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19. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
«Ο Διαφωτισμός δεν αντιπροσωπεύει βέβαια το απόλυτο κακό, κάθε άλλο, δεν αντιπροσωπεύει όμως ούτε το  

απόλυτο καλό, ούτε, κυρίως, το οριστικό καλό».1

Ο διαφωτισμός στα τέλη του 18ου αιώνα υπήρξε όχι μια επινόηση ή μια επανάσταση, αλλά 
κάτι οικείο και διάχυτο, παρατηρεί ο  Foucault, κάτι το οποίο συνέβαινε ήδη. “Τι είμαστε εμείς σήμερα;” Τι 
είναι αυτή η τόσο εύθραυστη στιγμή από την οποία δεν μπορούμε να απαγκιστρώσουμε την ταυτότητά μας, και 
η οποία θα παρέλθει ανεπιστρεπτί;

19.1 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ”
Η “ουτοπία του  Διαφωτισμού”, για πολλούς στοχαστές αποτέλεσε επί της ουσίας και εκ των πραγμάτων 

ένα προσχέδιο του ολοκληρωτισμού: ποινικές τεχνοτροπίες, ηθικές τεχνολογίες, καθεστώτα κολασμού, υποταγή 
των σωμάτων μέσω του έλεγχου των ιδεών. 

Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά την ερμηνεία και τις θέσεις που διατυπώνει ο Foucault στο κείμενό του 
What is Enlightenment?2

Το  ερώτημα  για  τον  Διαφωτισμό,  σύμφωνα  με  τον  Foucault,  έθεσε  τα  προβλήματα  της  σχέσης  του 
ανθρώπου  με  το  παρόν,  του  ιστορικού  τρόπου  ύπαρξης  του  ανθρώπου,  της  θεσμοθέτησης  του  εγώ ως 
αυτόνομου υποκειμένου.

Το  “παρόν”  μπορεί  γενικά  να  αναπαρασταθεί  ως  ανήκον  σε  μια  ορισμένη  περίοδο  του  κόσμου,  
διακρινόμενη από τις άλλες μέσω κάποιων εγγενών χαρακτηριστικών, ή μέσω κάποιου δραματικού γεγονότος ‘ 
το παρόν μπορεί επίσης να μελετάται ώστε να αποκρυπτογραφηθούν μέσα σ’ αυτό προδρομικά σημάδια ενός 
επερχόμενου γεγονότος ‘ μπορεί τέλος, να αναλυθεί ως σημείο μετάβασης προς την ανατολή ενός καινούριου 
κόσμου.  Ο τρόπος ωστόσο, με τον οποίο ο  Kant θέτει  το ερώτημα για τον  Διαφωτισμό (Aufklarung)  είναι 
διαφορετικός: ο Διαφωτισμός ορίζεται από τον Kant «με έναν απολύτως σχεδόν αρνητικό τρόπο, ως “έξοδος”»: 
ο Kant «αναζητά μια διαφορά: ποια διαφορά εισάγει το σήμερα σε σχέση με το χθες;».3

Η «έξοδος» για τον Kant είναι μια διαδικασία η οποία λυτρώνει την ανθρωπότητα από την κατάσταση της 
«ανωριμότητας».4 Με τον όρο «ανωριμότητα» ο Kant εννοεί μια ορισμένη κατάσταση της θελήσεώς μας που 
μας  κάνει  να αποδεχόμαστε  την  εξουσία  κάποιου άλλου ‘  ο  Διαφωτισμός ορίζεται  επί  της  ουσίας  με  την 
τροποποίηση αυτής της σχέσης που συνδέει τη βούληση, την εξουσία και τη χρήση του Λόγου. Η «έξοδος» 
πάντως, με αμφίσημο τρόπο, εκτός από φαινόμενο και διαδικασία εν εξελίξει, παρουσιάζεται επίσης και ως 
καθήκον  και  υποχρέωση:  ο  άνθρωπος  είναι  ο  ίδιος  υπεύθυνος  για  την  ανωριμότητά  του,  και  επομένως 
μπορούμε να υποθέσουμε πως θα καταστεί ικανός να ξεφύγει από την κατάσταση αυτή μόνο με μια αλλαγή  
που αυτός ο ίδιος θα δημιουργήσει μέσα του. «Να έχεις το θάρρος, την τόλμη, να γνωρίσεις»: ο Διαφωτισμός  
είναι μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι μετέχουν συλλογικά, αλλά ταυτόχρονα και μια πράξη θάρρους 
την οποία οφείλει κανείς να επιτελέσει προσωπικά.

Ο Kant, γράφει ο Foucault, εντοπίζει δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις, συγχρόνως πνευματικές και θεσμικές, 
κάτω από τις οποίες μπορεί η ανθρωπότητα να ξεφύγει από την ανωριμότητά της. Η πρώτη είναι ότι η περιοχή 

1 Ο μεγάλος εγκλεισμός, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, σελ. 129. (“Interview de Michel Foucault”, Dits et ecrits 1954-1988, τομ. 
IV: 1980-1988, σ. 688-696)

2 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός; (What is Enlightenment?), εκδ. Έρασμος.
3 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 9. 
4 Τι εννοεί ο  Kant με τον όρο «ανθρωπότητα» (Menschheit); Θα πρέπει να εννοήσουμε εδώ ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος 

εμπλέκεται  στη  διαδικασία  του  Διαφωτισμού;  Αποτελεί  δηλαδή  ο  Διαφωτισμός  μια  ιστορική μεταβολή  η  οποία  επηρεάζει  την 
πολιτική και κοινωνική ύπαρξη όλων των ανθρώπων, ή μήπως ο Διαφωτισμός συνεπάγεται μια μεταβολή η οποία επηρεάζει ό,τι  
συνιστά την ανθρωπινότητα των ανθρώπινων όντων; Τι είναι αυτή η μεταβολή τότε;
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της  υπακοής  και  η  περιοχή  της  χρήσης  του  Λόγου  πρέπει  να  διακρίνονται  πλήρως.  Χαρακτηρίζοντας  εν 
συντομία ο Kant την «ανωριμότητα» λέει: «μη συλλογίζεστε, μόνο να ακολουθείτε τις εντολές».5 Η ανθρωπότητα 
θα φτάσει στην ωριμότητα όταν δεν θα χρειάζεται πλέον να υπακούει  και όταν ειπωθεί στους ανθρώπους: 
«Υπακούετε, και θα είστε ικανοί να συλλογίζεστε».

Και  πάλι,  τι  εννοεί  ο  Kant εδώ;  Μιλάει  για  την  παλαιά  «ελευθερία  της  συνείδησης»,  το  δικαίωμα να 
συλλογίζεται κανείς όπως θέλει από τη στιγμή που υπακούει όπως οφείλει; Κατά τον Foucault, ο Kant εισάγει 
στο σημείο αυτό μια άλλη διάκριση: αυτή μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας χρήσης του Λόγου. Ο Λόγος 
πρέπει να είναι ελεύθερος κατά τη δημόσια χρήση του, και οφείλει να είναι πειθήνιος κατά την ιδιωτική χρήση 
του.  Αυτό  όμως,  παρατηρεί  ο  Foucault,  είναι  επί  της  ουσίας  «το  αντίθετο  απ’  ό,τι  συνήθως  ονομάζεται  
ελευθερία της συνείδησης». Τι συνιστά για τον Kant ιδιωτική χρήση του Λόγου; Ο άνθρωπος κάνει μια τέτοια 
χρήση του Λόγου όταν είναι «μέρος ενός μηχανισμού», δηλαδή όταν έχει κάποιο λειτούργημα να επιτελέσει 
στην κοινωνία: τοποθετημένος σε μια προκαθορισμένη θέση, οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες 
και να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς. 

«Ο Kant δεν ζητά από τους ανθρώπους να έχουν μια τυφλή και ανόητη υπακοή, αλλά να προσαρμόζουν τη  
χρήση που κάνουν του λόγου τους σ’ αυτές τις καθορισμένες συνθήκες ‘ και κατά συνέπεια ο Λόγος πρέπει να  
υπόκειται στους εν λόγω ιδιαίτερους σκοπούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εδώ οποιαδήποτε  
ελεύθερη χρήση του Λόγου».6 Όταν κάποιος συλλογίζεται ως έλλογο ον και όχι ως μέρος ενός μηχανισμού, όταν 
συλλογίζεται  ως  μέλος  της  έλλογης  ανθρωπότητας,  τότε  η  χρήση του  λόγου πρέπει  να είναι  δημόσια  και 
ελεύθερη. «Έτσι, γράφει ο Foucault, ο Διαφωτισμός δεν είναι απλώς η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα θα  
έβλεπαν να εξασφαλίζεται η δική τους προσωπική ελευθερία της σκέψης. Υπάρχει Διαφωτισμός όταν η καθολική,  
η ελεύθερη, και η δημόσια χρήση του Λόγου υπερτίθενται η μία της άλλης».7 

Με ποιον  τρόπο μπορεί  να διασφαλιστεί  η  δημόσια χρήση αυτού του Λόγου;  Εφόσον ο Διαφωτισμός 
θεωρείται ως υποχρέωση η οποία τίθεται στα άτομα, το πρόβλημα είναι ουσιαστικά πολιτικό. «Πώς η τόλμη να  
γνωρίσουμε μπορεί να υπάρξει ολοφάνερα, τη στιγμή που τα άτομα υπακούουν όσο το δυνατόν πιο πειθήνια;». Ο 
Kant θα προτείνει στον Φρειδερίκο ΙΙ ένα είδος συμβολαίου: ένα «συμβόλαιο του έλλογου δεσποτισμού με τον  
ελεύθερο Λόγο: η δημόσια και ελεύθερη χρήση του αυτόνομου Λόγου θα είναι η καλύτερη εγγύηση, οπωσδήποτε  
υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική αρχή στην οποία οφείλει κανείς να υπακούει βρίσκεται η ίδια σε συμφωνία με  
τον καθολικό Λόγο».8

Για τον Kant ο Διαφωτισμός είναι η στιγμή εκείνη κατά την οποία η ανθρωπότητα εμφανίζεται να θέτει σε 
χρήση  τον  δικό  της  Λόγο,  χωρίς  να  υπόκειται  η  ίδια  σε  καμία  εξουσία.  Είναι  ακριβώς  τη  στιγμή  αυτή  
παρατηρεί ο Foucault «που είναι αναγκαία η κριτική, αφού ο ρόλος της είναι να καθορίσει τους όρους κάτω από  
τους οποίους νομιμοποιείται η χρήση του Λόγου ώστε να προσδιορίσει τι μπορεί να γνωσθεί, τι πρέπει να γίνει,  
και τι πρέπει να ελπίζεται. Οι αθέμιτες χρήσεις του Λόγου είναι εκείνες που γεννούν τον δογματισμό και την  
ετερονομία, μαζί με την αυταπάτη ‘ από την άλλη μεριά, όταν η νόμιμη χρήση του Λόγου έχει πλήρως καθοριστεί  
στο επίπεδο των αρχών που την διέπουν, τότε μπορεί να εξασφαλιστεί η αυτονομία».9 

19.2 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ;
Τι κατονομάζει ο όρος «μοντερνισμός»; Μπορούμε να πούμε πως δεν αποτελεί τόσο μια ιστορική περίοδο, 

όσο μια «στάση»: έναν τρόπο αναφοράς στη σύγχρονη πραγματικότητα, μια εκούσια επιλογή, ένα τρόπο του 
σκέπτεσθαι, του συναισθάνεσθαι, του πράττειν, του συμπεριφέρεσθαι - κάτι που πάντως αυτοπροβάλλεται ως 
καθήκον.  Χωρίς  αμφιβολία,  σημειώνει  ο  Foucault,  «κάτι  περίπου  ανάλογο  με  αυτό  που  οι  Έλληνες  
αποκαλούσαν ήθος».

Συχνά, ο μοντερνισμός χαρακτηρίζεται ως συνείδηση της ασυνέχειας του χρόνου: ρήξη με την παράδοση, 
μια  αίσθηση  νεωτερικότητας.  Ο  Baudelaire παρατηρεί  ο  Foucault θα  ορίσει  τη  μοντερνικότητα  ως  «το 
εφήμερο, το φευγαλέο, το τυχαίο». «Ο μοντερνισμός δεν είναι ένα φαινόμενο ευαισθησίας στο φευγαλέο παρόν ‘  

5 Αυτή  είναι  για  τον  Kant η  μορφή  με  την  οποία  ασκούνται  συνήθως  η  στρατιωτική  πειθαρχία,  η  πολιτική  εξουσία  και  η  
θρησκευτική αυθεντία.

6 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 12.
7 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 13.
8 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 14.
9 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 14.
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είναι η βούληση να “ηρωοποιήσουμε” το παρόν».10 Η ηρωοποίηση βέβαια εδώ είναι ειρωνική: η μοντερνική 
στάση δεν θεωρεί την παρερχόμενη στιγμή ως ιερή με σκοπό να την διατηρήσει ή να την διαιωνίσει. Η υψηλή 
αξία του παρόντος είναι δεμένη με την προθυμία να το φανταστούμε διαφορετικά απ’ ό,τι είναι και να το  
μεταμορφώσουμε όχι καταστρέφοντάς το αλλά συλλαμβάνοντας μέσα του αυτό που πραγματικά είναι.

Η μοντερνικότητα για τον  Baudelaire είναι επιπρόσθετα λεει ο  Foucault και ένα είδος σχέσης το οποίο 
πρέπει κανείς να υιοθετήσει ως προς τον εαυτό του: ο μοντέρνος θεωρεί τον εαυτό του ως αντικείμενο μιας 
επίπονης επεξεργασίας. Είναι αυτό που ο Baudelaire αποκαλεί «δανδισμό»: ο «δανδής», μέσω ενός ιδιαίτερου 
ασκητισμού, με το σώμα του, τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματα και τα πάθη του, αυτή την ίδια την  
ύπαρξή του, δημιουργεί ένα έργο τέχνης. Ο μοντέρνος άνθρωπος έχει το καθήκον να παραγάγει τον εαυτό του ‘ 
δεν επιδιώκει να ανακαλύψει την κρυμμένη αλήθεια του, αλλά να επινοήσει τον εαυτό του.11 

19.3 ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ 
Το νήμα που μας συνδέει με τον Διαφωτισμό, είναι για τον  Foucault η διαρκής επανενεργοποίηση ενός 

«φιλοσοφικού ήθους το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως διαρκής κριτική της ιστορικής μας εποχής».12 
Κατά πρώτον, το ήθος αυτό συνεπάγεται την άρνηση αυτού που ο  Foucault αποκαλεί «εκβιασμό» του 

Διαφωτισμού. Ο Διαφωτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγχείρημα να συνδεθεί η πρόοδος της αλήθειας και η 
ιστορία της ελευθερίας με έναν δεσμό άμεσης σχέσης, και καθόρισε έναν συγκεκριμένο τρόπο του φιλοσοφείν. 
«Αλλά αυτό δεν σημαίνει, γράφει ο Foucault, ότι πρέπει κανείς να είναι “υπέρ” ή “εναντίον” του Διαφωτισμού.  
Σημαίνει  ακριβώς  ότι  πρέπει  κανείς  να  αρνείται  οτιδήποτε  θα  μπορούσε  να  εμφανιστεί  με  τη  μορφή  μιας  
απλουστευτικής και απολυταρχικής επιλογής: είτε αποδεχόμαστε τον Διαφωτισμό και παραμένουμε μέσα στην  
παράδοση  του  ορθολογισμού  του  […]  ‘  είτε  αλλιώς  ασκούμε  κριτική  στον  Διαφωτισμό  και  εν  συνεχεία  
προσπαθούμε να αποσπασθούμε από τις ορθολογικές αρχές του […]. Και δεν απελευθερωνόμαστε από αυτόν τον  
εκβιασμό εισάγοντας  “διαλεκτικές” αποχρώσεις  επιχειρώντας να καθορίσουμε  ποια  καλά και  κακά στοιχεία  
υπάρχουν μέσα στο Διαφωτισμό». Οι έρευνές μας «θα πρέπει να “προσανατολίζονται προς τα σύγχρονα όρια του  
αναγκαίου”,  δηλαδή  προς  το  τι  είναι  ή  δεν  είναι  πλέον  απαραίτητο  για  την  θέσμιση  του  εαυτού  μας  ως 
αυτόνομου υποκειμένου».13 

Δεύτερο σημείο:  Για τον  Foucault,  ο  Διαφωτισμός δεν θα πρέπει  να συγχέεται  με τον “ουμανισμό” - 
βρίσκονται μάλλον σε μια σχέση έντασης παρά ταυτότητας. Τα θέματα του ουμανισμού, τα οποία συνδέθηκαν 
με διάφορες αξιολογικές κρίσεις, παρουσίασαν ιστορικά μια μεγάλη ποικιλία ως προς το περιεχόμενο και ως 
προς  τις  αξίες  που συντήρησαν.14 Η ουμανιστική θεματική  είναι  καθεαυτή παραλλάσσουσα, εύκαμπτη και 
«εξαιρετικά  ασυνεπής  για  να  χρησιμεύσει  σαν  άξονας  στοχασμού».  «[…]  αυτό  που  ονομάστηκε  ουμανισμός  
χρειάστηκε πάντα να στηρίζεται σε ορισμένες συλλήψεις για τον άνθρωπο τις οποίες δανειζόταν από τη θρησκεία,  
την επιστήμη ή την πολιτική. Ο ουμανισμός χρησιμεύει για να χρωματίσει και να δικαιώσει τις συλλήψεις εκείνες  
για τον άνθρωπο στις οποίες, στο κάτω κάτω, ήταν αναγκασμένος να προσφεύγει». Η θεματική αυτή «μπορεί να 
αντικρουστεί από την αρχή μιας κριτικής και διαρκούς δημιουργίας του εαυτού μας μέσα στην αυτονομία μας».15

Το  φιλοσοφικό  ήθος το  οποίο  αναφέρει  ο  Foucault,  το  χαρακτηρίζει  ο  ίδιος  ως  «οριακή– στάση».  Η 
κριτική, συνίσταται στο αναλύειν και σκέπτεσθαι στα όρια. Το ερώτημα είναι τελικά: «σε ότι μας έχει δοθεί ως  
καθολικό, αναγκαίο, υποχρεωτικό, ποια θέση καταλαμβάνει το μοναδικό, το τυχαίο και το προϊόν αυθαίρετων  
καταναγκασμών;». Η άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι η κριτική δεν μπορεί πλέον να ασκείται «για την έρευνα 
τυπικών δομών με καθολική αξία, αλλά ως ιστορική διερεύνηση των γεγονότων τα οποία μας έχουν οδηγήσει στο  
να θεσμοθετήσουμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας ως υποκείμενο αυτού που πράττουμε,  
σκεπτόμαστε, λέμε». Με αυτή την έννοια η κριτική αυτή επίσης δεν είναι υπερβατική ‘ «είναι γενεαλογική στον  
σχεδιασμό της και αρχαιολογική στη μέθοδό της». Είναι αρχαιολογική με την έννοια ότι «δεν θα αναζητήσει την  

10 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 17.
11 Η αισθητική επεξεργασία του εγώ πάντως στον Baudelaire, δεν έχει κάποια θέση στην κοινωνία καθ’ εαυτή ή στο πολιτικό σώμα, 

παράγεται στον χώρο που ονομάζει «τέχνη».
12 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 20.
13 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 21.
14 Υπήρξαν στον 17ο αιώνα ένας ουμανισμός εναντίον του χριστιανισμού και της θρησκείας, και ένα άλλος, χριστιανικός, εναντίον 

του ασκητισμού ‘  υπήρξε ένας  ουμανισμός καχύποπτος  και  εχθρικός στην επιστήμη και  ένας  άλλος  που ήλπιζε  σ’  αυτήν -  «ο 
μαρξισμός, ο υπαρξισμός, ο περσοναλισμός ήταν και αυτοί ουμανισμοί».

15 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 22-23.
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εξακρίβωση των καθολικών δομών κάθε γνώσης ή κάθε πιθανής ηθικής δράσης, αλλά θα επιδιώξει να χειριστεί  
τις  στιγμές  του  λόγου  (discourse)  οι  οποίες  αρθρώνουν  αυτό  που  σκεπτόμαστε,  λέμε  και  πράττουμε,  ως  
πολλαπλότητα ιστορικών γεγονότων». Και θα είναι γενεαλογική με την έννοια ότι «δεν θα συναγάγει από τη  
μορφή αυτού που είμαστε εκείνο το οποίο είναι αδύνατο να πράξουμε και να γνωρίσουμε ‘ αλλά θα διαχωρίζει,  
από την ενδεχομενικότητα που μας έχει κάνει αυτό που είμαστε, την πιθανότητα να μην είμαστε, πράττουμε ή  
σκεπτόμαστε πλέον αυτό που είμαστε, πράττουμε ή σκεφτόμαστε».16 

Η ιστορικο-κριτική αυτή στάση ο Foucault θεωρεί πως πρέπει να είναι και «πειραματική»: θα πρέπει να 
ελεγχθεί από την σύγχρονη πραγματικότητα, για να συλλάβει τα σημεία εκείνα όπου η αλλαγή είναι δυνατή και 
να  καθορίσει  και  την  ακριβή  μορφή  που  η  αλλαγή  αυτή  θα  πρέπει  να  πάρει.  «Αυτό  σημαίνει,  γράφει  ο 
Foucault, ότι η ιστορική οντολογία του εαυτού μας πρέπει να απομακρυνθεί από όλα τα σχέδια που ισχυρίζονται 
ότι είναι καθολικά ή ριζοσπαστικά. Πράγματι, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι η προσπάθεια να ξεφύγουμε  
από το σύστημα της σύγχρονης πραγματικότητας έτσι ώστε να παραγάγουμε τα ολικά προγράμματα μιας άλλης  
κοινωνίας, ενός άλλου τρόπου σκέπτεσθαι, μιας άλλης κουλτούρας, μιας άλλης θέασης του κόσμου, έχει οδηγήσει  
μόνο  στην  επαναφορά  των  πλέον  επικίνδυνων  παραδόσεων».  Προτιμώ  λεει  ο  Foucault τους  πολύ 
συγκεκριμένους  μετασχηματισμούς που  αποδείχθηκαν  δυνατοί  κατά  τα  είκοσι  τελευταία  χρόνια  σε  έναν 
ορισμένο αριθμό περιοχών που αφορούν τους τρόπους μας να υπάρχουμε και να σκεπτόμαστε, τις σχέσεις προς 
την  εξουσία,  τις  σχέσεις  μεταξύ  των φύλων,  τον τρόπο με  τον  οποίο αντιλαμβανόμαστε  την τρέλα ή την 
αρρώστια  ‘ «προτιμώ  ακόμα  αυτούς  τους  μερικούς  μετασχηματισμούς  που  έχουν  γίνει  στο  συσχετισμό  της  
ιστορικής ανάλυσης και της πρακτικής στάσης, από τα προγράμματα για έναν καινούριο άνθρωπο που έχουν  
διατυπώσει τα χειρότερα πολιτικά συστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα».17 

Ωστόσο, νομιμοποιούμαστε να ρωτήσουμε: εάν περιοριστούμε σ’ αυτό τον τύπο της πάντοτε μερικής και 
τοπικής έρευνας, δεν διατρέχουμε το κίνδυνο να αφεθούμε να μας καθορίζουν γενικότερες δομές των οποίων 
δεν έχουμε συνείδηση και πάνω στις οποίες δεν μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο; Ο Foucault δεν πιστεύει πως 
μπορούμε να γνωρίσουμε τι μπορεί να συνιστά τα ιστορικά μας όρια.

Το φιλοσοφικό ήθος που αντιστοιχεί στην κριτική οντολογία του εαυτού μας είναι «μια ιστορικο-πρακτική  
δοκιμασία των ορίων τα οποία μπορούμε να υπερβούμε», «ένα έργο το οποίο εμείς οι ίδιοι εκτελούμε πάνω στους  
εαυτούς μας ως ελεύθερα όντα».18 Το εν λόγω έργο ενέχει «κινδύνους», ομοιογένεια, συστηματικότητα αλλά και 
γενικότητα.

Στην ιστορία  των δυτικών κοινωνιών  η απόκτηση ικανοτήτων και  ο  αγώνας  για  ελευθερία  αποτελούν 
μόνιμες  παραμέτρους.  Εντούτοις,  και  αυτό  είναι  ένα  πρώτο  σημείο,  οι  σχέσεις  ανάμεσα  στην  ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την ανάπτυξη της αυτονομίας δεν είναι απλές ‘ κατόρθωσαν να διαδώσουν σχέσεις εξουσίας σε 
μια σειρά από τεχνολογίες: πειθαρχικά συστήματα, διαδικασίες «εξομάλυνσης» (normalization) που ασκούνται 
εν ονόματι της κρατικής εξουσίας, απαιτήσεις των πληθυσμιακών στρωμάτων κλπ. «Πώς μπορεί,  ρωτάει ο 
Foucault, η ανάπτυξη των ικανοτήτων να αποσυνδεθεί από την ενίσχυση των σχέσεων εξουσίας;».19 

Δεύτερο σημείο: Οι εν λόγω ιστορικο-κριτικές αναλύσεις που προτείνει ο Foucault εμπεριέχουν τη μελέτη 
αυτών  που  ονομάζει  «πρακτικά  συστήματα»:  το,  ομοιογενές,  πεδίο  αναφοράς  εδώ,  είναι  οι  μορφές  της 
ορθολογικότητας που οργανώνουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δημιουργούν πράγματα, και η 
ελευθερία με την οποία οι άνθρωποι ενεργούν μέσα στα πρακτική συστήματα αντιδρώντας σε εκείνα που οι 
άλλοι πράττουν. 

Τρίτον, τα «πρακτικά συστήματα» προέρχονται από τρεις περιοχές: σχέσεις ελέγχου πάνω στα πράγματα, 
σχέσεις δράσεως επί των άλλων, σχέσεις με τον εαυτό μας. Οι άξονες της ανάλυσης είναι αυτός της γνώσης, ο 
άξονας  της  εξουσίας  και  ο  άξονας  της  ηθικής,  ενώ  τα  ερωτήματα  συστηματοποιούνται  ως  εξής:  «Πώς 
απαρτιζόμαστε ως υποκείμενα της ίδιας μας της γνώσης; Πώς απαρτιζόμαστε ως άτομα τα οποία ασκούν ή  
υπόκεινται σε σχέσεις εξουσίας; Πώς απαρτιζόμαστε ως ηθικά υποκείμενα των ίδιων μας των πράξεων;».20 

Τέλος, οι ιστορικο-κριτικές αναλύσεις στις οποίες αναφερόμαστε, ενώ στηρίζονται πάντα σε μια εποχή, σε 
ένα σώμα καθορισμένων πρακτικών και λόγων (discourses), έχουν ωστόσο τη γενικότητά τους με την έννοια 

16 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 24-25.
17 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 25. 
18 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 26.
19 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 27.
20 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 28.
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ότι συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα: σχέση πνευματικής ισορροπίας και τρέλας, αρρώστιας και 
υγείας, εγκλήματος και νόμου, σχέση των φύλων κλπ. Η μελέτη των τρόπων προβληματισμού, δηλαδή αυτού 
που  δεν  αποτελεί  ούτε  μια  ανθρωπολογική  σταθερά  ούτε  μια  χρονολογική  παραλλαγή  αλλά  ταυτόχρονα 
καθορίζει τα αντικείμενα, τους κανόνες δράσης και τους τρόπους σχέσης με τον εαυτό μας, «είναι κατ’ αυτή  
την έννοια  ο  δρόμος  προκειμένου  να  αναλυθούν ερωτήματα γενικής  σημασίας  στην  ιστορική  τους  μοναδική  
μορφή». 

Εν κατακλείδι, η κριτική οντολογία του εαυτού μας θα πρέπει να συλληφθεί ως «ένας φιλοσοφικός βίος στον 
οποίο η κριτική αυτού που είμαστε είναι συγχρόνως η ιστορική ανάλυση των ορίων που έχουν επιβληθεί πάνω  
μας και ένας πειραματισμός με την πιθανότητα να τα υπερβούμε».21

21 Michel Foucault: Τι είναι Διαφωτισμός, σελ. 29.
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