
..η πολιτική του Michel Foucault.. 

Πέτρος Μετάφας  ( αθήνα 2010 )

17. Ο “ΕΙΔΙΚΟΣ” ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ 
Είμαι  πολύ  δύσπιστος  τόνιζε  o Foucault απέναντι  σε  δύο  νοοτροπίες:  η  μία  θεωρεί  δεδομένη  την 

επανάληψη και  εξάπλωση  των  ίδιων  πάντοτε  μηχανισμών στην  ιστορία  των  κοινωνιών.  Συνάγει  έτσι  την 
αντίληψη ότι «ένα είδος καρκίνου που δήθεν κατατρώγει το κοινωνικό σώμα». Η άλλη νοοτροπία συντηρεί τη 
μυθοπλασία ενός «παλιού καλού καιρού» όπου το κοινωνικό σώμα ήταν δήθεν σφύζον, οι οικογένειες ενωμένες 
και τα άτομα αυτόνομα. Υποτίθεται ότι όλα αυτά έλαβαν απότομα τέλος με την έλευση του καπιταλισμού και 
της αστικής βιομηχανικής κοινωνίας. «Πρόκειται για ιστορικό παραλογισμό». Η ανάγνωση της ιστορίας «με 
βάση μια λογική αδιατάρακτης συνέχειας και η νοσταλγική αναφορά σε έναν χρυσό αιώνα της κοινωνικής ζωής» 
εξακολουθούν να επηρεάζουν πολιτικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις, «πρέπει να υποβάλλονται σε κριτική».

17.1 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥ
Όπως το θέτει ο Deleuze, ο Foucault μας έμαθε κάτι θεμελιώδες: πως είναι πραγματικά προσβλητικό να 

μιλάμε εκ μέρους των άλλων.1

Ο ρόλος του διανοούμενου, υποστήριζε ο Foucault «δεν είναι να λεει στους άλλους τι πρέπει να κάνουν – τι  
δικαίωμα θα είχε για να κάνει κάτι τέτοιο;» 2 Η εργασία του δεν είναι να μορφοποιεί την πολιτική θέληση των 
άλλων. Μέσα από τις  αναλύσεις  του οφείλει  να επερωτά όλα όσα αυταπόδεικτα θεωρούνται  δεδομένα, να 
διαταράσσει διανοητικές συνήθειες, να διαλύει τα οικεία και αυτονόητα, να επανεξετάζει κανόνες και θεσμούς,  
και μέσα από μια τέτοια επανα-προβληματοποίηση να συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής βούλησης.3

Είναι  δυνατό  να  εργάζεται  κάποιος  διανοητικά  μέσα  σε  συγκεκριμένα  πλαίσια  και  ταυτόχρονα  να 
διεκπεραιώνει μια θεμελιωδώς “κριτική δουλειά”; Είναι εφικτό σύμφωνα με τον Foucault επειδή η “κριτική” 
έχει να κάνει όχι με μια απλή άρνηση ή καθολική απόρριψη, αλλά με την εργασία εξέτασης η οποία θέτει, όσο  
αυτό είναι δυνατό, υπό αναστολή το σύστημα αξιών στο οποίο αναφερόμαστε, αποτιμώντας το εκ νέου: «τι  
είναι αυτό που κάνω τι στιγμή αυτή που το κάνω;». Μια κριτική επερώτηση της ίδιας της εργασίας μας. Ο ίδιος 
δέχεται για τον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του «ειδικού διανοούμενου»: «εργάζομαι σε ένα ειδικό πεδίο και  
δεν παράγω μια θεωρία για τον κόσμο».4

Προσπάθησα πάντοτε, λεει ο  Foucault, να μην παίζω τον ρόλο του προφητικού διανοούμενου ο οποίος 
δίνει υποδείξεις και προδιαγράφει τα εννοιολογικά πλαίσια για εκείνους, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τα 
μέσα εκείνα τα οποία έχει ο ίδιος σχεδιάσει στο κεφάλι του δουλεύοντας στο γραφείο του ανάμεσα στα βιβλία 
του. Η δουλειά ενός “εξειδικευμένου διανοούμενου” είναι να επιχειρήσει να απομονώσει και να αποκαλύψει, 
μέσα στην συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, εκείνα τα συστήματα σκέψης τα οποία μας έχουν γίνει οικεία, τα 
οποία φαίνονται αυτονόητα και τα οποία είναι πλέον αναπόσπαστα από τις αντιλήψεις, τις διαθέσεις και τις 
συμπεριφορές  μας.  Έπειτα,  πρέπει  να  συνεργαστεί  με  τους  πρακτικά  εμπλεκόμενους,  όχι  μόνο  για  να 
τροποποιήσει τους θεσμούς και τις πρακτικές αλλά και να επαναδιαμορφώσει τις εν λόγω μορφές σκέψης.5

1 “Intellectuals and Power”, Conversation with Deleuze.
2 L’ Espresso, 15 July 1984.
3 “The Concern for Truth”.  Interview by F. Ewald.  Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  

1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 265. Σε κάποιο άλλο σημείο ο Foucault απεικονίζει αυτό το οποίο θεωρεί μια 
καλή περιγραφή του “διανοούμενου” όπως θα έπρεπε μάλλον να είναι: ένα ...«εγκεφαλο-νωτιαίο» άτομο – ένας εγκέφαλος τόσο 
εύκαμπτος όσο γίνεται, και μια σπονδυλική στήλη η οποία είναι τόσο ευθυτενής όσο είναι αναγκαίο...

4 “On Power”,  Interview 1978.  Politics,  Philosophy,  Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984,  [ed.]  L.D.  Kritzman, 
Routledge 1988, σελ. 107-108.

5 What  is  Called  “Punishing”?  Συνέντευξη με τον F.  Ringelheim,  1983. Η  Έννοια  της  Τιμωρίας  –Μια  Συνέντευξη  του  M.  
Foucault, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1990.
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Ο διανοούμενος επομένως δεν πρέπει να παίζει το ρόλο του συμβούλου. «Το πρόγραμμα, οι τακτικές και οι  
στόχοι που πρέπει να υιοθετηθούν είναι υπόθεση αυτών οι οποίοι διεξάγουν τον αγώνα. Αυτό που μπορεί να κάνει  
ο  διανοούμενος  είναι  να  προμηθεύσει  εργαλεία  για  την  ανάλυση».  Αυτός  είναι  ο  θεμελιώδης  ρόλος  των 
ιστορικών, αυτό που χρειάζεται στην ανάλυση της εξουσίας είναι «μια περιπλεγμένη, διεισδυτική σύλληψη του  
παρόντος, τέτοια που καθιστά δυνατό να εντοπιστούν οι γραμμές αδυναμίας, τα δυνατά σημεία [...]».6 

Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε είναι μια «τοπολογική και γεωλογική επισκόπηση του πεδίου της μάχης», 
αυτός  είναι  ο  ρόλος  του  διανοούμενου:  να  χαρτογραφήσει  αυτό  το  εξαιρετικά  «πολύπλοκο  μωσαϊκό» 
μηχανισμών, αμοιβαίων ελέγχων, συναρμογών. Αυτό που πρέπει να εξακριβώσουμε είναι όχι ποιο ολικό σχέδιο 
προΐσταται όλων των αναπτύξεων της εξουσίας, αλλά, «πώς, με όρους στρατηγικής, τα διαφορετικά κομμάτια  
τέθηκαν στη θέση τους».

Τι μπορεί άλλο να είναι η ηθική ενός διανοούμενου, εάν όχι αυτό: το να καθιστάς τον εαυτό σου μόνιμα 
ικανό να αποσυνδέει τον εαυτό από τον ίδιο τον εαυτό του; «Η εργασία τροποποίησης της δικής του σκέψης και  
εκείνης των άλλων μου φαίνεται, λεει ο Foucault πως αποτελεί το raison d’etre του διανοούμενου». Η εν λόγω 
αλλαγή δεν έχει τη μορφή μιας ξαφνικής έκλαμψης, αλλά αποτελεί αργή επιμελή και επίπονη εργασία του  
εαυτού πάνω στον εαυτό.

17.2 ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Η “πολιτικοποίηση” ενός διανοούμενου προέκυπτε μέχρι τη δεκαετία του ’60 με βάση, πρώτον τη θέση του 

στην αστική κοινωνία (στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής) και δεύτερον από τον ίδιο του τον λόγο, στο 
βαθμό που έφερνε στο φως κάποιο είδος αλήθειας. Οι δύο αυτές μορφές πολιτικοποίησης δεν απέκλειαν η μια 
την  άλλη  αλλά  και  δεν  ταυτίζονταν  αναγκαία:  «υπήρχε  ο  τύπος  του  “καταραμένου”  και  ο  τύπος  του  
“σοσιαλιστή”». Έπειτα από κορυφαίες στιγμές σύγκρουσης (1848, Κομμούνα 1871, μετά το 1940 κλπ.) οι δύο 
μορφές  «συγχωνεύτηκαν»:  η  απόρριψη  και  οι  διώξεις  έρχονταν  ως  αποτέλεσμα  της  αποκάλυψης  της 
“αλήθειας” ‘  «ο διανοούμενος αποκάλυπτε την αλήθεια σε όσους δεν μπορούσαν ακόμη να την δουν και εν  
ονόματι εκείνων που τους απαγορευόταν να την πουν», συνείδηση και ευφράδεια.

Εν τούτοις μετά και τα γεγονότα των τελευταίων ετών της δεκαετίας του ’60 (Μάης ’68) οι διανοούμενοι  
αντιλήφθηκαν, υπογραμμίζει ο Foucault σε μια συζήτηση, πως οι “μάζες” «δεν έχουν ανάγκη την βοήθειά τους  
για να μάθουν ό,τι γνωρίζουν ήδη πολύ καλά, χωρίς αυταπάτες» και μάλιστα καλύτερα από εκείνους, και ότι 
«μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτά από μόνες τους». Όμως, υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας το οποίο αποκλείει, 
απαγορεύει  και  ακυρώνει  τον λόγο και τη γνώση των μαζών ‘  και αυτή η εξουσία δεν εδρεύει  μόνο στις  
ανώτερες βαθμίδες λογοκρισίας αλλά διεισδύει επιδέξια σε ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο. Οι ίδιοι λοιπόν οι 
διανοούμενοι  είναι  τμήμα  αυτού  του  συστήματος  εξουσίας,  και  η  ιδέα  ότι  αποτελούν  υπεύθυνους  φορείς 
συνείδησης και λόγου ανήκει στο σύστημα αυτό. 

Ρόλος πλέον του διανοούμενου δεν είναι να στέκεται “πιο μπροστά και δίπλα” προκειμένου να αρθρώσει  
την κατασταλμένη  αλήθεια της συλλογικότητας ‘ είναι μάλλον να αγωνίζεται ενάντια στις μορφές εξουσίας οι 
οποίες τον μετατρέπουν σε αντικείμενο και εργαλείο τους: στις σφαίρες της “γνώσης”, της “αλήθειας”, της 
“συνείδησης” και του “λόγου”. Με αυτή την έννοια, η θεωρία δεν εκφράζει ή μεταφράζει μια πρακτική: είναι 
πρακτική. Αλλά είναι τοπική και περιορισμένη, και όχι ολοποιητική. Πρόκειται λεει ο Foucault για μια μάχη 
για την αποκάλυψη και την υπονόμευση της εξουσίας «εκεί ακριβώς όπου είναι  περισσότερο αδιόρατη και  
ύπουλη». Δεν πρόκειται για “αφύπνιση της συνείδησης” («η συνείδηση ως γνώση έχει ήδη κατακτηθεί από τις  
μάζες», ενώ «η συνείδηση ως η βάση της υποκειμενικότητας είναι ένα προνόμιο της μπουρζουαζίας»), αλλά για 
υπόσκαψη, για κατάληψη της εξουσίας ‘ μια «δράση δίπλα σε αυτούς που αγωνίζονται και όχι από ασφαλή  
απόσταση με στόχο την διαφώτισή τους». Έτσι, η θεωρία αποτελεί «το τοπικό σύστημα αυτού του αγώνα».7

Οι διανοούμενοι συνδέονται όχι με τον μηχανισμό παραγωγής αλλά με τον μηχανισμό πληροφόρησης, η 
φωνή τους μπορεί να ακουστεί. Ο ρόλος του διανοούμενου «δεν είναι να διαμορφώσει την εργατική συνείδηση,  
η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως», αλλά να «επιτρέψει σε αυτή την εργατική γνώση να εισχωρήσει στο σύστημα  
πληροφόρησης, να διαδοθεί και να βοηθήσει έτσι άλλους, εργάτες ή μη [...]». Κάποιοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η 

6 Body/ Power, στο Power/ Knowledge, The Harvester Press 1980, σελ.55 έως 62.
7 “Intellectuals and Power”, Conversation with Deleuze, δημοσιεύθηκε στο L’ Arc no.49, 03-1972. Βρίσκεται στο Foucault Live,  

Collected Interviews 1961-1984, S. Lotringer (ed.) Semiotext(e) 1996, σελ. 75-76. 
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μόνη  γνώση  που  έχει  σημασία  είναι  αυτή  ενός  συγκεκριμένου  κοινωνικού  στρώματος,  δηλαδή  των 
επιστημόνων, και ότι οι εργάτες δεν γνωρίζουν ούτως ή άλλως τίποτα ‘ όμως, υπογραμμίζει ο  Foucault, όχι 
μόνο η γνώση των εργατών υπάρχει «αλλά αξίζει και περισσότερο από τις άλλες μορφές γνώσης». Ασφαλώς 
πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα, να μετασχηματιστεί – οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων και 
αυτοδίκαια, χάρη σε κάποιο φυσικό δικαίωμα. Εν τούτοις «η γνώση ενός διανοούμενου είναι πάντοτε μερική σε  
σχέση με την εργατική γνώση». Η εργατική τάξη κατέχει μια «σφαιρική εμπειρία» για τα γεγονότα της ιστορίας ‘ 
η «ουσιαστική γνώση» δεν βρίσκεται στο κεφάλι του διανοούμενου αλλά σε εκείνα των εργατών, ενώ επίσης 
«υπάρχει μια ορθολογικότητα στη συμπεριφορά τους». 

Από τον 19ο αιώνα, λεει ο Foucault διαδίδεται η ιδέα (εμφανές στα κείμενα των αστών της εποχής) ότι οι 
εργάτες, “παρ’ ότι τίμιοι άνθρωποι, είναι ωστόσο παρορμητικοί”. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία προβάλει 
το σκεπτικό πως δεν θα πρέπει να αφήνονται οι εργάτες να κάνουν ό,τι θέλουν ‘ έχουν καλά αισθήματα μεν και 
αυθορμητισμό, αλλά δεν μπορούν να σκεφθούν από μόνοι τους. «Όμως λεει ο Foucault, οι εργάτες σκέφτονται,  
γνωρίζουν,  συλλογίζονται,  υπολογίζουν».  Η  συνδικαλιστική  γραφειοκρατία,  θεωρώντας  πως  είναι  η  μόνη 
αρμόδια να σκεφτεί και να αποφασίσει «μετατράπηκε μοιραία σε εμπόδιο για την εργατική δράση που μπορεί να  
είναι συγχρόνως αυθόρμητη και ενστόχαστη. Από τη στιγμή που διχάζεται αυτή η εμπειρία, παίζεται ένα παιχνίδι  
που ευνοεί την εργοδοσία».

Στο εσωτερικό των εργατικών αγώνων ανέκαθεν αναδύονταν αξίες διαφορετικές από έναν “εγωισμό” που 
διακρίνει την αστική σκέψη, παρατηρεί ο συντάκτης της Liberation κατά την συζήτηση: ανακαλύπτουμε εκεί 
μορφές αλληλοβοήθειας και αληθινής αδελφοσύνης.  Ο  Foucault συμφωνεί  και παρατηρεί πως «εφόσον τα  
μέσα  ενημέρωσης  βρίσκονται  στα  χέρια  της  αστικής  τάξης,  αυτές  οι  αξίες  και  αυτή  η  αυτόνομη σκέψη δεν  
μπορούν να εκφραστούν. [...] Οι διανοούμενοι σχηματίζουν ενίοτε για την εργατική τάξη μια εικόνα με βάση τις  
ανθρωπιστικές  αξίες  της  αστικής  τάξης.  Όμως  δεν  είναι  έτσι».  Εάν  το  εξετάσουμε  προσεκτικότερα  «θα 
διαπιστώσουμε τελικώς ότι [η εργατική τάξη] τάσσεται με την παρανομία. Είναι ενάντια στον νόμο, αφού ο νόμος  
φτιαχνόταν πάντα εναντίον της».

Τι μπορούμε εν τούτοις να πούμε για την “αίσθηση πειθαρχίας” που φαίνεται να υιοθετούν πολλοί εργάτες 
στις δουλειές τους; Εκεί όσοι παρεκκλίνουν ή σφάλουν επικρίνονται όχι μόνο από τους εργοδότες αλλά και από 
τους συναδέλφους τους... Για τον Foucault το ζήτημα είναι «πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή την πειθαρχία»: είναι 
αποτέλεσμα πίεσης δεκαετιών πάνω στην εργατική τάξη; Έχει  χαρακτηριστικά “συλλογικής αλληλεγγύης”; 
Όπως  και  να  έχει,  στις  συγκρούσεις  αξιών  και  συμπεριφορών  στο  εσωτερικό  της  τάξης  μπορούμε  να 
διαπιστώσουμε  ότι  άλλες  «έρχονται  από  έξω,  έχουν  επιβληθεί»  ενώ  άλλες  «χαρακτηρίζουν  την  εργατική  
συνείδηση και αποτελούν εργαλεία αγώνα».8

17.3 ΡΙΖΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ – ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ
Ο  Foucault σε  συνέντευξή  του  στον  Didier Eribon το  1981,  λίγο  μετά  την  εκλογή  του  σοσιαλιστή 

προέδρου Mitterrand αναφέρεται σε μια πιθανή σχέση μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων η οποία «δεν 
είναι αυτή της υποταγής».9 

Πιστεύω  λέει  ο  Foucault,  πως  μια  αντίθεση  μπορεί  να  χαραχθεί  μεταξύ  “ιδεατής  κριτικής”  και 
“πραγματικού μετασχηματισμού”. «Η κριτική δεν αφορά το να πεις ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά έτσι όπως  
είναι.  Είναι  ένα  ζήτημα  επισήμανσης,  πάνω  σε  ποιου  είδους  προϋποθέσεις,  πάνω  σε  τι  είδους  οικείους,  
ανεπερώτητους, ανεξέταστους τρόπους σκέψης, οι πράξεις τις οποίες αποδεχόμαστε στηρίζονται».10 

Πρέπει, σημειώνει ο Foucault να ελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από την “ιεροποίηση του κοινωνικού” 
(“sacrilization of the social”)  «ως την μόνη πραγματικότητα και  να σταματήσουμε να θεωρούμε ως περιττό  
(superfluous) κάτι τόσο ουσιώδες στην ανθρώπινη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις όπως είναι η σκέψη (thought).  
Η σκέψη υπάρχει ανεξάρτητα από συστήματα και δομές του λόγου (discourse)».  Πρόκειται για κάτι το οποίο 
είναι συχνά κρυμμένο, αλλά το οποίο πάντοτε εμπνέει την καθημερινή συμπεριφορά . «Υπάρχει πάντοτε κάποια  
σκέψη ακόμη και στους πιο ανόητους θεσμούς ‘ υπάρχει πάντοτε σκέψη ακόμη και στις σιωπηλές συνήθειες». Η 

8 Liberation 26-05-1973, συζήτηση με τους Jose και  Barrou.  “Ο διανοούμενος πρέπει  να συλλέγει  ιδέες”,  στο Το Μάτι της 
Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 65-69.

9 «Το να εργαστείς με μια κυβέρνηση δεν υπονοεί απαραίτητα ούτε υποτέλεια ούτε ολοκληρωτική αποδοχή».
10 “Practicing Criticism”. Interview with D. Eribon, Liberation 1981. Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  

1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 154. 
3



κριτική είναι ακριβώς το να φέρεις στο φως αυτή τη σκέψη «και να προσπαθήσεις να την αλλάξεις: το να δείξεις  
ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα όπως κάποιος μπορεί να πιστεύει, το να δεις ότι αυτό το οποίο γίνεται  
δεκτό ως αυταπόδεικτο δεν μπορεί πλέον να γίνεται αποδεκτό ως τέτοιο. Το να ασκείς κριτική σημαίνει να κάνεις  
τις επιπόλαιες χειρονομίες δύσκολες».

Υπό  αυτές  τις  συνθήκες,  η  ριζική  και  διαρκής  κριτική  είναι  απολύτως  απαραίτητη  για  οποιαδήποτε 
μεταβολή. Ένας μετασχηματισμός ο οποίος παραμένει «στο εσωτερικό του ίδιου τρόπου σκέψης» και αποτελεί 
απλώς έναν τρόπο προσαρμογής της  ίδιας  σκέψης κοντύτερα  στην πραγματικότητα,  μπορεί  να είναι  μόνο 
επιφανειακός μετασχηματισμός. Από τη στιγμή που κάποιος «δεν μπορεί πλέον να σκεφθεί τα πράγματα με τον  
τρόπο που γινόταν αυτό πριν», τότε η αλλαγή γίνεται ταυτόχρονα επιτακτική, πολύ δύσκολη, και απολύτως 
δυνατή.

Ο  ρόλος  ενός  διανοούμενου  σε  όλα  αυτά  είναι,  ουσιαστικά  να  διαπιστώσει  κατά  πόσο  μπορεί  η 
απελευθέρωση της σκέψης να καταστήσει τις αλλαγές αυτές επαρκώς επείγουσες για τους ανθρώπους ώστε να 
θέλουν να τις  φέρουν εις  πέρας...  Πρόκειται  για το πρόβλημα του «να καταστούν περισσότερο εμφανείς οι  
συγκρούσεις», να καταστούν επομένως περισσότερο ουσιώδεις από απλές αντιπαραθέσεις συμφερόντων ή απλή 
θεσμική ακινησία.  Μέσα από αυτή τη διαπάλη μια νέα σχέση εξουσίας  θα αναδυθεί,  της οποίας η πρώτη 
προσωρινή μορφή θα είναι  μια αναμόρφωση (reform).  Εάν «οι  τρόποι  σκέψης,  δηλαδή οι  τρόποι δράσης», 
τονίζει ο  Foucault, δεν μεταβληθούν, όποιο και εάν είναι το σχέδιο αλλαγών θα απορροφηθεί από τρόπους 
συμπεριφοράς και θεσμούς οι οποίοι θα παραμένουν πάντοτε οι ίδιοι.11

17.4 ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ποιες μάχες μπορούν να υπηρετήσουν τα βιβλία του Foucault; Όλα μου τα βιβλία απαντά o ίδιος «είναι  

μικρές εργαλειοθήκες». Εάν οι άνθρωποι επιθυμούν να τα ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν ιδέες ή αναλύσεις 
ως  «σύνεργα προκειμένου  να βραχυκυκλώσουν,  να καταστήσουν ανίκανα ή  να  αποσυνθέσουν  τα συστήματα  
εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων τελικά εκείνων απ’ όπου έχουν απορρεύσει τα δικά μου βιβλία..., τότε τόσο το  
καλύτερο».12

Τα βιβλία τα οποία γράφω, έλεγε ο Foucault, συνιστούν «μια εμπειρία για εμένα», και μια εμπειρία «είναι  
κάτι από το οποίο βγαίνεις αλλαγμένος». Με αυτή την έννοια θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο ως ένα 
πειραματιστή παρά ως έναν θεωρητικό. «Όταν γράφω το κάνω πάνω απ’ όλα προκειμένου να αλλάξω τον εαυτό  
μου και να μην σκέφτομαι με τον τρόπο με τον οποίο το έκανα πριν»,13 δεν κατασκευάζω μια γενική μέθοδο 
“οριστικής” αξίας ‘ αυτά που γράφω έχουν, το πολύ, έναν χαρακτήρα εργαλειακό.

Οποτεδήποτε καταπιάστηκα με κάποια θεωρητική δουλειά, παρατηρεί αλλού ο Foucault αυτό έγινε «στη 
βάση της δικής μου εμπειρίας, πάντα σε σχέση με διαδικασίες τις οποίες παρακολουθούσα να λαμβάνουν χώρα  
γύρω μου».14

Οι  συγγραφείς  οι  οποίοι  κατέστησαν  δυνατή  για  τον  Foucault την  απομάκρυνση  από  την  γνήσια 
ακαδημαϊκή ανατροφή ήταν οι  Nietzsche,  Bataille,  Blanchot,  Klossowsky.  «Αυτό το οποίο με  γοήτευσε  σε  
αυτούς είναι το γεγονός ότι το πρόβλημά τους δεν ήταν να κατασκευάσουν συστήματα, αλλά να έχουν άμεσες,  
προσωπικές εμπειρίες».15

11 “Practicing Criticism”, with D. Eribon,  Liberation 1981.  Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other  
Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 155.

12 “From Torture to Cellblock”, published in Le Monde Feb.21 1975. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-
1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 149. Έπειτα από την τρέλα, την ασθένεια, το έγκλημα, την σεξουαλικότητα, 
το  τελευταίο  που  θα  ήθελα  να  μελετήσω  έλεγε  ο  Foucault,  είναι  το  πρόβλημα  του  πολέμου  και  της  θεσμοποίησής  του,  «η 
στρατιωτική διάσταση της κοινωνίας» - «τι επιτρέπει σε ένα έθνος να ζητά από κάποιον να πεθάνει γι’ αυτό;» (“What Our present is”, 
University of Louvain 1983, published in Cahiers du Griffe no.37-38 1988. Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 415).

13 Michel Foucault: Remarks on Marx, editions Semiotext(e) 1991, σελ. 27.
14 “Practicing Criticism”. Interview with D. Eribon, Liberation 1981. Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  

1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 156.
15 «Για εμένα, οι Nietzsche, Bataille, Blanchot, Klossowsky ήταν τρόποι για να ξεφύγεις από την φιλοσοφία» (“The Functions of 

Literature”. Interview to R-P.Droit, 1975. Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, 
Routledge 1988, σελ. 312).

4



Σε αντίθεση με την φαινομενολογική εμπειρία η οποία αποτελεί περισσότερο ένα τρόπο οργάνωσης της 
συνειδητής πρόσληψης οποιασδήποτε πτυχής της καθημερινής, βιωμένης εμπειρίας, σε μια μορφή μεταβατική 
προκειμένου να συλληφθεί το νόημά της, οι Nietzsche, Bataille, και Blanchot αντιθέτως προσπαθούν μέσω της 
εμπειρίας να φθάσουν σε εκείνο το σημείο της ζωής το οποίο όσο κοντύτερα είναι δυνατόν στην «αδυνατότητα  
της  ζωής»,  στο  «όριο»,  στο  έσχατο  άκρο  –  προσπαθούν  να  συνάγουν  το  μέγιστο  της  έντασης  και  της 
αδυνατότητας  την  ίδια  στιγμή.  Η  φαινομενολογία,  παρατηρεί  ο  Foucault,  εκδιπλώνει  το  όλο  πεδίο  των 
δυνατοτήτων ‘ προσπαθεί να συλλάβει τη σημασία της καθημερινής εμπειρίας προκειμένου να επαναβεβαιώσει 
το  θεμελιώδη  χαρακτήρα  του  υποκειμένου,  του  εαυτού,  των  υπερβατικών  του  λειτουργιών.  Αντίθετα,  οι 
Nietzsche,  Bataille, και  Blanchot «αποσπούν βίαια το υποκείμενο από τον εαυτό του», με τέτοιο τρόπο ώστε 
αυτό,  εντελώς  “άλλο”  από  τον  “εαυτό  του”,  να  μπορεί  να  κατορθώσει  την  ίδια  του  την  διάσπαση  και 
εκμηδένιση - είναι αυτή επομένως η «απο-υποκειμενοποίηση», η ιδέα της «οριακής εμπειρίας» η οποία “σχίζει” 
το υποκείμενο από τον εαυτό του.16 Αυτό το μάθημα οδηγεί τον Foucault να εκλαμβάνει τα ίδια τα βιβλία του 
ως εμπειρίες οι οποίες τον αποτρέπουν από το να είναι «πάντοτε ο ίδιος».17

Υπάρχει  μια  ιδιάζουσα  σχέση  όπως  έχουμε  δει  παραπάνω μεταξύ  των  πραγμάτων  που  έχει  γράψει  ο 
Foucault και των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν αυτά παράγει: το βιβλίο για την Ιστορία της Τρέλας για 
παράδειγμα «θεωρήθηκε  ως μια  ευθεία  επίθεση  στην  μοντέρνα ψυχιατρική  και  ως ένα  μανιφέστο  της  αντι-
ψυχιατρικής. Αυτή δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μου» λεει ο Foucault: καταρχήν η “αντι-ψυχιατρική” το 1958, 
όταν γράφτηκε, δεν υπήρχε καν και κατά δεύτερον, δεν θα μπορούσε να αποτελεί ευθεία επίθεση στη σύγχρονη 
ψυχιατρική απλούστατα γιατί σταματούσε στην ανάλυση γεγονότων τα οποία έλαβαν χώρα όχι αργότερα από 
την αρχή του 19ου αιώνα.18

Επομένως, γιατί τότε ο κόσμος επέμενε να το θεωρεί μια τέτοια επίθεση; Ο λόγος ισχυρίζεται ο Foucault 
ήταν  ο  εξής:  το  βιβλίο  αποτελούσε  -και  για  εκείνον  και  για  αυτούς  οι  οποίοι  του  έκαναν  χρήση-  έναν 
μετασχηματισμό της σχέσης (από μια οπτική ιστορική, θεωρητική αλλά και ηθική) την οποία έχουμε εμείς οι 
ίδιοι με την τρέλα, το θεσμό της ψυχιατρικής και την “αλήθεια” αυτού του λόγου. Αυτά δείχνουν πως αυτό το 
βιβλίο «λειτουργεί ως “εμπειρία” περισσότερο απ’ ότι ως διατύπωση μιας ιστορικής αλήθειας». Είναι βέβαιο 
πως προϋπόθεση για να υπάρξει αυτή η εμπειρία του βιβλίου,  είναι, σαφώς, αυτά που ισχυρίζεται να είναι 
“αληθή” με την έννοια μιας ιστορικά ελέγξιμης αλήθειας -ωστόσο το ουσιώδες δεν βρίσκεται εκεί: βρίσκεται 
στην εμπειρία που μας επιτρέπει το βιβλίο να έχουμε. Και «μια εμπειρία δεν είναι ούτε αληθής ούτε ψευδής:  
είναι πάντοτε ένα αποκύημα της φαντασίας,  ένα κατασκεύασμα, το οποίο υπάρχει μόνο έπειτα απ’ όταν έχει  
φτιαχτεί, όχι νωρίτερα ‘ δεν είναι κάτι το οποίο είναι “αληθινό”, αλλά έχει μετατραπεί σε πραγματικότητα».19

Ανάλογα πράγματα θα μπορούσαν να ειπωθούν και  για  το  Επιτήρηση και  Τιμωρία.  Οι  αναγνώστες  το 
εξέλαβαν ως περιγραφή της μοντέρνας κοινωνίας, εν τούτοις δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο μια ανάλυση λεει ο 
Foucault του παρόντος - παρότι για τον ίδιο επρόκειτο για μια εμπειρία συσχετισμένη με την σύγχρονη ζωή. 
Όσοι το διάβασαν είχαν την αίσθηση ότι επρόκειτο για αυτούς, για το σημερινό κόσμο – νιώθαμε όλοι πως κάτι 
σύγχρονο είχε έλθει στο φως της συζήτησης. Ο ίδιος ο  Foucault ξεκίνησε να γράφει για την γέννηση της 
φυλακής έπειτα από τη συμμετοχή του σε ομάδες που δραστηριοποιούνταν ενάντια στους ποινικούς θεσμούς. 
Οι αντιδράσεις  των δεσμοφυλάκων και των κοινωνικών λειτουργών ήταν αρνητικές:  “το βιβλίο λειτουργεί 
παραλυτικά”, “μας μπλοκάρει, μας αποτρέπει από το να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας”! Ωστόσο αυτό 
ακριβώς, αποδεικνύει και την επιτυχία του, δείχνει ότι λειτούργησε όπως εκείνος το ήθελε: μια εμπειρία η 
οποία μας αλλάζει.

Ο Foucault τονίζει πως δεν υπάρχει ένα συνεχές και συστηματικό θεωρητικό υπόβαθρο στη δουλειά του. 
Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο το οποίο να έχει γράψει χωρίς να έχει, τουλάχιστον εν μέρει, μια ευθεία προσωπική 
εμπειρία.  Ακόμη,  ο  Foucault υπογραμμίζει  πως  όσον  αφορά  την  εν  λόγω εμπειρία,  είναι  απαραίτητο  να 
δημιουργηθεί το έδαφος για μια μεταμόρφωση η οποία δεν είναι απλώς ατομική, παρά έχει χαρακτήρα προσιτό 

16 Το υποκείμενο είναι η μόνη δυνατή μορφή ύπαρξης; «Δεν μπορούν να υπάρξουν εμπειρίες στις οποίες το υποκείμενο, στις  
καταστατικές του σχέσεις, στην ταυτότητά του, δεν θα είναι πλέον δεδομένο;», δεν ήταν κάτι τέτοιο η εμπειρία του Nietzsche, με την 
μεταφορά της Αιώνιας Επιστροφής;  (Remarks on Marx, σελ. 49).

17 Michel Foucault:  Remarks on Marx,  editions Semiotext(e) 1991, σελ. 31-32. Το πρόβλημα είναι η σχέση μεταξύ «οριακών-
εμπειριών» και της ιστορίας της αλήθειας (Remarks on Marx, σελ. 71). 

18 Michel  Foucault:  Remarks on Marx, editions Semiotext(e) 1991,  σελ. 72.  Για την “αντι-ψυχιατρική” βλπ. σελίδες 76-82. Ο 
Laing ήταν περισσότερο «ένας οπαδός του Sartre» ενώ αντιθέτως ο Foucault συμφωνούσε πιο πολύ με τον Heidegger.

19 Michel Foucault: Remarks on Marx, editions Semiotext(e) 1991, σελ. 35-36.
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στους άλλους: η εμπειρία αυτή πρέπει να είναι δυνατό να συνδεθεί με μια συλλογική πρακτική και με έναν 
ορισμένο  τρόπο  σκέψης.  Κάτι  τέτοιο  συνέβη  με  τα  κινήματα  της  αντι-ψυχιατρικής  και  εκείνα  των 
φυλακισμένων.20

Ο μετασχηματισμός του σύγχρονου ανθρώπου έχει  άμεση σχέση με την αίσθηση του εαυτού του. Ένα 
βιβλίο όπως το Επιτήρηση και Τιμωρία μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη μεταμόρφωση – ένα «βιβλίο-εμπειρία» 
(an “experience-book”) ως αντιτιθέμενο σε ένα «βιβλίο-αλήθειας» (“truth-book”, “demonstration-book”).21

Λοιπόν, έλεγε ο Foucault κάποια στιγμή, «για εμένα η διανοητική εργασία είναι συνυφασμένη με αυτό που  
μπορούμε να αποκαλέσουμε “αισθητισμό”, που σημαίνει να μετασχηματίζεις τον εαυτό σου. Πιστεύω πως το  
πρόβλημά μου είναι αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ γνώσης, επιστημοσύνης, θεωρίας και πραγματικής ιστορίας». 
«Από την προσωπική δική μου εμπειρία, έχω την αίσθηση ότι η γνώση δεν μπορεί να κάνει τίποτα για εμάς και ότι  
η πολιτική εξουσία μπορεί να μας καταστρέψει. Όλη η γνώση του κόσμου δεν μπορεί να κάνει κάτι ενάντια σε  
αυτό». 

Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με αυτά που σκέφτεται  θεωρητικά παρά με την προσωπικές του εμπειρίες: 
«Ξέρω ότι η γνώση μπορεί να μας μετασχηματίσει, ότι η αλήθεια δεν είναι μόνο ένας τρόπος αποκωδικοποίησης  
του κόσμου [...] αλλά ότι εάν γνωρίζω την αλήθεια αυτό θα με κάνει να αλλάξω». Αυτή «η μεταμόρφωση του  
εαυτού κάποιου από την δική του γνώση είναι κάτι μάλλον πολύ κοντινό στην αισθητική εμπειρία». «[...] Γιατί θα 
έπρεπε ένας ζωγράφος να δουλεύει εάν δεν μεταμορφώνεται από το ίδιο του το έργο;».22

17.5 ΤΟ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΩΝ”
Τον  Ιούνιο  του  1977  ο  Foucault συμμετείχε  στην  οργάνωση  μιας  συζήτησης  με  σοβιετικούς 

αντιφρονούντες με στόχο τη διαμαρτυρία ενάντια στην επίσκεψη του  Leonid Brezhnev στην Γαλλία.23 ‘ σε 
σχέση με το ευρύ αυτό κίνημα διαφωνούντων, μερικούς μήνες αργότερα θα αναφερθεί με σαφήνεια για πρώτη 
φορά στο «δικαίωμα των κυβερνώμενων» το οποίο θεωρεί «περισσότερο συγκεκριμένο, περισσότερο ιστορικά  
καθορισμένο απ’ ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου»: οι κυβερνώμενοι έχουν το δικαίωμα της «νόμιμης άμυνας  
απέναντι στις κυβερνήσεις τους».24

Είναι  πάντως ενδιαφέροντα και  τα  όσα ο  Foucault επισημαίνει  σε μια επίσημη έκθεση, 
σχετικά με τρεις θεμελιώδεις αρχές:25

1)  Υπάρχει  μια  παγκόσμια  υπηκοότητα  (ιδιότητα,  citizenship)  η  οποία  έχει  τα  δικαιώματά  της  και  τα 
καθήκοντά  της,  και  η  οποία  υποχρεώνει  κάποιον  να  μιλήσει  καθαρά  ενάντια  σε  οποιαδήποτε  κατάχρηση 
εξουσίας,  όποιος και  εάν είναι  ο πρωτεργάτης,  όποια και  εάν είναι  τα θύματά της.  Σε τελευταία ανάλυση 
είμαστε όλοι μέλη της κοινότητας των κυβερνώμενων, και ως εκ τούτου οφείλουμε να δείχνουμε αμοιβαία 
αλληλεγγύη.

2) Επειδή αξιώνουν να ασχολούνται με την ευημερία των κοινωνιών, οι κυβερνήσεις σφετερίζονται για τον 
εαυτό τους το δικαίωμα να προβάλλουν ως κέρδος ή απώλεια την ανθρώπινη δυστυχία την οποία οι αποφάσεις  
τους προκαλούν ή επιτρέπει η ολιγωρία τους. Είναι καθήκον αυτής της παγκόσμιας ιδιότητας (citizenship) του 
πολίτη  να  φέρνει  πάντοτε  την  μαρτυρία  των  ανθρώπων  που  υποφέρουν  στα  μάτια  και  τα  αυτιά  των 
κυβερνήσεων, δυστυχίες για τις οποίες είναι ψευδές ότι αυτοί δεν ευθύνονται. Τα βάσανα των ανθρώπων δεν 
πρέπει  ποτέ  να  αποτελούν  σιωπηλό  κατάλοιπο  της  πολιτικής.  Θεμελιώνουν  ένα  απόλυτο  δικαίωμα  να 
ορθώσουν το ανάστημά τους και να μιλήσουν σε εκείνους που κατέχουν εξουσία.

3) Πρέπει να απορρίψουμε το διαχωρισμό της εργασίας που τόσο συχνά μας προσφέρουν: οι διανοούμενοι 
μπορούν να αγανακτήσουν και να μιλήσουν ‘ οι κυβερνήσεις θα στοχαστούν και θα δράσουν. Είναι αλήθεια 
πως οι καλές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την ιερή αγανάκτηση των κυβερνώμενων, υπό τον όρο ότι παραμένει 

20 Michel Foucault: Remarks on Marx, editions Semiotext(e) 1991, σελ. 38-39.
21 Michel Foucault: Remarks on Marx, editions Semiotext(e) 1991, σελ. 41-42.
22 Δεν με ενδιαφέρει τόσο το ακαδημαϊκό status όσων κάνω λεει ο Foucault «γιατί το πρόβλημά μου είναι η δική μου μετάπλαση». 

(“The Minimalist Self”, Politics, Philosophy, Culture, σελ. 14).
23 D. Macey, The Lives of M. Foucault, Pantheon Books 1993, σελ. 379-381.
24 “Va-t-on extrader K. Croissant?”, Le Nouvel Observateur 14/11/1977, Dits et Ecrits 3, p.362, 364.
25 “Confronting Governments: Human Rights”, Liberation 06-1984. M. Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, J.D. 

Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 474-475). 
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λυρική. «Πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι πολύ συχνά είναι εκείνοι που κυβερνούν που  
μιλούν, που έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν, και που θέλουν μόνο να μιλούν. Η εμπειρία δείχνει ότι κάποιος  
μπορεί και πρέπει να αρνηθεί το θεατρικό ρόλο της αφηρημένης και απλής αγανάκτησης που μας προτείνεται»26

26 Η Amnesty International, η Terre des Hommes, και η Médecins du monde κ.ά. λεει ο Foucault, αποτελούν πρωτοβουλίες οι 
οποίες έχουν δημιουργήσει αυτό το νέο δικαίωμα: «το δικαίωμα των ιδιωτικών ατόμων να επεμβαίνουν αποτελεσματικά στη σφαίρα  
της διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής».
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