθήο θάηη πνπ λα είλαη ε 

αιήζεηα απηνχ πνπ είλαη λεθξφ. ην κέηξν απηφ, ν άμνλαο ηεο γξαθήο κνπ δελ έρεη 

θνξά απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή ή απφ ηε δσή ζηνλ ζάλαην, είλαη κάιινλ ζηνλ άμνλα 

απφ ηνλ ζάλαην ζηελ αιήζεηα θαη απφ ηελ αιήζεηα ζηνλ ζάλαην»
217

. Απηφ ινηπφλ πνπ 

αλαδεηά κε ηε γξαθή [θαη ηνλ ζάλαην] δελ είλαη ε δσή· είλαη ε εθδίπισζε ηεο 

αιήζεηαο, κηαο αιήζεηαο πνπ εληφπηζε ηνλ ζάλαην ησλ άιισλ θαη ηελ ζηαζηκφηεηα 

ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη ν θφζκνο
218

 ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, 

δπλάκεσλ, δνκψλ θαη ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο. Πνπ θαλέξσζε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

ιφγνπ, ην πεπεξαζκέλν ηνπ, θαη πνπ θαηάθεξε ή ηνπιάρηζηνλ επηρείξεζε λα θηάζεη 

                                                             
215

Foucault, Ο Ωραίοσ Κίνδυνοσ, ς.30. 
216

Ό.π., ς.38. 
217

 Ό.π., ς.44. 
218Αυτόκι. 
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ζην «ηέξκα ηεο γιψζζαο»
219

, εθεί πνπ δελ πθίζηαληαη θαηαζθεπέο θαη ήδε δνκεκέλεο 

εθθξάζεηο. Ζ αιήζεηα απηή πνπ πξνηηκά ν Foucault είλαη ην νηθείν πνπ καο είλαη 

ηφζν αλνίθεην, είλαη ην νξαηφ πνπ καο είλαη ηφζν αφξαην, απηφ πνπ βξίζθεηαη ηφζν 

θνληά καο, φκσο δελ ην παξαηεξνχκε. Απηφ ην πιεζίαζκα επηρεηξεί ν Foucault, θαη 

απηφ απνηειεί γηα απηφλ ηελ νπζία ηεο γξαθήο· ηελ νπζία ηεο γισζζηθήο χπαξμεο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ζάλαην ησλ άιισλ, απηφο κπνξεί λα είλαη κε έλαλ ηξφπν θαη 

ν ζάλαηνο ηνπ εαπηνχ. Ζ γξαθή, φπσο καο ηελ πεξηγξάθεη ν Foucault, κπνξεί λα 

ππνβνεζήζεη ηνλ γξάθνληα λα μεθχγεη απφ ηνλ νξγαλσκέλν θαη ρηηζκέλν εαπηφ ηνπ, 

απφ ην ζεζπηζκέλν απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο δνκέο πξφζσπφ ηνπ. «Γξάθεη θαλείο έηζη 

ψζηε ε δσή πνπ έρεη γχξσ ηνπ, παξαδίπια, έμσ, καθξηά απφ ην θχιιν ραξηηνχ, απηή 

ε δσή πνπ δελ είλαη αζηεία, αιιά αληαξή θαη γεκάηε έγλνηεο, πνπ είλαη εθηεζεηκέλε 

ζηνπο άιινπο, λα απνξξνθεζεί ζε απηφ ην κηθξφ νξζνγψλην ραξηί πνπ έρεη θάησ απ’ 

ηα κάηηα ηνπ, πνπ πάλσ ηνπ θπξηαξρεί. Σν λα γξάθεη θαλείο, θαηά βάζνο, είλαη λα 

πξνζπαζεί λα ξεχζεη, κέζα απφ ηα κπζηεξηψδε θαλάιηα ηεο πέλαο θαη ηεο γξαθήο, 

νιφθιεξε ε ππφζηαζε, φρη κνλάρα ηεο χπαξμεο αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο, κέζα ζε απηά 

ηα κηθξνζθνπηθά ίρλε πνπ απνζέηεη πάλσ ζην ραξηί»
220

. Ζ γξαθή είλαη ινηπφλ κηα 

απνζηαζηνπνίεζε, αιιά θαη κηα ηαχηηζε, κηα άξλεζε ηεο χπαξμεο αιιά θαη κηα 

απνθάιπςή ηεο, κηα πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο απφ φ,ηη είλαη ήδε λεθξφ, θαη κηα 

ψζεζε πξνο ηνλ ζάλαην αιιά θαη ψζεζε πξνο ηελ απνθάιπςε ηεο δσήο, ησλ κνξθψλ 

ηεο δσήο, ηεο αιήζεηαο ηεο, κηα απνξξφθεζε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ εαπηνχ απφ ηνλ 

ζάλαην θαη ηελ αιήζεηα. Μάιηζηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Foucault, απηή 

ε αλππαξμία ηνπ πξνζψπνπ δηα ηεο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα ζπγγεληθή κε ηελ 

εμαθάληζε ηνπ ππνθεηκέλνπ φπσο καο ηελ παξνπζηάδεη ζηηο Λέμεηο θαη ηα Πξάγκαηα. 

Μφλν πνπ εθεί φινη νη ιφγνη θαη νη επηζηήκεο έρνπλ επηζθηάζεη ηφζν πνιχ ηελ 

ππνθεηκεληθή ηδηφηεηα πνπ θαηαιήγνπλ λα ηελ αθαλίζνπλ. ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

γξαθήο φκσο, ε επηινγή γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ, ην πξφζσπν απνθαζίδεη 

εθνχζηα λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ δνκεκέλν θαη ζεζκηζκέλν εαπηφ ηνπ, γηα λα 

νδεγεζεί ηειηθά ζηελ νπζία ηεο χπαξμήο ηνπ. 

Απηή ε «αλππαξμία», απηφ ην είδνο αλαθάιπςεο κηαο πην πξαγκαηηθήο 

χπαξμεο ζην νπνίν νδεγεί ε γξαθή, είλαη κάιινλ θαη ε αηηία πνπ θάλεη ηνλ Foucault 

λα εληνπίδεη ζε απηήλ κηα ζπγγέλεηα κε ηελ ηξέια. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ θαλείο 

                                                             
219

Ό.π., ς.62. 
220Αυτόκι. 
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γξάθεη, μεηπιίγεηαη κπξνζηά ηνπ κηα βαζχηεξε αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν, αιιά θαη γηα 

ηνλ εαπηφ, ε νπνία ηνλ απεηιεί, θαη πηζαλφλ κελ αληέρνληάο ηελ, λα ηνλ νδεγήζεη 

ζηελ ηξέια. Καη’ αληηζηνηρία, νη ηξεινί είλαη άλζξσπνη πνπ αλαδήηεζαλ θαη ηειηθά 

βξήθαλ κηα βαζχηεξε αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο δνκέο ηνπ, θαη ράξε ζε απηήλ 

ηελ αιήζεηα δηαρσξίζηεθαλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο 

ηξεινί. Καη ν γξάθνληαο θαη ν ηξειφο είλαη πξνζσπηθφηεηεο, δπλάκεηο, πνπ έρνπλ 

απνβάιιεη απφ κέζα ηνπο ηα ζεκέιηα θαη έρνπλ δηαβεί ζην κε-είλαη ηνπ αλζξψπνπ, ζε 

απηφ πνπ φζν θαη αλ θαληάδεη αληηθαηηθφ, είλαη ηειηθά ν άλζξσπνο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ζπγγξαθείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αγγίδνπλ ηελ αλππαξμία, ηελ ηξέια θαη 

ηνλ ζάλαην, θαη είλαη αθξηβψο νη ζπγγξαθείο κε ηνπο νπνίνπο (θαζφινπ ηπραία) 

αζρνιήζεθε ν Foucault. Ο Marquis de Sade, ν Raymond Roussel θαη ν Georges 

Bataille απνηεινχλ εχγισηηα παξαδείγκαηα. πσο επηζεκαίλεη, ην πξφβιεκα ηεο 

θνηλσλίαο είλαη ε δηεξψηεζε «πώο» είλαη δπλαηόλ απηνί νη άλζξσπνη, γηα θάπνηνπο εθ 

ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη αλαθνξέο ςπρηθήο αζζέλεηαο, λα θαηαθέξλνπλ λα είλαη 

δεκηνπξγηθνί; «Πψο» ζπλάδεη δειαδή ε ηξέια ησλ ζπγγξαθέσλ απηψλ κε ηελ 

παξαγσγή έξγνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ θχξηα ηδηφηεηα ηεο ηξέιαο είλαη λα εμαθαλίδεη ην 

έξγν; Ο Foucault φκσο δελ ελδηαθέξζεθε γηα απηφ· δηφινπ δελ ηνλ απαζρφιεζε, αλ ή 

θαηά πφζν ππήξμε ν Raymond Roussel ςπρηθά αζζελήο, δηφινπ δελ ηνλ απαζρφιεζε 

λα εληνπίζεη ζεκάδηα ηξέιαο ζην έξγν ηνπ. Αληηζέησο πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα «πψο» έλα έξγν πνπ πξνέξρεηαη απφ θάπνην πεξηζσξηνπνηεκέλν άηνκν, απφ 

θάπνηνλ ν νπνίνο απνβιήζεθε απφ ηηο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο, θαηάθεξε λα πξνζθέξεη 

ζε απηήλ θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, πψο (κε ηα ιφγηα ηνπ Foucault) «ζε κηα επνρή, 

ζε κηα θνπιηνχξα, ζε κηα νξηζκέλε κνξθή δηαινγηθήο πξαθηηθήο, ν ιφγνο θαη νη 

ξπζκηζηηθνί θαλφλεο δπλαηνηήησλ είλαη ηέηνηνη πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη 

ςπρνινγηθά θαη ηξφπνλ ηηλά αλεθδνηνινγηθά ηξειφ, αιιά ε γιψζζα ηνπ, ε γιψζζα 

ελφο ηξεινχ, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν ζεηηθφ»
221

; Απηή ε ζεηηθφηεηα ηνπ 

αξλεηηθνχ ζηνηρείνπ, ε ρξεζηκφηεηα ηνπ άρξεζηνπ, θαη ν «εζσθιεηζκφο»
222

 ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηνπ, πξνζέιθπε ηνλ Foucault ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν 

εθάζηνηε ηξειφ άηνκν, εθδηψθεηαη απφ ηελ θνηλσλία, αιιά ην έξγν ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη· ν ζηνραζκφο απηφο ηνπ «έμσ», πνπ ζπλάκα βξίζθεηαη ηφζν «κέζα», 

είλαη πνπ γνήηεπζε ηνλ Foucault. Δηδηθφηεξα, θαη ζρεηηθά κε ηνλ Roussel θαη ηελ 

ινγνηερλία ηνπ, ην αίληγκα κεγεζχλεηαη, επεηδή ε ινγνηερλία είρε ήδε ρηίζεη ηνπο 

                                                             
221

Ό.π., ς.56. 
222Αυτόκι. 
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θαλφλεο ηεο, ήηαλ ήδε ζχκθσλε κε ηνπο γισζζηθνχο θαη ξπζκηζκέλνπο θαλφλεο, θαη 

ν Roussel απφ ηε κεξηά ηνπ ηάξαμε απηά ηα πξφηππα· «θπξηνιεθηηθά ηξέιαλε ηνλ 

νξζφ ιφγν»
223

, ρξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα πνπ ελνρινχζε ηελ ηάμε ηνπ. Πξνέβε 

ζε γισζζηθέο αλαζπλζέζεηο, ζε «παηρλίδηα» ησλ ιέμεσλ, ζε πξνζζέζεηο θαη 

αθαηξέζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηα θαλνληζηηθά φξηα. Καη αθξηβψο γηα απηφ θαηάθεξε 

λα ζρεκαηίζεη κηα λέα ινγνηερλία, κηα ηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο. 

Ο Roussel ήηαλ πάληα πεξηζσξηνπνηεκέλνο, ήηαλ πάληα θαηεγνξηνπνηεκέλνο 

σο πλεπκαηηθά δηαηαξαγκέλνο. Παξφια απηά ν Foucault φηαλ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε 

ηνπ γηα απηφλ, ηελ ραξαθηεξίδεη σο «θάηη πνιχ πξνζσπηθφ»
224

. Οη ιφγνη ηεο κειέηεο 

ηνπ ινηπφλ, ζπκππθλσκέλνη, είλαη δχν εηδψλ· αθελφο ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ 

Roussel ζρεηηδφηαλ κε ηελ απνμέλσζή ηνπ ζπγγξαθέα απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ απφξξηςε απφ κέξνπο ηνπ ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ο 

Roussel δελ ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα απιψο θαη κφλν γηα λα εθθξαζηεί. Αληηζέησο 

δεκηνπξγνχζε λέεο ιέμεηο, λένπο πξνζδηνξηζκνχο, λένπο ηξφπνπο γηα λα εθθξαζηεί, 

θαη άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα απνξξνθεζεί πιήξσο απφ απηή ηελ λενθαλή γιψζζα πνπ 

ν ίδηνο έπιαζε. Ο Foucault βξήθε ζηνλ Raymond Roussel ην παξάδεηγκά ηνπ γηα ηε 

γξαθή· γηα απηφ θαη ηνλ πξνζέιθπζε, γη’ απηφ θαη ππήξμε «θάηη πνιχ πξνζσπηθφ» 

γηα απηφλ. Ήηαλ ν ηξφπνο ηνπ λα εμεγήζεη ηελ θαζππφηαμε πνπ πξνθαιεί ε θνηλσλία 

ζε νξηζκέλεο νκάδεο, κε ζθνπφ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη «ζεηηθά». Αθνινπζψληαο ηα 

βήκαηα ηνπ Nietzsche θαη ηνπ Bataille, ν Foucault κειέηεζε «απηφ» πνπ νη 

θνηλσληθέο νκάδεο απέθιεηαλ απφ ηνλ ππξήλα ηνπο, γηα λα θαηαθέξνπλ κεηέπεηηα λα 

επηθέξνπλ κηα ζεηηθή ιεηηνπξγία γηα ηηο ίδηεο. Καη αθφηνπ κειέηεζε «απηφ», ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο δειαδή ζπγγξαθείο, επέκεηλε ζηελ πξνζθνξά ηνπο· ζηε δεκηνπξγία 

ελφο «αληη-ιφγνπ»
225

, ν νπνίνο αληηηέζεθε ζην εγθαζηδξπκέλν πιέγκα ζεκαζηψλ ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ ψζεζε ζηελ αθαηέξγαζηε νπζία ηεο. Έηζη ζπλέβε θαη κε ηελ 

ινγνηερλία ε νπνία θαηάθεξε, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν έλα ιφγν αληίζεην απφ 

ηνλ ήδε εηπσκέλν, λα γελλήζεη κηα δεχηεξε γιψζζα, θαζαξή θαη απνζπαζκέλε απφ 

πιαίζηα, θαη ζπλάκα θεηκέλε εγγχηεξα ζην «είλαη» ηεο, θαζηζηψληαο ην ειεχζεξν θαη 

φρη παγησκέλν. Απηή ηε ινγνηερλία πξφηεηλαλ θαη νη νδεγνί ηνπ, ν Sade, ν Nietzsche, 

ν Bataille, ν Kafka επεηδή είραλ θαηαιάβεη πσο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε Γχζε είλαη «ν 

                                                             
223

Philippe Sabot, Φιλοςοφία και Λογοτεχνία, ελλ. μτφρ. Γ. Ρρελορζντηοσ, Ακινα: Gutenberg 2017, 
ς.262. 
224

Gutting, Φουκϊ Όλα Όςα Πρζπει να Γνωρίηετε, ς.6. 
225Φουκϊ, Οι Λζξεισ και τα Πράγματα, ς.80. 
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ζηνραζκφο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ε δηαζάθεζε ηνπ ζησπεινχ, ε ιαιηά απνδνκέλε ζε 

εθείλν πνπ είλαη βνπβφ, ν θσηηζκφο εθείλνπ ηνπ κέξνπο ηεο ζθηάο πνπ ν άλζξσπνο 

απνζπά απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ε αλαδσνγφλεζε ηνπ αδξαλνχο»
226

. Καη κε βάζε απηή ηε 

ζθέςε κίιεζαλ, ή θαιχηεξα έπξαμαλ· βνήζεζαλ ηε ζθέςε λα βγεη απφ ηελ αδξάλεηά 

ηεο θαη λα γίλεη πξάμε, κηα πξάμε επηθίλδπλε θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθή, πνπ δελ 

είλαη άιιε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο γξαθήο φπσο καο ηελ παξνπζηάδεη ν Foucault. 

Μηαο γξαθήο πνπ δίλεηαη σο εκπεηξία, σο βίσζε ηνπ ζαλάηνπ θαη σο παξάιιειε 

βίσζε ησλ αζέαησλ πνηνηήησλ ηεο δσήο. 

Απηφ είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκά ηνπο, ην πην ζεκαίλνλ φισλ, ην 

γεγνλφο φηη επέηξεςαλ ζηνλ ιφγν λα μεγιηζηξήζεη απφ ηε θαζεζηεθπία γιψζζα, λα 

δξαπεηεχζεη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θαη λα ηελ μεπεξάζεη. Καηέζηεζαλ έηζη νξαηή ηελ 

αζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αζπλέρεηα ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξίαο. Γη’ 

απηφ ν Foucault εληππσζηάζηεθε: επεηδή ε βαζηθή ηνπ θηινζνθηθή νπηηθή 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζηνξηθή αζπλέρεηα. Αλαιχεη ηνπο ιφγνπο πνπ αλάινγα κε ηελ 

επνρή, πξνζηίζεληαη ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη θαη αιινηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη 

επηζηεκνληθέο ζηαζεξέο, πξνζδίδνληάο ηνπο κηα κνληκφηεηα, ε νπνία σζηφζν δελ 

ηζνδπλακεί κε ζηαζηκφηεηα. Οη ζπγγξαθείο απηνί έθαλαλ πξάμε ηε θηινζνθηθή 

ζεψξεζε ηνπ Foucault. Ξεπέξαζαλ ηνπο παγησκέλνπο ιφγνπο, θαη άθεζαλ ηε γιψζζα 

θαζαξή θαη ακφιπληε. Σέηνηα ήηαλ θαη ε γιψζζα ηνπ Raymond Roussel· αιεζηλή θαη 

θαζαξή. Γελ ρξεζηκνπνηνχζε ππαηληγκνχο θαη δελ ρξεηαδφηαλ κεζεξκελείεο. Έιεγε 

απιψο απηφ πνπ ήζειε λα πεη. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Foucault γηα ηνπο 

ηξφπνπο απηψλ ησλ ζπγγξαθέσλ: «ν αλψλπκνο ιφγνο, ν ιφγνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

φια απηά ηα θαηαπληγκέλα ιφγηα πνπ ηα έρεη αξλεζεί ν ζεζκφο ή ηα έρεη παξακεξίζεη 

ν ρξφλνο ζην δηάβα ηνπ, απηά πνπ ιέλε νη ηξεινί απφ ηα βάζε ησλ αζχισλ, απηά πνπ 

δελ ζηακάηεζαλ λα ιέλε νη εξγάηεο, λα θσλάδνπλ, λα θξαπγάδνπλ, απφ ηφηε πνπ 

ππάξρεη ην πξνιεηαξηάην σο ηάμε θαη έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη απνηειεί ηάμε, φια 

απηά πνπ εηπψζεθαλ θάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, απηή ε πξφζθαηξε θαη ζπλάκα 

πεηζκαηάξηθε γιψζζα πνπ δελ δηάβεθε πνηέ ηα φξηα ηνπ ινγνηερληθνχ ζεζκνχ, ηνπ 

ζεζκνχ ηεο γξαθήο, απηή αθξηβψο ε γιψζζα κε ελδηαθέξεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν»
227

. 

                                                             
226

Ό.π., ς.450. 
227 Φουκϊ, «Από τθν Αρχαιολογία ςτθ Δυναςτικι» ςτο Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.57. 
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ζνλ αθνξά ηελ απφζπαζε απφ ηνλ εαπηφ, ν Raymond Roussel δελ ήηαλ ν 

κφλνο πνπ ηελ θαηφξζσζε. Αληίζηνηρα, ν Bataille (κε ηα γξαπηά ηνπ) δελ 

αλαπαξήγαγε ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα, αιιά επηρεηξνχζε λα αλαδείμεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία. Γηαιπφηαλ απφιπηα κπξνζηά ζην ραξηί, εθκεδεληδφηαλ· θαη 

κε απηή ηελ εθκεδέληζε πξνθαινχζε ηελ έθξεμε ηνπ ππνθεηκέλνπ, θξάζε πνπ κπνξεί 

λα θαίλεηαη νμχκσξε εθ πξψηεο φςεσο, αιιά θαηαλνείηαη απφιπηα κέζα απφ ηελ 

επαθή κε ηα γξαπηά ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Bataille νδεγνχζε ηηο ιέμεηο ζηελ έθζηαζε, 

νδεγνχζε ηνπο ραξαθηήξεο ζηελ έθζηαζε θαη θαηάθεξλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

δεκηνπξγήζεη εθ λένπ ην ππνθείκελν ή αθφκα θαιχηεξα λα ην αλαδείμεη φπσο απηφ 

είλαη ζηελ νπζία ηνπ, μέρσξν απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην έρνπλ ζρεκαηίζεη. Αςεθνχζε 

θάζε παξάβαζε, ππεξέβαηλε ηηο απαγνξεχζεηο θαη εηίζεην έηζη «έμσ απφ θάζε 

θιείζηκν»
228

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαλέξσλε ηελ αιήζεηα απνγπκλσκέλε απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην βηβιίν ηνπ Ζ Ηζηνξία ηνπ Μαηηνύ απνηειεί 

έλα θαηεμνρήλ παξάδεηγκα ηεο γξαθήο ηνπ. Ο Bataille ζεσξνχζε πσο ν άλζξσπνο 

είλαη απηφ ην νλ, πνπ γηα λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηελ πξαγκάησζε ηνπ «είλαη» ηνπ, 

ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε κηα ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ, ζε κηα «αθξαία»
229

 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα παξαβηάδεη θάζε λφκν θαη θάζε απαγφξεπζε πνπ ηνπ ηίζεηαη. 

Μφλν εάλ νδεγεζεί ζε αθξφηεηεο ζα θαηαιάβεη ηη πξαγκαηηθά είλαη, θαη νη αθξφηεηεο 

απηέο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε πην εχζηνρν ηξφπν απφ απηφλ ηεο πιήξνπο 

θαηαζηξνθήο ηνπ εαπηνχ, ηεο πιήξνπο θαηαζηξνθήο ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ 

ππνθεηκέλνπ. Ο εξσηηζκφο απνηειεί γηα ηνλ Bataille ην θπξηφηεξν παξάδεηγκα 

πνξείαο πξνο ηελ θαηαζηξνθή. Γελ ζρεηίδεηαη κε κηα «θνχθηα θξαηπάιε»
230

, κε κηα 

αθνιαζία άλεπ νξίσλ· αληηζέησο ζπληζηά ηελ ζησπή, ηελ κνλαμηά, ηελ νινζρεξή 

απψιεηα πνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζαλάηνπ θαη ζηελ ζέαζε ησλ «αζέαησλ» 

πνηνηήησλ ηεο δσήο. Ο εξσηηζκφο απφ κφλνο ηνπ είλαη ε κεγαιχηεξε αθξφηεηα πνπ 

κέζα απφ ην μφδεκα, κέζα απφ ην θελφ πνπ αθήλεη, βνεζά ηνλ άλζξσπν λα θαηαιάβεη 

πνηνο πξαγκαηηθά είλαη. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα πξάμε απηνγλσζίαο, κηα 

νινθιεξσηηθή γχκλσζε ε νπνία επηθέξεη ζπλάκα ην ζάλαην. ηαλ δειαδή έλαο 

άλζξσπνο «αλνίγεηαη» απφιπηα ζε έλαλ άιινλ, φηαλ απνζπαζκέλνο απφ ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηνπο ιφγνπο πξνζθέξεη ηελ θαζαξφηεηά ηνπ, ηφηε πηα έρεη 
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Michel Foucault, Ο τοχαςμόσ του Ζξω- για τον Maurice Blanchot, ελλ. μτφρ. Γ. Σπανόσ, Ακινα: 
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πξνρσξήζεη έλα βήκα πξνο ην «απφιπην»
231

, πξνο ηνλ «ζάλαην» ηνπ 

θαηαζθεπαζκέλνπ ηνπ εαπηνχ, έλαλ ζάλαην πνπ, κεηαθνξηθά κηιψληαο, απνδνκεί ηηο 

πξνζιακβαλφκελεο θνηλσληθέο κνξθέο θαη νδεγεί πξνο ηελ απνθάιπςε ηνπ «είλαη» 

ηνπ. Γη’ απηφ ζηα θείκελά ηνπ ηα ζψκαηα παξνπζηάδνληαη απνγπκλσκέλα, γη’ απηφ 

πξνβαίλνπλ ζε αθξφηεηεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπζηεκηθέο δνκέο. Σα φξηα 

ζβήλνληαη, μεπεξληνχληαη, θαη νη ραξαθηήξεο ηνπ ζηέθνληαη γπκλνί κπξνζηά ζε θάζε 

απαγφξεπζε. Ο Bataille γλψξηδε ηελ ηαξαρή πνπ πξνθαιεί ε γξαθή ηνπ ζηελ 

θαζεζηεθπία ηάμε. Ήμεξε πσο δηαηαξάζζεη ηνλ θφζκν κε ηηο ππεξβνιέο ηνπ, γηα απηφ 

θαη παξνπζίαζε ην ηέινο ηεο Μαξζέιι (κηαο πξσηαγσλίζηξηαο ζηελ Ηζηνξία ηνπ 

Μαηηνύ) φπσο αθξηβψο ζα ζπλέβαηλε θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ Μαξζέιι, επεηδή 

μνδεχηεθε, επεηδή αςήθεζε ηηο θνηλσληθά δηακνξθσκέλεο αλαζηνιέο, ζεσξήζεθε 

ςπρηθά αζζελήο θαη εγθιείζηεθε ζε ίδξπκα απφ ηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο γνλείο. Γελ 

θαηάιαβαλ ηελ απφ κέξνπο ηεο αλαδήηεζε ηνπ απνιχηνπ, δελ αληηιήθζεθαλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα παξαβεί ηα φξηα ψζηε λα θηάζεη ζηελ θαηάθηεζε απηνχ πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη, γη’ απηφ θαη ηε ζεψξεζαλ θξελνβιαβή. Ζ Μαξζέιι ήηαλ «έμσ» 

απφ ηα φξηα ηνπ θφζκνπ, γη’ απηφ θαη εμσζήζεθε θαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ πεξίπησζή ηεο καο ζπκίδεη ηνπο παξάθξνλεο ησλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Σξέιαο ζηελ Κιαζηθή Δπνρή ηνπ Foucault. Δμίζνπ ζθαλδαιψδε θαη 

ηξνκνθξαηηθή ινγνηερλία παξήγαγε θαη ν Sade, ν νπνίνο κηινχζε, θξαχγαδε, ζε κηα 

επνρή πνπ σζνχζε ζηε ζησπή. Ήηαλ ν εθπξφζσπνο ηνπ ιφγνπ, φηαλ φινη ζψπαηλαλ, 

ελφο ιφγνπ φκσο πνπ νδεγνχζε ζηελ αιήζεηα. Δπηδεηνχζε ηελ ιεπηνκεξεηαθή 

αθήγεζε νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ πεξηζηαηηθνχ, ζεκείσλε πσο δελ πξέπεη λα 

παξακεξίδεηαη θαλέλα ζπκβάλ, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί ε 

αιήζεηα
232

. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε ν Foucault ζηα 

πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπ. Γελ είδε πνηέ ηε γξαθή σο ζηφρν, αιιά επηρείξεζε λα 

απνρσξηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα απνζπαζηεί απφ απηφλ, ψζηε κεηέπεηηα λα κελ 

παξακείλεη ν ίδηνο. Γηα απηφ θαη βξήθε ζηνλ Bataille ηελ επθαηξία λα πξνβεί ζε κηα 

παξαβαηηθή πξάμε, ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ θαηεγνξηνπνηεκέλνπ ππνθεηκέλνπ· βξήθε 

κε άιια ιφγηα «ηε δηέμνδν αλάκεζα ζηνλ εγειηαληζκφ θαη ηε θηινζνθηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ»
233

 πνπ ηφζν αλαδεηνχζε. Αθελφο απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ 

γξακκηθή θαη αδηάζπαζηε ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο (πνπ ήηαλ ζχκθσλε κε ην εγειηαλφ 
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Ό.π., ς.27. 
232

Michel Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 1. Θ Βοφλθςθ για Γνϊςθ, ελλ. μτφρ. Τ. Μπζτηελοσ, 
Ακινα: Ρλζκρον 2011, ς.32. 
233Φουκϊ, «Συηιτθςθ με τον Μιςζλ Φουκό», ςτο Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.237. 
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πξφηππν), αθνχ ζθνπφο ηνπ Bataille δελ ήηαλ λα παξαγάγεη έλα ζχζηεκα αιιά λα 

αλαδείμεη φξηα θαη αθξφηεηεο, θαη αθεηέξνπ απνζηαζηνπνηήζεθε αληίζηνηρα απφ ηελ 

θαηλνκελνινγία θαη ηνλ ππαξμηζκφ πνπ δηαηείλνληαλ ππέξ ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Με ηνλ Bataille, ν Foucault θαηφξζσζε λα βξεη έλα ππνθείκελν φπσο ην 

θαληαδφηαλ· έλα ππνθείκελν ην νπνίν κέζσ ηεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ, απεθδπφηαλ 

ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ηνπ εαπηφ.  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Foucault, νη ζεκαίλνπζεο ηδηφηεηεο ηεο γξαθήο 

είλαη ηξεηο. Πξψηνλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα γξαθή αιεζηλή θαη επηθίλδπλε, δελ 

ππάξρεη ρψξνο γηα ππνηαγή ζηνπο εγθαζηδξπκέλνπο ιφγνπο θαη θαλνληζηηθέο αξρέο. 

Οη ηαμηλνκήζεηο απνθιείνληαη θαη ε γιψζζα παξνπζηάδεηαη θαζαξή θαη δηάθαλε. 

Γεχηεξνλ, φηαλ θαλείο πξνζρσξεί ζηνλ «σξαίν θίλδπλν» ηεο γξαθήο, γλσξίδεη φηη δελ 

ζα ηνλ αθήζεη άζηθην. Δίηε ζα ηνλ εθκεδελίζεη πιήξσο, ζα εμαθαλίζεη θάζε πηπρή 

ηνπ δνκεκέλνπ ηνπ εαπηνχ, θαη άξα ζα πξφθεηηαη πηα γηα απνπζία ζπγγξαθέα, γηα 

νινζρεξή αθχξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, είηε, θαη έηζη πεξλάκε ζην ηξίην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γξαθήο, ζα ηνλ κεηακνξθψζεη. Θα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, θάηη αληίζηνηρν κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζηελ θιαζηθή θαη ηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα (νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο 

παξαθάησ). Δθεί νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηαθηηθέο θαη πξαθηηθέο. Αληίζηνηρα, ε ινγνηερλία, φηαλ ελέρεη ην είδνο 

ηεο γξαθήο πνπ πξνηείλεη ν Foucault, θαη πνπ βξίζθεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ Sade 

θαη ζηνλ Bataille κεηαμχ άιισλ, επεηδή θαη απηνί κε ηνλ ηξφπν ηνπο παξάγνπλ 

θηινζνθηθά απνηειέζκαηα, είλαη κηα ηερλνινγία πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εαπηνχ, ηελ εκθάληζή ηνπ, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ππνθείκελν απαιιαγκέλν 

απφ θαλνληζηηθφηεηεο κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ
234

. πσο επηζεκαίλεη ν 

Foucault «δελ αξθεί λα επαλαιακβάλνπκε (κεηά ηνλ Nietzsche) φηη ν ζεφο θαη ν 

άλζξσπνο έρνπλ πεζάλεη. Αλη’ απηνχ πξέπεη λα εληνπίζνπκε ην ρψξν πνπ έκεηλε απφ 

ηελ εμαθάληζε ηνπ ζπγγξαθέα, λα αθνινπζήζνπκε ηελ δηαλνκή ησλ θελψλ θαη ησλ 

παξαβηάζεσλ θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ην άλνηγκα πνπ μεηπιίγεηαη απφ ηελ 
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Aποςτόλθσ Κ. Κωνςταντίνου, Θ Λογοτεχνικι Γραφι ωσ μια ‘Σεχνολογία του Εαυτοφ, 
https://www.lectores.gr/2013/11/%CE%B7-
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%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF/, τελευταία πρόςβαςθ 
2/12/2018. 
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εμαθάληζε απηή»
235

. Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηελ πξνζθνξά ηεο ινγνηερλίαο· 

ζπλεηδεηνπνηνχκε ην άλνηγκα πνπ μεηπιίγεηαη κπξνζηά καο, έλα άλνηγκα πνπ αθνξά 

ηε κεηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηελ παξαβίαζε ησλ νξίσλ. Άξα δελ πξφθεηηαη 

γηα ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ, γηα αλππαξμία ηνπ, εμαηηίαο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

θαλφλσλ· πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα εκθάληζε ελφο ππνθεηκέλνπ απαιιαγκέλνπ 

πιένλ απφ ηα γισζζηθά θαη ινγηθά πιαίζηα. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε ζηνηρεηψδεο 

κέξηκλα ηφζν ηεο θηινζνθίαο ηνπ Foucault, φζν θαη ηεο ινγνηερλίαο φπσο καο ηελ 

αζθνχλ o Sade θαη ν Bataille, είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο· «ν άλζξσπνο απνγπκλσκέλνο 

απφ ηε ζθεπή πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ νη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, απεπζείαο ζε 

αλακέηξεζε κε ηε θχζε, κε ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο»
236

. Ο 

άλζξσπνο ινηπφλ, θαη δε ν άλζξσπνο πνπ μεπεξλά ηα φξηά ηνπ, είλαη ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο ησλ δχν απηψλ θαηλνκεληθά αζχκβαησλ θιάδσλ. πσο έρεη επηζεκάλεη 

θαη ν Sabot ζην βηβιίν ηνπ Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία, νη δχν απηνί θιάδνη δελ 

απνθιίλνπλ ξηδηθά, κε ηνλ έλαλ λα αλαδεηά ηελ αιήζεηα σκή θαη ζηείξα, θαη ηνλ άιιν 

λα απνβιέπεη κφλν ζηελ ηέξςε. Αλαιχνληαο θάπνηα ζρήκαηα, θαη εκκέλνληαο ζε έλα 

απφ απηά, ζην νλνκαδφκελν «παξαγσγηθφ»
237

, ν Sabot εληνπίδεη ηελ ζπκπινθή ηνπο, 

ηελ ακνηβαία ππνβνήζεζή ηνπο. Γελ πξφθεηηαη νχηε γηα κηα εξγαιεηαθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο απφ ηε κεξηά ηεο θηινζνθίαο, νχηε γηα κηα εμχςσζε 

ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ ηδέα φηη «κφλν ε ηέρλε είλαη ηθαλή γηα αιήζεηα θαη φηη κε 

απηήλ ηελ έλλνηα πξαγκαηψλεη φ,ηη ε θηινζνθία δε κπνξεί παξά λα ππνδεηθλχεη»
238

· 

γηαηί έηζη ζα ππνλνκεπφηαλ ν ηξφπνο χπαξμεο είηε ηνπ ελφο θιάδνπ είηε ηνπ άιινπ. Ο 

Foucault, θαη θαη’ επέθηαζε ν Sabot, θάλνπλ ιφγν γηα έλα είδνο πιέμεο ηνπ 

θηινζνθηθνχ κε ηνλ ινγνηερληθφ ιφγν, γηα κηα ακνηβαία ζχλδεζε πνπ δελ αθνξά 

εηεξνγελείο θιάδνπο, αιιά πνπ έρεη σο ζεκείν ηνκήο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ 

θνηλέο ζέζεηο. 

4.2. ηνηρεία ηεο θνπθσηθήο εμνπζίαο ζηα έξγα ηνπ Franz Kafka ο Πύπγορ θαη η 

Σωυπονιστική Αποικία 

Ο Franz Kafka είλαη έλαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξζεθε 

ν Foucault, ζηε ζχληνκε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ θαηά ηελ νπνία αζρνιήζεθε κε ηελ 

ινγνηερλία. ηα έξγα ηνπ Kafka κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηνηρεία ηεο θνπθσηθήο 
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236

Γιάννθσ Ρρελορζντηοσ, Φιλοςοφία και Λογοτεχνία ςτθ Γαλλία 1930-1960, Ακινα: Ραπαηιςθ 2016, 
ς.475. 
237

Sabot, Φιλοςοφία και Λογοτεχνία, ς.216. 
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ζεσξίαο γηα ηελ εμνπζία θαη ηηο πηπρέο ηεο, ή ην αληίζηξνθν, δηαβάδνληαο δειαδή ηνλ 

Kafka λα αλαθαιχςνπκε ζθέςεηο θαη ηδέεο κε ηηο νπνίεο ζα ήηαλ ζχκθσλνο ν 

Foucault. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, φπσο ηνλίζακε ήδε, ε θηινζνθία δελ ρξεζηκνπνηεί 

ηε ινγνηερλία σο εξγαιείν ηεο· αλη’ απηνχ νη δχν απηνί ηνκείο έρνπλ θνηλέο έγλνηεο 

θαη ελδηαθέξνληα, νη έλλνηέο ηνπο είλαη φκνηεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ παξάγνπλ, θαη γη’ απηφ βξίζθνληαη ζε δηαξθή ζχκπιεμε.  

ην έξγν ηνπ Kafka ν Πύξγνο παξνπζηάδεηαη έλα κηθξφ ρσξηφ ην νπνίν 

βξίζθεηαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ελφο κεγάινπ Πχξγνπ. Με κηα πξψηε εηθφλα, ζα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Kafka θάλεη ιφγν γηα κηα εμνπζία πνπ έρεη 

θέληξν, πνπ έρεη σο αθεηεξία ηεο έλαλ Πχξγν, θάηη αληίζηνηρν κε ηηο θνηλέο 

εμεγήζεηο πνπ παξέρνληαη σο νξηζκνί ηεο εμνπζίαο, θαη πνπ αθνξνχλ έλαλ εγεκφλα, 

έλα κνλάξρε, ή ζηηο κέξεο καο ην ίδην ην θξάηνο πνπ εμνπζηάδεη ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. Χζηφζν, ε ζθέςε ηνπ Kafka δελ ζπλάδεη θαζφινπ κε απηφλ ηνλ νξηζκφ 

γηα ηελ εμνπζία. ην ρσξηφ πνπ παξνπζηάδεη νη εμνπζίεο είλαη δηαθφξσλ εηδψλ, φπσο 

αθξηβψο καο ηηο πεξηγξάθεη θαη ν Foucault. Δηδηθφηεξα γηα λα κπνξέζεη ν 

ρσξνκέηξεο, ν νπνίνο είλαη πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ, λα εηζρσξήζεη ζηνλ Πχξγν κε 

ζθνπφ λα εξγαζηεί, ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε δηαθξηηέο θαη κεηαβαιιφκελεο 

εμνπζίεο, πνπ ζηέθνληαη εκπφδηα ζηελ πξφζβαζή ηνπ ζε απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

θχξηνο Κ. ρξεηάδεηαη αξρηθά ηελ άδεηα ηνπ θφκε. Καη ελψ ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί 

θαλείο φηη ε εμνπζία έγθεηηαη θαη πάιη ζην θξάηνο, νη αληημνφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη αληηκέησπνο ν θχξηνο Κ. πνηθίινπλ. πλαληά ηνλ αγγειηνθφξν, ηνλ δήκαξρν, 

ζεζκηθνχο βνεζνχο, ηνπο μελνδφρνπο, ηνπο θξνχξαξρνπο, πνπ φινη ηνπο έρνπλ έλα 

θαη κφλν ζθνπφ· λα απνηξέςνπλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ Πχξγν. Ο αγγειηνθφξνο ηνπ 

θέξλεη γξάκκα κε ηε ζθξαγίδα «ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο»
239

, ν δήκαξρνο ηνλ 

δηαηάδεη λα ζηακαηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο, απεηιψληαο ηνλ πσο αθφκα δελ έρεη έξζεη ζε 

πξαγκαηηθή επαθή κε ηηο αξρέο, θαη φινη, κε ηνλ δηθφ ηνπο κνλαδηθφ ηξφπν, ηνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν. Μάιηζηα ηνπ επηζεκαίλνπλ πσο νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ 

ζηνλ Πχξγν, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκθηιησζνχλ κε έλαλ «μέλν»
240

, ή αθφκα 

ρεηξφηεξα πσο δε ζα κπνξνχζαλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ αζεκαληφηεηα ηεο απιήο 

δσήο ελφο ρσξνκέηξε φπσο είλαη απηφο: «ην βξίζθεηε ηφζν απαξαίηεην ή αο πνχκε 

ηφζν επηζπκεηφ, λα δηαβάζεη ν Κιακ ην πξσηφθνιιν θαη λα πιεξνθνξεζεί κε φιεο 
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Φραντσ Κάφκα, Ο Πφργοσ, ελλ. μτφρ. Κ. Ρροκοπίου, Ακινα: Ελευκεροτυπία 2006, ς.27. 
240Ό.π., ς.38. 
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ηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο κεδακηλφηεηεο ηεο δσήο ζαο; Δγψ ιέσ πσο ζα έπξεπε λα 

παξαθαιάηε κε ηαπείλσζε λα απνθξπθηεί ην πξσηφθνιιν απφ ηνλ Κιακ»
241

. Ο 

θχξηνο Κ. απφ ηε κεξηά ηνπ αςεθά θάζε απεηιή, θάζε απαγφξεπζε πνπ ηνπ νξίδεηαη, 

θαη ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Βέβαηα δηαθξίλεη κηα έιιεηςε ειεπζεξίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πχξγνπ θαη ηελ νπνία δελ ζα επηζπκνχζε κε ηίπνηα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «κνπ αξέζεη λα είκαη 

ειεχζεξνο»
242

. Ο Κ. δελ έρεη ζπλεζίζεη ηελ ππνηαγή, δελ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε 

ηελ ππνλφκεπζε ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνπο εμνπζηαζηηθνχο θνξείο, γη’ απηφ θαη 

αληηδξά· αλαδεηά ζπλερψο λένπο ηξφπνπο, λέα παξαθιάδηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

δηαθχγεη απφ ηηο πνηθίιεο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο θαη λα επηηχρεη ηειηθά ην ζηφρν 

ηνπ, λα κεηαβεί ζηνλ Πχξγν. 

πσο θαηέζηε ήδε θαλεξφ, ε θαθθηθή ζεψξεζε παξνπζηάδεη έλα πιέγκα 

εμνπζηψλ, φκνην κε ηελ κηθξνθπζηθή ηεο εμνπζίαο γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν  

Foucault. Σν θέληξν εμνπζίαο πνπ είλαη ν Πχξγνο, δελ είλαη απφιπην· αληηζέησο 

δηαρέεηαη ζε φιν ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, εκπιέθνληαο φινπο ηνπο θνξείο. Σν δίθηπν είλαη 

ππθλφ, ηα επίπεδα πνηθίινπλ θαη έηζη ε εμνπζία παξνπζηάδεηαη δηαηξεκέλε θαη 

θαηαλεκεκέλε ζε θάζε κηθξφ ζεζκφ ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Κπξηαξρεί ε 

γξαθεηνθξαηία, ε νπνία φκσο δηαθιαδψλεηαη έρνληαο «ρίιηα πινθάκηα πνπ θηάλνπλ 

παληνχ, αθφκα θαη ζηνπο πην απφθξπθνπο θαη ηδησηηθνχο ‘ηφπνπο’ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο»
243

. Απνηειείηαη απφ δηθαζηέο, δηθεγφξνπο, δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη ζηξαηηψηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα αιπζίδα εμνπζηψλ, 

απνθεληξσκέλε θαη δηάρπηε. ηελ εμήγεζε απηή ηεο εμνπζίαο, δηαθξίλνπκε κηα 

ηαχηηζε κε ηελ εμνπζία φπσο καο ηελ παξνπζηάδεη ν Foucault· θαη ζε απηφλ, αιιά θαη 

ζηνλ Kafka, πξφθεηηαη γηα κηα εμνπζία πνπ βξίζθεηαη δηαθιαδσκέλε ζε φινλ ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ «ην θεθάιη ελφο βαζηιηά», αιιά απφ 

ρηιηάδεο κηθξν-νξγαληζκνχο πνπ αιιεινδηαπιέθνληαη θαη βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ 

κε ζθνπφ λα εηζρσξήζνπλ φζν πην βαζηά γίλεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο θνηλσλίαο. Γελ έρεη 

θάπνην θέληξν, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ζπληήξεζήο ηεο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί 

απφ ηελ παξνπζία ελφο θεληξηθνχ ππξήλα, φπσο ην θξάηνο· αληηζέησο νη ζρέζεηο 

κεηαμχ εμνπζηαζηή θαη εμνπζηαδφκελνπ πνηθίινπλ, θαη δηαπεξλνχλ θαη ηηο δχν 

πιεπξέο. 
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Ό.π., ς.118. 
242

Ό.π., ς.12. 
243Aformi, τα Άδυτα του Κόςμου του Φραντσ Κάφκα, ο ςφνδεςμοσ κατζςτθ ανενεργόσ. 
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ζνλ αθνξά ηνλ Πχξγν, απηφο κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ην Παλνπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ εηζήγαγε ν Bentham ζηηο θπιαθέο, ην νπνίν αλαιχζεθε παξαπάλσ. Σν 

Παλνπηηθφ, απφ ηε κεξηά ηνπ, απνηειεί έλα κεγάιν ίδξπκα, ζε ζρεκαηηζκφ Πχξγνπ, 

ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

εμνπζία λα επηβιέπεη ηα πάληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμνπζία απνδίδεηαη ζηνπο θχιαθεο 

πνπ είλαη αξκφδηνη λα επηηεξνχλ ηνπο έγθιεηζηνπο εγθιεκαηίεο αλά πάζα ζηηγκή. 

Δμαηηίαο φκσο ηεο δνκήο ηνπ θηηξίνπ, ε παξνπζία ηνπο δελ είλαη απαξαίηεηε· νη 

θπιαθηζκέλνη αηζζάλνληαη πσο επηηεξνχληαη ζπλερψο θαη έηζη παξακέλνπλ ππάθνπνη 

θαη κφλν ζηελ ηδέα ηεο επίβιεςεο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα αφξαηε εμνπζία, πνπ 

θαηαθέξλεη φκσο λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο, λα εηζρσξήζεη δειαδή ζηηο ζπλεηδήζεηο 

ησλ αλζξψπσλ. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εμνπζία ηνπ Πχξγνπ πνπ παξνπζηάδεη ν 

Kafka, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο δηαξθψο, φκσο πνηέ δελ θαλεξψλεηαη. Κάζε 

κηθξφο, κεζαίνο ή κεγάινο κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζε απηήλ, φκσο ε ίδηα παξακέλεη 

αφξαηε. ινη θνβνχληαη ηνλ Πχξγν, φινη ηαξάδνληαη ζηελ ηδέα ηνπ, φκσο θαλέλαο 

δελ ηνλ έρεη δεη, θαλέλαο δελ έρεη γλσξίζεη ην πξφζσπφ ηνπ, αθξηβψο γηαηί βξίζθεηαη 

«παληνχ θαη πνπζελά»
244

. 

Δπηπιένλ θαη ν Kafka αιιά θαη ν Foucault αλαθέξνληαη ζε κηα εμνπζία, ζε 

έλα πιήζνο εμνπζηψλ, πνπ δελ είλαη βίαηεο. Γελ ζπλαληνχκε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν 

ηελ απαγφξεπζε θαη ηελ θαηαζηνιή. Οη δηάθνξεο εμνπζίεο θαηαθέξλνπλ λα πείζνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλαηλέζνπλ ζε απηέο, ρσξίο απηέο λα ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ ζε 

αθξαία κέηξα. Απηφ αθξηβψο είλαη ην αμηνπεξίεξγν, ην νπνίν σζηφζν έρεη εμεγήζεη ν 

Foucault. Αλ νη εμνπζίεο επηβάιινληαλ βίαηα, αλ δελ άθελαλ ηελ παξακηθξή πηπρή 

ειεπζεξίαο ζηα άηνκα, δε ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ. Θα αλαηξέπνληαλ απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ, ή έζησ ζα απνηεινχζαλ δέθηεο έληνλσλ αληηδξάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν 

ηνπο ιεηηνπξγνχλ πνιχ πην ζηξαηεγηθά, δξνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αηφκσλ θαη 

θαηαθέξλνπλ λα απνζπάζνπλ ζπλαηλεηηθέο αληηδξάζεηο. Γη’ απηφ θαη 

λνκηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν: γη’ απηφ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ηηο 

ζεηηθέο φςεηο ηεο εμνπζίαο. Δπεηδή, φζν θαη αλ θαίλεηαη αληηθαηηθφ αλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη αλαθεξφκαζηε ζε κνξθέο εμνπζίαο, θαηαθέξλεη λα παξάγεη· παξάγεη 

ζπλεηδήζεηο, παξάγεη απνδνρέο, παξάγεη ππνθείκελα. Γηεηζδχεη ηφζν βαζηά ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ππνθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηεί ηφζν ζηξαηεγηθά ηηο δνκέο, πνπ ηειηθά 

επηβάιιεηαη αλψδπλα. Έηζη ζπκβαίλεη κε ηηο εμνπζηαζηηθέο κνξθέο πνπ παξνπζηάδεη 
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ν Foucault, θαη έηζη ζπκβαίλεη επίζεο ζην έξγν ηνπ Kafka. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

δπζπηζηνχλ ζηε ζέαζε ηνπ ρσξνκέηξε, επεηδή ζηελ εγθαζηδξπκέλε ηεξαξρία ηεο 

εμνπζίαο θαηέρεη κεζαία ζέζε. Γη’ απηφ ηνλ απνζαξξχλνπλ θαη γη’ απηφ ζηέθνληαη 

εκπφδην ζε θάζε ηνπ πξνζπάζεηα λα θηάζεη ζηνλ Πχξγν, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη αδηέμνδν. Οη δνκέο ινηπφλ έρνπλ πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπο· έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ππνθείκελα πνπ ηηο πηνζέηεζαλ, θαη πνπ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπο. Έρνπλ θαηνξζψζεη ζησπειά θαη χπνπια λα θαηαζθεπάζνπλ 

ππνθεηκεληθέο ηαπηφηεηεο, νκνηνγελείο θαη θξφληκεο. Καη απηή ε εμνπζηαζηηθή 

παξέκβαζε, ε νπνία φκσο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνηαγή, αθνχ ν Κ. αθφκα θαη κφλνο 

ηνπ ελαληηψλεηαη ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο πνπ ζπλαληά, θαη πξνρσξά ζην δηθφ ηνπ 

αγψλα, ίζσο λα απνηειεί θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν Foucault γνεηεχηεθε κεηαμχ 

άιισλ θαη απφ ηνλ Kafka. Δπεηδή, κε άιια ιφγηα, ζπλάληεζε ζην έξγν ηνπ ηελ 

βαζηθή θηινζνθηθή ηνπ ζέζε γηα ην θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ εμνπζία ππνθείκελν, 

θαη γηα ηνπο αγψλεο πνπ κπνξεί απηφ λα θάλεη κε ζθνπφ λα πεηχρεη έζησ θαη θάπνηα 

ςήγκαηα ειεπζεξίαο. Ο ίδηνο ήηαλ θνηλσληθφο αγσληζηήο, νπφηε ε γνεηεία πνπ ηνπ 

άζθεζε ν θεληξηθφο ήξσαο ηνπ Kafka είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν δηήγεκα ηνπ Kafka, πνπ απνθαιείηαη σθξνληζηηθή 

Απνηθία, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα αθφκε αλάδεημε ηεο θνπθσηθήο έλλνηαο 

ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή επηβάιιεηαη ζηα άηνκα. ην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν, ν θεληξηθφο ήξσαο παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ελφο θαηάδηθνπ απφ έλαλ 

αμησκαηηθφ. Ο παξαβάηεο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην επεηδή έδεημε απεηζαξρία πξνο 

ηνλ αλψηεξφ ηνπ. Ο κειινζάλαηνο ήηαλ δεκέλνο κε «κηα βαξηά αιπζίδα απ’ φπνπ 

μεθηλνχζαλ άιιεο κηθξέο θαη ιεπηνχηζηθεο αιπζίδεο πνπ έδελαλ ηα πφδηα, ηνπο 

θαξπνχο ησλ ρεξηψλ θαη ην ιαηκφ ηνπ»
245

. Παξά ηα δεζκά πνπ ηνλ θξαηνχζαλ 

αθίλεην, ν θαηάδηθνο είρε έλα χθνο ηειείσο πεηζήλην, είρε ππαθνχζεη πιήξσο ζηελ 

ζπλζήθε πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί, θαη αλέκελε θαξηεξηθά ηε κνίξα ηνπ. ιε ε ηζηνξία 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλάδεημε ηνπ κεραλήκαηνο ην νπνίν ήηαλ πξννξηζκέλν 

λα θέξεη εηο πέξαο ηνλ ζάλαην ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, έλα κεράλεκα ην νπνίν ν 

αλψηεξνο αμησκαηηθφο θνηηνχζε κε ζαπκαζκφ
246

. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά 

πνιχπινθε, πεξηιάκβαλε αξθεηά ηκήκαηα, πνπ ην θαζέλα απφ απηά ήηαλ αξκφδην λα 
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Φραντσ Κάφκα, ωφρονιςτικι Αποικία, ελλ. μτφρ. Δ. Ρ. Κωςτελζνου Ακινα: Ελεφκεροσ τφποσ 
1995, ς.9. 
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πξνθαιέζεη θαη κηα δηαθνξεηηθή πιεγή ζην ζψκα ηνπ θαηάδηθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ν θαηάδηθνο, νιφγπκλνο, μάπισλε πάλσ ζην κεράλεκα κε δεκέλα ηα ρέξηα, ηα πφδηα, 

ηε κέζε θαη ην ιαηκφ ηνπ. Παξάιιεια «ηνπνζεηνχληαλ ζην ζηφκα ηνπ έλα ‘ηακπφλ’ 

απφ ηζφρα πνπ πξννξηδφηαλ γηα λα ηνλ εκπνδίζεη λα θσλάμεη ή λα δαγθψζεη ηε 

γιψζζα ηνπ».
247

 ιε απηή ε δηαδηθαζία ζηφρεπε ζηελ απνθπγή ηνπ γξήγνξνπ 

ζαλάηνπ. Ζ θνηλσλία ζηελ νπνία είρε νδεγεζεί ηπραία ν ηαμηδεπηήο, ήηαλ κηα 

θνηλσλία ζσθξνληζηηθή, πνπ αθνινπζνχζε απζηεξά κέηξα γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο 

παξαβάηεο ηεο. Γελ ζηφρεπε απιψο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαηάδηθσλ· αληηζέησο 

επηδίσθε ηνλ αξγφ βαζαληζκφ ηνπο. Ο ηαμηδηψηεο αληηηίζεην ζην ηηκσξεηηθφ απηφ 

ζχζηεκα, φκσο γλψξηδε πσο έπξεπε λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο. 

Έηζη παξέκεηλε ζηε ζθελή ηνπ θφλνπ, θαη κε έθπιεμε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε 

θξηθαιεφηεηα ηεο ηηκσξίαο είρε ζπλέρεηα. Ο παξαβάηεο δελ ζθνησλφηαλ απιψο· 

πεξλνχζε ψξεο δσληαλφο κέζα ζηνλ πφλν, κε ην θνξκί ηνπ ζεκαδεκέλν απφ θξάζεηο 

πνπ ηνπ ζχκηδαλ δηαξθψο ην ακάξηεκά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εθάζηνηε 

αμησκαηηθφο «ράξαδε κε ηε βνήζεηα ελφο βσινθφπνπ πάλσ ζην δέξκα ηνπ ελφρνπ ηελ 

παξάγξαθν ηνπ Ννκηθνχ θψδηθα πνπ είρε παξαβεί. Έγξαθε ιφγνπ ράξε ζην ζψκα 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ‘λα ζέβεζαη ηνλ αλψηεξφ ζνπ’»
248

. Σν εθπιεθηηθφηεξν φισλ 

είλαη πσο ε εμνπζία ηνπ αμησκαηηθνχ, δελ αλαγλψξηδε ηελ πξάμε ηεο σο βίαηε. 

Πίζηεπε κάιηζηα πσο δελ επξφθεηην γηα απζηεξή δηαδηθαζία, αιιά γηα απιή θαη 

αλαγθαία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Μάιηζηα ε δηαδηθαζία ηεο πνηλήο δελ ζπλέβαηλε 

ζηε ζησπή ή αλ ζπλέβαηλε, ε ζησπή απηή ζπλνδεπφηαλ απφ ρηιηάδεο βιέκκαηα. «ιε 

ε θαιή θνηλσλία ζπλσζνχληαλ γχξσ απ’ ην κεράλεκα. Καλέλαο δεκφζηνο ππάιιεινο 

δελ παξέιεηπε λα ξζεη. Ο θαηάδηθνο ζηεθφηαλ κπξνζηά ζε ρηιηάδεο βιέκκαηα -νη 

ζεαηέο αλαζεθψλνληαλ ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ, έθηαλαλ σο πάλσ ζηνπο ιφθνπο. 

Μέζα ζηε ζησπή δελ άθνπγεο παξά ηνπο αλαζηελαγκνχο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, 

πληγκέλνπο απφ ην ηζφρηλν ηακπφλη»
249

. Καη φηαλ πηα ε εθηέιεζε έθηαλε ζην ηέινο 

ηεο, ε δηθαηνζχλε είρε νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο θαη ην ζψκα ηνπ παξαβάηε ζαβφηαλ.  

πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηελ θαθθηθή ηζηνξία, ην επίθεληξν άζθεζεο ηεο 

εμνπζίαο είλαη ην ζψκα ηνπ παξαβάηε. Σν ζψκα αληηκεησπίδεηαη σο αληηθείκελν, σο 

ην βαζηθφ πεδίν άζθεζεο ησλ εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πεηζαξρηθή θνηλσλία, πνπ ρεηξίδεηαη ηα άηνκα θαη ηα ζσθξνλίδεη, πξνρσξψληαο ζηελ 
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Ό.π., ς.13. 
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Ό.π., ς.15. 
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δεκηνπξγία ππάθνπσλ ππνθεηκέλσλ. Έρνληαο θαηαζθεπάζεη ηελ θαλνληθφηεηα πνπ 

επηζπκεί, επηβάιιεηαη ζε νπνηνλδήπνηε παξαβάηε, ζε νπνηνλδήπνηε παξεθθιίλεη απφ 

ηα ζεζπηζκέλα φξηα. Σνλ πεξηζσξηνπνηεί, ηνλ ζέηεη ζε απφζηαζε απφ ηνλ 

«πξνζηαηεπηηθφ» θινηφ ηεο θαλνληθφηεηαο, θαη ηνλ κεηαρεηξίδεηαη σο «απφθιεξν»
250

. 

Ακέζσο κεηά ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ, επφκελν ζηάδην απνηειεί ε ζπκκφξθσζε, ε 

νπνία αθνξά θαζαξά ην ζψκα ηνπ παξαβάηε, γεγνλφο πνπ καηαηψλεη θάζε εζσηεξηθή 

πηπρή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Σν έγθιεκα πνπ δηέπξαμε ν θαηεγνξνχκελνο δελ 

αληηκεησπίδεηαη κε ιφγνπο θαη λνπζεζίεο, αιιά κε πιεγέο πάλσ ζην ζψκα ηνπ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, κε ηελ ηηκσξία ηεο ζσκαηηθήο εγγξαθήο, θαηαξγείηαη θάζε 

αλζξψπηλε ππφζηαζε, αθνχ ν θαηαδηθαζκέλνο θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο 

σο άςπρε νληφηεηα πεξηθπθισκέλε απφ πιήζνο εμνπζηψλ. Γελ δηαθαίλεηαη πνπζελά 

ε βηνινγηθή ηνπ χπαξμε, αιιά πξνβάιιεηαη σο κηα κάδα κε κνξθή, πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη ηίπνηα άιιν απφ πξνυπνηηζέκελεο πνιηηηθέο θαλνληθφηεηεο
251

. Έηζη ε 

θνηλσλία κε ηηο εμνπζίεο ηεο, έρεη πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο· έρεη αθαλίζεη ην αλζξψπηλν 

ππνθείκελν, ην έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θάπνηνπ είδνπο αληηθείκελν, 

θαη ην έρεη κεηαρεηξηζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην έρεη θαηαζηήζεη ππάθνπν 

παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

Οη ζπζρεηηζκνί κε ηνλ Foucault είλαη πξνθαλείο θαη πνιιψλ εηδψλ. Αξρηθά ν 

ήξσαο ηνπ θαθθηθνχ δηεγήκαηνο είλαη δεκέλνο κε αιπζίδεο, γεγνλφο πνπ καο ζπκίδεη 

ηηο ζπλζήθεο πνπ βίσλαλ ηα εγθιεηζκέλα ζε ηδξχκαηα θξελνβιαβή άηνκα. 

Παξάιιεια, γίλεηαη ζέακα δηαζθέδαζεο γηα ηηο πςειέο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο, έλα 

ζέακα φκνην κε απηφ ησλ έγθιεηζησλ παξαθξφλσλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ νη 

θπξίαξρεο ηάμεηο. Οη θαθνπρίεο πνπ πθίζηαηαη ν θαηαδηθαζκέλνο είλαη επίζεο 

αληίζηνηρεο θαη φιεο αθνξνχλ ην ζψκα. ρεηηθά κε ην ζψκα ηνπ, απηφ καο ζπκίδεη 

ηνπο εγθιεκαηίεο ησλ θπιαθψλ, φπσο καο ηνπο παξνπζηάδεη ν Foucault, κε ηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ εξγαιεηαθή ηνπο ρξεζηκνπνίεζε 

απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο κνξθέο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη πεηζαξρηθέο θνηλσλίεο 

δεκηνπξγνχλ πεηζήληα άηνκα, ππάθνπα ζηνπο θαλφλεο πνπ ηνπο νξίδνληαη, γεγνλφο 

πνπ αληηζηνηρίδεηαη αθξηβψο κε ηελ θνηλσλία ηνπ θαθθηθνχ δηεγήκαηνο, αθφκα θαη νη 

λνκηθνί θψδηθεο είλαη αξκφδηνη λα νξίζνπλ ην κέιινλ ησλ αηφκσλ, θαη ζηα βηβιία ηνπ 

Foucault, θαη ζην έξγν ηνπ Kafka. Οη εμνπζίεο ινηπφλ παίξλνπλ δηάθνξα νλφκαηα, 

                                                             
250

Aformi, τα Άδυτα του Κόςμου του Φραντσ Κάφκα. 
251Αυτόκι. 
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δηάθνξα πξνζσπεία, είηε πξνβάιινληαη σο πεηζαξρηθέο, είηε σο ζσθξνληζηηθέο, 

θάπνηεο θνξέο θαη σο ηηκσξεηηθέο, κε θχξην ζηφρν ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπο. Απηφ ην είδαλ θαη ν Foucault θαη ν Kafka, κίιεζαλ γηα απηφ, θαη 

έθαλαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ηνλ δηθφ ηνπ αγψλα ελάληηα ζηηο κνξθέο ηεο 

εμνπζίαο. 
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Κεθάιαην 5: 

Δμνπζία θαη ζεμνπαιηθόηεηα- Ο εθ λένπ δηαρσξηζκόο θαλνληθώλ κε θαλνληθώλ 

Ο Foucault, ίζσο εκπλεφκελνο απφ ηε ινγνηερλία θαη ηελ πξνζπάζεηα 

νξηζκέλσλ ζπγγξαθέσλ λα απαγθηζηξσζνχλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θαλφλεο θαη 

ιφγνπο, θαη λα αλαδεηήζνπλ κηα γχκληα πνπ ζα αθνξά ην ππνθείκελν φπσο απηφ είλαη 

ζηελ νπζία ηνπ, ζηα ηειεπηαία ηνπ έξγα ζηξέθεηαη πξνο ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα θαη 

ηελ ειιελνξσκατθή επνρή γηα λα κειεηήζεη ην δήηεκα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ εαπηνχ. 

Πξνηνχ φκσο καο αλαιχζεη ηηο πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχζαλ εθεί, ηνπο θαλφλεο κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα πξνζπαζνχζαλ λα γίλνπλ θχξηνη ηνπ εαπηνχ ηνπο, λα 

επηκειεζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηεο ζθέςεο ηνπ ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ ην ζεμ θαη νη ιφγνη πεξί απηνχ επηβιήζεθαλ 

ζηηο δηάθνξεο θνηλσλίεο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Foucault γηα ην ζεμ δηέπεηαη απφ ηελ ίδηα 

ινγηθή (απφ ηελ νπνία δηέπεηαη θαη ην ππφινηπν έξγν ηνπ), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο θαη ην θαηαζθεπαζκέλν ππνθείκελν. Οη εθάζηνηε θνηλσλίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ιφγνπ νη νπνίνη, αμηψλνληαο 

επηζηεκνληθφηεηα (ή κε ηνλ καλδχα ηνπ εμ απνθαιχςεσο ιφγνπ), επηβάιινληαη ζηα 

άηνκα. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη κηα αθφκα ζπλζήθε, εθ παξαιιήινπ κε ηελ ηξέια θαη 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, κέζσ ηεο νπνίαο ν Foucault πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ην ππνθείκελν. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ζθέςεο ηνπ κέλεη ίδηα, φπσο επίζεο θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε· ηνλ απαζρνιεί 

ην ππνθείκελν ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ, θαζψο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

επηρεηξείηαη ε θαηαζθεπή ηνπ. 

Ο Foucault, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, δνκεί φιεο ηνπ ηηο έξεπλεο 

αμηνπνηψληαο ηζηνξηθά δεδνκέλα. Έηζη θαη ε Ηζηνξία ηεο εμνπαιηθόηεηαο απνηειεί 

κηα αθφκα ηζηνξηθή κειέηε πνπ αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ επηβάιινληαλ θαηά θαηξνχο 

κε ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ ή λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα ππνθείκελα. Ζ ηζηνξηθή απηή  

αλαζθφπεζε δελ ζπληζηά κηα κνξθή παξειζνληνιαγλείαο εθ κέξνπο ηνπ Foucault· 

αληηζέησο, έρνληαο σο αθεηεξία ην παξειζφλ θαη δεκηνπξγψληαο κηα ηζηνξηθή 

γξακκή ηνπ ηξφπνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ κέζα απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην άηνκν φπσο απηφ επηρεηξείηαη λα 

κνξθνπνηεζεί εληφο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

εγθαζηδξχζεθε σο πξφηππν θαη σο πξαγκαηηθφηεηα. πσο ζπκβαίλεη ζε φια ηνπ ηα 

έξγα, ε εμνπζία θαηέρεη εμέρνληα ξφιν ζε απηή ηε κνξθνπνίεζε, απηή ηε θνξά φκσο 
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αθνινπζψληαο κηα κέζνδν δηαθνξεηηθή απφ απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ 

εμηζηφξεζε ησλ θνηλσληθψλ κεηακνξθψζεσλ ηεο ηξέιαο, θαη θαηά ηελ αλίρλεπζε 

ησλ ηξφπσλ θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο παξαβαηηθφηεηαο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ν Foucault καο παξνπζηάδεη κηα εμνπζία πνπ δελ ππαγνξεχεηαη ζηα άηνκα 

απφ «έμσ», φπσο ζπλέβαηλε κε ηελ εθαξκνγή δνθηκαζηψλ εμαγληζκνχ ζηα ζψκαηα 

είηε ησλ θξελνβιαβψλ είηε ησλ εγθιεκαηηψλ (π.ρ. θαπηά θαη ςπρξά ινπηξά)
252

. Δθεί 

νη κνξθέο εμνπζίαο αζθνχληαλ απφ θάπνηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, είηε απφ 

θχιαθεο, είηε απφ αφξαηεο εμνπζίεο, είηε απφ ρεηξηζκνχο πνπ αθνξνχζαλ ην ζψκα 

ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, κε-θαλνληθψλ, αηφκσλ, κε ζθνπφ λα ηα επαλαθέξνπλ ζηελ 

ζπκκνξθσκέλε κνξθή ηνπο. Σν κεηαρεηξίδνληαλ, ην θαζππφηαζζαλ κε ζθνπφ λα 

απνβεί ρξήζηκν εξγαζηαθά, θαη θαη’ επέθηαζε παξαγσγηθφ. Παξάιιεια, κε ηηο 

πξαθηηθέο απηέο ζηφρεπαλ επίζεο ζηελ ςπρή ησλ ππνθεηκέλσλ, ζηνλ ελζηεξληζκφ 

απφ κέξνπο ηνπο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ψζπνπ ελ ηέιεη γίλνληαλ θαη 

πεηζήληα ζψκαηα θαη πεηζήληα πλεχκαηα. ηελ Ηζηνξία ηεο εμνπαιηθόηεηαο φκσο, ν 

Foucault, παξά ην γεγνλφο φηη εζηηάδεη θαη πάιη ζηελ «δηαγσγή» ηεο εμνπζίαο θαη 

ζηηο κεζφδνπο πνπ εθάξκνζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λεσηεξηθνχ ζεμνπαιηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, αθνινπζεί δηαθνξεηηθή νδφ. Απηή ηε θνξά ε εμνπζία θαη νη πξαθηηθέο 

ηεο δελ θαηαζθεπάδνπλ απφ «έμσ» ηελ αηνκηθφηεηα· αληηζηξφθσο, εθθηλνχλ απφ ηελ 

κνξθή ηνπ «κέζα», θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη πξνο ην «έμσ». Απηφ ην «κέζα» 

είλαη ην εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη κεηέπεηηα νδεχεη πξνο ην 

«έμσ», πξνο ηελ έθθξαζε δειαδή, κε ηε βνήζεηα ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ. ην ζεκείν 

απηφ παξαηεξνχκε θαη πάιη ηελ ζπλερή δηεξγαζία ζηελ νπνία ην «κέζα» δηαπιέθεηαη 

κε ην «έμσ», έλα ζρήκα πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην έξγν ηνπ Foucault. Μαο ζπκίδεη 

κάιηζηα ην κεζπζκέλν θαξάβη
253

, κέζα ζην νπνίν εγθιείνληαλ νη θξελνβιαβείο, ελψ 

«έμσ» απφ απηφ ππήξρε ε απέξαληε ζάιαζζα. ηελ Ηζηνξία ηεο εμνπαιηθόηεηαο, νη 

εμνπζηαζηηθέο ηερληθέο ελεξγνπνηνχλ εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ηνπ εαπηνχ, ηνπο 

                                                             
252 Για παράδειγμα «Κατά τα μζςα του 18ου αιϊνα, ο Pomme περιζκαλψε και κεράπευςε μια 
υςτερικι υποβάλλοντάσ τθ ςε «δεκάωρα εϊσ δωδεκάωρα λουτρά κακθμερινά, επί δζκα ολόκλθρουσ 
μινεσ». Στο τζλοσ αυτισ τθσ αγωγισ κατά τθσ αφυδάτωςθσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και τθσ 
κερμότθτασ που τθν υπζκαλπε, ο Pomme είδε «μεμβρανϊδεισ λωρίδεσ που ζμοιαηαν με κομμάτια 
μουςκεμζνθσ περγαμθνισ (…) να αποκολλϊνται με ιπιουσ πόνουσ και να αποβάλλονται κακθμερινά 
με τα οφρα, τον δε ουρθτιρα τθσ δεξιάσ πλευράσ να απογυμνϊνεται με τθ ςειρά του και να εξζρχεται 
ολόκλθροσ από τθν ίδια οδό». Το ίδιο ςυνζβθ «με τα ζντερα, που κάποια άλλθ ςτιγμι 
απογυμνϊκθκαν από τον ζςω χιτϊνα τουσ, τον οποίο είδαμε να εξζρχεται από το απευκυςμζνο. Ο 
οιςοφάγοσ, θ τραχεία αρτθρία και θ γλϊςςα αποβλικθκαν με τθ ςειρά τουσ. Θ αςκενισ μασ είχε 
απορρίψει διάφορα κομμάτια, είτε με εμετό είτε με απόχρεμψθ»». Μιςζλ Φουκϊ, Θ Γζννθςθ τθσ 
Κλινικισ , ελλ. μτφρ Κικι Καψαμπζλθ, Ακινα: νιςοσ 2012, ς.9. 
253 Βλζπε ό.π., παραπομπι 104. 
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νπνίνπο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη σο δηθνχο ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο εμσηεξηθεχεη 

ππφ ηε κνξθή θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Δηδηθφηεξα, ν Foucault μεθηλά ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ζπλδένληάο ηελ κε ηελ θαηαζηνιή. ηελ έλλνηα ηεο θαηαζηνιήο βαζίδεη θαη ην δίπνιν 

γλψζε-εμνπζία πνπ ελππάξρεη ζε φια ηνπ ηα έξγα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζψκα θαη νη 

πξαθηηθέο ηνπ γίλνληαη θαη πάιη ην ζεκέιην ηεο εμνπζίαο, θαη ε θαηαζηνιή νξίδεηαη 

σο ε δηαξθήο απνζηψπεζε νπνηνπδήπνηε ιφγνπ γχξσ απφ απηφ: νπνηνπδήπνηε ιφγνπ 

γηα ην ζεμ. Με αθεηεξία ηελ βηθησξηαλή επνρή θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εθεί, ν Foucault καο πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εζηθφ ηνκέα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ζεμ, αιιά θαη ζηελ 

παξάιιειε κεηαηξνπή ηνπ ζε ιφγν. Δπηθξαηεί κηα θαηαπίεζε πνπ αθνξά 

νπνηνλδήπνηε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν θαλνληθφηεηαο, ην νπνίν έγθεηηαη 

ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηελ θιαζηθή ζπδπγηθή νηθνγέλεηα. Αλ θαλείο παξεθθιίλεη 

απφ ηελ ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο θνηλσλίαο πξαθηηθή, ηφηε εμαλαγθάδεηαη ζηε 

ζησπή. Καη φρη απιά αλαγθάδεηαη λα ζησπά, αιιά «μαπνζηέιλεηαη»
254

 ζηε ζθαίξα 

ηνπ κε-θαλνληθνχ. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ζπζρεηίζνπκε ηελ κε-θαλνληθφηεηα 

ησλ ζεμνπαιηθνηήησλ, κε ηελ κε-θαλνληθφηεηα ησλ παξαθξφλσλ θαη ησλ 

εγθιεκαηηψλ. Ζ κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ αληίδξαζε ηεο εμνπζίαο, ε νπνία ελψ 

θαηαζθεχαζε εηδηθά ηδξχκαηα γηα λα εγθιείζεη ηηο δχν ηειεπηαίεο νκάδεο, ην ζεμ ην 

άθεζε απιψο ζηε ζησπή. Σν πξψην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ν Foucault σο 

πεξίπησζε επηβνιήο ζησπήο, είλαη ηα παηδηά. Αθξηβψο επεηδή ζεσξείηαη πσο απηά δελ 

έρνπλ αλαπηχμεη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο «πξέπεη λα ηνπο απαγνξεπζεί, λα κελ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα κηινχλ γη’ απηή, λα θιείλνπκε ηα κάηηα θαη λα βνπιψλνπκε ηα απηηά 

νπνπδήπνηε ζα ηχραηλε λα ηελ επηδεηθλχνπλ, λα επηβιεζεί γεληθή θαη ζπζηεκαηηθή 

ζησπή»
255

. Απηή ε ιέμε, ε ζησπή, θπξηαξρεί ζε φιε ηε βηθησξηαλή επνρή· θαίλεηαη λα 

απαγνξεχνληαη νη αλαθνξέο ζην δήηεκα· ην ζεμ ζπλνδεχεηαη απφ κηα αδηάθνπε 

ζησπή. Γη’ απηφ ν Foucault θάλεη ιφγν γηα θαηαζηνιή. Γεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά απφ 

ιφγνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, πνπ νξίδνπλ πνηα κνξθή ηεο είλαη ζχκθσλε κε ηνλ 

θαλφλα θαη πνηα φρη. Ζ εηξσλεία σζηφζν πνπ αλαδχεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν θάζε παξαβάηεο ηεο ζησπήο αηζζαλφηαλ πσο ππεξβαίλεη 

ηηο δνζείζεο νδεγίεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ίδην ηνλ εμνπζηαζηηθφ κεραληζκφ. 

                                                             
254

Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 1. Θ Βοφλθςθ για Γνϊςθ, ς.12. 
255Αυτόκι. 
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Δηδηθφηεξα, αλ θάπνηνο, παξά ηηο απαγνξεχζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαλ, κηινχζε γηα ην 

ζεμ, άξζξσλε ιφγν, ηφηε απηνκάησο πίζηεπε πσο ηίζεηαη εθηφο ηεο εμνπζίαο, πσο 

πξνβαίλεη ζε κηα άξζε ησλ απαγνξεχζεσλ θαη ησλ νξίσλ πνπ ηνπ ππαγνξεχνληαλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε εμνπζία ήηαλ απηή πνπ πξνθαινχζε ηελ νκηιία ηνπ 

γηαηί κε ηνλ ηξφπν ηεο σζνχζε ζηελ παξάβαζε, κηα παξάβαζε πνπ ήηαλ αθξηβψο ην 

αληίζεην· ήηαλ ε άζθεζή ηεο. Έηζη, κε απηφ ην παξάδεηγκα, ν Foucault ζέηεη κηα 

πξψηε κνξθή ακθηζβήηεζεο ηεο ππφζεζεο ηεο θαηαζηνιήο. Αληηιακβάλεηαη πσο ελψ 

ε εμνπζία απαγνξεχεη, ινγνθξίλεη θαη πεξηνξίδεη, απφ ηελ άιιε δεκηνπξγεί ε ίδηα ηελ 

αλάγθε ζηα άηνκα λα κηιήζνπλ γηα απηφ, ζπλζέηεη απφ κφλε ηεο ηελ έθξεμε ησλ 

ιφγσλ. Γηαηί φπσο έρεη απνδεηρζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ, ε εμνπζία δελ 

θαηαζηέιιεη, δελ απαγνξεχεη θαη δελ απνθεξχηηεη. Αληηζέησο έρεη έλαλ παξαγσγηθφ 

ξφιν· ε εμνπζία θαηά βάζε παξάγεη, είηε ζπκπεξηθνξέο, είηε ιφγνπο, είηε 

ζπλεηδήζεηο. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο παξάγεη θπξίσο ιφγνπο. 

ζνλ αθνξά θαη πάιη ηελ θαηαζηνιή, αιιά απηή ηε θνξά απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

αηηίαο πνπ ηελ πξνθάιεζε, ν Foucault καο παξαζέηεη σο θχξηεο αηηίεο ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αζηηθή ηάμε. Θεσξεί πσο ε αλάπηπμε ησλ δχν ήηαλ 

ηαπηφρξνλε, ή έζησ πσο ν θαπηηαιηζκφο θαζφξηζε θαηά θάπνην ηξφπν ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα
256

. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπζίαζε ηελ ειεχζεξε έθθξαζε κε απνδεθηψλ 

κνξθψλ ζεμνπαιηθφηεηαο ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα είδε δελ 

κπνξνχζε λα ηα θξχςεη, απνθάζηζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ. 

Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ θαηάιιεινη ρψξνη (ιφγνπ ράξε ηα πνξλεία) ζηνπο νπνίνπο 

επηηξεπφηαλ ε έθθξαζε απηνχ πνπ ζην εμσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο έπξεπε λα κέλεη 

θξπθφ, ρψξνη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ άιιν απφ θπθιψκαηα θεξδνθνξίαο. 

Σν αζηηθφ θαζεζηψο θαηάθεξε «λα πεξάζεη ε εδνλή πνπ δε ιέγεηαη ζηελ ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ινγαξηάδνληαη· νη ιέμεηο θαη νη ρεηξνλνκίεο, πνπ θάπνηε 

επηηξέπνληαλ ζηα θξπθά, αληαιιάζζνληαη εθεί ζε πςειή ηηκή»
257

. Δπνκέλσο ε 

δεκηνπξγία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ήηαλ πξσηίζησο κηα θίλεζε νηθνλνκηθή θαη 

                                                             
256 «Το ςϊμα μετατράπθκε ςε επίδικο αντικείμενο μιασ αντιπαράκεςθσ ανάμεςα ςτα παιδιά και τουσ 
γονείσ, ανάμεςα ςτο παιδί και τισ ελεγκτικζσ βακμίδεσ. Θ διαδικαςία αυτι παριγαγε, ωσ αντίρροπο 
αποτζλεςμα, τθν εξζγερςθ του ςεξουαλικοφ ςϊματοσ. Ρϊσ ανταπαντά θ εξουςία; Με μια οικονομικι 
(και ενδεχομζνωσ ιδεολογικι) εκμετάλλευςθ τθσ ερωτικοποίθςθσ, ξεκινϊντασ από τα προϊόντα για 
μαφριςμα και φτάνοντασ μζχρι τισ πορνοταινίεσ…Ωσ απάντθςθ ςτθν εξζγερςθ του ςϊματοσ, 
προκφπτει μια νζα επζνδυςθ που δεν ζχει πλζον τθ μορφι ζλεγχοσ-καταςτολι, αλλά τθ μορφι 
ζλεγχοσ-διζγερςθ: «Γδφςου, αλλά φρόντιςε να είςαι αδφνατοσ, καλλίγραμμοσ και μαυριςμζνοσ!»», 
«Εξουςία και Σϊμα» ςτο Σο Μάτι τθσ Εξουςίασ, ς.74. 
257Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 1. Θ Βοφλθςθ για Γνϊςθ, ς.13. 
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πνιηηηθή, κηα κεηαμχ άιισλ ζηξαηεγηθή ηεο εμνπζίαο γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε 

ηεο, πιηθά θαη ζπκβνιηθά. Γελ παξακέξηζε ην ζεμ, νχηε ην απέξξηςε· αληηζέησο 

δεκηνχξγεζε κηα νιφθιεξε νηθνλνκία γχξσ απφ ηα ζψκαηα θαη ηηο εδνλέο. 

Κνληνινγίο, κε ηα ιφγηα ηνπ Foucault, απηφ πνπ ηνλ απαζρνιεί θαη πξνζπαζεί 

λα εξεπλήζεη είλαη «ε πεξίπησζε κηαο θνηλσλίαο πνπ εδψ θαη πάλσ απφ έλαλ αηψλα 

θιπαξεί γηα ηε ζησπή ηεο, παζρίδεη λα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο απηφ πνπ δελ ιέεη. 

Καηαιήμακε λα ηζρπξηδφκαζηε φηη ην ζεμ απνξξίπηεηαη, λα δείρλνπκε επηδεηθηηθά φηη 

ην θξχβνπκε, λα ιέκε φηη ην απνζησπνχκε, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην δηαηππψλνπκε 

κε ξεηέο ιέμεηο, πνπ αλαδεηνχκε ηξφπνπο λα ην παξνπζηάζνπκε ζηε γπκλή αιήζεηα 

ηνπ»
258

. Δμεηάδεη ινηπφλ ηελ παξαγσγή ησλ ιφγσλ γηα ην ζεμ, ηελ παξαγσγή ηεο 

γλψζεο θαη ηελ παξαγσγή ηεο εμνπζίαο πνπ ελψ θαηλνκεληθά  ήηαλ ππεχζπλεο γηα 

ηελ θαηαζηνιή ηνπ, ζηελ νπζία πξνέηξεπαλ πξνο ηελ ιεθηηθή (ηνπιάρηζηνλ) 

ππεξελαζρφιεζε κε απηφ. Ζ εμνπζία, απφ ηε κεξηά ηεο, ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο 

κεζφδνπο θαη θαηαθέξλεη λα αμηνπνηεί θαηά ην δνθνχλ ηηο αηνκηθφηεηεο, λα εηζρσξεί 

ζηηο ζπλεηδήζεηο θαη λα ειέγρεη ηηο εδνλέο. Ζ γλψζε, απφ ηε δηθή ηεο κεξηά, αλαδεηά 

ηελ αιήζεηα θαη νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε κηαο νιφθιεξεο επηζηήκεο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα· απνηειεί ην θίλεηξν θαη γηα ηελ εμνπζία θαη γηα ηνπο ιφγνπο, θαζψο 

εμαηηίαο «ηεο βνχιεζεο γηα γλψζε»
259

, ηεο δηαξθνχο αλάγθεο γηα αιήζεηα θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα λένπο ηνκείο επηζηεκνληθφηεηαο, ζέηεη ζε θίλεζε ηνπο ιφγνπο θαη ηηο 

εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο. ινη πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζηνλ θαλφλα, ζηε λφξκα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, θαζψο ε λφξκα απηή απνηειεί ηελ αιήζεηα πνπ ηνπο θαζνδεγεί. Με 

ηα ιφγηα ηνπ Foucault «ην ζεμ γίλεηαη δηαθχβεπκα αιήζεηαο»
260

. Γη’ απηφ νη ιφγνη 

νινέλα θαη πνιιαπιαζηάδνληαη, γηα λα παξνηξχλνπλ ηα άηνκα λα ηνπο 

αθνινπζήζνπλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Foucault αλαθνξηθά κε 

ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, νη ιφγνη αιήζεηαο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη 

δηαθφξσλ εηδψλ. Έρνπλ σο αθεηεξία ηε δηαδηθαζία ηεο νκνινγίαο, ε νπνία κεηέπεηηα 

κεηαηξέπεηαη ζε εμέηαζε. ζνλ αθνξά ηελ νκνινγία, απηή είρε σο εθαιηήξηφ ηεο ηηο 

πξαθηηθέο ηεο ρξηζηηαληθή πνηκαληνξίαο: νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ άηππε 

λνκνινγία γχξσ απφ ην ζεμ, έπξεπε λα νκνινγείηαη ιεπηνκεξψο. Ζ ππνρξέσζε ήηαλ 

                                                             
258

Ό.π., ς.18.  
259

Ό.π., ς.21. 
260Ό.π., ς.71. 
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γεληθή θαη απφιπηε: νηηδήπνηε ζρεηηδφηαλ κε ην ζεμ έπξεπε λα ιέγεηαη. Ο θαζέλαο, 

ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ κειψλ ηεο εθθιεζίαο, έπξεπε λα ειέγρεηαη γηα ην «πνηνο είλαη 

ζεμνπαιηθά», λα δεκηνπξγεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο ππνθείκελν αλάινγα κε ηα 

πξφηππα πνπ ηνπ δίλνληαλ. ια απηά ήηαλ απαξαίηεηα εάλ ήζειε λα ηνπ παξαζρεζεί 

άθεζε ακαξηηψλ. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ, απηή ε νκνινγία νδεγήζεθε ζηα άθξα ηεο, ζε ηέηνην 

ζεκείν ψζηε ε πξνηξνπή ζηελ νκηιία λα θαηαζηεί θαζνιηθή. Γελ επξφθεηην πηα γηα 

απιή εμνκνιφγεζε, ζηελ απζεληία, ησλ πξάμεσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηνλ λφκν ηνπ ζεμ, 

αιιά γηα πιήξε πξνβνιή ησλ πην απφθξπθσλ ζθέςεσλ. ηελ ππνρξέσζε ηεο 

νκνινγίαο πξνζηίζεηαη θαη απηή ηεο απηνεμέηαζεο· ν θαζέλαο ζα πξέπεη φρη απιά λα 

«ινγνζεηεί» γηα ην παξάλνκν ζεμ, αιιά λα ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα δηαδηθαζία 

δηαξθνχο εμέηαζεο. Ζ απηνεμέηαζε ινηπφλ δελ αθνξά κφλν ηε ζάξθα, θαζψο δε 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ην ζψκα θαη κε ηηο παξαβάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ πξνβαίλεη· απηή 

ηε θνξά ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ςπρή, θαζψο ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ, νπνηαδήπνηε ζθέςε, νπνηαδήπνηε αλάγθε γηα εδνλή, θαη 

απηή ηελ αλάγθε λα ηε κεηαηξέπεη ζε ιφγν. ην ζεκείν απηφ πξνζηίζεηαη ε έλλνηα 

ηεο κεηάλνηαο, αθξηβψο επεηδή ην παξεθθιίλνλ απφ ηνλ θαλφλα άηνκν, πξέπεη θαη λα 

εμεηάζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα κεηαληψζεη γηα απηέο, αιιά θαη λα δερηεί πλεπκαηηθή 

θαζνδήγεζε. Σν δεηνχκελν δελ είλαη «λα πεη θαλείο ηη ζπλέβε θαη κε πνηνλ ηξφπν 

ζπλέβε αιιά λα αλαζπγθξνηήζεη εληφο θαη πέξημ ηεο εξσηηθήο πξάμεο ηηο ζθέςεηο 

πνπ ηε ζπλφδεπζαλ, ηνπο ηδενςπραλαγθαζκνχο πνπ ηελ αθνινπζνχλ, ηηο εηθφλεο, ηηο 

επηζπκίεο, ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εδνλήο πνπ ηε δηαπλένπλ»
261

. Άξα ε 

εμέηαζε επηθεληξψζεθε ζηνλ ζπλεηδεζηαθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεηαη σο κνξθή ειεπζεξίαο, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη, γηαηί 

απιψο «έρεη ελζσκαησζεί ηφζν βαζηά κέζα καο πνπ δελ αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

νκνινγία σο απνηέιεζκα κηαο εμαλαγθαζηηθήο εμνπζίαο»
262

. Μάιηζηα, 

νξηνζεηήζεθαλ εκπεηξνγλψκνλεο, ςπρίαηξνη θαη παηδαγσγνί, πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα 

ην ζρνιηαζκφ ζπλεηδήζεσλ θαη ηελ εθθνξά ησλ αιεζψλ ιφγσλ. Έηζη δηαθξίλνπκε κηα 

ξχζκηζε πνπ δελ είλαη ηφζν ξηδηθή, φζν ίζσο ζέιεη λα θαίλεηαη, αιιά κάιινλ είλαη 

κηα κεηαηφπηζε απφ ην ρψξν ηεο εθθιεζίαο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο. πσο 

παξαηεξνχκε, φιεο απηέο νη πξαθηηθέο, είηε είλαη εληνπηζκέλεο ζηε βηθησξηαλή 

επνρή, είηε κεηαθεξφκελεο ζηε ζχγρξνλε Γχζε, έρνπλ έλα θαη κφλν ζθνπφ. Γελ 

                                                             
261

Ό.π., ς79. 
262Ό.π., ς.75. 
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ελδηαθέξνληαη λα θξαηήζνπλ ην ζεμ θξπκκέλν, αιιά λα πξνθαιέζνπλ κηα φζν γίλεηαη 

εμαληιεηηθφηεξε ζπιινγή ησλ ιφγσλ γχξσ απφ απηφ, λα ην θαηαζηήζνπλ θαλεξφ, 

δεκηνπξγψληαο βέβαηα έλα ιεμηθφ, κηα γιψζζα θαηάιιειε, θαη παξάγνληαο δηαξθψο 

ηελ αιήζεηα ηνπ. Δπνκέλσο, κπνξεί νη ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεμ λα 

ξπζκίδνληαη, αιιά νη νκνινγίεο γη’ απηφ νινέλα θαη πιεζαίλνπλ. Γη’ απηφ ν Foucault 

νδεγείηαη ζην εξψηεκα «κήπσο ε ππνρξέσζε λα ην θξχβνπκε ήηαλ ε άιιε φςε ηεο 

ππνρξέσζεο λα ην νκνινγνχκε;»
263

. 

Μάιηζηα, θαηά ηνλ 18
ν
, αηψλα νη ξπζκίζεηο γχξσ απφ ην ζεμ δηνγθψλνληαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν, θαη απηφ πεξλάεη πηα ζηε ζθαίξα αξκνδηφηεηαο ηεο αζηπλνκίαο. 

Ζ εμνπζία ζέηεη ζην πξνζθήλην ηε βηνπνιηηηθή ηεο πιεπξά, θαη ην ζεμ ηίζεηαη σο 

κείδνλ πιεζπζκηαθφ δήηεκα. Με άιια ιφγηα, δεκηνπξγείηαη έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ 

ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ αηφκσλ, θαη ηεο νηθνλνκίαο, παξαγφλησλ πνπ ηέκλνληαη σο πξνο 

ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο
264

. Γηα λα κπνξέζεη ην θξάηνο λα έρεη πεξηζζφηεξα 

έζνδα, γηα λα κπνξέζεη ν θαπηηαιηζκφο λα αλαπηπρζεί, ζα πξέπεη ηα εξγαηηθά ρέξηα 

λα πιεζαίλνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο. Πέξαλ φκσο ηεο εξγαζηαθήο παξαγσγηθφηεηαο, 

γηα λα κπνξέζεη ε Γχζε λα δηαζέηεη πινχην θαη δχλακε, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ζηαηηζηηθά ν πιεζπζκφο ηεο. Γη’ απηφ μεθηλνχλ αλαιχζεηο γχξσ απφ «ηα πνζνζηά 

γελλεηηθφηεηαο, ηελ ειηθία γάκνπ, ηηο λφκηκεο θαη παξάλνκεο γελλήζεηο, ηελ 

πξσηκφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πξαθηηθψλ αληηζχιιεςεο»
265

, γηαηί ην ζεμ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα 

ελίζρπζεο ησλ θνηλσληψλ. Ζ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ράλεη θάζε απζππαξμία θαη 

κεηαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Οη εμνπζηαζηηθέο 

παξεκβάζεηο σζηφζν δελ ζηέθνληαη κφλν ζηνλ έξσηα ησλ ζπληξφθσλ. Δπεθηείλνληαη 

θαη θηάλνπλ κέρξη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ, ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζπαζνχλ 

λα θαηαζηείινπλ, αιιά, ζηελ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηεο, δεκηνπξγνχλ γχξσ ηεο έλα 

                                                             
263Ό.π., ς.76. 
264 «Θ αξιοδότθςθ του ςϊματοσ πρζπει πράγματι να ςυςχετιςτεί με τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ και 
εδραίωςθσ τθσ αςτικισ θγεμονίασ: όχι όμωσ λόγω τθσ εμπορικισ αξίασ που απζκτθςε θ εργαςιακι 
δφναμθ, αλλά εξαιτίασ αυτοφ που μπορεί να αντιπροςϊπευε πολιτικά, οικονομικά αλλά και ιςτορικά 
για το παρόν και το μζλλον τθσ αςτικισ τάξθσ θ «καλλιζργεια» του ςϊματόσ τθσ. Θ κυριαρχία τθσ 
εξαρτιόταν εν μζρει από αυτό· δεν ιταν μόνο υπόκεςθ οικονομικοφ ι ιδεολογικοφ χαρακτιρα, ιταν 
επίςθσ «ςωματικι» υπόκεςθ. Το μαρτυροφν εξάλλου οι εργαςίεσ που δθμοςιεφκθκαν αφειδϊσ ςτα 
τζλθ του 18

ου
 αιϊνα για τθν υγιεινι του ςϊματοσ, τθν τζχνθ τθσ μακροηωίασ, τισ μεκόδουσ για να 

αποκτά κανείσ υγιι παιδιά και να τα διατθρεί ςτθ ηωι όςο περιςςότερο γίνεται, τουσ τρόπουσ για να 
βελτιϊνονται οι απόγονοι των ανκρϊπων· ζτςι οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επιβεβαιϊνουν τθ 
ςυςχζτιςθ αυτισ τθσ μζριμνασ για το ςϊμα και το ςεξ με ζναν «ρατςιςμό»», ό.π., ς.146. 
265Ό.π., ς.37. 
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νιφθιεξν πιέγκα ιφγσλ θαη ηαθηηθψλ, γεγνλφο πνπ πξνάγεη ην αληίζεην. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ησλ αηζνπζψλ, νη δάζθαινη, ηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα, αθφκα θαη νη 

γηαηξνί, απνηεινχλ φινη ηνπο κηα αληηπξνζσπεία ησλ ιφγσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηδαρή κηαο πξέπνπζαο δηαγσγήο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Οη ηνκείο επεθηάζεθαλ, 

άξρηζαλ λα αθνξνχλ ηελ εζηθή φπσο επίζεο θαη ηηο επηζηήκεο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

ςπρηαηξηθήο. Δμαηηίαο απηνχ δηαγλψζηεθαλ νξηζκέλεο ζεμνπαιηθέο πεξηπηψζεηο σο 

δηαζηξνθηθέο, ζηηο νπνίεο άξκνδε ζεξαπεία. Οξίζηεθαλ θαλφλεο θαη πξνέθπςαλ, ζηα 

«απφλεξα» ηεο νξζφδνμεο πξαθηηθήο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθφηεηεο. 

Γηαζθνξπίδνληαλ, πνιιαπιαζηάδνληαλ, θαη ηειηθά νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά δελ 

ήηαλ ζχκθσλε κε ηνλ θαλφλα εηίζεην ζηνλ άμνλα ηνπ κε-θαλνληθνχ
266

 θαη αθελφηαλ 

ζην έιενο ηεο ηαηξηθήο εμνπζίαο. Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ δηαρσξίζηεθαλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο: ζε απηέο πνπ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηε θχζε θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ 

γάκν (επηηπγράλνληαο κηα θνηλσληθή θαη εζηθνινγηθή θαηνρχξσζε θαη 

πεξηραξάθσζε ηνπ θπζηθνχ), θαη ζηηο «παξά θχζηλ» (πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ απφ 

ελζπλείδεηεο ζεμνπαιηθέο επηινγέο σο ηηο επνλνκαδφκελεο αλαηνκηθέο παζνινγίεο). 

Γηαζέηνπκε παξαδείγκαηα εξκαθξφδηησλ πνπ ζεσξνχληαλ εγθιεκαηίεο επεηδή 

αθξηβψο «πξνθαινχζαλ ζχγρπζε ζηνλ λφκν πνπ δηέθξηλε ηα θχια θαη πξνδηέγξαθε 

ηε ζπλέλσζή ηνπο»
267

. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε εμνπζία, απηή ηε θνξά 

ελδεδπκέλε ην δηθαζηηθφ ηεο πξνζσπείν, δεκηνπξγεί ηηο εηεξνγελείο ζεμνπαιηθφηεηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο απνθιείεη· θάηη αληίζηνηρν κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ηξέιαο θαη ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε, σο επίιπζε γφξδηνπ δεζκνχ πνπ επηρεηξεί 

παληθφβιεηε ε θνηλσλία κπξνζηά ζην απξφβιεπην, ην κε δηαρεηξίζηκν, είλαη εθ λένπ 

εκθαλήο. Μάιηζηα, νη δηάθνξεο παξαβάζεηο ζπζρεηίδνληαη, κε ηνλ εγθιεκαηία 

παιαηφηεξα λα ζεσξείηαη ζπλάκα θαη παξάθξνλαο, θαη κε ηνλ εξκαθξφδηην ηψξα λα 

ζεσξείηαη παξάιιεια θαη εγθιεκαηίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο «νηθνγέλεηαο 

                                                             
266 Σχετικά με το κανονικό και το μθ-κανονικό, ο Georges Canguilhem, ο οποίοσ υπιρξε μια από τισ 
εμφανείσ επιρροζσ του Foucault, ςτο βιβλίο του Σο κανονικό και το Πακολογικό περιγράφει τθν εν 
λόγω διάκριςθ. Αναλφοντασ τουσ διάφορουσ χαρακτθριςμοφσ που ζλαβαν οι πακολογικζσ 
διεργαςίεσ -«ο Μπλοντζλ, ςτο ζργο του Θ νοςθρι ςυνείδθςθ, περιγράφει περιπτϊςεισ ψυχαςκζνειασ 
όπου οι αςκενείσ εμφανίηονται ακατανόθτοι τόςο ςτουσ άλλουσ όςο και ςτον εαυτό τουσ, και όπου ο 
γιατρόσ ζχει πραγματικά τθν εντφπωςθ πωσ ζχει να κάνει με μια διαφορετικι νοθτικι δομι»-, μασ 
εξθγεί πωσ ζχει κακιερωκεί να κεωρείται «το κανονικό ωσ το πραγματικό που ζχει δεχτεί τθν 
επιβολι ι τθν εφαρμογι του κανόνα, το πραγματικό που ζχει δι-ορκωκεί μζςω μιασ 
κανονικοποίθςθσ· θ κανονικοποίθςθ τείνει να εγκακιδρφςει ι να αποκαταςτιςει μια ομοιομορφία 
και ομοιογζνεια, μια ςτακερότθτα». Αντίκετα το μθ-κανονικό «το οποίο ςυνιςτά επίςθσ ζνα γεγονόσ, 
είναι το διαφορετικό από το ςυνθκιςμζνο, ςυνιςτά μια απόκλιςθ». Ηορη Κανγκιλζμ, Σο Κανονικό και 
το Πακολογικό, ελλ. μτφρ. Γ. Φουρτοφνθσ, Ακινα: νιςοσ 2007, ς. 151,384,392. 
267Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 1. Θ Βοφλθςθ για Γνϊςθ, ς.51. 
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δηεζηξακκέλσλ»
268

 πνπ απιψο θαζίζηαληαη αληηθείκελν κεηαρείξηζεο-δηαρείξηζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο· ε εμνπζία πνπ ηνπο αζθείηαη παξακέλεη ζηαζεξή, απιψο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνβάιιεη ηα δηαθνξεηηθά ηεο πξφζσπα. Δίηε 

παξαπέκπνληαη νη πεξηζσξηνπνηεκέλνη ζηα ζπζηήκαηα εγθιεηζκνχ, είηε ζηα ηδξχκαηα 

θξάηεζεο, είηε ζηνπο δηθαζηηθνχο κεραληζκνχο. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο φκσο 

(ζηελ ηξέια, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα) νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

άζθεζεο ηεο εμνπζίαο έρνπλ έλα θνηλφ· θαζηζηψληαο ηα άηνκα αληηθείκελα κειέηεο 

θαη δηαρσξηζκνχ, δηακνξθψλνπλ κηα γλψζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά θαη κηα 

ηππνινγία ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζέηνληαο έλαλ ηχπν θαλνληθφηεηαο κε ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη φινη λα ζπκκνξθψλνληαη.  

Ξεθηλά έηζη έλα λέν θπλήγη απφ ηελ πιεπξά ηεο εμνπζίαο, πνπ απηή ηε θνξά 

ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ελαληίνλ ησλ παξαβαηηθψλ ζεμνπαιηθνηήησλ. Κχξην 

παξάδεηγκα απνηεινχλ θαη πάιη ηα παηδηά. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην επίθεληξν 

γίλεηαη ν παηδηθφο απλαληζκφο θαη φ,ηη απηφο ζπλεπάγεηαη. «Οη γηαηξνί πάιεςαλ 

πξαγκαηηθά ελαληίνλ ηνπ παηδηθνχ απλαληζκνχ, ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα επηδεκία 

πνπ έπξεπε λα εμαιεηθζεί»
269

. Ζ νηθνγέλεηα, απφ ηε κεξηά ηεο, αζθεί ηε δηθή ηεο 

εμνπζία πάλσ ζην παηδί, επηηεξψληαο ην θαη παξνηξχλνληάο ην λα πξάμεη φπσο 

αξκφδεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, λα κελ πξάηηεη. Βξηζθφκαζηε ινηπφλ κπξνζηά ζε έλα 

θαηλνχξην δίπνιν, πνπ δελ ζπλίζηαηαη ζηελ εμνπζίαο θαη ηελ γλψζε, αιιά ζηελ 

εμνπζίαο θαη ηελ εδνλή. Πιένλ, ζεκέιην ηεο εμνπζίαο είλαη ην ζεμ, θαη θαη’ επέθηαζε 

ην ζψκα ησλ αηφκσλ. Δπί ηεο νπζίαο, δελ απαγνξεχεη ζεμνπαιηθφηεηεο, αιιά ηηο 

αλαπαξάγεη. Θεζπίδεη έλα δίθηπν δηαπιεθφκελσλ κεραληζκψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

θαηαζθεπή νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ, εηεξνγελψλ, ζεμνπαιηθνηήησλ. Ο Foucault, ζε 

θακία απφ ηηο έξεπλεο ηνπ, πιελ ηεο Ηζηνξίαο ηεο εμνπαιηθόηεηαο, δελ εληνπίδεη 

«πεξηζζφηεξα θέληξα εμνπζίαο· πνηέ δελ ππήξμε πεξηζζφηεξν έθδειε θαη θιχαξε 

πξνζνρή· πνηέ δελ ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο επαθέο θαη θπθιηθνί δεζκνί· πνηέ δελ 

ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο εζηίεο φπνπ αλαθιέγνληαη, γηα λα δηαζθνξπηζηνχλ αθφκε 

καθξχηεξα, ε έληαζε ησλ εδνλψλ θαη ε επηκνλή ησλ εμνπζηψλ»
270

. Δπνκέλσο 

πξφθεηηαη γηα κηα εμνπζία ε νπνία δελ είλαη θηήκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, αιιά 

ελππάξρεη ζε φια ηα πιέγκαηα ζρέζεσλ. πλίζηαηαη ζε ζρέζεηο ζηξαηεγηθήο πνπ 

εθπνξεχνληαη απφ παληνχ, πνπ μεθηλνχλ ζπλήζσο απφ «θάησ», απφ ην άκεζν 

                                                             
268

Ό.π., ς.53. 
269

Ό.π., ς.55. 
270Ό.π., ς.64. 
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πεξηβάιινλ θαη απφ «θνξείο» φπσο ε νηθνγέλεηα ή ην ζρνιείν, θαη εμαπιψλνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο. Δίλαη έλα ζχζηεκα αιπζηδσηφ πνπ 

θαηαθέξλεη λα βξίζθεηαη παληνχ, ζε θάζε κηθξφ κεραληζκφ· βξίζθεηαη ζηηο λφξκεο, 

ζηηο γλψζεηο, θαη θπξίσο ζηνπο ιφγνπο νκνινγίαο θαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ιφγνπο, 

παξάγνληαο αιήζεηα. 

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ινηπφλ νξίδεηαη σο έλα αθφκα πεδίν έθθξαζεο ησλ 

εμνπζηψλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ ιφγσλ, (απηή ηε θνξά) θαη ησλ εδνλψλ· σο θάηη πνπ 

είλαη ζχκθσλν κε ηε θχζε αιιά ζε πεξίπησζε πνπ ζεκεηψζεη ηελ παξακηθξή 

απφθιηζε, ηελ παξακηθξή παζνινγηθή δηεξγαζία, ζα πξέπεη λα ζεξαπεπηεί κε ζθνπφ 

λα νκνηάζεη ζην θαλνληθνπνηεκέλν ζχλνιν. Ο ζθνπφο ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη αθξηβψο απηφο: λα δηνξζψζεη ηε κε-θαλνληθφηεηα, λα 

θαηαζθεπάζεη έλα ππάθνπν ππνθείκελν. Γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, νη δηάθνξεο 

εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο δηέθξηλαλ ηέζζεξα ζηξαηεγηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζεμ θαη ηηο δηαζηξνθέο ηνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα, ελ ηάρεη, πεξηιακβάλνπλ ηελ πζηεξηθή 

γπλαίθα, ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα, ην λεπξσηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε 

αξλεηηθφ ζχκβνιν κεηέξαο (φηαλ απηή είλαη είηε αδηάθνξε είηε ςπρξή ζχδπγνο), ην 

απλαληδφκελν παηδί (πνπ εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ απνηειεί κηα 

ζεμνπαιηθφηεηα πνπ είλαη θαη ζχκθσλε κε ηε θχζε αιιά θαη αληίζεηε)· ην 

καιζνπζηαλφ δεπγάξη (πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο 

γνληκφηεηαο) θαη ηέινο ηνλ δηεζηξακκέλν ελήιηθα, πνπ απνηειεί ηελ αλψκαιε θαη 

παζνινγηθή ζεμνπαιηθφηεηα
271

. Σν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ηεζζάξσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη πσο θαηέζηεζαλ ηηο θαηεγνξίεο ηνπο αληηθείκελα κειέηεο θαη 

γλψζεο, θαη πσο, παξά ηελ απζηεξφηεηά ηνπο, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηα 

ππνθείκελα ηελ πεπνίζεζε φηη «δηαθπβεχεηαη ε ειεπζεξία ηνπο»
272

, φηη εθθξάδνπλ 

ειεχζεξα ηηο ζεμνπαιηθέο επηινγέο ηνπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα -ιφγνπ ράξε κε 

ηνλ δηεζηξακκέλν ελήιηθα νη ζαδνκαδηρηζηηθέο ηάζεηο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη κελ 

απνδεθηέο απφ ην ζχζηεκα, αιιά δηαθεκίδνληαη θαη πξνσζνχληαη απφ απηφ κε ζθνπφ 

ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

ειεπζεξίαο θαη επηινγήο- ηα άηνκα δηαπεξλψληαη παξαπάλσ απφ φζν λνκίδνπλ απφ 

ηνπο κεραληζκνχο θαηεμνπζηαζκνχ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Χζηφζν ηα  ππνθείκελα, 

παξά ηελ νξηνζέηεζή πνπ ηνπο επηβάιιεηαη, δελ ειέγρνληαη νχηε βίαηα νχηε 

                                                             
271

Ό.π., ςς.122,123. 
272Ό.π., ς.186. 
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νινθιεξσηηθά. Τπάξρνπλ κηθξέο θαη, πνιιέο θνξέο, ππνδφξηεο κνξθέο αληίζηαζεο· 

αληηζηάζεηο πνπ αμηψλνπλ κνξθέο ειεπζεξίαο ή δηθαησκάησλ, έζησ ζησπειψλ ή 

απνζησπεκέλσλ. Έλαο ηξφπνο αληίζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Foucault, είλαη λα 

ζηνρεχζνπκε «ζηελ απνζεμνπαιηθνπνίεζε, ζε κηα γεληθή νηθνλνκία ηεο εδνλήο πνπ 

δελ ζα βαζίδεηαη ζε ζεμνπαιηθέο λφξκεο»
273

· απηή είλαη θαη ε πξνηξνπή ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ην εμήο: ν Foucault, θαη ζηνπο ηξεηο ηφκνπο ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο εμνπαιηθόηεηαο, ελδηαθέξζεθε γηα ηνλ ηνκέα ηεο εζηθήο. Δηδηθφηεξα, 

αζρνιήζεθε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ εθάζηνηε εζηθφ θψδηθα 

ησλ θνηλσληψλ, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη φινη λα αθνινπζνχλ. Δμέηαζε δηεμνδηθά ηηο 

πξάμεηο πνπ είηε επηηξέπνληαη, θαη θαη’ επέθηαζε ιακβάλνπλ ζεηηθή αμία, είηε 

απαγνξεχνληαη θαη θαινχληαη λα ζπληνληζηνχλ κε ην θαλνληθνπνηεκέλν ζχλνιν.  

Δλψ παξνπζίαζε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο βηθησξηαλήο 

επνρήο θαη έπεηηα, θαη ελψ επαλεμέηαζε ηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, σο 

θαηαζθεπαζκέλνπ θαη ζεζκηζκέλνπ νληνο πνπ θαζίζηαηαη ππνρείξην ησλ δηάθνξσλ 

εμνπζηψλ, γλψζεσλ θαη εδνλψλ, μεθηλά κηα χζηεξε έξεπλα (ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ 

δηαιέμεηο θαη ζηα ηειεπηαία ηνπ βηβιία) ζηελ νπνία κειεηά θαη πάιη ην ππνθείκελν, 

απηή ηε θνξά φκσο, φρη ππφ ην πξίζκα ησλ εμνπζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ ηηο νπνίεο 

πθίζηαηαη, αιιά ππφ ην πξίζκα ελφο ζπζηήκαηνο ηερληθψλ πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα 

κε ζθνπφ ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη: ηη απνκέλεη ηειηθά απφ ην ππνθείκελν; Αλ δελ κέλεη 

απνιχησο ηίπνηα, επεηδή απηφ θαηαζθεπάδεηαη πιήξσο απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο 

πξαθηηθέο, γηαηί ν Foucault δελ ζηακαηά ην έξγν ηνπ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ε εμνπζία επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα; Γηαηί ζπλερίδεη αλαδεηψληαο 

ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θιαζηθή θαη ζηελ ειιελνξσκατθή επνρή, θαη 

ηη ςάρλεη λα βξεη εθεί; Αλ έρεη πηζηέςεη ζηνλ ζάλαην ηνπ ππνθεηκέλνπ, γηα ηνλ νπνίν 

έρεη θάλεη ιφγν πνιιέο θνξέο, ζεσξψληαο ην ζηελ νπζία ηνπ πιήξσο 

θαηαζθεπαζκέλν θαη ζεζκηζκέλν, γηαηί νη κειέηεο ηνπ ζηξέθνληαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα άηνκα ζηελ θιαζηθή θαη ειιελνξσκατθή επνρή γηα λα 

επηκειεζνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο; Ίζσο γηαηί εθεί εληνπίδεη θάηη· θάπνηα ζπέξκαηα 

ππνθεηκεληθήο ηαπηφηεηαο, θάπνηα ζπέξκαηα απηνπνίεζεο θαη απηνκφξθσζεο. Ίζσο 

βέβαηα λα κελ πξφθεηηαη θαζφινπ γηα κηα δηαδηθαζία ρεηξαθέηεζεο, θαη λα έρνπκε 

απιψο κηα αθφκε δέζκε ξπζκηζηηθψλ, εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο, ζηξαηεγηθψλ νη 

                                                             
273 Φουκό, «Θ Λςτορία τθσ Σεξουαλικότθτασ» ςτο Θ Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, ς.127. 
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νπνίεο απεπζχλνληαη ζηα άηνκα, ρσξίο σζηφζν λα ηνπο αζθείηαη θπζηθή βία· ίζσο λα 

έρνπκε έλα αθφκα θάζκα θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, ψζηε ηα άηνκα λα πεηζζνχλ φηη 

απηνδεκηνπξγνχληαη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο. ε απηά, θαη ζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ εξσηήκαηα, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 6: 

Πξαθηηθέο ηνπ εαπηνύ ζηελ θιαζηθή Αξραηόηεηα θαη ηελ Διιελνξσκατθή 

επνρή. Γπλαηόηεηεο απηνλνκίαο 

Ο Foucault, αθνχ παξνπζίαζε, ζηελ Βνύιεζε γηα Γλώζε, ην ππνθείκελν σο 

πξντφλ ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο, μεθηλά ζηνπο δχν επφκελνπο ηφκνπο ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο εμνπαιηθόηεηαο, κηα δεχηεξε αλάιπζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία εμεηάδεηαη θαη 

πάιη ην ππνθείκελν, αιιά απηή ηε θνξά κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ εαπηνχ. 

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ηνλίζεη θαη ν ίδηνο ν Foucault, απηφ πνπ θαη’ νπζίαλ ηνλ 

ελδηέθεξε ζε φια ηνπ ηα έξγα, ήηαλ ην ππνθείκελν θαη ε πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ 

απηφ. Αθφκα θαη κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ ησλ εμνπζηψλ, θαηέιεγε λα 

αλαπηχζζεη κηα εηθφλα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ησλ κνξθψλ ηνπ. Ζ ηζηνξία ηεο ηξέιαο, 

ε γέλλεζε ηεο θπιαθήο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, αθφκα θαη νη ειάρηζηεο 

ινγνηερληθέο αλαθνξέο ηνπ, απνηεινχλ ζπλαθείο κεηαμχ ηνπο απφπεηξεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ Ηζηνξία ηεο εμνπαιηθόηεηαο, κφλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν πξψηνο 

ηφκνο αθηεξψλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ππνθεηκέλνπ πιήξσο ππνηαγκέλνπ ζηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο, ελψ νη επφκελνη δχν θάλνπλ ιφγν γηα έλα ππνθείκελν 

κεηαζρεκαηηζκέλν απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα κεηάβαζε 

ζηε ζθέςε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ Foucault, ε νπνία, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ 

βηνεμνπζία θαη ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηαιήγεη ζηελ δηαθπβέξλεζε 

[ηνπ εαπηνχ] απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ. Γελ αζρνιείηαη κε ην ζεμ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφ επηβιήζεθε ζηα άηνκα, αιιά κε ην ζεμνπαιηθφ ππνθείκελν θαη ηελ επηκέιεηα 

ηνπ εαπηνχ ηνπ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε δχν φςεηο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ· απφ ηε κία κεξηά κε έλα ππνθείκελν ην νπνίν είλαη ππνρείξην ηνπ 

«άιινπ», ησλ δηάθνξσλ εμνπζηψλ, θαη απφ ηελ άιιε κε έλα ππνθείκελν ην νπνίν 

είλαη δηακνξθσκέλν απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε ζπλείδεζε. Σν δήηεκα πνπ καο αθνξά είλαη 

αλ νη δχν απηέο φςεηο είλαη θαηλνκεληθά κφλν αληίζεηεο ή φρη. πγθεθξηκέλα, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εξεπλήζνπκε αλ ε θαηαζθεπή ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα απφ ζρέζεηο 

εμνπζίαο -είηε απηή είλαη απζηεξή θαη βίαηε φπσο παιαηφηεξα, είηε πεηζαξρηθή θαη 

θαζνδεγεηηθή φπσο απηή πνπ ελππάξρεη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο-, νκνηάδεη κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ 

εαπηφ είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο ηεο θνηλσλίαο λα ρεηξαγσγεί ηνλ εθάζηνηε πιεζπζκφ 

ζε πεηζήλην ζψκα, απιψο απηή ηε θνξά παξέρνληάο ηνπ ηελ πεπνίζεζε φηη δξα 

απηεμνχζηα; Δίλαη έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο θαη θψδηθεο πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα, 
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ζεσξψληαο φηη δξνπλ κεκνλσκέλα, ελψ ζηελ νπζία θαζππνηάζζνληαη ζηα εζηθά 

πξφηππα; Ή κήπσο πξφθεηηαη γηα θάηη άιιν; Μήπσο ν Foucault ζηα δχν ηειεπηαία 

ηνπ έξγα, ζηελ Υξήζε ησλ Ζδνλώλ θαη ζηελ Δπηκέιεηα ηνπ Δαπηνύ εληνπίδεη κηα 

θάπνηα ζρεηηθή απηνλνκία ησλ πξάμεσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο ππφζηαζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ; ε απηά ηα εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηα εξγαιεία ηα θείκελα ηεο θιαζηθήο θαη ηεο 

ειιελνξσκατθήο επνρήο ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Foucault. 

πσο ηνλίδεη θαη ν ίδηνο, «ζθνπφο κνπ δελ ήηαλ λα αλαζπγθξνηήζσ κηα 

ηζηνξία ησλ ζεμνπαιηθψλ δηαγσγψλ, αιιά λα αλαιχζσ ηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ηα 

άηνκα νδεγήζεθαλ λα απνδψζνπλ πξνζνρή ζηνλ εαπηφ ηνπο, λα 

απνθξππηνγξαθήζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νκνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

ππνθείκελα επηζπκίαο. Δλ ζπληνκία λα εξεπλεζεί κε πνηνλ ηξφπν νδεγήζεθαλ ηα 

άηνκα λα εθαξκφζνπλ επί ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη επί ησλ άιισλ κηα εξκελεπηηθή ηεο 

επηζπκίαο, πνπ είρε κελ σο αθνξκή αιιά φρη απνθιεηζηηθφ πεδίν ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά»
274

. Μάιηζηα αλαθέξεη πσο απηή ηε θνξά δελ ηνλ απαζρνιεί λα 

αλαιχζεη ηηο ηερληθέο ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο· δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην θιαζηθφ 

ηξίπηπρν εμνπζία-γλψζε-αιήζεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε φια ηνπ ηα έξγα. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε θάλεη ιφγν κφλν γηα ηα παηρλίδηα αιήζεηαο, ηα νπνία ζηελ 

θιαζηθή θαη ειιελνξσκατθή επνρή έζεηαλ κηα ηνκή κεηαμχ ηνπ αιεζνχο θαη ηνπ 

εζθαικέλνπ, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα πψο λα ζπγθξνηήζνπλ ην 

«είλαη» ηνπο
275

. Γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, κειέηεζε θαη εμήγεζε απηνχο ηνπο 

κεραληζκνχο αιήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο αλαγλψξηζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο «επηζπκεηηθφ άλζξσπν»
276

. Απηή ε αιήζεηα ήηαλ πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ ηνκέα 

εζηθήο (éthique) ζην ζχλνιφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα δηακφξθσλαλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ Foucault έγθεηην ζην ελδηαθέξνλ ηνπ λα εμεγήζεη 

ηελ εζηθή απηή, κε βάζε ηελ νπνία ην «είλαη» ησλ αλζξψπσλ απεηέιεζε αληηθείκελν 

ζθέςεο, θαη παξάιιεια ηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο δηακνξθσλφηαλ ν θαζέλαο. Οη 

                                                             
274Michel Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 2. Θ Χριςθ των Θδονϊν, ελλ. μτφρ. Τ. Μπζτηελοσ, 
Ακινα: Ρλζκρον 2013, ς.9,12. 
275 «Μετά τθ μελζτθ των παιχνιδιϊν αλικειασ με βάςθ το παράδειγμα οριςμζνων εμπειρικϊν 
επιςτθμϊν του 17

ου
 και του 18

ου
 αιϊνα, μετά τθ μελζτθ των παιχνιδιϊν αλικειασ ςε ςυνάρτθςθ με 

τισ ςχζςεισ εξουςίασ, με βάςθ το παράδειγμα των τιμωρθτικϊν πρακτικϊν, φαινόταν απαραίτθτθ μια 
άλλθ εργαςία: να μελετθκοφν τα παιχνίδια αλικειασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχζςθσ εαυτοφ προσ εαυτόν και 
θ ςυγκρότθςθ του εαυτοφ ωσ υποκειμζνου, με τομζα αναφοράσ και πεδίο ζρευνασ αυτό που κα 
μποροφςε να ονομαςτεί «ιςτορία του επικυμθτικοφ ανκρϊπου»», ό.π., ς.13. 
276Αυτόκι. 
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πξάμεηο ηνπο ζεσξνχληαλ εζηθέο κφλν φηαλ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηνλ θαλφλα, ηελ λφξκα 

ή ηηο εθάζηνηε αμίεο, θαη γηα λα πξάμνπλ ζχκθσλα κε απηά, θαινχληαλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο παξαδεδνκέλεο πξαθηηθέο ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν Foucault επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο ηερληθέο εαπηνχ πνπ αθνινπζνχζαλ ηα άηνκα 

θαη νη νπνίεο είραλ σο επίθεληξν ηελ εδνλή, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

νιφθιεξε αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο. Απηέο νη πξαθηηθέο, πνπ νλνκάδνληαη θαη «ηέρλεο 

ηεο χπαξμεο», νξίδνληαη σο νη «ελζηφραζηεο θαη εθνχζηεο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη 

άλζξσπνη, φρη κφλν νξίδνπλ θαλφλεο δηαγσγήο, αιιά επηδηψθνπλ λα αιιάμνπλ απηνί 

νη ίδηνη, λα ηξνπνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ εληθφηεηα ηνπ είλαη ηνπο, θαη λα κεηαηξέςνπλ 

ηε δσή ηνπο ζε έξγν πνπ δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αηζζεηηθέο αμίεο»
277

. Σν άηνκν 

ινηπφλ θαιείηαη φρη απιά λα αθνινπζεί θαλφλεο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα λα ξπζκίδνπλ 

ηε δσή ηνπ· ην άηνκν θαιείηαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα νξίζεη θαη λα παξαβεί 

ηνπο θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζέιεη λα ηνλ δηακνξθψζεη, λα ζέζεη ζε απηφλ 

πξνθιήζεηο, θαη ελ ηέιεη λα ηνλ κεηαζρεκαηίζεη. Γηαηί φπσο επηζεκαίλεη ν Foucault 

απηή είλαη ε νπζία ηεο θηινζνθίαο αιιά θαη ε αθεηεξία ηεο· πξαγκαηηθφο ηεο ζθνπφο 

δελ είλαη λα παξνπζηάζεη αξρέο θαη αιήζεηεο γηα ηε γλψζε θαη ηνλ θφζκν, αιιά λα 

βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα βξνπλ πνηνη πξαγκαηηθά είλαη, λα αιιάμεη ηηο δσέο ηνπο 

ζε αηνκηθφ θαη θαη’ επέθηαζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν
278

. Καη ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη θαλφλεο θαη νη πξνζηαγέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα άηνκα 

ηηκσξνχλ ηνλ παξαβάηε, ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεη ν Foucault, νη ζπλζήθεο 

δηαθέξνπλ. Σα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα απηέο 

θαζαπηέο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ζα ηα δηακνξθψζνπλ, παξά γηα ηηο 

απαγνξεχζεηο θαη ηηο λνκνζεηήζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηνπο θψδηθεο. 

Γηα λα ζηεξίμεη ηε κειέηε ηνπ ν Foucault παξέζεζε κηα ζεηξά απφ θείκελα 

(κεηαμχ άιισλ ηνπ Ξελνθψληα, ηνπ Πιάησλα, ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Ηππνθξάηε, ηνπ 

Γηνγέλε Λαέξηηνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπ Πινχηαξρνπ, ηνπ Κιήκεληα Αιεμαλδξείαο, 

ηνπ Αξεηαίνπ, ηνπ Πιίληνπ, ηνπ ελέθα, ηνπ Αξηεκίδσξνπ, ηνπ Δπίθνπξνπ, ηνπ 

Δπίθηεηνπ, ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ) πνπ αθνξνχζαλ θαλφλεο θαη ζπκβνπιέο πνπ 

είραλ ζηφρν λα παξνηξχλνπλ ηα άηνκα λα αζρνιεζνχλ κε ην «κέζα» ηνπο, λα ηα 

θαηεπζχλνπλ φπσο άξκνδε, κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε εζηθή, θαη λα ζπκβάιινπλ 
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Ό.π., ς.18. 
278

 Νεχαμάσ, Θ Σζχνθ του Βίου, ς.223-224, πρόκειται για μια ςφνοψθ του Νεχαμά με αφορμι τισ 
διαλζξεισ που ζδωςε ο Φουκϊ για τον Σωκράτθ και τουσ Κυνικοφσ ςτο πανεπιςτιμιο τθσ 
Καλιφόρνιασ το φκινόπωρο του 1983. Βλζπε και ς.328 
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ζηελ ζπγθξφηεζή ηνπο. Ζ έξεπλα αθνξά δχν πεξηφδνπο· ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εξεπλήζεθε απφ θηινζφθνπο θαη γηαηξνχο ηεο θιαζηθήο 

ειιεληθήο αξραηφηεηαο ηνπ 4
ν
 π.Υ. αηψλα θαη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πάιη, 

αιιά απηή ηε θνξά φπσο αλαθέξεηαη ζε ειιεληθά θαη ιαηηληθά θείκελα, ησλ δχν 

πξψησλ αηψλσλ κ.Υ. Οη ηνκείο πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ Foucault θαη πνπ απνηεινχλ ελ 

γέλεη κηα αλαθνξά ζηελ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εδνλή, είλαη ε ζρέζε ηνπ 

θαζελφο κε ην ζψκα ηνπ (ε δηαηηεηηθή ηέρλε δειαδή), ε ζρέζε κε ην άιιν θχιν, 

(δειαδή ε ζπδπγηθή ζρέζε θαη θαη’ επέθηαζε ε νηθηαθή δηαρείξηζε) θαη ηέινο ε 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ θαζελφο, κε επίθεληξν ηελ εξσηηθή ζρέζε ελήιηθσλ αλδξψλ κε 

λεαξνχο, θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ξφισλ
279

. Απηνί νη ηνκείο, ν θαζέλαο κε 

ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο θαη ηηο δηθέο ηνπ πξαθηηθέο, απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο 

θιαζηθήο θαη ειιελνξσκατθήο εζηθήο, θαη γχξσ απφ απηνχο δηακνξθψλνληαη νη 

ηέρλεο ηνπ βίνπ θαη νη πξνηηκεηέεο αξρέο. Ζ εζηθή σο θιάδνο αθνξά ηηο πξάμεηο ησλ 

αηφκσλ, ηηο δξάζεηο ηνπο, θαη ηνλ ηξφπν πνπ ππνθεηκελνπνηνχληαη. Απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο ππνθεηκελνπνίεζεο κειέηεζε ν Foucault, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ 

θιαζηθή αξραηφηεηα θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Μάιηζηα, ζην πέξαζκα 

ησλ αηψλσλ, κπνξεί αξθεηά ζηνηρεία λα κεηαβάιινληαλ, φκσο θάπνηα έκελαλ 

ζηαζεξά θαη απιψο κεηαθέξνληαλ απφ επνρή ζε επνρή. ηνηρεία ηεο ειιεληθήο θαη 

ηεο ειιελνξσκατθήο ζθέςεο ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, κε πξψην ην 

ζηνηρείν ηνπ θφβνπ, ελφο θφβνπ γηα ηε ζεμνπαιηθή πξάμε θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο γηα 

ην άηνκν ζπλέπεηέο ηεο. Πνηθίια γλσκηθά θαη ζπκβνπιέο παξφηξπλαλ ηα άηνκα λα 

πξνβνχλ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, κφλν αλ ζα επηζπκνχζαλ λα «βιάςνπλ»
280

 ηνπο 

εαπηνχο ηνπο. Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ ελππάξρεη θαη ζηηο δχν εζηθέο ζηάζεηο ησλ 

επνρψλ, απνηειεί ην πξφηππν κηαο ελάξεηεο δσήο, ζχκθσλεο κε ηα ζπδπγηθά πξφηππα 

θαη ηελ ακνηβαία πίζηε. Έλα ηξίην αθνξά ηελ εηθφλα θαη ηελ εηθφλα ησλ 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, θαη ηελ απνζηξνθή γηα απηά, ηα νπνία επί ρξηζηηαληζκνχ 

έθηαζαλ λα ζεσξνχληαη «παξά θχζηλ». Γεκηνπξγήζεθαλ πνιιά ζηεξεφηππα γχξσ 

απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

θαηαδηθαδφηαλ ν ελ ιφγσ έξσηαο· απιψο, ήδε απφ ηελ αξραία επνρή, είραλ αξρίζεη 

λα εθθξάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί πεξί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Έλα ηειεπηαίν 

ζεκείν πνπ ζπλαληνχκε ζηελ θιαζηθή αιιά θαη ειιελνξσκατθή επνρή, θαη ην νπνίν 

θηάλεη κέρξη ηελ ρξηζηηαληθή πνηκαληνξία, είλαη απηφ ηεο απνρήο ή ηεο εγθξάηεηαο σο 
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Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 2. Θ Χριςθ των Θδονϊν, ς.34. 
280Ό.π., ς.25. 
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πξνο ηελ εδνλή. Ζ παξαίηεζε απφ θάζε πξάμε ήηαλ ε επηζπκεηή θαηάθηεζε, επεηδή 

ζπλήζσο ζπλδεφηαλ κε ραξαθηεξηζκνχο «ζνθίαο θαη αλσηεξφηεηαο»
281

. Παξά ηα 

θάπνηα θνηλά ηνπο ζεκεία φκσο, νη δχν επνρέο είλαη θαηά θχξην ιφγν αληηηηζέκελεο, 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαλφλσλ. ζνλ αθνξά 

ηελ αξραηφηεηα, είηε ηελ θιαζηθή είηε ηελ ειιελνξσκατθή, δελ ππήξρε θαλέλα είδνο 

απζηεξήο ζέζπηζεο πνπ λα ππνρξεψλεη ηα άηνκα λα πξάμνπλ αλάινγα κε ηηο δνζείζεο 

νδεγίεο. Πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα παξνκνηαζηνχλ κε πξνηάζεηο ή κε πξνηξνπέο, 

παξά κε απφπεηξεο επηβνιήο. Ήηαλ έλα ζχλνιν ηάζεσλ ή ζηάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δσή θαη ηε βίσζή ηεο. ηελ ρξηζηηαληθή ζθέςε αληίζεηα, απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε 

εμνπζία θαη νη θαλφλεο πνπ απηή νξίδεη, απφ ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα δελ έρνπλ ην 

ειεχζεξν λα παξεθθιίλνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ ηε ζσηεξία ηνπο. Δδψ ινηπφλ 

πξφθεηηαη γηα έλα ππνθείκελν ππνηαγκέλν, γηα κηα κνξθή παληειψο ρακέλε θαη 

θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ππνδείμεηο θαη επηβνιέο. ηελ αξραία 

εζηθή φκσο, ηελ νπνία ζα πεξηγξάςνπκε εθηελψο παξαθάησ, ην ππνθείκελν θαζνξίδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ απφ επηινγή· δελ ππνρξεψλεηαη, δελ δηαηάδεηαη, απιψο 

απηνδηακνξθψλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά αζθήζεσλ. πσο ηνλίδεη θαη ν ίδηνο ν 

Foucault, ε δηαγσγή κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ: είηε πεξηέρεη θαλφλεο, κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο θαιείηαη θαλείο λα πξάηηεη, είηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ «δηάγεη»
282

 

θαλείο ηνλ βίν ηνπ, παξάκεηξνο δηαθνξεηηθή, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα απιή εθηέιεζε 

ελφο θψδηθα ή ελφο θαλφλα, αιιά γηα πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν κηα αλακέηξεζε κε ηνλ εαπηφ, παξά κηα λνκηθνχ ηχπνπ επηβνιή. 

Πξφθεηηαη γηα κηα γεληθφηεξε δηάπιαζε ηεο χπαξμεο, παξά γηα κηα θσδηθνπνίεζε ησλ 

πξάμεσλ· είλαη κηα «δηακφξθσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ηηζαζεχεη ηηο δπλάκεηο πνπ εθιχνληαη κέζα ηνπ, λα δηαηεξεί ηελ 

ειεχζεξε δηάζεζε ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαη λα κεηαηξέπεη ηε δσή ηνπ ζε έλα έξγν πνπ ζα 

επηβηψζεη ηεο εθήκεξεο χπαξμήο ηνπ»
283

. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πνπ απνηειεί 

θαη ηελ ζεκαηηθή ησλ δχν ηειεπηαίσλ βηβιίσλ ηνπ, ην ππνθείκελν πξέπεη λα είλαη 

απζηεξφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα θαηαθέξεη λα ηνπ επηβιεζεί, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη, φπσο ζα ζήκαηλε ζηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, φηη ζα πξέπεη λα ππνηαρζεί 

ζε έλαλ θαζνιηθφ λφκν ζαξθηθψλ απαγνξεχζεσλ. Αληηζέησο ζεκαίλεη πσο ην άηνκν 

έρεη ηε δχλακε λα θπξηαξρήζεη επί ησλ επηζπκηψλ ηνπ, λα αζθεζεί ζε απηέο, λα 
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επηδείμεη εγθξάηεηα θαη λα νδεγεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνο κηα «βειηησκέλε» 

εθδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπνκέλσο ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ έξεπλα ηνπ Foucault, 

θαη πνπ, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, ζρεηίδεηαη κε ηηο εζηθέο ζηάζεηο ησλ δχν 

επνρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, είλαη θαη πάιη ην «πψο»· πψο πξνέθπςε ε εζηθή ηεο 

εδνλήο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, πψο δεκηνπξγήζεθαλ νη πξαθηηθέο θαη νη 

ζπκβνπιέο, θαη πψο ελ ηέιεη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα άηνκα. 

ζνλ αθνξά ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, πνπ απνηειεί ηελ πξψηε απφ ηηο δχν 

πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ν Foucault ζηνλ δεχηεξν θαη ηξίην ηφκν ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο εμνπαιηθόηεηαο, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείην εθεί γηα λα πεξηγξαθεί ε 

απφιαπζε, ήηαλ ηα «αθξνδίζηα». Σα αθξνδίζηα ινηπφλ, φπσο απνθαινχληαη σο νη 

πξάμεηο ηεο Αθξνδίηεο, απνηέιεζαλ εζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ επνρή, θαη, γηα λα 

αλαιχζεη απηή ηελ πξνβιεκαηνπνίεζε, ν Foucault θάλεη ιφγν παξάιιεια γηα ηε 

«ρξήζε» (ησλ εδνλψλ ή απνιαχζεσλ), ηελ «εγθξάηεηα» θαη ηελ «κεηξηνπάζεηα ή 

ζσθξνζχλε», θαζψο νη φξνη απηνί, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ εκπεξηέρεη, πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζηθή εκπεηξία ηεο επνρήο ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη θαλείο λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

αθξνδίζηα
284

. Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ αλάιπζε ησλ αθξνδηζίσλ, ηνλίδεη πσο γηα ηνπο 

αξραίνπο ήηαλ πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζψκα θαη ηελ απφιαπζε πνπ παξέρεηαη 

ζε απηφ κέζσ ηεο εδνλήο. Απηή ε εδνλή πεγάδεη εθ θχζεσο, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηείλεη πξνο ηελ ππεξβνιή θαη ηελ θαηάρξεζε. Ζ απφιαπζε φκσο δελ 

ζπλεπαγφηαλ κφλν ζσκαηηθή επαθή, αιιά κπνξνχζε λα επέιζεη θαη κέζα απφ ήρνπο, 

κνπζηθέο, ρξψκαηα. Χζηφζν, φπσο θαη αλ πξνθαιείηαη ε απφιαπζε, ην ζεκαληηθφ 

είλαη πσο ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν δπλάκεσλ πνπ φιεο καδί ζπγθξνηνχλ ηελ 

εζηθή ησλ αθξνδηζίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα κηα έλσζε ηεο επηζπκίαο, ηεο 

πξάμεο θαη ηεο εδνλήο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε πνπ ζα ιάβεη 

ε εθάζηνηε πξάμε, αλ δειαδή ζα ζπκβαίλεη κε κεηξηνπάζεηα ή αθξάηεηα
285

. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο απφιαπζεο, ε έλλνηα ησλ αθξνδηζίσλ 

εζηηάδεη θαη ζε έλα άιιν ζεκείν, ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ξφινπ, γεγνλφο πνπ απηφκαηα δεκηνπξγεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη 

αληηθεηκέλνπ, θαη πνπ ζέηεη ίζσο ηα πξψηα ςήγκαηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ξφινπ 
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αληξψλ θαη γπλαηθψλ
286

. Μάιηζηα, νη ζεμνπαιηθέο απνιαχζεηο ζπλδένληαη θαη κε έλα 

ηξίην ζεκείν, απηφ πνπ αθνξά κηα δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζην θαγεηφ θαη ζην πνηφ
287

. 

Τπάξρεη έλαο παξαιιειηζκφο κεηαμχ ηνπο, αθνχ νπνηαδήπνηε ππεξβνιή ζε θαζεκηά 

απφ ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί εζηθφ πξφβιεκα θαη πξνηείλεηαη κηα 

κεηξηνπαζήο ρξήζε, κε άιια ιφγηα κηα απνθπγή ηεο ππεξβνιήο. 

Σν θχξην δήηεκα πνπ αλαθέξακε σο παξαθιάδη ηεο εζηθήο ησλ αξραίσλ (κε 

ην νπνίν θαηαπηάλεηαη ν Foucault) είλαη απηφ ηεο ρξήζεο ησλ απνιαχζεσλ. 

Αλακθηζβήηεηα νη απνιαχζεηο δελ θαηαθξίλνληαη· ην αληίζεην κάιηζηα, αθνχ 

επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή. Χζηφζν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο γηα ην «πψο 

πξέπεη»
288

 λα αληιεί θαλείο εδνλή. Ζ πξψηε ζθέςε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε· θαζψο 

είλαη θάηη θπζηθφ, θαζψο απνηειεί βηνινγηθή αλάγθε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη, φκσο κε 

θάπνηα φξηα. Σα φξηα απηά μεθηλνχλ κε ην ρξνληθφ ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα «είλαη επηπρηζκέλνο εθείλνο πνπ, ζ’ απηήλ ηελ ηάμε 

πξαγκάησλ, γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη, ‘πφηε λα ην θάλεη θαη γηα φζν πξέπεη’. 

Αληηζέησο εθείλνο πνπ δξα ‘ρσξίο λα γλσξίδεη πψο λα ζπκπεξηθεξζεί’ θαη ‘άθαηξα’, 

δηάγεη ηειείσο δηαθνξεηηθφ βίν»
289

. Ζ επφκελε ζθέςε πνπ νξηνζεηεί ηηο απνιαχζεηο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ θαζελφο θαη κε ην βίν πνπ δηάγεη. Δηδηθφηεξα, 

αλάινγα κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ έρεη θαλείο ζηελ πνιηηεία, θαιείηαη λα θξνληίδεη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ απνιαχζεηο. 

Ζ εγθξάηεηα απνηειεί επίζεο θαίξηα παξάκεηξν ηεο αξραηνειιεληθήο εζηθήο 

ησλ εδνλψλ, θαη νξίδεηαη σο ε θπξηαξρία επί ησλ επηζπκηψλ. Δίλαη κηα πάιε, έλαο 
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287 Στο ςθμείο αυτό, που αφορά τθ διαιτθτικι και ςυγκεκριμζνα το φαγθτό και το ποτό, κυμόμαςτε 
τισ πρακτικζσ που ακολουκοφςαν διάφορεσ βορειοαμερικάνικεσ φυλζσ με ςκοπό να επιμελθκοφν 
τουσ εαυτοφσ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα «οι νζοι για να μπουν επίςθμα ςτθν εφθβεία αφινονται χωρίσ 
τροφι πάνω ςε μια ζρθμθ ςχεδία· άλλοι αναηθτοφν τθν απομόνωςθ ςτο βουνό εκτεκειμζνοι ςτα 
άγρια κθρία, ςτο κρφο και ςτθ βροχι. Για μζρεσ, βδομάδεσ ι μινεσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, δεν 
τρϊνε ςχεδόν τίποτα: ρουφοφν μόνο παχφρευςτουσ χυμοφσ, ι νθςτεφουν πολφ καιρό, 
επιδεινϊνοντασ μάλιςτα τθ φυςικι τουσ εξαςκζνιςθ με τθ χριςθ εμετικϊν». Οι πρακτικζσ λοιπόν 
είναι αρκετά διευρυμζνεσ ανά τον κόςμο· είτε ςτθν αρχαία ελλάδα, είτε ςτθν ελλθνορωμαϊκι εποχι, 
είτε ςτο παράδειγμά μασ ςτισ ινδιάνικεσ φυλζσ, οι άνκρωποι ενδιαφζρονται για τθν επιμζλεια του 
εαυτοφ τουσ, ορίηουν πρακτικζσ με βάςθ το εκάςτοτε κοινωνικό και ςυμμορφϊνονται με αυτζσ. 
Μάλιςτα όλεσ οι πρακτικζσ, θ διαιτθτικι που αναφζραμε ι θ ςχζςθ με το άλλο φφλο αφοροφν το 
ςϊμα των ατόμων. Αντίςτοιχα και ςτισ ινδιάνικεσ φυλζσ, το ςϊμα κατζχει πρωταρχικό ρόλο· οι 
ικαγενείσ ηωφραφίηουν τα πρόςωπά τουσ ι και ολόκλθρο το ςϊμα τουσ με ςκοπό να προςδϊςουν 
ςτουσ εαυτοφσ τουσ αξιοπρζπεια. «Θ ηωγραφικι του προςϊπου εξαςφαλίηει τθ μετάβαςθ από τθ 
φφςθ ςτθν καλλιζργεια, από το ‘ανόθτο’ ηϊο ςτον πολιτιςμζνο άνκρωπο». Levi-Strauss, Θλιβεροί 
Σροπικοί, ς.29,167.  
288

 Foucault, Ιςτορία τθσ εξουαλικότθτασ 2. Θ Χριςθ των Θδονϊν, ς.69. 
289Ό.π., ςς.74,75. 



115 
 

δηαξθήο αγψλαο, θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν παιεχεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηηο εδνλέο 

πνπ επηζπκεί. «Να άξρεηο επί ηνπ εαπηνχ ζνπ, λα είζαη ζψθξσλ θαη εγθξαηήο»
290

. Ζ 

κάρε πνπ δηεμάγεηαη είλαη δχν εηδψλ· πξφθεηηαη γηα κηα κάρε πνπ αθνξά θαη ηηο 

επηζπκίεο ζηηο νπνίεο πξέπεη θαλείο λα αληηζηαζεί αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κε ηνλ 

νπνίν βξίζθεηαη ν θαζέλαο αληηκέησπνο. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, εληνπίδνπκε 

θαη πάιη ηελ αλάδπζε ηεο εμνπζίαο, αιιά απηή ηε θνξά κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν 

γηα κηα εμνπζία, πνπ δελ εθπνξεχεηαη απφ «έμσ», πνπ δελ επηβάιιεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζηα άηνκα, αιιά πνπ δεκηνπξγείηαη από ηα ίδηα θαη γηα ηα ίδηα. Σν θάζε 

άηνκν είλαη ππεχζπλν λα ιεηηνπξγήζεη κε ζσθξνζχλε απέλαληη ζηηο εδνλέο πνπ 

επηζπκεί, θαη λα κελ παξαζπξζεί. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα γεληθή «εαπηνθξαηηθή δνκή 

ηνπ ππνθεηκέλνπ»
291

 πνπ αθνξά ηηο εδνλέο θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ε νπνία 

απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απαηηείηαη γπκλαζηηθή 

θαη δηαξθήο άζθεζε, αλ ην άηνκν ζέιεη λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ άζθεζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη αξθεηέο κνξθέο φπσο ηνλ δηαινγηζκφ, ηηο πλεπκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ εμάζθεζε ηεο ζπλείδεζεο, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο εθγχκλαζεο 

ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηεο ςπρήο. Με ηε βνήζεηα ησλ αζθήζεσλ, ην άηνκν 

θαηαθέξλεη λα είλαη ππεχζπλν, θαη φζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη σο 

πξνο ηελ πφιε ζηελ νπνία δεη θαη δξα. Γηα απηφ νη αζθήζεηο πνπ επηηεινχληαη γηα ηηο 

πνιηηηθέο ππνζέζεηο, γηα ηνλ νίθν, ή γηα ηνλ εαπηφ, ζπκπιένπλ, θαη δεκηνπξγνχλ έλα 

θνηλφ απνηέιεζκα ζηα άηνκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπο, απφ ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ 

απηνζπγθξάηεζή ηνπο, ηα άηνκα θαηαθέξλνπλ λα είλαη ειεχζεξα. «Ζ ελ ιφγσ 

ειεπζεξία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κε δνπιεία, θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

απαιιαγή πνπ ζα θαζηζηνχζε ην άηνκν αλεμάξηεην απφ θάζε εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ. ηελ πιήξε θαη ζεηηθή κνξθή ηεο, είλαη κηα εμνπζία πνπ 

αζθεί θαλείο επί ηνπ εαπηνχ ηνπ»
292

.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ζηελ αξραηφηεηα δεκηνπξγήζεθε έλαο νιφθιεξνο 

ζηνραζκφο γχξσ απφ ην ζψκα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη κηα εζηθή ζθέςε πνπ 

αθνξνχζε ηηο πξάμεηο θαη ηηο εδνλέο. Πξνέθπςε έλα ζεμνπαιηθφ ππνθείκελν ην νπνίν 

θαινχληαλ κέζα απφ αζθήζεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ εαπηνχ λα βειηηψζεη ηνλ βίν ηνπ, λα 

δεκηνπξγήζεη κηα αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο, φρη ζχκθσλε κε θαλφλεο, απαγνξεχζεηο θαη 
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Ό.π., ς.82. Το παράκεμα αυτό, ο Foucault το βρίςκει ςτο Ρλάτων, Γοργίασ, 491 d. 
291

Ό.π., ς.91. 
292Ό.π., ς.103. 



116 
 

πξνηξνπέο, αιιά ελέρνπζα κηα ζηάζε δσήο θαη αιήζεηαο. Μηα ηέρλε ε νπνία έζεηε 

νξηζκέλεο αξρέο φπσο απηή ηεο αλάγθεο, ηεο ζηηγκήο ή ηεο θαηαζηαηηθήο ζέζεο, ηηο 

νπνίεο ην άηνκν, αθνινπζψληαο κηα ζεηξά αζθήζεσλ πνπ είραλ ηνλ ραξαθηήξα 

κάρεο, πξνζπαζνχζε λα πξαγκαηψζεη. Οη αζθήζεηο απηέο αθνξνχζαλ δηαθνξεηηθνχο 

θάζε θνξά ηνκείο, έηζη ν Foucault ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδείμεη νιφθιεξν ην 

εζηθφ πιαίζην ηεο επνρήο, αλαθέξεη θαη ηηο αζθήζεηο ηνπ ζψκαηνο, δειαδή ηε 

δηαηηεηηθή ηέρλε, θαη ηηο αζθήζεηο ηεο νηθηαθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο εξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηηο δχν ηειεπηαίεο λα είλαη αζθήζεηο πνπ 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ άλδξα θαη ηηο ηερληθέο πνπ απηφο αθνινπζεί. 

ρεηηθά κε ηε δηαηηεηηθή, ν Foucault επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνπο ιφγνπο θαη 

ηνπο ηξφπνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεκαηνπνίεζε θαη κηα 

θαζνιηθή απνδνρή θαλφλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

ην ζψκα ησλ αηφκσλ. Ζ δίαηηα απφ ηε θχζε ηεο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ 

ζεξαπεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα πνπ δηαηεξεί ηα άηνκα ζε κηα θαηάζηαζε πγείαο. 

Παξάιιεια απνηειεί κηα νιφθιεξε ζηάζε δσήο, θαζψο πξνηείλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν λα δεη θαλείο εθφζνλ επηζπκεί λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ην ζψκα ηνπ. Με ηα 

ιφγηα ηνπ Foucault, «ε δίαηηα ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηάγεη θαλείο ηνλ 

βίν ηνπ, θαη επηηξέπεη λα νξηζηεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηε δηαγσγή· είλαη έλαο 

ηξφπνο πξνβιεκαηνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ πξνσζείηαη ζε ζπλάξηεζε κε κηα 

θχζε ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη ζηελ νπνία αξκφδεη λα πξνζαξκφδεηαη θαλείο. 

Ζ δίαηηα είλαη κηα νιφθιεξε ηέρλε ηνπ δελ»
293

. Καη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ζπλεπάγεηαη έλα ζχλνιν θαηαινγνγξαθήζεσλ θαη αζθήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη δηαθξίλνληαη κεηαμχ ησλ θπζηθψλ, φπσο είλαη ην ηξέμηκν, 

θαη απηψλ πνπ ελέρνπλ βηαηφηεηεο, φπσο είλαη ε πάιε. Παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηέρεη θαη ε ζηηγκή πνπ ζα αζθεζνχλ, ε ψξα, ε ειηθία θαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε 

ην ρξφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα άηνκα θαηαθέξλνπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο, ηεο ςπρήο θαη ηνπ ήζνπο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο 

φκσο φηη ε δίαηηα σο δηαδηθαζία απνβιέπεη ζηελ απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο ησλ 

απνιαχζεσλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλεο ππεξβνιέο πνπ 

νδεγνχλ ζε θηλδχλνπο, κηαο πνπ ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο 

ηνπ λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ, κπνξεί λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν απζηεξά 

θαλνληζηηθά φξηα, πνπ ελ ηέιεη δελ ζα ιεηηνπξγνχλ απιψο σο βνεζεηηθά εξγαιεία γηα 
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ηε δηαγσγή ηνπ, αιιά σο εληνιέο γηα κηα δσή πιήξσο θαζππνηαγκέλε ζε δίαηηεο θαη 

απαηηήζεηο. Απηή ε πηζαλφηεηα ππεξβνιήο αληηδηαζηέιεηαη κε ηηο απφςεηο ησλ 

θηινζφθσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαηηεηηθή ηέρλε. πσο γλσξίδνπκε απφ ηα 

Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Ξελνθψληα, ν θαζέλαο, γηα λα είλαη πγηήο, ζα πξέπεη λα 

πξνβαίλεη ζηηο δηθέο ηνπ επηινγέο σο πξνο ηε κέξηκλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαη αλ ην θάλεη 

απηφ «ζα κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη λα επηιέμεη ζπλεηδεηά αλάκεζα 

ζ’ απηφ πνπ είλαη θαιφ θαη θαθφ γηα ηνλ ίδην: ‘αλ πξνζέρεηε ηνλ εαπηφ ζαο’ ιέεη ν 

σθξάηεο ζηνπο καζεηέο ηνπ ‘δχζθνια ζα βξείηε έλαλ γηαηξφ πνπ λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαιχηεξα απφ εζάο εθείλα πνπ σθεινχλ ηελ πγεία ζαο»
294

. 

Δλψ ινηπφλ νη πξνηξνπέο γηα ηηο απνιαχζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο, νη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα απηέο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ, γεγνλφο πνπ αξρηθά πεγάδεη απφ 

ην θφβν γηα ηε ζεμνπαιηθή πξάμε θαζ’ εαπηήλ, θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ επηθέξεη ζηα ζψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ επηδίδνληαη ζε απηήλ. Οη ζπλέπεηεο 

επέξρνληαη γηαηί ε πξάμε είλαη απφ ηε θχζε ηεο βίαηε, κε ηελ έλλνηα φηη πξνθαιεί 

ηαπηφρξνλα εδνλή θαη νδχλε ζε φιν ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζεκεηψλεη 

κεηαβνιέο ζε αξθεηά φξγαλα. Αληίζηνηρα ππάξρεη έλαο θφβνο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

πξάμε θαη ηε δαπάλε πνπ απηή πξνθαιεί, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν νξγαληζκφο 

θαηά ηελ πξάμε, ζηεξείηαη θάπνησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δσή θαη ηαπηφρξνλα 

νδεγείηαη ζε πιήξε εμάληιεζε. Παξάδνμνο είλαη θαη ν ηξίηνο θφβνο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ν νπνίνο αθνξά ηνλ ζάλαην, αιιά απηή ηε θνξά 

φρη έλαλ εζσηεξηθφ ζάλαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αηνλία πνπ αθνινπζεί κεηέπεηηα, 

αιιά έλαλ ζάλαην πνπ δηαπιέθεηαη κε ηε δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ε πξάμε δελ 

γίλεηαη «φπσο πξέπεη», κε ην κέηξν πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηνλ 

ζάλαην «ρσξίο αμηνπξεπείο απνγφλνπο». Δμαηηίαο ινηπφλ ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηνπ 

ζαλάηνπ, ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη θαη’ επέθηαζε ζε κηα εθδνρή αζαλαζίαο. 

Κνληνινγίο «ε ηεθλνγνλία είλαη αιιειέλδεηε κε ηνλ κειινληηθφ ζάλαην ηνπ 

αηφκνπ»
295

. 

Δπνκέλσο απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ Foucault κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αζθήζεσλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα απφ ππνθείκελα, θαηέιεμαλ λα 

γίλνπλ εζηθά άηνκα, κέζα απφ πξαθηηθέο ηνπ εαπηνχ, θαη θαηάθεξαλ λα δακάδνπλ ηηο 
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επηζπκίεο ηνπο, λα επηιέγνπλ ειεχζεξα ηηο ελέξγεηέο ηνπο, θαη λα δηάγνπλ ην ζχλνιν 

ηνπ βίνπ ηνπο ζχκθσλα κε κηα αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο. Οη αξραίνη δελ επηζπκνχζαλ 

λα ηαμηλνκήζνπλ ή λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο απνιαχζεηο κε ηξφπν 

αληίζηνηρν πξνο απηφλ κε ηνλ νπνίν ην έθαλαλ νη ρξηζηηαλνί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

απιψο πξνζπάζεζαλ λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ ίδηα ηε δσή θαη ηε ζηάζε πνπ κπνξεί 

θαλείο λα θξαηά, βηψλνληάο ηελ. Έηζη ζπγθξνηήζεθε έλα «ππνθείκελν πνπ άξρεη επί 

ηεο δηαγσγήο ηνπ, δειαδή πνπ είλαη (φπσο ν γηαηξφο ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή, ν 

πινεγφο αλάκεζα ζηνπο ζθνπέινπο, ή ν πνιηηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηεία) 

επηδέμηνο θαη ζψθξσλ νδεγφο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηθαλφο λα θξίλεη φπσο αξκφδεη ην 

κέηξν θαη ηε ζηηγκή»
296

. Απφ ηελ ηειεπηαία απηή πξφηαζε κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

ζε δχν ζπκπεξάζκαηα αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο· πξψηνλ φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα 

νπνία δηαζέηνπλ αξθεηή ειεπζεξία ψζηε λα επηιέγνπλ απφ κφλα ηνπο ηηο θηλήζεηο πνπ 

ζα θαζνξίζνπλ ηα βηψκαηά ηνπο, θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπκε ιφγν γηα ειεπζεξία, 

κπνξνχκε απηνκάησο λα κηιήζνπκε θαη γηα ρεηξαθέηεζε, ιέμε πνπ έρεη απαζρνιήζεη 

ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο· είλαη -αλ εμαηξέζνπκε ην θνκκάηη ηεο ινγνηερλίαο πνπ 

γνήηεπζε ηνλ Foucault- ε πξψηε θνξά πνπ κπνξνχλ ηα άηνκα λα πξάμνπλ κε κηα, αλ 

φρη απφιπηε, έζησ ζρεηηθή απηνλνκία, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο αθφκε θαη απηή ε ππνηηζέκελε ρεηξαθέηεζε ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ν θαζέλαο επηιέγεη γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θξνληίδεη κεκνλσκέλα ρσξίο 

εμσγελείο παξάγνληεο ην «είλαη» ηνπ, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αθφκε κνξθή 

εμνπζίαο πνπ επηβάιιεη ε θνηλσλία ζηνλ πιεζπζκφ ηεο, απιψο, απηή ηε θνξά, κε 

ππφγεην θαη ππφξξεην ηξφπν, πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ θαζέλα ηελ εληχπσζε φηη είλαη 

θχξηνο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ, ελψ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα πηφλη αλάκεζα ζε 

άιια πνπ πξάηηνπλ φκνηα, ζχκθσλα κε ζπκβνπιέο θαη πξαθηηθέο. Δπεηδή ινηπφλ ην 

παξάδεηγκα ηεο δηαηηεηηθήο δελ είλαη αξθεηφ γηα λα καο νδεγήζεη ζε έλα ζπκπέξαζκα 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ππνθείκελν θαη ηηο κνξθέο ηνπ φπσο καο ην παξνπζηάδεη ν 

Foucault, ζα πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ δχν άιισλ ηνκέσλ αλαθνξηθά πξνο ηνπο 

νπνίνπο ε θιαζηθή αξραηφηεηα ζέζπηζε επίζεο αζθήζεηο θαη πξαθηηθέο, θαη νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηε ζρέζε κε ην άιιν θχιν θαη θαη’ επέθηαζε ηε δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ θαη 

ηελ εξσηηθή πξάμε. 

Αληίζηνηρα κε ηε δηαηηεηηθή, ν Foucault πξνζπαζεί θαη πάιη λα ζέζεη 

εξσηήκαηα, αιιά απηή ηε θνξά ζρεηηθά κε ην «πψο» θαη ην «γηαηί» νη ζρέζεηο κεηαμχ 
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ησλ ζπδχγσλ απνηέιεζαλ εζηθφ πξφβιεκα θαηά ηελ θιαζηθή επνρή. Σηο απαληήζεηο 

ηνπ ηηο βξίζθεη ζηξεθφκελνο μαλά ζε θιαζηθά θείκελα. Οη ξφινη ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ 

άλδξα αληίζηνηρα είλαη δηαθνξεηηθνί: ζε φ,ηη αθνξά ηε γπλαίθα, δελ ηεο επηηξέπεηαη 

λα ζπλάπηεη νπνηαδήπνηε ζρέζε, αιιά επηβάιιεηαη λα ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηα 

θαζέθαζηα ηνπ νίθνπο ηεο, ελψ ν άλδξαο απφ ηελ άιιε κεξηά έρεη ηελ επθαηξία λα 

δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή ζρέζε επηζπκεί, αξθεί απηή λα ζηεξίδεηαη ζε 

νξηζκέλα θξηηήξηα. Έηζη δηαπηζηψλνπκε εμ αξρήο φηη δελ ππάξρεη ακνηβαηφηεηα ζηε 

ζπδπγηθή πίζηε. Ο άλδξαο έρεη ην ειεχζεξν λα ζπλάπηεη φζεο ζρέζεηο επηζπκεί, κε 

κνλαδηθή ππνρξέσζε λα αζρνιείηαη κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

Αθξηβψο επεηδή είλαη ν θάηνρνο ηεο εμνπζίαο ηνπ νίθνπ ηνπ, είλαη θαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ. Αλ ινηπφλ είλαη αληάμηνο ηεο εμνπζίαο πνπ 

δηαζέηεη, κπνξεί λα δεκηνπξγεί φζεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ζέιεη. Χζηφζν (θαη ζην 

ζεκείν απηφ έγθεηηαη ε δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ειεπζεξία ζρέζεσλ 

ηνπ άλδξα), αθφκα θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ 

εμέρνπζα ζέζε ηνπ. Με ηα γξαπηά ηνπ Αξηζηνηέιε ε ζπγθεθξηκέλε εζηθή κε 

ακνηβαηφηεηαο θαίλεηαη λα αιιάδεη, αθνχ ζχκθσλα κε θείκελά ηνπ «ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη αηηκσηηθέο πξάμεηο νη ζρέζεηο ηνπ ζπδχγνπ κε κηα άιιε γπλαίθα»
297

, 

γεγνλφο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα αλαδεηθλχεη κηα λέα εζηθή, κε ηνπο εζηθνχο 

θψδηθεο φκσο λα δεζπφδνπλ θαη πάιη. Ζ γπλαίθα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ππφθεηηαη 

ζηελ εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, απαγνξεχεηαη λα ζπλάπηεη νπνηαδήπνηε εξσηηθή 

ζρέζε, θαη ν άλδξαο επεηδή είλαη πξνηθηζκέλνο κε απηήλ ηελ εμνπζία, θαιείηαη λα ηελ 

αζθεί θαηάιιεια. Αθφκε δηαζέηνπκε ην ρσξίν ησλ «Νφκσλ» φπνπ ν Πιάησλαο 

θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη θαη απηφο ζηε λέα εζηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζεμνπαιηθφ κνλνπψιην ηζρχεη γηα ακθφηεξνπο, θαη ηε γπλαίθα θαη ηνλ άλδξα, κε ηνλ 

άλδξα επί ηεο νπζίαο λα εμαλαγθάδεηαη εζηθά λα ππαθνχζεη ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο, 

λα ηνπο ζεβαζηεί, αλ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ ππφιεςε θαη ηε θήκε πνπ έρεη ζηελ 

πφιε
298

. Πξέπεη ινηπφλ λα κεξηκλά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα είλαη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

γηα λα κπνξέζεη λα ζπληεξήζεη ην ζεβαζκφ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Με βάζε ην 

θείκελν ηνπ Πιάησλα δηαπηζηψλνπκε πσο ε εγθξάηεηα ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ άλδξα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) κε ηνλ εαπηφ ηνπ, 

θαη φρη απφ ηε ζρέζε κε ηνλ άιινλ (δειαδή κε ηε γπλαίθα)· ν άλδξαο θαιείηαη εζηθά 

λα κεξηκλά γηα ηε ζχδπγν αιιά θαη γηα ηνλ θνηλφ ηνπο νίθν, γηα λα δηαθπιάμεη ηελ 
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θνηλσληθή ηνπ ζέζε ζηελ πφιε. Ζ αζπκκεηξία ινηπφλ είλαη θαη πάιη θαλεξή, κε ηε 

γπλαίθα λα θξνληίδεη δηαξθψο λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο ζέζε σο ζπδχγνπ 

ηνπ ζπδχγνπ, θαη κε ηνλ άλδξα λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηελ έλλνηα 

λα δηδάζθεη ζσζηά ζηε γπλαίθα πσο λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ νίθν ηεο, θαη έηζη λα 

ζηέθεηαη θαη ν ίδηνο αληάμηνο απέλαληί ηεο. ιε ε νηθνλνκία κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηέρλε ηνπ «άξρεηλ εληφο ηνπ ζπηηηνχ»
299

, ε νπνία δελ δηαθέξεη 

θαζφινπ απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηελ πφιε· ε ηέρλε ηνπ λα κπνξεί θαλείο λα 

δηαρεηξίδεηαη φπσο αξκφδεη ην ζπηηηθφ ηνπ, είλαη αληίζηνηρε κε ηελ ηέρλε ηνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία θαη ζηα θνηλσληθά θαη ζηα πνιηηηθά ηνπ θαζήθνληα. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ινηπφλ πξφθεηηαη θαη πάιη γηα κηα δηαθπβέξλεζε ηνπ 

εαπηνχ, αιιά απηή ηε θνξά απφ ηελ κεξηά ηνπ ζπδχγνπ, κηαο πνπ ε αξραία εζηθή 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν αλδξνθεληξηθή· έηζη ν άλδξαο έρεη έλαλ δηπιφ ξφιν, λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηε ζχδπγφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην εζηθφ 

πξφηππν. Δπνκέλσο ε εζηθή πξνβιεκαηνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ 

αθνξνχζε ηελ πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, αιιά ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ θαζελφο. Ζ κεηξηνπάζεηα ηεο γπλαίθαο απνηεινχζε πξντφλ ππνηαγήο 

θαη «ε αλδξηθή απζηεξφηεηα απέξξεε απφ κηα εζηθή ηεο απηνπεξηνξηδφκελεο 

θπξηαξρίαο»
300

. Ο άλδξαο κεξηκλνχζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηαηί γλψξηδε πσο νηηδήπνηε 

ζπλέβαηλε ζηνλ νίθν ηνπ ζα είρε επίπησζε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Γη’ απηφ 

ινηπφλ ππήξμε έληνλνο ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. 

Βέβαηα νη εξσηηθέο ζρέζεηο δελ εμαληινχληαλ κφλν ζηηο εηεξφθπιεο ζρέζεηο. 

ηελ αξραία Διιάδα ε νκνθπινθηιηθή πξαθηηθή ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε θαη δε 

ζεσξνχληαλ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. Ο θαζέλαο κπνξνχζε λα αληιεί εδνλή απφ 

νπνηνλδήπνηε επηζπκνχζε, φρη απιψο ρσξίο απηφ λα είλαη θαηαδηθαζηέν, αιιά ρσξίο 

λα ζεσξείηαη θαλ μέρσξνο παξάγνληαο ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Σν δήηεκα ινηπφλ 

γηα ηνλ Foucault είλαη αθξηβψο απηφ· ηη ζπλέβε θαη πψο μαθληθά κηα νκνθπινθηιηθή 

ζρέζε θαηέιεμε λα απνηειεί εζηθφ πξφβιεκα, «γηα πνην ιφγν ε εδνλή πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κεηαμχ αλδξψλ ελψ απνηεινχζε δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, πνπ νπδφισο 

θαηαδηθαδφηαλ απφ ηνπο λφκνπο, θαη ελψ ε ζπγθαηάζεζε πξνο απηήλ ήηαλ ελ γέλεη 

αλαγλσξηζκέλε, απνηέιεζε αληηθείκελν κηαο ηδηαίηεξεο εζηθήο έγλνηαο, ηδηαίηεξα 

έληνλεο, κε απνηέιεζκα λα επελδπζεί απφ αμίεο, πξνζηαγέο, απαηηήζεηο, αξρέο, 
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ζπκβνπιέο, παξνηξχλζεηο, πνπ ήηαλ ζπγρξφλσο πνιπάξηζκεο, πηεζηηθέο θαη 

ηδηάδνπζεο»
301

. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη αξραίνη παξαηεξνχζαλ θάηη πεξίεξγν ζηε 

ζρέζε ελφο άλδξα κε έλαλ άιινλ, νχηε φηη ζεσξνχζαλ πσο επξφθεηην γηα εθδήισζε 

κηαο «δηαθνξεηηθήο θχζεο». Ζ εδνλή γηα απηνχο πήγαδε απφ νηηδήπνηε είλαη φκνξθν 

θαη έληηκν. Ζ έγλνηα ηνπο έγθεηην ζε θάηη δηαθνξεηηθφ· έγθεηην ζηελ αλάγθε απηνχ 

ηνπ είδνπο ε ζρέζε απφιαπζεο, λα ππφθεηηαη ζε κηα πην πξνζεθηηθή δηαρείξηζε, λα 

ιεηηνπξγεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε πθνινγία. 

Ζ πξψηε επηζήκαλζε πνπ θάλεη ν Foucault ζρεηηθά κε ηνλ έξσηα κεηαμχ 

αλδξψλ, είλαη πσο ζηε ζρέζε ηνπο πθίζηαηαη ελ γέλεη κηα ειηθηαθή δηαθνξά. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνλνκηαθή ζρέζε, κε θαζνδεγεηή ηνλ κεγαιχηεξν θαη κε καζεηή 

ηνλ λεφηεξν. Ο κεγαιχηεξνο ζε ειηθία άλδξαο έρεη νινθιεξψζεη ηελ κφξθσζή ηνπ, 

έρεη ιάβεη ήδε ελεξγή ζέζε ζηελ θνηλσλία, θαη κπνξεί έηζη λα κεηαιακπαδεχζεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζηνλ λεφηεξν, ν νπνίνο φληαο κηθξφηεξνο έρεη αλάγθε απφ ζπκβνπιέο 

θαη λνπζεζίεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζρέζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο απνδνρήο, νη δχν 

άλδξεο θαηέρνπλ δηαθνξεηηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ελ 

ιφγσ ζρέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έλαο έρεη ελεξγεηηθφ ξφιν φληαο «εξαζηήο» θαη ν 

άιινο παζεηηθφ φληαο «εξψκελνο»
302

. Τπάξρεη δειαδή κηα δηάθξηζε ππνθεηκέλνπ θαη 

αληηθεηκέλνπ, φπνπ ην ππνθείκελν θαιείηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ζθνπφ 

λα πείζεη ην αληηθείκελν λα δερζεί ηηο πξνζθνξέο ηνπ. Σν αληηθείκελν απφ ηε κεξηά 

ηνπ, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα αληηθείκελν πφζνπ αιιά θαη ππνθείκελν επηζπκίαο, είλαη 

ειεχζεξν λα θάλεη ηελ επηινγή ηνπ, είηε λα ζπλαηλέζεη είηε λα αξλεζεί· φηαλ πιένλ 

θηάζεη ζηελ αληίζηνηρε ειηθία ζα θαηαζηεί ην ίδην θαζαξφ ππνθείκελν δξάζεο, θαη 

ζα αλαδεηήζεη έλα λέν αληηθείκελν πφζνπ. ην ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη ε βαζηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα έλα «παηρλίδη αλνηρηφ»
303

, θαη απφ άπνςε ρψξνπ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη ζηελ αγνξά, θαη αλνηρηφ κε ηελ έλλνηα φηη ν λεαξφο δελ 

ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ηνπ ειηθηαθά κεγαιχηεξνπ, αιιά δηαζέηεη ηελ ειεχζεξε 

επηινγή λα πξάμεη φπσο επηζπκεί. Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε, θαζψο 

ε «επαθή» εθηπιίζζεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (ν άλδξαο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν 

θαη ε γπλαίθα ζηνλ νίθν) θαη παξάιιεια ε γπλαίθα βξίζθεηαη ππνηαγκέλε ζηελ 

εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Ζ γακήιηα εζηθή ινηπφλ ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπκβηβαζηηθή 
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κνξθή ζρέζεο, ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλδξψλ, ζηνλ έξσηα· έλαλ έξσηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ακνηβαία αλεμαξηεζία, απαιιαγκέλε απφ ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

εζηθνχο θαλφλεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηνπο ηξεηο ηνκείο πνπ απνηέιεζαλ εζηίεο 

εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, ζηε δηαηηεηηθή εηίζεην ην 

δήηεκα ηεο απηνεπηβνιήο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ησλ επηθίλδπλσλ πξάμεσλ· ζηελ 

νηθνλνκηθή, δειαδή ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ εμνπζία 

πνπ πξέπεη λα αζθεί θάπνηνο (ν άλδξαο) ζηνλ εαπηφ ηνπ, κηα εμνπζία παξάιιειε κε 

απηή πνπ αζθνχζε ζηνλ άιινλ (δειαδή ζηε ζχδπγφ ηνπ)· ζηνλ έξσηα κεηαμχ ελφο 

άλδξα θαη ελφο αγνξηνχ, ην δήηεκα έγθεηην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ελφο λα αληηηαρζεί 

ζηελ εμνπζία ηνπ άιινπ, ζηελ «δηαζθάιηζε ηεο απηνεπηβνιήο ηνπ ρσξίο λα ελδίδεη 

ζηνπο άιινπο»
304

. Σν κέιεκα ινηπφλ ηνπ λεαξνχ αγνξηνχ πνπ μεθηλά σο αληηθείκελν 

ηεο επηζπκίαο θαη δηαπιέθεηαη ζε κηα ζρέζε θπξηαξρίαο, φπνπ ιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

εμνπζηαδφκελνπ θαη ηνπ ππνηαγκέλνπ, -ζέζε φκσο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δε 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί ή λα είλαη παξεκθεξήο κε ηελ ππνηαγή πνπ αζθείηαη ζηελ 

γπλαίθα ή ζην δνχιν- είλαη λα θαηαθέξεη ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ λα κεηαηξαπεί ζε 

ππνθείκελν πνπ δξα θαη αζθεί εμνπζίεο, θαη εδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη φιε ε 

θηινζνθηθή ζεψξεζε θαη πξνβιεκαηηθή γηα ηνλ έξσηα ησλ αγνξηψλ: ζην γεγνλφο φηη 

ην αληηθείκελν ηεο εδνλήο κεηαηξέπεηαη ζε ππνθείκελν πνπ αζθεί εμνπζία ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη άξρεη επί ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Απηφο ν έξσηαο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο είλαη θαη ν αιεζηλφο έξσηαο, δεκηνπξγεί έλα άλνηγκα πξνο ηελ αιήζεηα, κηα 

πξφζβαζε. Με ηα ιφγηα ηεο Γηνηίκαο πξνο ηνλ σθξάηε, ν έξσηαο κπνξεί λα 

θαλεξψζεη ηελ «πξνζίδηα αιήζεηα ηνπ, κφλν αλ αλαδεηεζεί ζε απηφ πνπ είλαη θαη φρη 

ζε απηφ πνπ αγαπά. πλεπψο πξέπεη λα επηζηξέςνπκε απφ ην εξψκελν ζηνηρείν ζην 

εξψλ θαη λα ην δηεξεπλήζνπκε απηφ θαζεαπηφ»
305

. Σν κέρξη πξφηηλνο αληηθείκελν ηνπ 

έξσηα, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ κφλν ηνπ ππνθείκελν, λα δερζεί βέβαηα απφ ηνλ 

ζνθφηεξν ηνλ ηξφπν γηα λα θαηηζρχζεη επί ησλ εδνλψλ ηνπ, λα δερζεί δειαδή ηελ 

αιήζεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν εξαζηήο, κηα αιήζεηα πνπ δελ νκνηάδεη θαζφινπ κε ην 

Λφγν θαη ηελ νξζή ρξήζε απζηεξψλ θαλφλσλ, θαη παξάιιεια απφ κφλν ηνπ πηα ην 

ππνθείκελν λα αξρίζεη λα δξα ειεχζεξα θαη λα άξρεη επί ησλ επηζπκηψλ ηνπ, κε 

ζθνπφ λα γίλεη θπξίαξρν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ.  
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο γχξσ απφ ηηο ηξεηο εζηίεο ελδηαθέξνληνο, ηελ 

δηαηεηηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ εξσηνηξνπία κεηαμχ αλδξψλ θαη αγνξηψλ, νη 

αξραίνη Έιιελεο αλέπηπμαλ κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο θαη ηερληθέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαινχληαλ λα δξνπλ. Οη ηερληθέο απηέο δελ κπνξνχλ λα παξνκνηαζηνχλ κε θαζνιηθφ 

λφκν, πνπ επηβάιιεη απαηηήζεηο θαη πξνζηαγέο κε ηηο νπνίεο φινη πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζνχλ. Αληηζέησο πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη σο άμνλά ηεο ηελ 

εζηθή, ε νπνία ζθνπεχεη λα νδεγήζεη «ζε κηα νινθιεξσηηθή απηνεπηβνιή, φπνπ ην 

ππνθείκελν ζα είλαη πην δπλαηφ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ αθφκε θαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο πνπ αζθεί επί ησλ άιισλ»
306

. Απηή ε απηνεπηβνιή δελ έρεη απζηεξφ 

ραξαθηήξα· είλαη πεξηζζφηεξν κηα δηαδηθαζία χθνπο, κηα ζηάζε πξνο ηνλ θφζκν θαη 

ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα αθνινπζήζεη κε ζθνπφ λα επηηχρεη κηα βειηησκέλε 

κνξθή ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαη πνπ δελ νκνηάδεη θαζφινπ κε θάπνηνπ είδνπο λφκν ή κε 

κηα κνξθή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαηαζηνιήο, αιιά πεξηζζφηεξν ζπγθιίλεη κε ηε 

γέλλεζε κηαο εζηθήο, κηαο εζσηεξηθήο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηνπ εαπηνχ. Δπνκέλσο νη Έιιελεο δελ πξνζπάζεζαλ λα δηαδψζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαγσγή πνπ λα ηζρχεη θαζνιηθά, νχηε λα ζέζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ππφ ηελ εμνπζία αξρψλ θαη θσδίθσλ· αληηζέησο, κεξίκλεζαλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φπσο απηφο είλαη ζηελ νπζία ηνπ, κέζα απφ 

εηδηθέο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο γηα κηα θαιχηεξε δσή.  

Οη ηερληθέο απηέο δηασλίζηεθαλ αιιά θαη κεηαηνπίζηεθαλ θαηά ηνπο δχν 

πξψηνπο κ.Υ. αηψλεο, φπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ πνηθίια γλσκηθά γηαηξψλ θαη 

θηινζφθσλ ηεο επνρήο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηελ νπνία ν Foucault ζεσξεί σο 

ηελ ρξπζή επνρή ζηελ ηζηνξία ηεο κέξηκλαο γηα ηνλ εαπηφ, νη πξαθηηθέο 

εμαθνινχζεζαλ λα ηζρχνπλ, αιιά απηή ηε θνξά ζε κηα πην εληαηηθνπνηεκέλε κνξθή· 

ε εξκελεία ηνπ εαπηνχ ήηαλ θαη πάιη ην επίθεληξν, αιιά απηή ηε θνξά νη ζέζεηο γηα 

ηνλ εαπηφ δελ θηλνχληαλ απνθιεηζηηθά γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

πξάμε. Ήηαλ πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο πνπ ζηφρεπαλ ζηνλ εμαγληζκφ απφ ηε 

θηιεδνλία, ζηε ξχζκηζε ηεο απφιαπζεο ψζηε λα απνηειεί ηθαλνπνίεζε ρσξίο φκσο 

λα ηείλεη ζηελ ππεξβνιή. Ζ εζηθή έγηλε απζηεξφηεξε, φρη φκσο κε ζθνπφ λα 

νδεγήζεη ζε εγθξάηεηα σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή απφιαπζε· θαη απηή ηε θνξά, ε 

απζηεξφηεηα πεγάδεη απφ ηελ αγσλία γηα ηνλ εαπηφ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 

ππνθεηκέλνπ. Γηαθνξεηηθά, θαη κε ηα ιφγηα ηνπ Foucault, «απηή ε επίηαζε ηεο 
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ζεμνπαιηθήο εγθξάηεηαο κέζα ζηνλ εζηθφ ζηνραζκφ δελ γίλεηαη πεξηζθίγγνληαο ηνλ 

θψδηθα πνπ νξίδεη ηηο απαγνξεπκέλεο πξάμεηο αιιά εληαηηθνπνηψληαο ηε ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ καο, κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθξνηνχκαζηε σο ππνθείκελα ησλ πξάμεψλ 

καο»
307

. Απηή ε κεηαζηξνθή απφ ηηο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο θαζ’ εαπηέο, ζηε θξνληίδα 

γηα ηνλ εαπηφ, ζπλεπάγεηαη έλα έθδειν ελδηαθέξνλ γηα ην ηδησηηθφ κέξνο ηνπ 

αλζξψπνπ. Αλαπηχζζεηαη έλαο αηνκηθηζκφο πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο ηδησηηθέο πιεπξέο 

ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν ελδηαθέξεηαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο ηεο δσήο ηνπ, 

κε απψηεξν ζθνπφ λα θαιιηεξγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ θαιιηέξγεηα, ε νπνία 

εθπιεξψλεηαη κε κηα ζεηξά απφ ηέρλεο ηνπ βίνπ, πξαγκαηψλεη ηελ αξρή ηεο κέξηκλαο 

γηα ηνλ εαπηφ. Ζ ηδέα απηή ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ 

θιαζηθή αξραηφηεηα κε ηνλ σθξάηε, ν νπνίνο ζηελ Απνινγία ηνλίδεη πσο «ν ζεφο 

ηνπ αλέζεζε λα ζπκίδεη ζηνπο αλζξψπνπο φηη πξέπεη λα θξνληίδνπλ, φρη γηα ηα πινχηε 

ηνπο, φρη γηα δφμεο θαη ηηκέο, αιιά γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηελ ςπρή ηνπο»
308

, θαη 

ζηελ πνξεία δηαδφζεθε ζηε κεηαγελέζηεξε θηινζνθία, θαηαιήγνληαο λα γίλεη ε 

θαηεμνρήλ ζέζε ησλ ηερλψλ ηνπ βίνπ. Οη δχν πξψηνη αηψλεο ηεο απηνθξαηνξηθήο 

επνρήο απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο κέξηκλαο γηα ηνλ εαπηφ κέζα απφ ζπληαγέο, 

κεζφδνπο, πξαθηηθέο θαη πξνηξνπέο πνπ εηίζελην σο εξγαιεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα. 

Γεκηνπξγήζεθαλ πνηθίιεο θηινζνθηθέο ζρνιέο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ κέξηκλα ηνπ 

εαπηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ νη Δπηθνχξεηνη, νη ησηθνί θαη νη Κπληθνί. Ο 

ελέθαο κλεκφλεπε ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαγσγή 

ηνπ βίνπ θαη έθαλε ιφγν γηα δηάθνξεο αζθήζεηο νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ θαζνιηθά, 

αδηάθνπα, θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Ζ κέξηκλα ηνπ εαπηνχ ήηαλ θχξην 

κέιεκα θαη γηα ηνλ Μάξθν Απξήιην ν νπνίνο ζεσξνχζε νπνηαδήπνηε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα (αθφκα θαη ηελ γξαθή ή ηελ αλάγλσζε) άζθνπε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ εαπηνχ σο «είλαη». Σε ζεκαληηθφηεξε φκσο πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ 

απηφ ην ζέκα ηε ζπλαληνχκε ζηνλ Δπίθηεην, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ε γλψζε γηα 

ηνλ εαπηφ σο ηππηθφ επαθφινπζν ηεο θξνληίδαο γηα ηνλ εαπηφ. Τπάξρεη ινηπφλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλαο παξαιιειηζκφο κε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα θαη ην 

γλσζηφ «γλψζη ζεαπηφλ» -ην νπνίν φκσο ζπλαληνχκε κφλν ζην πξφζσπν ηνπ 

σθξάηε, ελψ ζηελ ειιεληζηηθή επνρή ε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ απνηειεί ζεκειηψδε 

αξρή φισλ ησλ θηινζνθηθψλ ζηάζεσλ- θαηά ην νπνίν ε γλψζε ηνπ εαπηνχ 
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πξνυπνζέηεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, θαη αληίζηνηρα ε επηκέιεηα δε κπνξεί λα επέιζεη 

μέρσξα απφ ηε γλψζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ακνηβαία ζχκπιεμε, γηα κηα 

αιιεινδηαδνρή, φπνπ ε γλψζε θαη ε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ είλαη αιιειέλδεηεο. Με 

απηή ηελ αιιεινδηείζδπζε δεκηνπξγείηαη ην ππνθείκελν, νη κνξθέο 

ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ θαζηζηνχλ ην εθάζηνηε άηνκν έλα ειεχζεξν ππνθείκελν πνπ 

επηιέγεη ζπλεηδεηά θαη εθνχζηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Δηδηθά, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ Δπίθηεηνπ, «ην αλζξψπηλν νλ νξίδεηαη σο ην νλ πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί ε επηκέιεηα εαπηνχ. Σα δψα βξίζθνπλ έηνηκν φ,ηη ηνπο είλαη απαξαίηεην γηα 

λα δήζνπλ, επεηδή ε θχζε κεξίκλεζε λα κπνξνχλ λα είλαη ζηε δηάζεζή καο, ρσξίο λα 

πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζνχκε 

εκείο κε απηά. Αληίζεηα, ν άλζξσπνο νθείιεη λα πξνζέρεη ηνλ εαπηφ ηνπ επεηδή ν 

ζεφο ζέιεζε λα ηνπ δψζεη ηελ επρέξεηα λα θάλεη ειεχζεξε ρξήζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ηνλ πξνίθηζε κε ινγηθή, ε νπνία είλαη ε απνιχησο κνλαδηθή 

ηθαλφηεηα πνπ είλαη ηθαλή λα πάξεη ηνλ εαπηφ ηεο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα, σο 

αληηθείκελν κειέηεο»
309

. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ πσο ε επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ είλαη 

ζπλάκα δψξν θαη ππνρξέσζε πνπ εάλ θαηαθέξεη λα ζέζεη ηνλ εαπηφ σο αληηθείκελν 

κειέηεο απφ ην ελ ιφγσ ππνθείκελν, ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αηνκηθήο 

ειεπζεξίαο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ δελ είλαη εχθνιε. Αληηζέησο απαηηεί 

απφ ηνλ θαζέλα λα αθηεξψζεη ρξφλν θαη κφρζν· λα παζρίδεη δηαξθψο θαη λα κεξηκλά 

εθ’ φξνπ δσήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο εθδνρήο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δίλαη θαηά 

βάζε κηα εζσηεξηθή ζηξνθή, παξά ην γεγνλφο φηη αθνξά θαη ηνπο άιινπο. Οη «άιινη» 

δελ παξνπζηάδνληαη σο απζεληίεο ζε ζρέζε κε ηνπο αζθνχκελνπο. Αληίζεηα 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπο κηα ζρέζε «παξξεζίαο»
310

, δειαδή εηιηθξίλεηαο, κηα 

ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζε δεζκνχο θηιίαο θαη ηξπθεξφηεηαο, θαη επηηξέπεη ζηα άηνκα 

λα είλαη απηνδχλακα θξνληίδνληαο νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο. Έηζη ν θαζέλαο ζηξέθεηαη 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ, πξνο ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηνπ, κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαδήηεζεο θαη πεξηζπιινγήο. Οη αζθήζεηο, νη πξαθηηθέο θαη νη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θαη ην ζψκα ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηελ ςπρή ηνπο. 

ρεηηθά κε ην ζψκα ππάξρνπλ δίαηηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαζθάιηζε κηαο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ πνπ είλαη πξάγκαηη αλαγθαία γηα ηε δσή θαη ησλ πεξηηηψλ 
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ζηνηρείσλ, θαη ζρεηηθά κε ην πλεχκα ππάξρεη κηα ζεηξά απφ αζθήζεηο πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ζπδεηήζεηο, ζεκεηψζεηο, βηβιία θαη δηαινγηζκνχο γηα ηα 

κειινληηθά δεηλά, αιιά θαη πεξί ηεο αδηαθνξίαο γηα απηά. Ζ αδηαθνξία γηα ηελ 

αλζξψπηλε δπζηπρία, ε αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο, απέβιεπε ζηελ 

πξαγκάησζε κηαο απφιπηεο γαιήλεο ηεο ςπρήο, κηαο εξεκίαο
311

. εκαληηθά ζηνηρεία 

γηα απηήλ ηελ εξεκία ηνπ πλεχκαηνο είλαη ε πξνζνρή θαη ε κειέηε πνπ ζα γίλεηαη απφ 

ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα. ρεηηθά κε ηελ πξνζνρή, ν Foucault πξνζδίδεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ αίζζεζε ηεο αθνήο, δειαδή ζηελ νξζή αθξφαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ησλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ παξνηξχλζεσλ πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ν 

εθάζηνηε δάζθαινο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη θαη πάιη αηζζεηή ε έλλνηα ηεο 

αιήζεηαο, αθνχ ην θάζε άηνκν πξνζπαζεί λα αλαθαιέζεη φζεο αιήζεηεο ηνπ δίλνληαη, 

φζεο αιήζεηεο γλσξίδεη, κε ζθνπφ λα ηηο αθνκνηψζεη ζην κέγηζην βαζκφ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ηνπ ζπλδπαζκνχ δειαδή κηαο κέξηκλαο γηα ην ζψκα αιιά θαη γηα ηελ ςπρή, 

έγθεηηαη ε ζρέζε ηεο επηκέιεηαο θαη κε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή. Κεληξηθή ζέζε ζηε 

ζρέζε ζψκαηνο θαη ςπρήο θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ «πάζνπο» ε νπνία ιακβάλεη ηε κνξθή 

λφζνπ πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί· είηε πξφθεηηαη γηα κηα αζζέλεηα πνπ έρεη σο 

αθεηεξία ηελ αληζνξξνπία ησλ ρπκψλ ηνπ ζψκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα κηα ηαξαρή 

πνπ πξνθαιείηαη ζηελ ςπρή, ρξεηάδεηαη θξνληίδα θαη ζεξαπεία. Μάιηζηα ν Δπίθηεηνο 

επέκελε ζηελ ηδέα «ε ζρνιή ηνπ λα κε ζεσξείηαη έλαο απιφο ηφπνο κφξθσζεο, φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη ρξήζηκεο γλψζεηο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ή λα 

απνθηήζεη θήκε πξνηνχ επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν ηνπ, γηα λα εηζπξάμεη ηα εθεί νθέιε. 

Πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ηαηξείν ηεο ςπρήο»
312

. Απφ ηελ πξφηαζε απηή θαζίζηαηαη 

ζαθέο ην γεγνλφο φηη νη δχν δπλάκεηο, απηέο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο, ζεσξνχληαλ 

αδηαρψξηζηεο, ε ζχλδεζή ηνπο ήηαλ αλακθηζβήηεηε γηα θάπνηνλ πνπ επηζπκνχζε ηελ 

επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη, γηα λα ηελ επηηχρεη, ήηαλ απαξαίηεηε ε ηαηξηθή 

ζπλεηζθνξά. Δμαηηίαο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζπλδέεη ηελ ηαηξηθή κε ηελ εζηθή 

ηνπ εαπηνχ, θάζε άηνκν δηακφξθσλε κηα αηειή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απην-αλαγλσξηδφηαλ σο αζζελήο, σο έλα άηνκν πνπ ρξήδεη δηφξζσζεο 

θαη ζεξαπείαο, ε νπνία ζα εξρφηαλ είηε απφ ην ίδην είηε απφ θάπνηνλ αξκφδην. Οη 

αζθήζεηο δελ εθιείπνπλ νχηε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αθνχ ηα άηνκα 
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ππφθεηληαη ζε «δηαδηθαζίεο δνθηκαζίαο»
313

 νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαη απηψλ πνπ ήηαλ πεξηηηά. Ο 

θαζέλαο έζεηε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα δηαδηθαζία ζηέξεζεο γηα λα κπνξέζεη λα 

μερσξίζεη ηη ήηαλ ρξήζηκν γηα εθείλνλ θαη ηη φρη. εκαληηθφ ήηαλ θαη ην δήηεκα ησλ 

ζεμνπαιηθψλ απνιαχζεσλ νη νπνίεο εηίζελην θαη πάιη ζε κηα δηαδηθαζία αλ φρη 

ζηέξεζεο, έζησ «δίαηηαο», απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεσξνχληαλ φηη ζπλεηζέθεξαλ ζηε 

δεκηνπξγία πνιιψλ αζζελεηψλ φπσο απηή ηεο επηιεςίαο. Γηα απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Γαιελφ, φζνλ αθνξά ηηο ζεμνπαιηθέο απνιαχζεηο ζα πξέπεη λα βξηζθφκαζηε ζε κηα 

δηαδηθαζία κεζφηεηαο, ε νπνία ζα εμαξηάηαη απφ ην δήηεκα ηεο αλαπαξαγσγήο, απφ 

ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή (θαηξφο θαη επνρέο) θαη απφ ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαζελφο, ψζηε λα απνθεχγνπκε θαη ηελ έιιεηςε θαη ηελ ζηέξεζε, 

θαη λα θαηνξζψλνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηαηεξνχκε ηνλ νξγαληζκφ καο ζε 

πγεία
314

. Δθηφο απφ ηηο αζθήζεηο απνρήο, ππήξραλ θαη απηέο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνλ απνινγηζκφ ψζηε λα κελ παξαζχξεηαη θαλείο απφ 

νξκέο θαη επηζπκίεο, ή αθφκα θαη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο φπσο απηέο πνπ έθαλαλ νη 

ησηθνί κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηεχνληαλ «ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ απηνχ 

πνπ δελ εμαξηάηαη απφ καο θαη εθείλνπ πνπ εμαξηάηαη· ηηο πξψηεο, εθφζνλ είλαη 

εθηφο εκβέιεηάο καο, δελ ζα ηηο δερηνχκε, ζα ηηο απνξξίςνπκε, εθφζνλ δελ 

πξννξίδνληαη γηα αληηθείκελα επηζπκίαο ή απέρζεηαο, έιμεο ή απψζεζεο. Ο έιεγρνο 

είλαη δνθηκαζία δχλακεο θαη εγγχεζε ειεπζεξίαο: έλαο ηξφπνο λα βεβαησλφκαζηε 

δηαξθψο φηη δελ ζα ζρεηηζηνχκε κε θάηη πνπ δελ ζα ππάγεηαη ζηελ εμνπζία καο»
315

. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζε απηή ηελ άζθεζε είλαη ην γεγνλφο φηη αθήλεηαη ζην ππνθείκελν 

ε ειεπζεξία λα επηιέγεη κόλν φζα ην αθνξνχλ άκεζα· δεκηνπξγείηαη ινηπφλ ε 

δπλαηφηεηα ρεηξαθέηεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θαζέλαο κπνξεί ζπλεηδεηά λα επηιέγεη 

κε πνην θνκκάηη ηεο ςπρήο ή ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζα αζρνιεζεί, γηα πνηα εκπεηξία ζα 

ελδηαθεξζεί θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην θάλεη. Ξεθεχγεη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή 

ππνηαγή θαη ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηελ κέξηκλα απηνχ. Απφ ηε 

ζηηγκή ινηπφλ πνπ ην άηνκν δελ ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία θαλελφο άιινπ παξά ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα απηνλνκία εαπηνχ· «αλήθνπκε κφλν ζηνλ 

εαπηφ καο, sui juris esse (είκαη απηφλνκνο)· αζθνχκε ζηνλ εαπηφ καο κηα εμνπζία πνπ 
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ηίπνηα δελ ηελ πεξηνξίδεη νχηε ηελ απεηιεί»
316

. Καη απηή ε εμνπζία επί ηνπ εαπηνχ 

δελ έρεη ηε κνξθή κηαο αθξαίαο επηβνιήο θαη απηνθπξηαξρίαο. Αληηζέησο πξφθεηηαη 

γηα κηα εμνπζία πνπ πξαγκαηψλεηαη ζην πιαίζην ηεο απφιαπζεο απνζπαζκέλεο απφ 

ηελ ππεξβνιή, κηαο απφιαπζεο πνπ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ παξαγσγή ηνπ 

εαπηνχ σο εζηθνχ φληνο, γηα απηφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επνρή δελ θπξηαξρεί ν ιφγνο 

αιιά ην ήζνο. Ή, γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, αλ πξφθεηηαη γηα ιφγν, απηφο δελ 

είλαη έλαο εμνπζηαζηηθφο ιφγνο φπσο ζπλέβαηλε κε ηελ ηζηνξία ηεο ηξέιαο, ηε 

γέλλεζε ηεο θπιαθήο ή αθφκα θαη ηελ εμνπζία επί ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαηά ηνλ 

18
νπ

 αηψλα θαη κεηέπεηηα, θαηλφκελα ηα νπνία κειέηεζε ν Foucault· ζηελ 

ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή θνπιηνχξα ν ιφγνο είλαη ν πεγαίνο ιφγνο, ην ήζνο ηνπ 

θαζελφο, ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζε λφκνπο θαη εληνιέο, αιιά εθθξάδεηαη απφ ην θάζε 

άηνκν μερσξηζηά.   

Απηή ε πεξαηηέξσ ζηξνθή πξνο ηνλ εαπηφ, ε νπνία πξνέθπςε απφ κηα 

κεηαηφπηζε ηεο αλδξηθήο σο ηφηε εζηθήο, κπνξεί λα νθείιεηαη, κε βάζε ηηο απφςεηο 

ησλ ηζηνξηθψλ, είηε ζηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ γάκνπ είηε ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιηηηθνχ παηρληδηνχ. Δλψ ινηπφλ ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα ν γάκνο θηλνχληαλ ζηελ 

ζθαίξα ηνπ νίθνπ, ηνπ ηδησηηθνχ δειαδή ηνκέα, ζηνλ ειιεληζηηθφ θφζκν 

ηνπνζεηήζεθε ζην δεκφζην ρψξν. Με ηελ ιέμε «δεκφζηνο» δελ ελλνείηαη ν ηξφπνο 

δηαβίσζεο· απηφο κάιηζηα έγηλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηδησηηθφο, θαζψο νη 

απαγνξεχζεηο γηα κνηρεία ήηαλ θνηλέο. Απηφ πνπ ελλνείηαη κε ηνλ φξν «δεκφζηνο» 

είλαη φηη ν γάκνο έγηλε πην «ειεχζεξνο»
317

 αθνχ ν θαζέλαο κπνξνχζε λα απνθαζίζεη 

εθνχζηα πνηνλ ζα παληξεπηεί θαη ην φιν πιαίζην εηίζεην θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο θαη ηεο ακνηβαίαο έλσζεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ 

κεηέβε ζε έλα πιαίζην πην πξνζσπηθφ, ζε έλα δεζκφ νπζηαζηηθφ πνπ δελ ζρεηηδφηαλ 

κε ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ νίθν. Ο ζεβαζκφο πξνο ηνλ άιινλ 

άξρηζε λα απνθηά κηα ηζνκνξθία, θαζψο εληζρχζεθε θαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο. Ο Δπίθηεηνο ζεκείσλε πσο πξέπεη θαλείο λα ζπγθξαηείηαη θαη λα 

κελ ελδίδεη ζε απνιαχζεηο εθηφο ηνπ γάκνπ, φρη γηα ράξε ηνπ ζεζκνχ σο ηέηνηνπ, 

αιιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ· ηφληδε κάιηζηα πσο «ηελ εγθξάηεηα ηελ νθείινπκε ζηνλ 

εαπηφ καο»
318

, κε ηελ έλλνηα φηη θχξην κέιεκα φισλ πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε κε ηνλ 

εαπηφ θαη ε ππφκλεζε απηνχ πνπ είκαζηε ζε θάζε κηθξή θαζεκεξηλή ζηηγκή. ζνλ 
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αθνξά ην πνιηηηθφ παηρλίδη, απηφ αθνξνχζε επίζεο ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ θαη 

απηφ γηα δχν ιφγνπο, πνπ ζηελ νπζία κπνξνχλ λα ζπκπηπρζνχλ ζε έλαλ: 

νπνηνζδήπνηε επηζπκνχζε λα έρεη πνιηηηθή δξάζε, θάπνηνπ είδνπο επζχλε ζηνλ 

πνιηηηθφ ηνκέα, ζα έπξεπε λα κπνξεί λα «θπβεξλήζεη» ζσζηά: ν ιφγνο ηνπ λα έρεη 

βάξνο ψζηε λα κπνξέζεη λα δηνηθήζεη θαηάιιεια. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ινηπφλ 

γηα ηνλ θαζέλα πνπ είρε πνιηηηθέο βιέςεηο, ήηαλ αξρηθά λα βειηηψζεη ην «κέζα» ηνπ· 

λα γίλεη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, λα κελ επεξεάδεηαη απφ φζα ζπκβαίλνπλ θαη δελ ηνλ 

αθνξνχλ άκεζα, θαη λα είλαη ελ γέλεη ελάξεηνο. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν «δελ 

κπνξείο λα θπβεξλάο, αλ δελ θπβεξλάο ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηφ. Πνηνο φκσο πξέπεη λα 

θαηεπζχλεη ηνλ θπβεξλψληα; Ο λφκνο, βέβαηα, πνπ φκσο δελ πξέπεη λα ηνλ ελλννχκε 

σο γξαπηφ λφκν αιιά κάιινλ σο ηνλ νξζφ ιφγν, ηνλ ιφγν, πνπ δεη κέζα ζηελ ςπρή 

ηνπ θπβεξλψληνο»
319

. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ήζνπο ινηπφλ ήηαλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή ή γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο ελ γέλεη, ίζρπε δειαδή αθφκα θαη γηα απηνθξάηνξεο. Δπνκέλσο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, είηε ζηελ αιιαγή ηνπ γακήιηνπ ζεζκνχ είηε ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, ην άηνκν θαινχληαλ λα δηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε εζηθφ ππνθείκελν, 

κέζα απφ κηα ζεηξά αζθήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ είηε κε ην ζψκα είηε κε ηελ ςπρή ηνπ 

θαη θάησ απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εζηθήο ηεο «εαπηνθξαηίαο». Ζ εγθξάηεηα 

εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαηά ηνπο δχν πξψηνπο κ.Υ αηψλεο, κε ηνπο 

ζηνραζκνχο γχξσ απφ ηηο ζεμνπαιηθέο εδνλέο θαη απνιαχζεηο λα πιεζαίλνπλ. ε 

θάζε πεξίπησζε, ην ζεκαληηθφ είλαη πσο απηέο νη κεηαβνιέο ηεο ζεμνπαιηθήο εζηθήο 

δελ νθείινληαη ζε ηπρφλ απαγνξεχζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θνηλσλία, αιιά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερλψλ ηνπ βίνπ «πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ εαπηνχ, 

ηεο εμάξηεζήο ηνπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, ηεο θαζνιηθήο κνξθήο ηνπ θαη ηνπ 

δεζκνχ πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα ζπλάςεη κε ηνπο άιινπο, ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο 

νπνίεο αζθεί ηνλ απηνέιεγρφ ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα εκπεδψζεη 

κηα πιήξε απηνθπξηαξρία»
320

. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δεκηνπξγείηαη ε ηέρλε ηεο θαηάθηεζεο ηεο απηνλνκίαο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ, ηα 

νπνία πξνζπαζνχλ θαη επηιέγνπλ ηξφπνπο ψζηε λα ηελ βειηηψζνπλ, [ην γεγνλφο 

απηφ] δελ ζπλεπάγεηαη πσο βξηζθφκαζηε ζε κηα πξνλνκηαθή ζηηγκή φπνπ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ιφγν γηα ην δήηεκα ηεο αιήζεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ; Καη απηή ε αιήζεηα 
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κπνξεί λα κελ είλαη κηα αιήζεηα ελφο ππνθεηκέλνπ ην νπνίν μεθηλά λα αλαδχεηαη ήδε 

πξηλ απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ, θαη εθζεηάδεηαη ζε απηφ ην θίλεκα, ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ, 

βαζηζκέλν ζηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ, μεθεχγεη απφ ηελ επηβεβιεκέλε εμνπζία 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ Λφγνπ, αιιά αλακθίβνια είλαη κηα αιήζεηα 

δηαθνξεηηθήο πθήο: ην ππνθείκελν, βαζηδφκελν ζε πξαθηηθέο θαη ηερληθέο, 

θαηαθέξλεη λα ζπγθξνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπνκέλσο κε ηελ επηζηξνθή ζηελ θιαζηθή 

θαη ειιελνξσκατθή πεξίνδν ν Foucault βξίζθεη κηα δηέμνδν ζηελ απιή ππνηαγή 

ζηνπο θαλφλεο ζηελ νπνία καο είρε ζπλεζίζεη ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ, θαη ζέηεη 

γηα πξψηε θνξά ηελ πηζαλφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο.  

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ιέμε «αλεμαξηεζία», απηή δελ είλαη πξντφλ 

πεηζάξρεζεο αιιά κηα απην-κεηακφξθσζε, κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εαπηφ. ρεηηθά κε ηνλ εαπηφ δελ ππάξρεη πνπζελά ζην έξγν ηνπ Foucault έλαο 

απζηεξφο νξηζκφο·  κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε κφλν ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη 

απηά, γηα θάπνηεο πηπρέο ηνπ. Σν θχξην ζηνηρείν ηνπ εαπηνχ είλαη φηη «βξίζθεηαη 

πάληνηε ελ ζρέζεη»
321

, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη κηα θαζαξή νπζία ηνπ 

εαπηνχ, δειαδή ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ 

επαθφινπζν, ην νπνίν, σζηφζν, έρεη δπλαηφηεηεο ρεηξαθέηεζεο. Μπνξεί ινηπφλ λα 

δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ δνκεκέλσλ ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ, αιιά κπνξεί θαη λα αληηηάζζεηαη ζε απηέο αλαπηχζζνληαο κηα 

ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Κνληνινγίο, θαη ζχκθσλα κε ην θιαζηθφ 

ζρήκα ηνπ Foucault πνπ αθνξά ην δίπνιν ηνπ «κέζα» θαη ηνπ «έμσ», απηφ πνπ 

θαηάθεξαλ νη Έιιελεο θαη νη Λαηίλνη ήηαλ λα θάκςνπλ απηέο ηηο θνηλσληθέο 

ρεηξαγσγήζεηο, λα θάκςνπλ ην «έμσ» θαη λα ζηξαθνχλ ζην «κέζα» ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Δπνκέλσο φηαλ ν Foucault αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ, δελ θάλεη ιφγν γηα έλα θαζ’ εαπηφ 

ππνθείκελν, γηα έλα νλ πνπ έρεη πιήξε ειεπζεξία ησλ θηλήζεψλ ηνπ ή ηεο ζπλείδεζήο 

ηνπ (αλ θαη, φπσο έρεη επηζεκάλεη, ε εζηθή είλαη κηα πξαθηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

αθξηβψο επεηδή θάζε πνιηηηζκφο παξάγεη πιεζψξα έξγσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ηδεψλ 

πνπ αλαδεηθλχνπλ κχρηνπο ηξφπνπο αληίζηαζεο απέλαληη ζηα θαζηεξσκέλα πξφηππα 

δηαγσγήο, νπφηε απφ κφλε ηεο ε πξνζσπηθή επηινγή θαη πξάμε κε γλψκνλα ηελ εζηθή 

ηνπ εαπηνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξαηηθήο ηεο ειεπζεξίαο)· απηφ πνπ ελλνεί κε ηε 

                                                             
321

Τηανάκθσ Μανόλθσ, Θ Ζννοια του Εαυτοφ ςτο Υςτερο Ζργο του Michel Foucault, 
http://sociology.soc.uoc.gr/wp-
content/uploads/2013/tzanakis/ANAKOINOSEIS%20SE%20SINEDRIA/7.%20FOUCAULT-
SOI%20IFA07.pdf, τελευταία πρόςβαςθ 2/12/2018. 

http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2013/tzanakis/ANAKOINOSEIS%20SE%20SINEDRIA/7.%20FOUCAULT-SOI%20IFA07.pdf
http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2013/tzanakis/ANAKOINOSEIS%20SE%20SINEDRIA/7.%20FOUCAULT-SOI%20IFA07.pdf
http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2013/tzanakis/ANAKOINOSEIS%20SE%20SINEDRIA/7.%20FOUCAULT-SOI%20IFA07.pdf


131 
 

ιέμε εαπηφο είλαη εθδνρέο ηνπ ππνθεηκέλνπ, «πξφθεηηαη θαηά κηα έλλνηα γηα έλα 

εμαηξεηηθά εχζξαπζην, εχπιαζην θαη ‘ζεζπίδνλ’ ππνθείκελν»
322

. 

πλνςίδνληαο, ν Foucault ζηα ηειεπηαία ηνπ βηβιία παξνπζηάδεη δχν 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο εζηθήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πνπ απνηειεί ηνλ πξψην ηφκν 

ηεο Ηζηνξίαο ηνπ ηεο εμνπαιηθόηεηαο, θάλεη ιφγν γηα έλαλ «εηεξνθαζνξηζκφ»
323

 ηνπ 

εζηθνχ ππνθεηκέλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ δηακνξθψλεηαη θαζ’ εαπηφ, αιιά 

ππάγεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλνληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ εηεξνθαζνξηζκνχ, απνηειεί ε ρξηζηηαληθή 

εζηθή, θαη νη ηξφπνη ηεο λα εηζρσξεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πηζηψλ θαη λα ηηο κεηαπνηεί 

κέζα απφ εζηθέο πξνζηαγέο πεξί ζσηεξίαο. Ο αληίζεηνο πφινο απηήο ηεο εζηθήο, ίζσο 

φρη αθξηβψο αληίζεηνο αιιά αλακθίβνια δηαθνξεηηθφο απφ ηελ ππνηαγή ζε λφκνπο 

θαη θαλφλεο, είλαη απηφο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Σππηθφ παξάδεηγκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ 

είλαη, φπσο αλαιχζακε δηεμνδηθά, νη πξαθηηθέο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζηελ θιαζηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα, θαη νη νπνίεο 

αζθνχληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ησλ αηφκσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν 

Φξεληεξίθ Γθξν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο 

δηαιέμεηο ηνπ Foucault νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην βηβιίν Τπνθεηκεληθόηεηα θαη 

Αιήζεηα, «ε πξνβιεκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ‘ηερληθψλ εαπηνχ’, πνπ ζπλήζσο 

μερσξίδνπλ απφ ηηο ηερληθέο παξαγσγήο, επηθνηλσλίαο θαη θπξηαξρίαο, επηηξέπεη ζηνλ 

Foucault λα πξνβιεκαηνπνηήζεη ην ππνθείκελν πνπ δελ δηέπεηαη θαη δελ 

κνξθνπνηείηαη απιψο απφ εμσηεξηθέο θπβεξλεηηθφηεηεο, αιιά νηθνδνκεί, κέζσ 

ηαθηηθψλ αζθήζεσλ, κηα νξηζηηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ»
324

. Ζ κέξηκλα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ, πξνο ηε δηακφξθσζή ηνπ, 

παξά πξνο ηελ πεηζάξρεζε κε ηηο εθάζηνηε δηαγσγέο. Γηα απηφ θάλνπκε ιφγν γηα 

απηνθαζνξηζκφ, γηα απηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο εδξαηψλεηαη ζε έλα πιαίζην 

ειεχζεξεο επηινγήο θαη, επξχηεξα, ειεχζεξεο χπαξμεο.   
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Κεθάιαην 7: 

Η δεκηνπξγία ηνπ εαπηνύ σο θαξπνύ κηαο αηζζεηηθήο ηεο ύπαξμεο, ππό ην 

πξίζκα ηνπ δηαθσηηζκνύ θαη ηνπ κνληεξληζκνύ 

πσο έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ Foucault, ε βαζηθή 

ηνπ πξνβιεκαηηθή ήηαλ πάληα ην ππνθείκελν θαη νη κεηαηνπίζεηο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε θαη ηελ πεξίνδν κε ηελ νπνία 

αζρνιείην, δηέθξηλε δηάθνξεο κνξθέο ππνθεηκεληθφηεηαο· ηε κνξθή ηνπ 

«θαηαθεξκαηηζκέλνπ ππνθεηκέλνπ», ηνπ «θαλνληθνπνηήζηκνπ ππνθεηκέλνπ» θαη ηνπ 

«πξνο αλαζχζηαζε ππνθεηκέλνπ»
325

. Ζ πξψηε κνξθή, ην θαηαθεξκαηηζκέλν 

ππνθείκελν, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηθείκελν· δε δηαθαίλεηαη ζε απηφ θακία 

πηζαλφηεηα ππνθεηκεληθήο ρξνηάο, θαζψο νη νξηνζεηήζεηο, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν νλ. Σν θαλνληθνπνηήζηκν ππνθείκελν 

απνηειεί κηα σο έλα βαζκφ ππνθεηκεληθή κνξθή, ζηελ νπνία φκσο εηζρσξεί θαη πάιη 

ην αληηθείκελν, φρη βέβαηα ζην βαζκφ εηζρψξεζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, αθνχ εθεί 

θάλακε ιφγν γηα αληηθείκελν απηφ θαζαπηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 

αληηθείκελν, κέζα απφ ην γλσζηφ δίπνιν γλψζε-εμνπζία, επηδξά ζην ππνθείκελν κε 

απνηέιεζκα ελ ηέιεη λα ην ζπγθξνηεί εμνινθιήξνπ. ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε δηάζηαζε 

ππνθεηκεληθήο χπαξμεο πνπ αλαδεηθλχεη ν Foucault, γηα πξψηε θνξά εκθαλίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν άηνκν 

πξνβαίλεη ζε κηα πξάμε απην-δεκηνπξγίαο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία εθνχζηαο ζθέςεο 

θαη δξάζεο, πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε ζπλεζηζκέλε επηβνιή πνπ ηνπ αζθείηαη. ην 

ζεκείν απηφ είλαη εκθαλέο ην ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Foucault ζην ζχλνιν ησλ 

έξγσλ ηνπ, απηφ κεηαμχ ηνπ «κέζα» θαη ηνπ «έμσ»· ζηελ πεξίπησζή καο, ην «κέζα» 

πνπ είλαη ε εζσηεξηθφηεηα ηνπ θαζελφο, πξνζιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία απφ ην 

«έμσ» πνπ είλαη ε θνηλσλία θαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεη, θαη πξνρσξά ζε κηα 

δηαδηθαζία θηιηξαξίζκαηνο ψζηε λα μεδηαιχλεη πνηα ζεκεία επηζπκεί λα απνδερζεί 

θαη πνηα φρη, κέζα απφ κηα ελ δπλάκεη απηφλνκε πξαθηηθή. Ζ κνξθή απηή ηεο 

αλαζχζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, δελ ζπλεπάγεηαη πσο ν Foucault μαθληθά αλαθάιπςε 

ην ρακέλν ππνθείκελν, αιιά φηη εληφπηζε «ηε ιαλζάλνπζα δπλαηφηεηα ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ ππνηάζζνπλ ην ππνθείκελν, λα αληηζηξαθνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε 

απην-ππνθεηκελνπνηήζεηο φπσο είλαη ε επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ»
326

. Σελ πηζαλφηεηα 

απηή ηελ εληφπηζε ζηνπο αξραίνπο θαη ειιελνξσκατθνχο ρξφλνπο, θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα ζε κηα ζεηξά πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ππνθεηκελνπνίεζε, ηελ 

ζχζηαζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κέζα απφ ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ 

πξαθηηθψλ. Ήδε απφ ην δνθίκηφ ηνπ Ση Δίλαη Γηαθσηηζκόο, ν Foucault καο 

παξνπζίαζε δχν κνξθέο ππνθεηκελνπνίεζεο, ηελ θαληηαλή θαη ηελ κπσληιαηξηθή. 

Βαζηθή ηνπ επηδίσμε κέζα απφ απηέο ηηο αλαθνξέο ήηαλ ε πξφηαζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ εαπηνχ σο πξντφληνο ηεο αηζζεηηθήο ηεο χπαξμεο. Δηδηθφηεξα, ν Foucault, 

πξνζπαζψληαο θαη απηφο απφ ηε κεξηά ηνπ λα δψζεη κηα απάληεζε ζην θιαζηθφ 

εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηε θηινζνθία εδψ θαη αηψλεο θαη αθνξά ηνλ δηαθσηηζκφ σο 

έλλνηα, παξαζέηεη αξρηθά ηε ζρεηηθή άπνςε ηνπ Kant. Ο Kant ζεσξεί πσο ν 

δηαθσηηζκφο ήηαλ ε «έμνδνο»
327

 ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηελ αλσξηκφηεηά ηεο, ε 

νπνία λνείηαη σο ε απνδνρή απφ ηα άηνκα ηεο εμνπζίαο θάπνηνπ άιινπ επί απηψλ, 

δειαδή σο ε εθνχζηα ππνηαγή ηνπο. Με ην δηαθσηηζηηθφ πξφηαγκα ν άλζξσπνο ζα 

θαηαζηεί ηθαλφο λα μεθχγεη απφ ηελ αλσξηκφηεηα απηή κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζα ιεηηνπξγεί θαη αηνκηθά αιιά θαη ζπιινγηθά. Πξνυπφζεζε γηα λα επέιζεη απηή ε 

κεηαβνιή, είλαη λα δηαρσξίζνπλ ηα άηνκα ηελ ηπθιή ππνηαγή απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Λφγνπ, λα δηαπηζηψζνπλ δειαδή πσο ε ππαθνή ζηνπο λφκνπο γηα παξάδεηγκα, 

γλσξίδνληαο βέβαηα θαη έρνληαο ζπλείδεζε πσο πξφθεηηαη θαη πάιη γηα εμνπζηαζηηθφ 

πξντφλ, είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πιήξε θαη αζπιιφγηζηε ππνηαγή. Σν 

δίπνιν ινηπφλ πνπ πξνηείλεη ν Kant γηα ην πέξαζκα απφ κηα αλψξηκε θαηάζηαζε, ζε 

κηα νιφηεια ψξηκε, είλαη απηφ ηεο ζέιεζεο θαη ηνπ ιφγνπ, θάησ απφ ζπλζήθεο 

ιεινγηζκέλεο θξηηηθήο, θαη πξνο ηνλ εαπηφ, θαη πξνο ηνλ θφζκν. Απφ ηελ άιιε, ην 

δεηνχκελν ηνπ κνληεξληζκνχ ηνπ Baudelaire γηα ηελ επηλφεζε ηνπ εαπηνχ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κειινληηθφ θαζσζπξεπηζκφ, νχηε ελέρεη πξνγξακκαηηθφ 

ραξαθηήξα δενληνινγίαο· πξφθεηηαη γηα κηα ξεπζηή ζεκειίσζε πάλσ ζην «εθήκεξν 

θαη ην θεπγαιέν»
328

. Ο κνληεξληζκφο πνπ αθνινπζεί είλαη κηα ξήμε κε ηελ 

παξάδνζε, κηα πξνβνιή ηεο αζπλέρεηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ξσγκψλ πνπ εηζρσξνχλ 

ζηε δνκεκέλε ηάμε. Ο ίδηνο ν Baudelaire κέζα απφ ηα βηβιία ηνπ, ηα πνηήκαηά ηνπ 

αιιά θαη ηελ δσή πνπ αθνινχζεζε, πξνηείλεη κηα ζηάζε, κηα ζπκπεξηθνξά, κηα 

εθνχζηα επηινγή πνπ αθνξά ηηο πξάμεηο θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπ «ζπλαηζζάλεζζαη», θαη 

πνπ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ην απνθαινχκελν «ήζνο» ηεο αξραηφηεηαο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζηεξίδεηαη ζην επκεηάβιεην παξφλ, ε ζηάζε απηή δελ είλαη κηα ζπάηαιε 

απφιαπζε ηεο ζηηγκήο· αληηζέησο ελέρεη έλαλ αζθεηηζκφ, έλαλ «δαλδηζκφ» φπσο ηνλ 
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νλνκάδεη ν Baudelaire, ν νπνίνο είλαη έλαο αθαζφξηζηνο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη εθηφο λφκσλ, δηαζέηεη φκσο ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο, ηνπο νπνίνπο 

αθνινπζνχλ κε ζπλέπεηα νη νπαδνί ηνπ. πσο ζεκεηψλεη ν Albert Camus ζην βηβιίν 

ηνπ Ο Δπαλαζηαηεκέλνο Άλζξσπνο, ν δαλδήο αςεθά ηνπο δνζέληεο απφ ηελ θνηλσλία 

θαλφλεο αιιά παξάιιεια ιεηηνπξγεί κε ινγηθή θαη ζπλέπεηα. Σνλ παξνκνηάδεη 

κάιηζηα κε «ήξσα»
329

, φκσο αθξηβψο επεηδή θάζε ήξσαο πξνυπνζέηεη έλα θνηλφ, έηζη 

θαη ν δαλδήο ρξεηάδεηαη ην δηθφ ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ν δαλδηζκφο 

νξίδεη «λα δεηο θαη λα πεζαίλεηο κπξνζηά ζ’ έλαλ θαζξέθηε»
330

, αιιά ν θαζξέθηεο 

απηφο δελ έρεη ην ξφιν ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ εαπηνχ, αιιά ησλ άιισλ. Απηνί νη 

«άιινη» απνηεινχλ ην θνηλφ ηνπ δαλδή θαη πξέπεη πάληα λα ηνπο εθπιήζζεη κε ηε 

δσή θαη ην έξγν ηνπ. Απηφ είλαη θαη ην θίλεηξφ ηνπ, λα θαηαθέξλεη λα αλαδεκηνπξγεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εληππσζηάδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο άιινπο. Γηα λα ην 

θαηαθέξεη απηφ αθνινπζεί θάπνηα βήκαηα· έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο. Δίλαη έλα 

είδνο αζθεηηζκνχ, γηα απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπγγελεχεη κε ηε ησηθή 

δηδαζθαιία θαη εζηθή. Δπηπιένλ ν δαλδηζκφο σο έξγν δελ έρεη σο πξνπχξγηφ ηνπ ηελ 

θνκςφηεηα αλ θαη έρεη ζπζρεηηζηεί αξθεηά κε απηήλ· ε θνκςφηεηα ιεηηνπξγεί κφλν 

σο ζχκβνιν ηεο πλεπκαηηθήο αλχςσζεο ηνπ αηφκνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο 

δαλδήο κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ πξνζπαζεί λα επηηχρεη «κηα πξσηνηππία, 

παξακέλνληαο ζηα εμσηεξηθά φξηα ηεο εππξέπεηαο»
331

. Απηή ε πξσηνηππία δελ είλαη 

άιιε απφ ηελ αλάγθε ελφο δαλδή λα επηλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Χζηφζν ε επηλφεζε, ε 

δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ, δελ είλαη απιψο πξντφλ ππαθνήο ζε θάπνην εζηθφ θψδηθα ή 

θαζήθνλ. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ εαπηνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο «ν δαλδήο κε ην ζψκα ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα πάζε ηνπ, κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ δεκηνπξγεί έλα έξγν 

ηέρλεο»
332

. Γελ αλαθαιχπηεη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θάπνην θξπκκέλν κπζηηθφ εληφο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, δελ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ελδφκπρεο πηπρέο, αιιά πξνβαίλεη ζε κηα 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ εαπηνχ ηνπ, παξάγεη ν ίδηνο, δηαξθψο, ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε πξφηαζε ηνπ Foucault λα πξνζπαζήζνπκε λα ππεξβνχκε ηα 

παξαδεδνκέλα φξηα, λα ζηαζνχκε «ζηε κεζφξην»
333

 απηψλ πνπ καο επηβάιινληαη, 
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απηψλ πνπ ηίζεληαη ζε εκάο σο ππνρξεσηηθνί εμαλαγθαζκνί, θαη λα νδεγεζνχκε ζε 

έλα έξγν, κηα πξάμε, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία νξηαθήο ζηάζεο πνπ ζπλεπάγεηαη θφπν 

θαη κφρζν, αιιά πνπ νη ίδηνη σο ειεχζεξα φληα ζέηνπκε ζηνπο εαπηνχο καο. Απηή 

αθξηβψο είλαη ε πξνηξνπή ηνπ· λα δεκηνπξγήζνπκε έλα «ήζνο», κηα ζηάζε δσήο, ε 

νπνία ζα αζθεί θξηηηθή ζηα φξηα πνπ καο αζθνχληαη αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζα επηδηψθεη ηελ ππέξβαζή ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνηξέπεη ζε 

κηα θξηηηθή ζηάζε ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην σο «ε ηέρλε ηνπ λα κελ θπβεξλάηαη 

θάπνηνο ηφζν»
334

, ε εθνχζηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ λα αληηηάζζεηαη 

ζην πιέγκα γλψζεο, εμνπζίαο θαη αιήζεηαο, ε νπνία εκπλέεηαη απφ ην θείκελν ηνπ 

Kant ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια ηελ κπσληιαηξηθή ζχιιεςε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 

Ζ ηδέα ηνπ λα κελ θπβεξλάηαη θαλείο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ ζπλεπάγεηαη θαηά 

ηνλ Foucault θάπνηα κνξθή πιήξνπο αλαξρηζκνχ γηαηί, φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο, ε 

θξηηηθή, σο εξγαιείν, βνεζά ζην λα κελ θπβεξλάηαη θαλείο «ηφζν». Ζ ιέμε απηή καο 

απνηξέπεη απφ ην λα θάλνπκε ιφγν γηα θάπνηνπ είδνπο νινθιεξσηηθή ρεηξαθέηεζε, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν Foucault ηελ απνξξίπηεη απνιχησο
335

.  

Μέζα απφ απηή ηελ ελαληίσζε ζηηο δνκέο, κέζα απφ ηελ ππέξβαζε, ν 

θαζέλαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ σο έξγν ηέρλεο, 

λα ηελ νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζπκίδεη ηέρλε. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Foucault ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ: «δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη έξγν ηέρλεο ε 

δσή ηνπ θαζελφο καο; Γηαηί λα είλαη θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ε ιάκπα ή ην ζπίηη θαη 

φρη ε δσή καο;»
336

. πσο αθξηβψο ν θαιιηηέρλεο δηακνξθψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα 

απφ ηε δσγξαθηθή ηνπ (ιφγνπ ράξε), αληίζηνηρα θαη ν εαπηφο κπνξεί λα δηαπιαζηεί 

απφ ηνλ εαπηφ. Ζ ηδέα ηνπ ινηπφλ είλαη λα δεκηνπξγήζεη θάζε άηνκν κηα ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα έρεη αηζζεηηθφ 

θξηηήξην θαη πεξηερφκελν, θαη εμαηηίαο απηνχ ζα κπνξεί λα αληηζηέθεηαη ζηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη θψδηθεο. Ζ αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο είλαη έλα αθφκα είδνο 

αγψλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Foucault, αιιά ν αγψλαο απηή ηε θνξά δελ έρεη ηε κνξθή 

ελφο ιφγνπ αληίζεηνπ απφ ηνπο εμνπζηαζηηθνχο θαη δνζέληεο ιφγνπο, φπσο ιφγνπ 

ράξε ήηαλ ν ιφγνο ησλ θξαηνπκέλσλ ηεο Gip πνπ ζηφρεπε ζηελ ελαληίσζε ζηνλ 

θαηαλαγθαζκφ· ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηελ χζηεξε θάζε ησλ έξγσλ ηνπ 

Foucault αιιά θαη ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο, ν αγψλαο πνπ δηεμάγεη είλαη έλαο αγψλαο 
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κε ηνλ εαπηφ θαη πξνο ηνλ εαπηφ, παξφκνηνο κε ηνπο αγψλεο πνπ έθαλαλ νη ησηθνί 

θαη νη Δπηθνχξεηνη αιιά θαη αληίζηνηρνο κε ηνλ αγψλα πνπ έθαλε ν ίδηνο κε ηε δσή 

ηνπ· γηαηί θαη ε ίδηα ε δσή ηνπ, φρη κφλν ζρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο γξαθήο ηνπ πνπ 

απνηεινχζε κηα εθνχζηα απνπξνζσπνπνίεζε
337

, κηα απνγχκλσζε απφ ηνπο 

θαζηεξσκελνπο ινγνηερληθνχο θαλφλεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ εαπηνχ φπσο είλαη 

ζηελ νπζία ηνπ, ήηαλ κηα ζηξνθή πξνο ηνλ εαπηφ, κηα ζηηγκηαία αιιά δηαξθήο 

ελαληίσζε πξνο θάζε επηβεβιεκέλν θαλφλα θαη ιφγν απφ ηελ κεξηά ηεο θνηλσλίαο, 

πξνο θάζε δηάζηαζε γλψζεο-εμνπζίαο, θαη κηα παξάιιειε αηζζεηηθή δηακφξθσζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηεκάησλ κε ηα νπνία αλακεηξήζεθε. Δπνκέλσο, γηα λα 

επαλέιζνπκε ζην παξάδεηγκα ηνπ Baudelaire θαη ζηνλ δαλδηζκφ, ν Foucault κπνξεί 

λα κελ ηνλ απνδέρεηαη νινθιεξσηηθά, θαζψο γηα ηνλ ίδην ε δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ 

δελ πξαγκαηψλεηαη κφλν αηζζεηηθά, αιιά θαη θνηλσληθνπνιηηηθά, φκσο 

αλακθηζβήηεηα δέρεηαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξνληηθήο επηλφεζεο ηνπ εαπηνχ. 

Δηδηθφηεξα, φπσο αθξηβψο ν Baudelaire νξίδεη ηελ επηλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ 

άιισλ πάλσ ζην ίδην ην παξφλ, έηζη θαη ν Foucault εληνπίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

παξφληνο σο πξνλνκηαθή ζηηγκή ηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα κελ είλαη κηα 

απνθαζαξκέλε απφ εμνπζηαζηηθέο επηδξάζεηο αηνκηθφηεηα, αιιά απνηειεί ζίγνπξα 

κηα πξνζπάζεηα απηνδεκηνπξγίαο· δελ πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα πιήξσο ειεχζεξε 

ππφζηαζε αιιά δελ είλαη θαη έλα απιφ ππνρείξην, κηα καξηνλέηα ησλ εμνπζηαζηηθψλ 

πξαθηηθψλ. ηε ζέζε ινηπφλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν Foucault ζέηεη ηνλ εαπηφ, ηελ 

απζνξκεζία ηνπ εαπηνχ, «θαιχπηνληαο έηζη ην ιεηηνπξγηθφ θελφ ηεο εμαθάληζεο ηνπ 

αλζξψπνπ, κέζσ ηεο απηνζπγθξφηεζεο ηεο εζηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ησλ εζηθψλ επηινγψλ ησλ δξψλησλ»
338

. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Judith Butler, ν Foucault δελ είλαη ν 

θιαζηθφο κεδεληζηήο κε ηνλ νπνίν έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηνλ ηαπηίδνπκε· ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Foucault κε ηα ηειεπηαία ηνπ βηβιία πξνρσξά ζε κηα δηαδηθαζία 

απν-ππνθεηκελνπνίεζεο βαζηζκέλνο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ εαπηνχ, θαη ζηελ αηζζεηηθή 

ηεο χπαξμεο. Με ηελ θξηηηθή ζηελ νπνία καο πξνηξέπεη, πξνζπαζεί λα ακθηζβεηήζεη 

ηελ άθακπηε γλψζε πνπ καο έρεη επηβιεζεί ηζηνξηθά, λα θέξεη «κηα πξννπηηθή πάλσ 
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ζηνπο παγησκέλνπο θαη δηαηάζζνληεο ηξφπνπο ηνπ γηγλψζθεηλ»
339

. Μάιηζηα, ν 

Foucault ζπλδέεη ηελ έλλνηά ηνπ ηεο θξηηηθήο κε απηήλ ηεο αξεηήο, γη’ απηφ θαη 

αλαθέξεη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θιαζηθή θαη ειιελνξσκατθή 

αξραηφηεηα κε ζθνπφ ηελ επηλφεζε ηνπ εαπηνχ. Ζ ζχλδεζε απηή πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ζε εθείλε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ηα άηνκα δελ ελζηεξλίδνληαλ απιψο 

θαλνληζκνχο, δελ αθνινπζνχζαλ παγησκέλα ή εηνηκνπαξάδνηα θαινχπηα. Αληηζέησο, 

θξαηνχζαλ κηα θξηηηθή ζηάζε ζε νηηδήπνηε ηνπο παξαδηδφηαλ σο εζηθή επηηαγή, θαη 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη θηιηξαξίζκαηνο, επέιεγαλ πνηα εζηθά ζηνηρεία 

ζα ελζηεξληζηνχλ θαη πνηα φρη. Γελ ήηαλ απιψο παζεηηθά ππνθείκελα πνπ 

αθνινπζνχζαλ ζπκπεξηθνξέο θαη λνκηθέο επηηαγέο· ήηαλ άηνκα πνπ δηακφξθσλαλ ην 

εζηθφ ηνπο χθνο κέζα απφ ηελ εθνχζηα δξάζε. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη θάλνπκε 

ιφγν γηα «δξάζε», απηή δελ επηζπκβαίλεη εμ νινθιήξνπ. Σα άηνκα δξνπλ, φκσο 

δξνπλ πάλσ ζηνπο ήδε δνζκέλνπο εζηθνχο θνηλσληθνχο θαλφλεο, άξα ε απν-

ππνθεηκελνπνίεζε έξρεηαη κέζσ ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο ή, κε άιια ιφγηα, ε 

αλεμάξηεηε ζρέζε ηνπ εαπηνχ κε ηνλ εαπηφ, εδξάδεηαη ζε κηα αληηθεηκελνπνίεζε 

(δειαδή ππνθεηκελνπνίεζε) ηνπ εαπηνχ ε νπνία έρεη πξνεγεζεί ηεο απν-

ππνθεηκελνπνίεζεο) θαη παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο. χκθσλα κε ηελ 

Butler «ν εαπηφο απην-νξηνζεηείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ην πιηθφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ, αιιά ε νξηνζέηεζε πνπ επηηειεί ν εαπηφο ζπληειείηαη κέζσ 

θαλφλσλ, νη νπνίνη είλαη, αδηακθηζβήηεηα, ήδε ζηε ζέζε ηνπο. Ο Foucault θαζηζηά 

ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θακία δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ εθηφο ελφο ηξφπνπ 

ππνθεηκελνπνίεζεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θακία δηακφξθσζε εαπηνχ 

εθηφο θαλφλσλ πνπ ελνξρεζηξψλνπλ ηε δπλαηή δηακφξθσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ»
340

. Ζ 

δηαθνξά ή ε κεηαζηξνθή Foucault ζηα ηειεπηαία έξγα ηνπ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο 

δελ παξνπζηάδεη έλα ππνθείκελν πιήξσο δνκεκέλν θαη αληηθεηκεληθφ, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ππάξρεη ζε απηφ ε δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο θαη επηινγήο. Γη’ απηφ κπνξνχκε, αληί 

γηα ππνθείκελν, λα θάλνπκε ιφγν γηα «εαπηφ», έλαλ εαπηφ πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα 

κηαο κνξθήο απηελέξγεηαο, πνπ κπνξεί λα επηλνείηαη κέζα απφ εζηθά πξφηππα θαη 

θαλνληζκνχο, φκσο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη θαη λα δξα απηεμνχζηα, 

δηαζέηνληαο κηα ειεπζεξία πνπ ζηηο λεψηεξεο πεηζαξρηθέο θνηλσλίεο δελ πθίζηαηαη. 

Δπνκέλσο ν Foucault δελ καο πξνηείλεη λα επηζηξέςνπκε ζηνπο θιαζηθνχο θαη 
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ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο εληνπίδνληαο εθεί ηελ νπζία ηνπ ρακέλνπ ππνθεηκέλνπ, φκσο 

καο παξνηξχλεη λα δηδαρζνχκε απφ απηνχο, λα παξαηεξήζνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν δσήο, φρη πεηζήλην θαη θαηαλαγθαζηηθφ φπσο απηφο πνπ δηάγνπκε, αιιά έλαλ 

ηξφπν απηνπνίεζεο θαη επηλφεζεο, ζηνλ νπνίν ε επηδίσμε ζπγθξφηεζεο ελφο εαπηνχ 

θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. 
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Κεθάιαην 8:  

Δπίινγνο. Απόπεηξα ζπζρεηηζκνύ ησλ όξσλ εξοςσία θαη σειπαυέτηση 

Σν δήηεκα είλαη ην ζήκεξα· θαηά πφζν ην θαξάβη ησλ ηξειψλ αξγνπιέεη 

αθφκα, ζπλερίδνληαο φρη κφλν ηνπο εγθιεηζκνχο ζε ηδξχκαηα θαη άζπια, αιιά θαη 

ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ αλζξψπηλσλ νληνηήησλ ζε θαλνληθνχο θαη κε, ζε πγηείο θαη 

αζζελείο, ζε λφκηκνπο θαη εγθιεκαηίεο, αθφκα θαη ζε ζεμνπαιηθά νκαινχο θαη 

δηεζηξακκέλνπο. Ίζσο βέβαηα ην θαξάβη λα έρεη πάςεη λα πιέεη γηαηί έθηαζε πηα εθεί 

πνπ ήζειε, θαη αγθπξνβφιεζε. Καη απηφ ην εθεί δελ είλαη πηα κφλν ε κνξθή ηεο 

εγθάζεηξμεο ζηελ νπνία εληάζζνληαη λνζνθνκεία, ςπρηαηξεία θαη εξγνζηάζηα· απηφ 

ην εθεί είλαη «ε απεξηφξηζηε αλαζηνιή, ηεο νπνίαο κνξθέο απνηεινχλ -γηα 

παξάδεηγκα- νη λνκηκνπνηεκέλεο ή κε εθδνρέο ελφο αλεμάληιεηνπ θαξκαθείνπ, ε 

νινέλα ηαρχηεξα εμαπινχκελε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην αικαησδψο 

αλαπηπζζφκελν εξγαζηήξην γελεηηθήο κε ηα εληππσζηαθά επηηεχγκαηά ηνπ, ε θαίξηαο 

ζεκαζίαο παξνπζία ηνπ ςεθίνπ θαη νη πνηθίιεο εθαξκνγέο ηνπ ζηελ εκπέδσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ»
341

. 

Δμαηηίαο ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηνπ θαηξνχο καο, εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο 

ησλ δνκψλ πνπ απαηηνχλ απφ εκάο λα ξπζκίζνπκε ηε δσή καο κε βάζε απηέο, ην έξγν 

ηνπ Foucault απνθηά δηαρξνληθφηεηα. Έηζη, απηφ πνπ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε απφ 

ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη Λαηίλνπο, απηφ πνπ καο έκαζαλ κε 

ηηο πξαθηηθέο ηνπο, είλαη πσο ην ππνθείκελν απνθηά ππφζηαζε κφλν φηαλ 

ελαληηψλεηαη ζηηο παγησκέλεο ζηαζεξέο. Δίηε ην θαηαθέξλεη κε επηηπρία είηε φρη, απηή 

ε απφξξηςε ηεο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ, απηή ε πξνζπάζεηα εκθάληζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ξσγκψλ, είλαη θαη ε απφδεημε ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ πξαγκάησζεο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, δηαβάδνληαο θαλείο ηνλ Foucault 

ζπλαληά απηέο ηηο πηζαλέο κνξθέο ππνθεηκεληθφηεηαο, επεηδή θαιείηαη λα κπεη ζε 

έλαλ θφζκν ακθηζβήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σαηξηάδεη εδψ ε θξάζε ηνπ Spinoza: «δε γλσξίδνπκε ηη κπνξεί ην ζψκα ή ηη 

κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε απφ κφλε ηε ζεψξεζε ηεο θχζεο ηνπ» (Ζζηθή,III, 

3,ζρφιην)
342

. Γειαδή δε γλσξίδνπκε γηα «ηη» είκαζηε ηθαλνί, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

                                                             
341

 Δθμιτρθσ Ν. Λαμπρζλλθσ, Θ Ζνταςθ, το Τποκείμενο, θ Κοινωνία. Φιλοςοφικζσ Παρατθριςεισ ςτθ 
Stultifera Navis του Foucault, Ακινα-Γιάννινα: Δωδϊνθ, 2001, ς.99. 
342

 Gilles Deleuze, γράφει: «Δε γνωρίηουμε καν τι μπορεί ζνα ςϊμα, λζει ο Σπινόηα. Δθλαδι: Δεν 
γνωρίηουμε καν για ποιεσ διακζςεισ είμαςτε ικανοί οφτε μζχρι ποφ φτάνει θ δφναμι μασ. Ρϊσ κα 
μποροφςαμε να το μάκουμε εκ των προτζρων; Από τότε που αρχίηουμε να υπάρχουμε είμαςτε 
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είκαζηε πεξηθπθισκέλνη απφ κηα ζεηξά νξηνζεηήζεηο, θαη έηζη ε ελεξγεηηθή καο ηζρχο 

δηαπιέθεηαη κε ηελ παζεηηθή, ίζσο κάιηζηα ζε έλα βαζκφ ππνλνκεχεηαη απφ ηελ 

παζεηηθή, κε απνηέιεζκα ε δχλακή καο λα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αδπλακία, θαη ε 

πξάμε καο απφ ηε δνπιεία. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο ηζρχνο 

ζπλερίδεηαη θαη ζηνλ Leibniz, ν νπνίνο δελ εληνπίδεη θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν. 

Γηα ηνλ θηιφζνθν, είλαη θαη νη δχν δπλάκεηο ηνπ ζψκαηνο, κε ηελ παζεηηθή λα 

βξίζθεηαη ζε δηαξθή δξάζε θαη ηελ ελεξγεηηθή λα επαγξππλεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζα ρξεηαζηεί λα δξάζεη. κσο, αλεμάξηεηα απφ γεγνλφο φηη ε παζεηηθή είλαη ε 

θαηεμνρήλ δχλακε ηνπ ζψκαηνο, απηή δελ είλαη απηφλνκε. ηελ νπζία βξίζθεηαη εθεί 

κφλν σο αληηζηάζκηζκα ηεο ελεξγεηηθήο δχλακεο, ε νπνία είλαη θαη ε πξαγκαηηθή, 

θαη αο βξίζθεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε απξαμία. πσο ινηπφλ «πξνηείλεη» θαη ν 

Deleuze, δελ ζα κπνξέζνπκε λα κάζνπκε ηελ νπζία ηεο ελεξγεηηθήο δχλακεο, ε 

νπνία νξίδεηαη σο ε «πξαγκαηηθή» ηζρχο καο, αλ δελ πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε 

ελεξγεηηθνί, αλ δελ επηρεηξήζνπκε λα απεγθισβηζηνχκε απφ ηηο παζεηηθέο δηαζέζεηο 

κε ηηο νπνίεο εξρφκαζηε αληηκέησπνη απφ ην μεθίλεκα ηεο δσήο καο. Σν ζρήκα απηφ 

ηεο ελεξγεηηθφηεηαο θαη ηεο παζεηηθφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ην 

ζρήκα ηνπ «κέζα» θαη ηνπ «έμσ» ην νπνίν έζεζε ν Foucault. Σν «κέζα» είλαη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ εαπηνχ καο, είλαη ε ελεξγεηηθφηεηά καο, ε νπνία ιφγσ ησλ δπλάκεσλ, 

                                                                                                                                                                              
αναγκαία γεμάτοι από πακθτικζσ διακζςεισ. Ο πεπεραςμζνοσ τρόποσ γεννιζται μζςα ςε ςυνκικεσ 
τζτοιεσ, ϊςτε εκ των προτζρων είναι χωριςμζνοσ από τθν ουςία του ι από το βακμό δφναμισ του, 
χωριςμζνοσ από αυτό που μπορεί, από τθ δφναμι του του ενεργείν. Μποροφμε να ςυμπεράνουμε 
μζςω ςυλλογιςμοφ πωσ θ δφναμθ του ενεργείν είναι θ μόνθ ζκφραςθ τθσ ουςίασ μασ, θ μόνθ 
κατάφαςθ τθσ ικανότθτάσ μασ να επθρεαηόμαςτε. Αυτι όμωσ θ γνϊςθ παραμζνει αφθρθμζνθ. Δε 
γνωρίηουμε ποια είναι αυτι θ δφναμθ του ενεργείν, οφτε πϊσ να τθν αποκτιςουμε ι να τθν 
ξαναβροφμε. Και αναμφίβολα δεν κα το μάκουμε ποτζ εάν δεν επιχειριςουμε ςυγκεκριμζνα να 
γίνουμε ενεργθτικοί. Ριο πριν (ςελ.271-273), ςυγκρίνοντασ τισ κεωρίεσ των Λάιμπνιτσ και Σπινόηα 
περί ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, ο Deleuze γράφει: «ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο, ο Λάιμπνιτσ 
παρουςίαηει τθν ακόλουκθ κζςθ: θ ιςχφσ ενόσ ςϊματοσ, θ λεγόμενθ «παραγωγικι ιςχφσ», είναι 
διπλι: είναι ιςχφσ του ενεργείν και ιςχφσ του πάςχειν, ενεργθτικι και πακθτικι· θ ενεργθτικι ιςχφσ 
παραμζνει «νεκρι» ι «ηωντανεφει», ανάλογα με τα εμπόδια ι τισ προτροπζσ που ςυναντά και τα 
οποία ζχουν καταχωρθκεί από τθν πακθτικι ιςχφ. Σε ζνα όμωσ βακφτερο επίπεδο, ο Λάιμπνιτσ ρωτά: 
οφείλουμε να ςυλλαμβάνουμε τθν πακθτικι ιςχφ ωσ διακριτι από τθν ενεργθτικι; Είναι αυτόνομθ 
ωσ προσ τθν αρχι τθσ; Ζχει μια οποιαδιποτε κετικότθτα; Δθλϊνει κετικά κάτι; Θ απάντθςθ είναι: 
μόνο θ ενεργθτικι ιςχφσ είναι καταρχιν πραγματικι, κετικι και καταφατικι. Θ πακθτικι ιςχφσ δεν 
βεβαιϊνει τίποτα, δεν εκφράηει τίποτα, εκτόσ από τθν  ατζλεια του πεπεραςμζνου. Θ πακθτικι ιςχφσ 
δεν είναι αυτόνομθ ιςχφσ, αλλά ο απλόσ περιοριςμόσ τθσ ενεργθτικισ. Δεν κα ιταν ιςχφσ χωρίσ τθν 
ενεργθτικι ιςχφ τθν οποία περιορίηει(…) Στον Σπινόηα, ςε ζνα βακφτερο επίπεδο, θ δφναμθ του 
πάςχειν δεν εκφράηει τίποτα το κετικό. (…)  Θ ιςχφσ μασ του πάςχειν δεν βεβαιϊνει τίποτα, γιατί δεν 
εκφράηει απολφτωσ τίποτα: «περικλείει» μόνο τθν αδυναμία μασ, δθλαδι τον περιοριςμό τθσ 
δφναμισ μασ του ενεργείν. Στθν πραγματικότθτα, θ δφναμι μασ του πάςχειν είναι θ αδυναμία μασ, θ 
δουλεία μασ, δθλαδι ο πιο χαμθλόσ βακμόσ τθσ δφναμισ μασ του ενεργείν: εξοφ και ο τίτλοσ του 
τζταρτου βιβλίου τθσ Θκικισ: «περί τθσ ανκρϊπινθσ δουλείασ». Gilles Deleuze, ο πινόηα και το 
Πρόβλθμα τθσ Ζκφραςθσ, ελλ. μτφρ. Φ. Σιατίτςασ, Ακινα: κριτικι 2002, ς.274-275, 271-273. 
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ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ θαλνληθνηήησλ βξίζθεηαη ζε ιήζαξγν. Απφ ηελ άιιε, απηέο 

νη δπλάκεηο θαη πξαθηηθέο, είλαη ην ζχλνιν ηνπ «έμσ» ην νπνίν βξίζθεηαη παληνχ θαη 

αθπξψλεη ηηο δξάζεηο καο, ή κάιινλ δελ ηηο αθπξψλεη, αιιά ηηο νξίδεη. Δλψ ινηπφλ ν 

Foucault, ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ, θάλεη ιφγν γηα απηήλ ηελ αδπλακία ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο, εμαηηίαο ηεο εηζρψξεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηαθηηθψλ, ζηα 

ηειεπηαία ηνπ έξγα ηα νπνία αλαιχζεθαλ εθηελψο παξαπάλσ, βξίζθεη κηα δηέμνδν γηα 

ην «κέζα»: γηα ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Μπνξεί απηφ ην «κέζα» λα 

απνηειεί έλα «πηχρσκα ηνπ έμσ», έλα θνκκάηη ηνπ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ απηφ. Αληηζέησο, δεκηνπξγεί κηα απηφλνκε ζρέζε κε ην 

δίπνιν γλψζε-εμνπζία, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο αθφκα θαη ην ίδην 

ην άηνκν, ε ζχζηαζή ηνπ σο ππνθεηκέλνπ, είλαη, θαζ’ εαπηήλ, κηα κνξθή αληίζηαζεο 

απέλαληη ζηηο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο. Με άιια ιφγηα, ην ππνθείκελν, φπσο ην 

εληφπηζε ν Foucault ζηνπο θιαζηθνχο θαη ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο, καο ζπκίδεη ηελ 

κνξθή ηνπ Πηέξ Ρηβηέξ, ηηο εμεγέξζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ, ηελ νκάδα πιεξνθφξεζεο 

Gip θαη νηηδήπνηε απνηειεί θάπνηα κνξθή αγψλα. Απηφο ν αγψλαο είλαη ε πξνηξνπή 

ηνπ Foucault, φπσο επίζεο θαη ε παξαθαηαζήθε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ, 

νη νπνίνη καο καζαίλνπλ πσο ην ππνθείκελν γελληέηαη εθεί φπνπ ηειεηψλεη ε 

ππνθεηκελνπνίεζε, ε παζεηηθή θαηαζθεπή θαη ε ππνηαγή ζηνπο θαλφλεο, θαη εθεί 

φπνπ αξρίδεη ε απν-ππνθεηκελνπνίεζε, ε απφξξηςε ησλ δνκεκέλσλ αξρψλ, ε ηαξαρή 

ζηελ αηαξαμία θαη ε θίλεζε ζηελ αθηλεηνπνίεζε. Γη’ απηφ ν Deleuze ραξαθηήξηδε 

«αλφεηνπο» φζνπο δελ αληηιακβάλνληαη ηνπο αγψλεο ηνπ Foucault: «ζήκεξα θάπνηνη 

άιινη αλφεηνη ή νη ίδηνη κεηακςπρσκέλνη εθπιήζζνληαη δηφηη ν Φνπθψ, πνπ 

αλήγγεηιε ην ζάλαην ηνπ αλζξψπνπ, πήξε κέξνο ζε πνιηηηθνχο αγψλεο»
343

· επεηδή δελ 

είραλ δεη, ή αλ είραλ δεη, δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ν Foucault φηαλ έθαλε ιφγν 

γηα ην ζάλαην ηνπ αλζξψπνπ δελ ελλννχζε έλα ζάλαην πνπ επέξρεηαη εμαηηίαο ελφο 

αλαπφδξαζηνπ εμνπζηαζηηθνχ καο επηθαζνξηζκνχ, αιιά έλα ζάλαην ηνπ δνκεκέλνπ 

εαπηνχ θαη κηα παξάιιειε αλαδεκηνπξγία ηνπ, φπσο αθξηβψο έθαλε ν ίδηνο κε ην 

θνκκάηη ηεο γξαθήο πνπ ηφζν ηνλ γνήηεπε. Γη’ απηφ θαη ζπλερψο πξνζπαζνχζε λα 

καο θηλεηνπνηήζεη, δειψλνληαο πσο πξέπεη λα βξνχκε λέεο κνξθέο ππνθεηκεληθήο 

χπαξμεο, λένπο ηξφπνπο ψζηε λα θαιιηεξγήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο. 

Ο Foucault ινηπφλ, εληνπίδνληαο εθεί, ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ 

εαπηφ, κηα πξνλνκηαθή ζηηγκή, κηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα φζα νξίδνπλ νη 

                                                             
343 Deleuze, Φουκϊ, ς.153. 
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θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηνλίδεη πσο αλέθαζελ ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα παξνπζηάζεη ζηνπο 

αλζξψπνπο κηα δηέμνδν, λα ηνπο δείμεη πσο πέξαλ ησλ θαλνληθνπνηεηηθψλ ηερληθψλ, 

ππάξρεη κηα κνξθή ειεπζεξίαο, κηα δίνδνο πεγαίαο απηνδηακφξθσζεο. Με ηα ιφγηα 

ηνπ, «ξφινο κνπ είλαη λα δείμσ ζηνπο αλζξψπνπο φηη είλαη πνιχ πην ειεχζεξνη απ’ 

φζν λνκίδνπλ, φηη ζεσξνχλ αιεζή θαη πξνθαλή νξηζκέλα ζέκαηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή θαη φηη απηή ηελ 

ππνηηζέκελε πξνθάλεηα κπνξνχλ λα ζηειηηεχζνπλ θαη λα γθξεκίζνπλ. Ζ αιιαγή 

θάπνηνπ πξάγκαηνο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ είλαη γηα ηελ αθξίβεηα ν 

ξφινο ηνπ δηαλννχκελνπ»
344

. Δπνκέλσο ε ζέζπηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ είλαη 

κνλφπιεπξε, δελ είκαζηε κηα απιή θαηαζθεπή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ γλσκψλ· 

αληηζέησο ππάξρνπλ ηξφπνη, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ζπκκεηέρνπκε νη ίδηνη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ καο, ζηελ κεηακφξθσζή ηνπ θαη ζηελ αλαδεκηνπξγία ηνπ. Γηα 

απηφ θαη ζηα έξγα ηνπ Foucault ε ελαιιαγή κεηαμχ «ππνθεηκέλνπ» θαη 

«αληηθεηκέλνπ» δελ είλαη δηαθξηηή· αληηζέησο ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δχν φξνπο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην άηνκν, επεηδή απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιεινδηαπινθή ηεο 

ππνθεηκελνπνίεζεο κε ηελ απν-ππνθεηκελνπνίεζε. Μπνξεί νη ελέξγεηέο καο λα είλαη 

θαζνξηζκέλεο θαη ηερλεηέο, φκσο «κέζα» καο δηαζέηνπκε ηε δπλαηφηεηα επηκέιεηαο 

ηνπ είλαη, θαη «έμσ» καο, εθηφο απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο κνξθέο, ππάξρνπλ ηερληθέο 

θαηάιιειεο γηα απηφ ην ζθνπφ. Σν ζπηλνδηθφ θαη ιετβλίηεην ελεξγείλ ινηπφλ δελ έρεη 

δεζκεπηεί ζην έπαθξν απφ ηελ παζεηηθή ηζρχ, αιιά θαζίζηαηαη δπλαηφ θαη πεξηκέλεη 

απφ εκάο λα ην αζθήζνπκε. 

Μάιηζηα, απφ φιεο ηηο πξαθηηθέο ησλ ηερλψλ ηνπ δεηλ, απφ φιεο ηηο κνξθέο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ εαπηνχ, ν Foucault, φπσο αλαιχζακε θαη παξαπάλσ, δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην θνκκάηη ηεο αθνήο. Σεο αθνήο ησλ ζπκβνπιψλ θαη ηεο ελζσκάησζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ άθνπζε θαη ζεσξεί ζεκαληηθέο 

ζπλεηζθνξέο γηα ηελ απηνδηακφξθσζή ηνπ. Χζηφζν ν Foucault, πξαγκαηεπφκελνο 

ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο, ζηέθεηαη κφλν ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ ιφγνπ, ελφο ιφγνπ πνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη εμνπζηαζηηθφο θαη απφιπηνο φπσο απηφο ησλ πεηζαξρηθψλ 

θνηλσληψλ, φκσο δελ παχεη θαη πάιη λα είλαη ιφγνο, δελ παχεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ νκηιείλ. Ζ αθνή απφ ηε κεξηά ηεο δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηνλ ιφγν· ε 

αθνή είλαη άθνπζκα, κνπζηθή, ζπλαίζζεκα. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εκπεηξία πνπ ζα εληζρχζεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ εαπηφ. Μάιηζηα, 

                                                             
344 Foucault, τοχαςμοί -29, ς.104. 
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φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Θενθάλεο Σάζεο ζην βηβιίν ηνπ Πνιηηηθέο ηνπ 

Βίνπ, αθνξκψκελνο απφ ηνλ Michel Bull, ε κνπζηθή είλαη θαηάιιειε λα απνηειέζεη 

κηα αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο, κηα εκπεηξία, κέζσ ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν ζα 

κπνξέζεη λα απνθηήζεη κηα δηέμνδν πξνο ηελ αιήζεηα θαη έηζη λα κεηαπνηήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Μέζσ ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο ην ππνθείκελν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, λα ηελ πινπηίζεη κε εκπεηξία θαη ζπλαίζζεκα. Με 

ηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε ηξαγνπδηνχ, ηεο εθάζηνηε κεισδίαο ή ζχλζεζεο, ην 

ππνθείκελν δηαζέηεη ηελ ειεπζεξία λα αιιάμεη ηελ δηάζεζή ηνπ, λα μεθχγεη απφ ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπ, λα πιάζεη ην «κέζα» ηνπ φπσο ην ίδην επηζπκεί. Μπνξεί ην θάζε 

ηξαγνχδη λα δηαξθεί ιίγα ιεπηά, φκσο απηά είλαη αξθεηά γηα ηελ εζσηεξηθή 

κεηαζηξνθή ηνπ. Ζ αξκνλία έρεη απηή ηε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο κεηαβνιήο. 

ρη κηαο κεηαβνιήο πνπ επηβάιιεηαη ζηα άηνκα ψζηε λα ζπκθσλήζνπλ κε ηηο λφξκεο 

ηεο θνηλσλίαο, αιιά κηαο απζαίξεηεο κεηαζηξνθήο, κηαο επηινγήο πνπ ην θάζε άηνκν 

δηαιέγεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θηηάρλεη, κε βάζε απηήλ, ηελ ζηηγκή ηνπ, ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ηνλ θφζκν ηνπ. Αλνίγεηαη έηζη γηα ην ζψκα έλα πέξαζκα, θαζψο παξά ην 

γεγνλφο φηη νδεχεη πξνο ηελ εξγαζηαθή θαλνληθφηεηα, πξνο ηελ εξγαιεηαθή 

παζεηηθφηεηα πνπ νξίδνπλ ηα εξγνζηάζηα θαη νη κεραλέο, κπνξεί αθνινπζψληαο ηνλ 

ξπζκφ ηεο κνπζηθήο λα γίλεη πην ελεξγεηηθφ. «Ο αθξναηήο κε ηε κνπζηθή έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηηο ζθέςεηο θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Ζ θίλεζε ζην αζηηθφ ηνπίν 

απνθηά ξπζκφ, γίλεηαη ξεπζηή. Δπαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, αιιαγέο κέζσλ 

κεηαθνξάο, αλακνλέο, κεηεπηβηβάζεηο, ζπλαληήζεηο, νλεηξνπνιήζεηο, ελαιάζζνληαη 

νκαιά ζπγθξνηψληαο κηα αξκνληθή νιφηεηα. Ο αθξναηήο απνθηά κηα δπλαηφηεηα 

αληίδξαζεο ζηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν θαη θξελήξε αζηηθφ ηξφπν δσήο»
345

.  

Ζ κνπζηθή αθξφαζε απνηειεί απιψο έλα παξάδεηγκα αλάκεζα ζε άιια, πνπ 

κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ψζηε λα θαιιηεξγήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο. Θα 

κπνξνχζακε θάιιηζηα λα θάλνπκε ιφγν γηα κνπζηθή δεκηνπξγία, γηα ζχλζεζε, κηαο 

πνπ απφ κφλε ηεο ε ιέμε «δεκηνπξγία» παξαπέκπεη ζην ρεηξαθεηεηηθφ πεξηζψξην πνπ 

αλαδεηήζακε ζηελ εξγαζία. Ζ δεκηνπξγία κνπζηθήο -αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αθξφαζε θαη ζε αληίζεζε κε απηήλ, (εθφζνλ απηή ελέρεη θάπνην βαζκφ 

παζεηηθφηεηαο)-, φληαο απφ ηε θχζε ηεο πην δξαζηήξηα, επηηξέπεη ζηνλ εθάζηνηε 

θαιιηηέρλε λα δηακνξθψλεη ην ρξφλν ηνπ (δειαδή ηε ζηηγκή ηνπ), ην ρψξν ηνπ 

(αλεμαξηήησο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν βξίζθεηαη, πινπηίδνληάο ην κε κνπζηθή, 

                                                             
345 Κεοφάνθσ Τάςθσ, Πολιτικζσ του Βίου Θ Ειρωνεία, Ακινα: Ευραςία 2012, ς.149. 
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θαηαθέξλεη λα ζηξέθεηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη λα γεκίδεη αηζζήζεηο), ελ ηέιεη 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε κνπζηθή έρεη απηήλ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν ηνπ αληηιακβάλεζζαη ή ηνπ 

ζθέπηεζζαη, επηδξψληαο κε ηέηνην ηξφπν πάλσ καο θαη κέζα καο ψζηε πξαθηηθά δελ 

καο αθήλεη ακεηάβιεηνπο. Αληηζέησο, καο σζεί ζηε κεηαβνιή, ζηε δξάζε, θαη απηφ 

αθξηβψο είλαη πνπ επηδεηνχζε ν Foucault· κηα δξάζε πνπ ζα ζπληειέζεη ζηε 

δεκηνπξγία θηλεηνπνίεζεο: ζην λα πάςεη ν θφζκνο λα είλαη ζηάζηκνο. Γη’ απηφ έθαλε 

ιφγν γηα κηθξνχο αιιά ζπλερείο αγψλεο. Έηζη, αλάκεζα ζε πνιιά πηζαλά 

παξαδείγκαηα, κέζσ ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαζίζηαηαη εθηθηή ε απφζπαζε απφ 

ηελ θαζεκεξηλή, αζθπθηηθά δνκεκέλε, εκπεηξία, θαη θαη’ επέθηαζε ε (ζε θάπνην 

βαζκφ) δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ. Έρνληαο ινηπφλ σο παξαθαηαζήθε ηηο ηερληθέο ησλ 

θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ηε 

ζέιεζή καο γηα κηα πην ελεξγεηηθή ζηάζε πξνο ηε δσή, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε 

πνιιψλ εηδψλ ηερληθέο πνπ ζα ζηαζνχλ αξσγνί καο ζηε δεκηνπξγία ελφο εαπηνχ ελ 

δπλάκεη ρεηξαθεηεκέλνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ «είλαη» καο θαη ζηελ απφζπαζε απφ 

ηε δνκηθή ζπλέρεηα ηνπ θφζκνπ. 

«ηαλ ην νπξάλην ηφμν ηεο αλζξψπηλεο θνπιηνχξαο ζα ζηακαηήζεη λα 

ζπληξίβεηαη ζην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε καλία καο, φζν ζα βξηζθφκαζηε δσληαλνί 

θαη ζα ππάξρεη έλαο θφζκνο, απηή ε ιεπηή αςίδα πνπ καο ζπλδέεη κε ην απξφζηην ζα 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, δείρλνληαο έλαλ δξφκν αληίζηξνθν απφ ηεο ζθιαβηάο καο. 

Σν δξφκν πνπ επεηδή δελ εδηαλχζακε, ε ελαηέληζή ηνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηε 

κνλαδηθή ράξε πνπ μέξεη πσο ηνπ αμίδεη: λα ζηακαηήζεη ηελ πνξεία ηνπ, λα 

αλαζηείιεη ηελ παξφξκεζε πνπ ηνλ εμαλαγθάδεη λα θξάδεη ηε κηα κεηά ηελ άιιε ηηο 

ξσγκέο πνπ αλνίγνληαη ζην ηείρνο ηεο αλάγθεο… ην λα απνζπάζαη, απηφ είλαη κηα 

δπλαηφηεηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δσή θαη ζπλίζηαηαη θαηά ηα ζχληνκα 

δηαιείκκαηα ζηα νπνία ην αλζξψπηλν είδνο αληέρεη λα δηαθφςεη απηφλ ηνλ κφρζν ηεο 

κειηζζνθπςέιεο, γηα λα ζπιιάβεη ηελ νπζία απηνχ πνπ θάπνηε ππήξμε, θαη πνπ 

εμαθνινπζεί λα είλαη, πέξα απφ ζθέςε θαη θνηλσλία: ζην αληίθξπζκα ελφο νξπθηνχ 

πην φκνξθνπ απφ φια ηα έξγα καο, ζην άξσκα πνπ είλαη ζνθφηεξν απφ ηα βηβιία καο 

φηαλ ην ξνπθά θαλείο απφ ην βάζνο ελφο κίζρνπ, ή ζην θιείζηκν ηνπ καηηνχ, ηνπ 
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ηφζνπ βαξπκέλνπ απφ θαξηεξία, απφ γαιήλε θη απφ ακνηβαία ζπγγλψκε, πνπ κηα 

αζέιεηε ζπλλελφεζε καο θάλεη λ’ αληαιιάμνπκε θακηά θνξά κ’ έλα γάην»
346

. 

 

 

  

                                                             
346 Levi-Strauss, Θλιβεροί Σροπικοί, ς.374-375. 
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Πεξίιεςε 

Ο Michel Foucault, φληαο σο επί ην πιείζηνλ θηιφζνθνο είλαη παξάιιεια θαη έλαο 

θνηλσληθφο αθηηβηζηήο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη αθελφο ζηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιχπιεπξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θηινζφθνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα είρε θαηά ηα 

ιεγφκελα ηνπ ίδηνπ έλα ελζπλείδεηα πεξηνξηζκέλν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, -ηελ 

θαηαζθεπή θαη νξηνζέηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ηηο κνξθέο γλψζεο-, αιιά εξεχλεζε ηελ πξφηαζή ηνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχ επηζηεηνχ, θαη αθεηέξνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε κηαο δηαθνξεηηθήο απφ 

ηηο ηεηξηκκέλεο παξνπζηάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Foucault. Ο θηιφζνθνο δελ λνείηαη 

σο ν θιαζηθφο κεδεληζηήο, φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί πνιιάθηο, αιιά σο έλαο 

άλζξσπνο ν νπνίνο πξνζπάζεζε κε ην έξγν ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ ίδηα ηνπ ηε 

δσή λα βξεη κηα ειπίδα γηα ην ππνθείκελν θαη ηε κνξθή ηνπ. ηα πξψηα δχν 

θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη θάζε ινγήο εμνπζηαζηηθέο κνξθέο, νη 

εγθιεηζκνί ζε ηδξχκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα θξελνβιαβείο, νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηηο δπλάκεηο θαη νη ελ γέλεη πξνζπάζεηεο εθκεδέληζεο ηεο 

αλζξψπηλεο νπζίαο ηνπο. Παξφια απηά δελ εθιείπνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ 

θαηάθεξαλ λα «ζπάζνπλ» ηηο επηβεβιεκέλεο πξαθηηθέο, πξνβαίλνληαο ζε κηα κνξθή 

αγψλα θαη απνδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη φζν θαηαζθεπαζκέλε θαη αλ είλαη 

ε χπαξμε καο, πάληα ππάξρεη πεξηζψξην ειεπζεξίαο. Αληίζηνηρα ζέκαηα 

πξαγκαηεχνληαη θαη ηα επφκελα θεθάιαηα, ην ηξίην θαη ην ηέηαξην, κε ηελ θπιαθή 

απφ ηε κεξηά ηεο λα αλαδεκηνπξγεί (αληί λα «ζσθξνλίδεη») εγθιεκαηίεο, νη νπνίνη 

φκσο πνιιέο θνξέο αληηδξνχλ ζηελ πεηζαξρία θαη ηελ ππαθνή πνπ ηνπο επηβάιιεηαη, 

θαη ηνλ ηνκέα ηεο ινγνηερλίαο απφ ηελ άιιε κεξηά, πνπ ελψ ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο 

γισζζηθνχο θαλφλεο, ππάξρνπλ κεξίδεο αηφκσλ έηνηκεο λα απνδνκήζνπλ ην φξην ηεο 

γιψζζαο θαη λα ηελ αθήζνπλ ζηελ δηαθάλεηά ηεο. Καη’ επέθηαζε λα αθήζνπλ ηνλ 

ίδην ηνλ άλζξσπν ζηελ δηαθάλεηά ηνπ, απνδηψρλνληαο ζπζηνιέο, λφκνπο θαη 

απαγνξεχζεηο. Σα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, πνπ αθνινπζνχλ ηελ κεηαζηξνθή 

ηεο ζθέςεο ηνπ Foucault απφ έλα ππνθείκελν πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν είηε 

ζσκαηηθά, είηε εζσηεξηθά, είηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεμνπαιηθά (θεθάιαην 

πέληε), ζε έλαλ εαπηφ πνπ έρεη ρεηξαθεηεηηθά πεξηζψξηα (θεθάιαην έμη), κειεηνχλ ηηο 

ηερληθέο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα άηνκα ζηνπο θιαζηθνχο θαη ειιελνξσκατθνχο 

ρξφλνπο κε ζθνπφ λα επηκειεζνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. ιεο νη ηερληθέο, ε θαζεκηά 

βαζηζκέλε ζηε δηθή ηεο επνρή θαη ζηνπο δηθνχο ηεο εζηθνχο ζεζκνχο, απνηεινχλ 

απφδεημε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεί ηελ ελ δπλάκεη απηνλνκία 
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ηνπ. Έπεηηα ζην έβδνκν θεθάιαην παξαηίζεληαη νη ηξφπνη ηνπ Foucault, νη νπνίνη 

είλαη εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ Kant θαη ηνλ Baudelaire, γηα έλαλ εαπηφ δεκηνπξγεκέλν 

κε βάζε ηηο αηζζεηηθέο αμίεο. πσο επηζεκαίλεηαη ζηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο, απφ 

ηελ αλάιπζε απηή, είηε ηελ άκεζε κε ηηο αξραίεο ηερληθέο ηεο χπαξμεο, είηε ηελ 

έκκεζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ μέθπγαλ απφ ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα, 

δελ ελλνείηαη φηη ν Foucault μαθληθά εληφπηζε κηα ρακέλε νπζία ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

φκσο αλακθίβνια αλαδεηθλχνληαη θάπνηεο ππνθεηκεληθέο κνξθέο, ελ δπλάκεη 

ελεξγεηηθέο θαη απηφβνπιεο νη νπνίεο, εηδηθά ζηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ ηείλεη λα καο 

θαζηζηά, ίζσο πηφηεξν απφ πνηέ, θαζεισηηθά εθεζπραζκέλνπο, ιεηηνπξγνχλ σο κία 

ειπηδνθφξα δηέμνδνο. Γηα απηφ ε ζθέςε θαη ε δξάζε ηνπ Foucault παξακέλνπλ φρη 

κφλν αλαιινίσηεο ζην ρξφλν, αιιά απνηεινχλ κία πξφθιεζε γηα ην ζήκεξα.  
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Summary 

Michel Foucault is not only a philosopher, but also a social activist. The following 

dissertation not only illustrates the philosopher's multifaceted interest, which in his 

own words encloses a consciously limited research object, -the subject's cultivation 

and limitation by structural practices and forms of knowledge- and the tests conducted 

by Foucault himself on his proposal in many areas of social sciences, but also is 

aimed to introduce a different aspect of the philosopher's interpretations. The 

philosopher is not the classic nihilist, as it is widely believed, but is predominantly a 

man who tries with his work and subsequently with his own life to achieve the most 

pleasing outcome for the subject and its form. In the first two chapters of the thesis 

are presented all kinds of structural forms, committals in institutions especially 

designed for the insane, ways of treating the hospitalized subjects and consequently 

the methods to annihilate their human hypostasis. However, there are several 

examples of subjects that have achieved to "break" the imposed practices, engaging in 

forms of struggle and thus exemplifying that there are always opportunities for 

freedom, even when their existence is constructed under very rigid standards. 

Moreover, the following chapters, the third and the fourth, provide further information 

on such issues and expand the analysis on the following duality: placing the prison, on 

the one hand, as the creator of criminals and not as a mean to conform; these 

criminals frequently respond to the discipline and obedience imposed on them. On the 

other hand, concerning the field of literature, which is characterized by a rigid 

framework of rules, there is a proportion of people willing to break these rules and 

expose the full potentials of language. As a consequence, this liberation can be 

extended on the human nature, leaving the man free from prohibitions, boundaries and 

rules. The changing in Foucault's thinking is described in the fifth chapter, in which 

the subject totally structured either physically or mentally (in this case sexually) is 

becoming a being with self-defined limits (chapter six). In addition, the sixth chapter 

provides a detailed presentation of the methods used during the Classical and Greco-

Roman times for edification and self-improvement. All these methods prove that the 

subject can cultivate his autonomy and its method is based on a specific time period 

and its contemporary moral precepts. In the next chapter, the ways that Foucault 

defined as the beginning of the creation of a self based on aesthetic principles are 

thoroughly explained. It is worth mentioning that the aforementioned ideas were 

formed under the influence of Kant’s and Baudelaire’s work.  Finally, in the 

conclusion, using either the direct approach derived from the ancient techniques of 

existence or the inverse with the specific examples of subjects that escaped from the 

influence of societal institutions, it is not sufficient to prove that Foucault suddenly 

identified an essence missing from the subject. Nevertheless, this analysis lends 

credence to the conclusion that there are some subjective forms, potentially active and 

autonomous which could be the optimal answer to the prevailing apathy. All the 

aforementioned arguments prove bluntly that Foucault's thinking is unaffected by 

time and still challenging.  


