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2.  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΕΛΑ,  ΤΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ,  ΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι μορφές ορθολογικότητας οι οποίες κατά κύριο λόγο απασχολούν τον Foucault είναι εκείνες οι οποίες 
εφαρμόζονται από το ορθολογικό υποκείμενο στον εαυτό του: σε ποιες ιστορικές συνθήκες και διαμέσου ποιων 
μορφών ορθολογικότητας κατέστησε το ανθρώπινο υποκείμενο τον εαυτό του αντικείμενο πιθανής γνώσης; 
«Και εν τέλει  με ποιο τίμημα; Αυτή είναι η ερώτησή μου,  τονίζει, με ποιο αντίτιμο τα υποκείμενα μιλούν την  
αλήθεια του εαυτού τους;». Η κατασκευή του τρελού ως ολοκληρωτικά “άλλου” έλαβε χώρα στο σύνθετο 
πεδίο  της  ψυχιατρικής  με  την  εμπλοκή  πολλών  παραγόντων:  θεσμικά  παιχνίδια,  ταξικές  σχέσεις, 
επαγγελματικές  διαμάχες,  τροπικότητες  γνώσης...  «Πώς μπορεί  ποτέ  να  ειπωθεί  η  αλήθεια  του  αρρώστου  
υποκειμένου; Αυτή είναι η ουσία των δύο πρώτων μου βιβλίων». Πώς το υποκείμενο μιλά την αλήθεια του; – με 
ποιο αντίτιμο; Το ίδιο νήμα ξετυλίγεται στα υπόλοιπα έργα: για το ομιλούν υποκείμενο, το εργαζόμενο, το 
ζωντανό ον, το εγκληματικό και το υποκείμενο της σεξουαλικής απόλαυσης.

Η  ερώτηση  λοιπόν  διατυπώνεται  ως  εξής:  Ποιοι  είναι  οι  τρόποι  αντικειμενοποίησης  οι  οποίοι 
μετασχηματίζουν τα ανθρώπινα όντα σε «υποκείμενα»;

Υπάρχουν  καταρχήν  μέθοδοι  έρευνας  που  επιδιώκουν  να  καταλήξουν  στην  καταστατική  θέση  της 
επιστήμης:  αντικειμενοποίηση  του  ομιλούντος υποκειμένου  (γενική  γραμματική,  φιλολογία,  γλωσσολογία), 
αντικειμενοποίηση του  παραγωγικού υποκειμένου (οικονομία και ανάλυση του πλούτου), αντικειμενοποίηση 
που αφορά το ότι βρισκόμαστε  μέσα στη ζωή (φυσική ιστορία ή βιολογία).  Κατά δεύτερον, το υποκείμενο 
καθίσταται αντικείμενο μέσα από «διαιρετικές πρακτικές»: διαιρεμένο μέσα στον ίδιο του τον εαυτό ή από τους 
άλλους (διαχωρισμός του τρελού από τον “πνευματικά υγιή”, του “αρρώστου” από τον υγιή, του εγκληματία 
από το “ευάγωγο παιδί”). Τέλος, υπάρχει και μια ακόμη διεργασία: εκείνη με τον οποίο ένα ανθρώπινο ον  
μετασχηματίζεται  σε  υποκείμενο:  η  αναγνώριση,  για  παράδειγμα,  του  εαυτού  μας  ως  υποκειμένου  μιας 
“σεξουαλικότητας”.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 με τις πρώτες μελέτες του  
Foucault οι οποίες αφορούν τις σχέσεις της ιατρικής με την “ψυχο-παθολογία”.

2.1 “ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” ΚΑΙ “ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ” 
Κάτω από  ποιες  συνθήκες  μπορούμε  να  ομιλούμε  για  “αρρώστια”  στον  χώρο  της  ψυχολογίας;  Ποιες 

σχέσεις δύνανται να εγκαθιδρυθούν ανάμεσα σε δεδομένα της “ψυχοπαθολογίας” και σε εκείνα της οργανικής 
παθολογίας; 

Η μελέτη του Foucault Mental Illness and Psychology1 εμφανίστηκε ως ένα έργο μαρξιστικής επιρροής: 
σχηματικά,  εφόσον  ο  άνθρωπος  είναι  ένα  αλλοτριωμένο  ον,  οι  λεγόμενες  “επιστήμες  του  ανθρώπου”  με 
αντικείμενό τους αυτόν δεν μπορούν να παράγουν παρά να αποτελούν με ανάλογη έννοια “αλλοτριωμένες  
γνώσεις”.

Στο πρώτο μέρος ο Foucault δείχνει τον σεβασμό του για την φροϋδική ψυχαναλυτική θεωρία. Σύμφωνα 
πάντως με τον ίδιο οι μέθοδοι ανάλυσης που απαιτούνται είναι διαφορετικές: «μόνο χάρη σε ένα τέχνασμα της  

1 Γράφτηκε  το  1954  και  αναθεωρήθηκε  το  1962.  Πρώτη  έκδοση  του  βιβλίου  υπό  τον  τίτλο:  Διανοητική  ασθένεια  και  
Προσωπικότητα (Απρίλιος 1954). Μια συγκριτική αντιπαραβολή των δύο κειμένων γίνεται από τον P. Macherey στο: “Aux sources 
de l’ Histoire de la Folie: une rectification et ses limites”, Critique vol.471-72, pp. 753-774. 
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γλώσσας αποδίδεται το ίδιο νόημα στις “αρρώστιες του σώματος” και τις “αρρώστιες του νου”».2 Η διαλεκτική 
δηλαδή των σχέσεων του ατόμου με το περιβάλλον δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στις δύο περιπτώσεις.3 

Στο δεύτερο μέρος διακρίνουμε μια σημαντική αλλαγή. Εγκαταλείπεται το πλαίσιο της ψυχανάλυσης και η 
“τρέλα” αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή. Οι σχέσεις τότε, της ψυχικής αρρώστιας 
προς την ανθρώπινη γένεση, την ατομική ψυχολογική ιστορία και τις μορφές ύπαρξης κλπ. καθιστούν φανερό 
ότι οι ψυχολογικές διαστάσεις της ψυχικής αρρώστιας δεν μπορούν να θεωρηθούν “αυτόνομες”. Εν τούτοις εάν 
θέλουμε  να  αποφύγουμε  «μυθολογικές  ερμηνείες»,  όπως  μια  “εξέλιξη  των  ψυχολογικών  δομών”  ή  κάποια 
“θεωρία  των ενστίκτων”,  πρέπει  να  θεωρήσουμε  αυτές  τις  διαφορετικές  όψεις  της  ψυχικής  αρρώστιας  ως 
«οντολογικές μορφές». Μόνο δηλαδή  στην ιστορία θα ανακαλύψουμε το «μοναδικό συμπαγές a priori» από το 
οποίο αντλεί η ψυχική αρρώστια τα αναγκαία σχήματα και μορφές.4 

Στο συμπέρασμά του ο Foucault θα καταλήξει: η ψυχολογία δεν θα μπορέσει ποτέ να κυριαρχήσει πάνω 
στην  τρέλα,  ακριβώς  επειδή  η  ψυχολογία  πραγματώθηκε  στον  κόσμο  μας  μόνον  όταν  η  τρέλα  είχε  ήδη 
κυριαρχηθεί και αποκλειστεί από το δράμα ‘ και όταν επανεμφανίζεται (Nerval, Artaud, Nietzsche, Roussel), η 
ψυχολογία μένει άναυδη και βουβή μπροστά σε αυτή τη γλώσσα.5

2.2 ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΤΡΕΛΑ
Για τον “Λόγο” (...ταυτότητα-προς-εαυτόν) η “τρέλα” είναι το αρνητικό του Λόγου (απουσία ή άρνηση). Ο 

Foucault παρατηρεί ωστόσο: ο Λόγος, ο οποίος κατάγεται από μια διαίρεση μεταξύ του εαυτού του και του 
ετέρου του, δεν μπορεί να ανατρέξει μέχρι αυτήν την καταγωγή.6

Εάν η ιστορία υποδηλώνει την πραγματοποίηση κάποιου έργου και την μεταβίβαση λόγου φορτισμένου με 
σημασία, τότε η ιστορία της τρέλας, δηλώνει ο Foucault, «είναι η ιστορία της δυνατότητας να υπάρξει ιστορία». 

Στην πρώτη του εκτενή μελέτη με τίτλο Η ιστορία της τρέλας7 ο Foucault διερευνά τις ιστορικές συνθήκες 
εμφάνισης της διάκρισης μεταξύ λογικής και μη λογικής (ή τρέλας) ‘ μελετά τις συνθήκες που επέτρεψαν την  
ανάπτυξη των “επιστημών” της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, και παρουσιάζει την παρακμή του παλαιού 
καθεστώτος ιδρυματικού εγκλεισμού και την γένεση του ασύλου στα τέλη του 18ου αιώνα.

«Το καθοριστικό,  γράφει ο  Foucault, είναι η χειρονομία που  διαχώρισε την τρέλα, κι όχι η επιστήμη που  
καθιερώθηκε, όταν πια είχε συντελεστεί  ο διαχωρισμός κι όταν η τάξη είχε αποκατασταθεί. Και πρώτιστη σε  
σημασία είναι η τομή που καθιέρωσε την απόσταση ανάμεσα στη λογική και στη μη-λογική, γιατί, ολοφάνερα, από  
εδώ ξεκινάει η καταδυνάστευση που ασκεί η λογική πάνω στη μη-λογική, και που στόχο της έχει να της στερήσει  
κάθε αλήθεια που μπορεί να κλείνει σαν τρέλα, σαν παράπτωμα ή σαν αρρώστια».8 

Προς το τέλος του Μεσαίωνα και κατά την περίοδο της Αναγέννησης η τρέλα συνδεόταν με ιερές μορφές  
γνώσης οι  οποίες θεωρείτο πως παρέχουν ενοράσεις  γύρω από την ανθρώπινη κατάσταση. Την εποχή του 
Διαφωτισμού εμφανίζεται η διαφοροποίηση της “τρέλας” από τη λογική και η σύγχρονη συναφής επιστήμη 
είναι έτοιμη να αναδυθεί.9 Ο μονόλογος της λογικής θα επιβάλει τη σιωπή.10 Στόχος του Foucault: όπως λεει, η 
επιστροφή στον «βαθμό μηδέν της ιστορίας της τρέλας, τη στιγμή που είναι ακόμη εμπειρία αδιαφοροποίητη».11

2 M.  Foucault:  Mental Illness and Psychology.  Ελ. Έκδοση:  Ψυχική Αρρώστεια και Ψυχολογία, εκδ. Ελεύθερος Τύπος , 1988, 
σελ. 16.

3 Ψυχική Αρρώστεια και Ψυχολογία, εκδ. Ελεύθερος Τύπος , 1988, σελ. 20.
4 Ψυχική Αρρώστεια και Ψυχολογία, εκδ. Ελεύθερος Τύπος , 1988, σελ. 106.
5 Ψυχική Αρρώστεια και Ψυχολογία, εκδ. Ελεύθερος Τύπος , 1988, σελ.108.
6 Το άφατο, το ανείπωτο και ανέκφραστο στις συνθήκες του Λόγου…Το ζήτημα για τους επικριτές του Foucault είναι: πώς να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της “επιτελεστικής αντίφασης”, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατη η κριτική στον Λόγο παρά μόνο 
με τα μέσα του ίδιου του Λόγου. Σχετικά με τη συζήτηση των Foucault και Derrida για το “cogito” και την τρέλα βλπ. Τρέλα και  
φιλοσοφία, εκδ. Ολκός 1998. Επίσης το κείμενο “M. Foucault, J. Derrida: cogito και Ιστορία της τρέλας” στο Μ. Καραχάλιος: Έριδες  
μεταφιλοσοφίας, εκδ. Πλέθρον 2001, σελ. 33 έως 49. 

7 Πρώτη έκδοση το 1961. Επανέκδοση τροποποιημένη το 1972. Ελληνική μετάφραση του γαλλικού πρωτοτύπου Histoire de la 
jolie, a l’age classique (Plon 1964): Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975.

8 Michel Foucault: Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 5-6.
9 Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση «η σύγκρουση του ανθρώπου με την τρέλα ήταν μια σύγκρουση δραματική, η οποία  

τον έφερνε αντιμέτωπο με τις μυστικές δυνάμεις του κόσμου. [...]  Στην εποχή μας, η τρέλα φιμώνεται μέσα στη μακαριότητα μιας  
επιστημονικής γνώσης που την αναλύει τόσο υπερβολικά, ώστε στο τέλος την ξεχνάει». (Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 
1975, σελ. 8). 

10 Βλπ. Η ιστορία της τρέλας, Εισαγωγή, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 5-8. 
11 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 5. 
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Κατά τον Μεσαίωνα λοιπόν οι λεπροί αποκλείονται από την υπόλοιπη κοινότητα έγκλειστοι μέσα σε ειδικά 
ιδρύματα  (λεπροκομεία).12 Οι  δομές  αυτές  διαχωρισμού και  αποκλεισμού  θα  διατηρηθούν  σε  λανθάνουσα 
κατάσταση μέσα στον δυτικό πολιτισμό για να ενεργοποιηθούν ξανά αργότερα, στην διάρκεια του 17ου και 
18ου  αιώνα,  την  "Εποχή  της  Λογικής".13 Το  1656  ιδρύεται  το  Γενικό  Νοσοκομείο του  Παρισιού  ενώ 
δημιουργούνται  παράλληλα και μεγάλοι οίκοι εγκλεισμού.14 Τα Γενικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν ιατρικά 
ιδρύματα  αλλά  τμήμα  ενός  συστήματος  διοικητικής  επιτήρησης  για  την  αποκατάσταση  της  κοινωνικής 
ευταξίας. Μέσα σε αυτά στοιβάζονται άνεργοι, φτωχοί, εγκληματίες, "οι διεφθαρμένοι, οι έκλυτοι πατέρες, οι  
άσωτοι υιοί, οι βλάσφημοι, οι ακόλαστοι", οι "παράφρονες", οι "φρενοβλαβείς". 

Φαινομενικά,  σκοπός  των  ιδρυμάτων  αυτών  ήταν  να  περιορίσουν  την  επαιτεία  και  την  ανεργία  '  οι 
έγκλειστοι όφειλαν να εργάζονται για να συνεισφέρουν στην ευημερία του συνόλου. Εντούτοις, η πρακτική του 
εγκλεισμού, υποστηρίζει ο  Foucault, και η ώθηση στην εργασία δεν είχαν αποκλειστικώς οικονομικά αίτια. 
Τον εγκλεισμό υποβαστάζει μια ηθική αντίληψη η οποία αντιτίθεται  κυρίως στην απειθαρχία,  στην "ηθική 
παραλυσία" ' η εργασία θεωρείται η  κατάλληλη πρακτική μέσω της οποίας δύναται να επιτευχθεί μια ηθική 
αναμόρφωση. Μέσα σε αυτούς τους χώρους καταναγκαστικών έργων, δίπλα στους υπόλοιπους έγκλειστους οι 
τρελοί  θα  ξεχωρίσουν  '  όντας  ανίκανοι  να  ακολουθήσουν  τους  εσωτερικούς  ρυθμούς  ζωής,  ανίκανοι  να 
εργαστούν, θα πρέπει να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς. 

 Στην περίοδο της Αναγέννησης η τρέλα «ήταν πανταχού παρούσα και μέτοχη σε κάθε εμπειρία,  με τις  
εικόνες  της  ή  τους  κινδύνους  της».  Στην  κλασική  εποχή  την  δείχνουν,  αλλά  «πίσω  από  τα  κάγκελα»... 
φρουρούμενη  από μια  λογική  που δεν  έχει  πια  καμία  συγγένεια  μαζί  της  και  «που δεν  πρέπει  να  νιώθει  
διακυβευμένη εξαιτίας  της  υπερβολικής τους  ομοιότητας».15 Ο εγκλεισμός  του 17ου αιώνα θα  επιβάλει  την 
“εργατικότητα”, μια ηθική ενάρετης διαγωγής και φιλοπονίας, θα επιφέρει την αστυνόμευση της αλητείας, της 
έκλυσης  και  της  ανεργίας.  Σ'  αυτό  το  πλαίσιο  οι  τρελοί  προσβάλουν  την  δημόσια  ευπρέπεια  και  θα 
διαχωριστούν από τις άλλες "μη λογικές" ομάδες. Αν και έγκλειστοι οι παράφρονες επιδεικνύονται: θεωρούνται 
σχεδόν ως μέλη ενός άλλου είδους, ανθρώπινα όντα χωρίς λογική, πλάσματα με αχαλίνωτο ζωώδη χαρακτήρα. 
Η παιδαγωγική  λοιπόν που θα  εφαρμοστεί  πάνω τους,  με  πειθαρχικά  μέτρα  θα  επιδιώξει  να δαμάσει  την 
ελεύθερη ζωώδη πλευρά της τρέλας.

Τον 18ο αιώνα, τα ιδρύματα εγκλεισμού αρχίζουν να προκαλούν ανησυχία και φόβο. Η φυλακισμένη στα 
πρώην λεπροκομεία μη-λογική θα συνδεθεί με ιδέες μόλυνσης και αρρώστιας. Στο όριο μεταξύ ηθικής και  
ιατρικής, οι πυρετοί, οι αρρώστιες και ο μολυσμένος αέρας των οίκων εγκλεισμού, ο φόβος της διαφθοράς, η  
αντίληψη που ήθελε τους κατοίκους  τους εκτεθειμένους  σε αναθυμιάσεις,  στη "σήψη και  τη μόλυνση" θα 
σηματοδοτήσει τη σύνδεση των εννοιών της μη-λογικής και της αρρώστιας. «Πολύ πριν ακόμη διατυπωθεί, 
γράφει ο Foucault, το πρόβλημα του να μάθουμε σε ποιόν βαθμό ο παραλογισμός είναι παθολογικός, είχε κιόλας  
σχηματιστεί, μέσα στον χώρο της εγκάθειρξης [...], ένα κράμα καμωμένο από τη φρίκη του παραλογισμού και από  
τις παλιές ιδεοληψίες για τη λέπρα». Μέσα στη ζοφερή αυτή ατμόσφαιρα αποσύνθεσης θα κάνει την εμφάνισή 
της η μορφή του γιατρού. «Ο homo medicus δεν κλήθηκε στον κόσμο της εγκάθειρξης για να παίξει το ρόλο  
διαιτητή, για να κάνει τη μοιρασιά και να διαχωρίσει τι ήταν έγκλημα και τι τρέλα, τι ήταν κακό και τι αρρώστια,  
αλλά μάλλον σαν φύλακας, για να προστατέψει τους άλλους από τον διάχυτο κίνδυνο που αποπνέανε οι τοίχοι της  
εγκάθειρξης».16 

Την «ιατρικοποίηση της τρέλας»,  δεν θα πρέπει  να την εκλάβουμε,  υποστηρίζει  ο  Foucault,  ως  μια 
ένδειξη  “προόδου”  στην  κατανόηση  των  συμπτωμάτων  '  αντιπροσωπεύει  μάλλον  μια  "παράξενη 
οπισθοδρόμηση"  παρά  μια  βελτίωση  της  γνώσης.  Δεν  έχουμε  δηλαδή  να  κάνουμε  εδώ  με  ένα  κίνημα 
αναμόρφωσης, αλλά με μια προσπάθεια εξαγνισμού των ιδρυμάτων για να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης των 
πόλεων.   Ο μετασχηματισμός  της  κατανόησης της  τρέλας  και  η  απο-ενοχοποίηση των τρελών δεν μπορεί 
επομένως να αποδοθεί σε ανθρωπισμό. Οι επικρίσεις κατά του εγκλεισμού τον 18ο αιώνα αφορούσαν λιγότερο 

12 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 9-12. 
13 «Ο “λογικευμένος άνθρωπος” σαν τρόπο ύπαρξης υιοθετεί την άρνηση: διαλέγει την δυσπιστία, αναλώνεται στην αμφιβολία,  

περιφρονεί κάθε υπέρβαση, καταδικάζει το σώμα και τη ζωή γιατί φοβάται τους κραδασμούς της, κριτικάρει τη λογική – που ωστόσο  
αυτός επινόησε κι όλα αυτά από φόβο μη δει τον άνθρωπο να ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού» (F. Chatelet) (Η ιστορία της τρέλας, 
σημείωση 1, κεφ. 2ο). 

14 Βλπ. Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, κεφ. “Η μεγάλη εγκάθειρξη”, κυρίως σελ. 44-63. 
15 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 87.
16 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 204.

3



την ίδια  την  πρακτική  αυτή  και  περισσότερο τις  διαμαρτυρίες  των υπόλοιπων έγκλειστων  για  τις  πιθανές  
επιδράσεις αυτής της συγκατοίκησης. Ο στόχος δεν ήταν η απελευθέρωση των τρελών ' με μια αντίθετη κίνηση 
μάλιστα η τρέλα συνδέθηκε ακόμη στενότερα με την εγκάθειρξη.

Η ανάδυση μιας υποτιθέμενης "ανθρωπιστικής φροντίδας" και αγωγής για τους τρελούς έχει παραδοσιακά 
συνδεθεί με τα ονόματα των Pinel και Tuke.17 Η γένεση του ασύλου την περίοδο αυτή θεωρείται σύμπτωμα 
ιατρο-επιστημονικής προόδου. Όμως για τον  Foucault το συμπέρασμα αυτό είναι αβάσιμο: αυτό που στην 
πραγματικότητα λαμβάνει χώρα την εποχή εκείνη δεν είναι η απελευθέρωση των τρελών από την εξουσία,  
αλλά μάλλον ο εκ νέου ορισμός τους ως υποκειμένων εξουσίας και αντικειμένων γνώσης μέσα στο άσυλο.    

Οι Pinel και Tuke, κατήργησαν τον κτηνώδη σωματικό περιορισμό, για να εφαρμόσουν στη θέση του μια 
σειρά μορφών ελέγχου, τιμωριών όπου κρινόταν απαραίτητο, και τυποποιημένων δραστηριοτήτων που στόχο 
είχαν την επιβολή και εν τέλει εσωτερίκευση συγκεκριμένων ηθικών αξιών και κωδίκων συμπεριφοράς. Τα 
μέτρα  αποσκοπούσαν  στην  αυτοσυγκράτηση  μέσω  της  εργασίας  και  της  παρατήρησης  ‘  στόχευαν  στον 
περιορισμό  της  τρέλας  μέσω  ενός  συστήματος  «ανταμοιβής  και  τιμωρίας,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  
λειτουργία του οποίου ήταν η συνεργασία και η υποταγή των ψυχοπαθών». Περνάμε, σύμφωνα με τον Foucault, 
από «έναν κόσμο της αποδοκιμασίας σε ένα σύμπαν της Κρίσης» ' μια ψυχολογία της τρέλας αναδύεται μέσα 
από ένα βλέμμα που την παρατηρεί και την κρίνει από τις πράξεις της. «Η τρέλα υπάρχει πια μόνο σαν κάτι  
θεατό» ' το πλησίασμα που καθιερώνεται μέσα στο άσυλο «δεν είναι διόλου του είδους που θα επιτρέψει την  
αμοιβαιότητα: είναι απλά γειτόνεμα με το βλέμμα που επιτηρεί, που κατασκοπεύει, που πλησιάζει για να βλέπει  
καλύτερα.  Η επιστήμη των διανοητικών παθήσεων,  έτσι  όπως διαμορφωνόταν στα άσυλα,  δεν  μπορούσε  να  
ανήκει παρά στην τάξη της παρατήρησης και της ταξινόμησης».18 

Μέσα από το δίδυμο επομένως των τεχνολογιών επιτήρησης και κρίσης αναδύεται ανάμεσα στους φύλακες 
και  τους  ασθενείς  η  μορφή  ενός  φορέα  λογικής  και  όχι  σωματικής  καταπίεσης:  αυτή  του  "επόπτη"  και  
αργότερα του "ψυχιάτρου". Η παρέμβαση του γιατρού αρχικά δεν προϋπέθετε καν την κατοχή ειδικών ιατρικών 
ικανοτήτων ή σχετικών αντικειμενικών γνώσεων ' το εξουσιαστικό κύρος του γιατρού απέρρεε μάλλον από 
χαρακτηριστικά ενός "σοφού" ή "ενάρετου". Δεν πρόκειται λοιπόν για την είσοδο, στο άσυλο, της ιατρικής 
επιστήμης αλλά μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας. Η ψυχιατρική πρακτική του γιατρού δεν οδηγούσε στην 
θεραπεία μέσα από την ιατρική γνώση - βάση της θεραπευτικής δύναμης ήταν το ηθικό του κύρος: «Πατέρας 
και Κριτής, Οικογένεια και Νόμος ' η ιατρική πρακτική του για πολύ καιρό δεν ήταν τίποτε άλλο πέρα από ένα  
συμπλήρωμα στα παλιά λατρευτικά έθιμα της Τάξης, της Εξουσίας και της Τιμωρίας».19 Έτσι, η θεραπευτική 
εξουσία του γιατρού πήγαζε ουσιαστικά από τις δομές και τις αξίες της αστικής εξουσίας. 

Ο Foucault θεωρεί πως η πηγή και η φύση της ψυχιατρικής εξουσίας του γιατρού έχουν συγκαλυφθεί από 
τις νόρμες του θετικισμού.20 Η αντικειμενικότητα των γνώσεων και της πρακτικής της ψυχιατρικής, γράφει, 
"δεν ήταν τίποτε άλλο από μια «αντικειμενοποίηση" μαγικού χαρακτήρα, που μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο  
με  τη  συνενοχή  του  ίδιου  του  ασθενούς  κι  επίσης  μόνον  εφόσον  ξεκινούσε  από  μια  διάφανη  και  ξεκάθαρη  
ηθικολογική πρακτική, που όμως βαθμιαία ξεχάστηκε γιατί αντικαταστάθηκε από τον μύθο της επιστημονικής  
αντικειμενικότητας, που επέβαλε το θετικιστικό πνεύμα. [...] Αυτό που ονομάζουμε ψυχιατρική πρακτική δεν είναι  
παρά μια ηθική τακτική, σύγχρονη με το τέλος του 18ου αιώνα, [...]».21

Τη σημασία της ιατρικής θα εξετάσει  ο  Foucault διεξοδικά στη μελέτη του  Naissance de la clinique. 
Πρόκειται για μια "αρχαιολογία της ιατρικής αντίληψης", της οποίας η μέθοδος διαφέρει από το έργο για την 
τρέλα.22

2.3 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ο  όρος  "αρχαιολογία"  που  συνοδεύει  τις  έρευνες  του  Foucault παραπέμπει,  όπως  θα  δούμε  και 

αναλυτικότερα παρακάτω, σε ένα βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης από τις συμβατικές ιστορικές έρευνες: εστιάζει 
17 Βλπ. γενικά Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 235-267.
18 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 242-3.
19 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 262.
20 βλπ. και Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σημείωση 12, κεφ. 3ο.
21 Η ιστορία της τρέλας, εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 1975, σελ. 265. Μετά την αποκρυστάλλωση αυτή της σχέσης γιατρού - ασθενή, ο  

Freud θα αντικαταστήσει την τεχνική της σιωπής και της παρατήρησης με εκείνη της εξομολόγησης.
22 βλπ. και Barry Smart: Michel Foucault. Tavistock, London 1984, κεφ. 1: "Major themes and issues", σελ. 18-46.
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όχι στην ιστορία των ιδεών αλλά στις συνθήκες εκείνες  μέσα από τις οποίες ένα υποκείμενο (ο τρελός,  ο  
άρρωστος,  ο  εγκληματίας  κλπ.)  καθίσταται  πιθανό  αντικείμενο  γνώσης.  Στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  μιας 
κατανόησης,  μιας  "ιστορίας  του  παρόντος",  μέσα  από  την  ανάλυση  των  συνθηκών  δυνατότητας  που 
χαρακτηρίζουν ενδογενώς τη διαμόρφωση των "ανθρωπιστικών επιστημών". 

Η ιατρική αποτελεί τον "πρώτο επιστημονικό λόγο που αφορά το άτομο" ' στο πλαίσιο του ιατρικού λόγου το 
άτομο γίνεται για πρώτη φορά ένα "αντικείμενο θετικής γνώσης" ‘ ο άνθρωπος για πρώτη φορά συλλαμβάνεται 
ταυτόχρονα ως υποκείμενο και αντικείμενο γνώσης. Ένα πρόσθετο τεκμήριο της σημασίας της ιατρικής και 
των επιστημών της ζωής για τον σχηματισμό των επιστημών του ανθρώπου, είναι ασφαλώς η εφαρμογή από τις  
τελευταίες της διάκρισης φυσιολογικού – παθολογικού στις αναλύσεις τους, η οποία έχει ακριβώς τις ρίζες της 
στην ιατρική.

2.3.1 Το Σώμα ως Αντικείμενο Ιατρικής Εξέτασης
Στο βιβλίο του Naissance de la clinique 23 ο Foucault αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα του 

ατόμου μετατράπηκε σε αντικείμενο επιστημονικής ιατρικής εξέτασης και ανάλυσης. Στις σελίδες του έργου 
αυτού γίνεται συχνά χρήση του όρου "δομή", αλλά οι δομές τις οποίες επιδιώκει να αποκαλύψει ο Foucault δεν 
είναι καθολικά και άχρονα χαρακτηριστικά, είναι οι "ιστορικές [...]συνθήκες δυνατότητας της ιατρικής εμπειρίας  
στη σύγχρονη εποχή". Αναλύονται εδώ το πεδίο της ιατρικής εμπειρίας και γνώσης κατά την κλασική εποχή, τα 
αντικείμενα και οι τρόποι άσκησης της ιατρικής τεχνικής, και περαιτέρω η μεταβολή όλων αυτών στα τέλη του 
18ου αιώνα όπου κυριολεκτικά μεταμορφώνονται οι σχέσεις μέσα στο πεδίο της ιατρικής ανάμεσα στο "ορατό 
και το αόρατο", ανάμεσα "στο τι δηλώνεται και τι παραμένει υπόρρητο".

Στην  ιατρική  του  18ου  αιώνα  λοιπόν  οι  παθήσεις  κατατάσσονται  σύμφωνα  με  ένα  σύστημα  χωρικής 
ταξινόμησης,  σύστημα  που  είναι  εντελώς  διαφορετικό  από  αυτό  που  διέπει  τη  σύγχρονη  κατανόηση  των 
ασθενειών και των νοσημάτων. Την περίοδο του 18 ου αιώνα η ιατρική δίνει στη νόσο "μια οργάνωση, την  
κατατάσσει ιεραρχικά σε οικογένειες, γένη και είδη". Σε αυτό το σύστημα γνώσης, το ανθρώπινο σώμα αποτελεί 
τον χώρο μέσα στον οποίο μπορεί να εντοπιστεί η νόσος: Η ταξινομική ιατρική, η ιατρική των ειδών, για να 
συγκεντρώσει γνώσεις για την πάθηση πρέπει να αφαιρέσει από την εικόνα τον ασθενή ' αυτός είναι μόνο ένα 
εξωτερικό γεγονός, ένας χώρος που καταλαμβάνεται από τη νόσο. «[...]  το βλέμμα του γιατρού κατευθύνεται  
αρχικά όχι προς το απτό σώμα, προς εκείνο το ορατό όλο, τη θετική πληρότητα που έχει απέναντί του - τον  
ασθενή  -  αλλά  προς [...]  τα  διαγνωστικά  σημεία  που  διαφοροποιούν  μια  ασθένεια  από  μια  άλλη,  που  
διαφοροποιούν το αληθές από το εσφαλμένο [...]».24 Ο ασθενής εδώ αποτελεί μια "μορφή διαταραχής" στον 
βαθμό  που  τα  χαρακτηριστικά  του  (ηλικίας  για  παράδειγμα,  ή  τρόπου  ζωής  κλπ.)  θα  μπορούσαν  να  
διαστρεβλώσουν τα συμπτώματα που κανονικά συνδέονται με μια συγκεκριμένη νόσο.

Το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί τον Foucault είναι η μετάλλαξη των μορφών ιατρικής αντίληψης από 
την "ταξινομική" σε μια "ιατρική των συμπτωμάτων", και τελικά σε μια "ιατρική των ιστών" ή μια "ανατομο-
κλινική ιατρική". Ποιες συνθήκες επομένως κατέστησαν δυνατή την ανάδυση στα τέλη του 18ου αιώνα, της 
σύγχρονης ιατρικής; Η ίδια η ιατρική επιστήμη περιέγραψε την ιστορία της ως μια σταθερή “πρόοδο” προς μια  
μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, κατανόηση και ακρίβεια, ως μια αναζήτηση της "αλήθειας" για τις παθήσεις και 
τα νοσήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της παθολογικής ανατομίας θεωρείται πως κατέστη δυνατή τότε 
μόλις η ιατρική, αγνοώντας την ηθική και θρησκευτική αντίσταση, προχώρησε στην ανατομία των πτωμάτων. 
Ο  Foucault υποστηρίζει πως αυτή η ιστορία είναι ψευδής, αποτελεί απλώς και μόνον "μια εκ των υστέρων  
δικαίωση".  Η  ανάδυση  της  παθολογικής  ανατομίας  δεν  παρεμποδίστηκε  από  θρησκευτικές  ή  ηθικές 
αντιδράσεις, αλλά οφείλεται στο ότι η συνήθης πρακτική της κλινικής ιατρικής ήταν "ξένη προς τη διερεύνηση  
βουβών, άχρονων σωμάτων", δηλαδή προς την ανατομία. Η επιβράδυνση δηλαδή δεν οφείλεται στην αδράνεια 
των  παλαιών  πεποιθήσεων  αλλά  στην  ασυμβατότητα  κλινικής  και  ανατομίας,  στο  γεγονός  ότι  «η  γνώση 
(connaissance) με τη μορφή της ανατομο-κλινικής ιατρικής δεν διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο και με τους  
ίδιους κανόνες όπως στην απλή κλινική».25 Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο μορφές ιατρικής σκέψης αφορά 
την ίδια την αντίληψη του θανάτου. 

23 Πρώτη γαλλική έκδοση 1963.  Αγγλική μετάφραση: Michel  Foucault, The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical  
Perception, Routledge 2003.

24 The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception, Routledge 2003, σελ. 8.
25 The Birth of the Clinic, Routledge 2003, σελ. 137.
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Για την ταξινομική ιατρική του 18ου αιώνα, ο θάνατος αποτελούσε όχι μόνο το τέλος της ζωής αλλά και το 
τέλος της ασθένειας, το όριο και την αλήθεια της. Αντιθέτως, στην ανατομο-κλινική ιατρική ο θάνατος παρείχε 
το σημείο εκείνο θεώρησης από το οποίο ήταν δυνατή η εξέταση της ζωής και της αρρώστιας, των οργανικών 
εξαρτήσεων και των παθολογικών αλληλουχιών. Ο μετασχηματισμός της αντίληψης του θανάτου από ένα όριο 
σε ένα αναλυτικό σημείο θεώρησης, κατέστησε δυνατή, γράφει ο Foucault, "τη μεγάλη τομή στην ιστορία της  
δυτικής ιατρικής" και  την εμφάνιση της ανατομο-κλινικής  θεώρησης.  Λόγω επομένως μιας μεταβολής στις 
"μορφές ορατότητας", στις σχέσεις ακριβώς ανάμεσα στη θέαση και τη γνώση, θα καταστεί δυνατό να αναδυθεί 
μια νέα μορφή ιατρικής γνώσης. Η ορατότητα του θανάτου θα αποτελέσει το θεμέλιο της αναδόμησης της ίδιας 
της έννοιας της ασθένειας. Ο Bichat θα ελευθερώσει την ιατρική από το φόβο του θανάτου: “ανοίξτε μερικά 
πτώματα: θα δείτε αμέσως να εξαφανίζεται το σκοτάδι που μόνο η παρατήρηση μπορούσε να διαλύσει” γράφει 
στη  Γενική  Ανατομία  (προλεγόμενα,  σελ.  xcix).  Η  ζωντανή  νύχτα  διαλύεται  με  τη  λάμψη  του  θανάτου, 
παρατηρεί ο Foucault.26 

«Ο δυτικός άνθρωπος κατόρθωσε να ορίσει τον εαυτό του στα ίδια του τα μάτια ως ένα αντικείμενο της  
επιστήμης, [...] έδωσε στον εαυτό του [...] μια έλλογη ύπαρξη, και αυτό κατέστη δυνατόν μόνο μέσα στον χώρο  
που δημιουργήθηκε από την ίδια την εξάλειψη του ανθρώπου: από την εμπειρία της μη-Λογικής γεννήθηκε η  
ψυχολογία, η ίδια η δυνατότητα ύπαρξης της ψυχολογίας ' από την ενσωμάτωση του θανάτου στην ιατρική σκέψη  
γεννιέται μια ιατρική που ορίζεται ως επιστήμη του ατόμου».27

Τον 18ο αιώνα με έναν τρόπο η ασθένεια θεωρούνταν ταυτόχρονα "φύση και αντι-φύση" ' η θέση της μέσα 
στη ζωή δεν είχε εννοιολογηθεί επιστημονικά. Στον 19ο αιώνα η σχέση ασθένειας - ζωής αρχίζει να γίνεται  
αντιληπτή  με  βάση  τη  νέα  θεώρηση  του  θανάτου  και  από  εκείνη  τη  στιγμή  γίνεται δυνατός «ο  χωρικός 
εντοπισμός και η εξατομίκευση της ασθένειας».28 Από τις περιπτώσεις λοιπόν και την ταξινόμηση περνάμε στις 
ατομικότητες: η νόσος γίνεται αντιληπτή με τη μορφή της ατομικότητας.

2.3.1.1 Η μετάβαση στο ιατρικό νοσοκομείο

Η ιδέα ότι το νοσοκομείο μπορεί και πρέπει να αποτελεί εργαλείο που αποσκοπεί στην ίαση του αρρώστου 
εμφανίζεται,  σύμφωνα με τον  Foucault,  γύρω στο 1760, χάρη σε μια νέα πρακτική:  την επίσκεψη και  τη 
συστηματική και συγκριτική παρατήρηση των νοσοκομειακών χώρων. Οι εμπειρικές έρευνες που έλαβαν χώρα 
την περίοδο αυτή είχαν ως στόχο να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης ή ανοικοδόμησης,  όμως 
γενικά το νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζεται ως απλή αρχιτεκτονική μορφή, παρά ως ένα σύνθετο σύνολο το 
οποίο ασκεί δράση πάνω στις ασθένειες και μπορεί να τις επιδεινώνει, να τις πολλαπλασιάζει ή αντιθέτως να τις 
κάνει να υποχωρούν.29

Οι έρευνες αυτές δεν παρείχαν εν τέλει πολλές λεπτομέρειες γύρω από την εξωτερική όψη του κτιρίου ή τη 
γενική δομή του.  Ήταν περιγραφές λειτουργικές:  αριθμός  αρρώστων, σχέση αριθμού ασθενών και  κλινών, 
ωφέλιμος  χώρος  του  ιδρύματος,  μέγεθος  και  ύψος  θαλάμων,  ποσότητα  αέρα  ανά  άρρωστο,  ποσοστά 
θνησιμότητας και ίασης… Έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν σχέσεις ανάμεσα σε παθολογικά φαινόμενα και 
ιδιαίτερες  συνθήκες  του  κάθε  συγκροτήματος.  Μελετήθηκαν  οι  διαδρομές,  οι  μεταφορές,  οι  κινήσεις  στο 
εσωτερικό των νοσοκομείων. Υπήρχαν άραγε παράγοντες εσωτερικοί σχετικοί με τη νοσοκομειακή δομή και 
τον  καταμερισμό  των  αρρώστων,  την  κατάσταση  των  θαλάμων,  την  κατανομή  τους,  τη  μεταφορά  των 
ακαθάρτων που εξηγούσαν την κατάσταση μέσα στα ιδρύματα;

Οι  συντάκτες  των  περιγραφών αυτών  δεν  ήταν ωστόσο αρχιτέκτονες.  Την  εποχή εκείνη,  παρατηρεί  ο 
Foucault, εμφανίζεται ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης του νοσοκομείου: θεωρείται πλέον ως ένας μηχανισμός 
ο  οποίος  οφείλει  να  θεραπεύει,  και  για  να  το  κάνει  αυτό  πρέπει  πρώτα  να  διορθώσει  τα  παθολογικά  
αποτελέσματα που μπορεί να παράγει. Πριν από τον 18ο αιώνα το νοσοκομείο δεν θεωρούνταν μέσο ίασης, δεν 
ήταν θεσμός ιατρικός και η ιατρική δεν ήταν νοσοκομειακό επάγγελμα. Το νοσοκομείο, όπως δείχνει η ιστορία  

26 The Birth of the Clinic, Routledge 2003, σελ. 180.
27 The Birth of the Clinic, Routledge 2003, σελ. 197.
28 The Birth of the Clinic, Routledge 2003, σελ. 159.
29 Ο Foucault έδωσε μια διάλεξη (εκφωνήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “κοινωνικής ιατρικής”) στο Κρατικό Πανεπιστήμιο 

του Rio de Janeiro τον Οκτώβριο του 1974. Το κείμενο είχε τον τίτλο “L’ incorporation de l’hopital dans la technologie moderne” 
(αφιέρωμα “Masses  et  Politique”  του Hermes 2,  Paris 1988) -  βλπ.  Πειθαρχία και γνώση (τοπικά α΄  1994)  εκδ.  ΕΜΕΑ [επ.]  Ι. 
Σολομών, Γ. Κουζέλης: “Η ενσωμάτωση του νοσοκομείου στη σύγχρονη τεχνολογία”.
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της μέριμνας για τον άρρωστο στη Δύση, από τον μεσαίωνα μέχρι τον 18ο αιώνα ήταν κατά βάση ίδρυμα 
αρωγής των φτωχών,  και  ταυτόχρονα θεσμός διαχωρισμού και  αποκλεισμού:  «ο φτωχός,  ως φτωχός,  είχε  
ανάγκη αρωγής ‘ ως άρρωστος, ήταν φορέας ασθενειών και υπήρχε κίνδυνος να τις μεταδώσει. Με δύο λόγια,  
ήταν επικίνδυνος». Επομένως, έως τον 18ο αιώνα, «ο ιδεώδης ανθρώπινος τύπος του νοσοκομείου δεν ήταν ο  
άρρωστος,  εκείνος  που  χρειαζόταν  νοσηλεία,  μα  ο  φτωχός,  που  ήταν  ήδη  ετοιμοθάνατος».  Το  νοσοκομείο 
θεωρούνταν τόπος όπου πήγαινε κανείς για να πεθάνει ‘ το νοσοκομειακό προσωπικό (κληρικοί ή λαϊκοί) «δεν 
φρόντιζε τον άρρωστο παρά για να πετύχει εντελώς διαφορετικά τη σωτηρία του», επιτελούσε έργο ευσπλαχνίας. 
Συνεπώς, το ίδρυμα χρησίμευε για την σωτηρία της ψυχής του φτωχού.  «Το “Γενικό Νοσοκομείο”,  τόπος  
περιορισμού όπου συνευρίσκονταν και αναμειγνύονταν άρρωστοι, τρελοί, πόρνες κλπ., εξακολουθεί στα μέσα του  
17ου αιώνα να είναι είδος μεικτού εργαλείου αποκλεισμού, αρωγής και πνευματικής μεταστροφής, που αγνοεί την  
ιατρική λειτουργία».

Η ιατρική  πρακτική  την εποχή εκείνη  δεν  προοριζόταν να  γίνει  νοσοκομειακή ιατρική.  Η μεσαιωνική 
ιατρική έως και τον 17ο και 18ο αιώνα ήταν βαθιά ατομικιστική και η νοσοκομειακή εμπειρία δεν αποτελούσε 
μέρος  της  κανονικής  εκπαίδευσης  του  γιατρού.  Ο  γιατρός  όφειλε  να  παρατηρεί  τον  άρρωστο  μόλις 
εμφανίζονταν τα πρώτα συμπτώματα, ώστε να προσδιορίσει τη στιγμή που έμελλε να συμβεί η κρίση, η στιγμή 
δηλαδή «κατά την  οποία  έρχονταν  αντιμέτωπες  μέσα  στο  άρρωστο η  υγιής  φύση  του  και  το  κακό που  τον  
έπληττε». Η θεραπεία έπαιρνε τη μορφή μάχης, η οποία δεν μπορούσε να διεξαχθεί παρά μόνο μέσα από μιαν 
ατομική σχέση ανάμεσα στον γιατρό και τον άρρωστο. Δεν υπήρχε λοιπόν την εποχή εκείνη καμία συλλογή 
παρατηρήσεων μέσα σε ένα νοσοκομείο για την αποτύπωση των γενικών χαρακτηριστικών μιας αρρώστιας.

Η «ιατρικοποίηση» του νοσοκομείου σύμφωνα με τον Foucault, ήλθε, όχι μετά από την αναζήτηση μιας 
θετικής δράσης του νοσοκομείου πάνω στο άρρωστο, αλλά ως εξάλειψη των αρνητικών αποτελεσμάτων του 
νοσοκομείου ‘ το νοσοκομείο αποτελούσε μόνιμη εστία οικονομικής και κοινωνικής αταξίας. Οι πρώτες λοιπόν 
«μεταρρυθμίσεις» αφορούν τον έλεγχο λαθρεμπορίου και την οικονομική αταξία καθώς και την καραντίνα 
επιδημικών ασθενειών σε ναυτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία. Την περίοδο εκείνη οι οικονομικοί κανόνες 
γίνονται αυστηρότεροι και η «αξία» του ατόμου, η εκπαίδευση και οι δεξιότητές του, αποκτούν υψηλότερη 
τιμή.

Στα στρατιωτικά νοσοκομεία δημιουργούνται συγκεκριμένες ανάγκες: οι άνδρες έπρεπε να επιτηρούνται 
ώστε να αποτρέπονται από τη λιποταξία γιατί είχαν εκπαιδευτεί με υψηλό κόστος, έπρεπε να περιθάλπονται 
ώστε να μην πεθαίνουν από αρρώστιες και τέλος έπρεπε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να προσποιούνται τους 
αρρώστους απλώς για να παραμείνουν στο θάλαμο. Ως συνέπεια όλων αυτών εφαρμόζεται μια διοικητική και 
πολιτική αναδιοργάνωση, ένα νέο είδος ελέγχου. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν βασίστηκε σε μια ιατρική τεχνική 
αλλά στην πειθαρχία.   

Τον  17ο και  18ο αιώνα  η  πειθαρχική  εξουσία  τελειοποιείται  και  γίνεται  νέα  τεχνική  διαχείρισης/ 
διακυβέρνησης των ανθρώπων: αναδύεται μια τέχνη ανάλυσης και κατανομής των ανθρώπων μέσα στο χώρο – 
ο χώρος εξατομικεύεται και επιτρέπει την ταξινόμηση των ατόμων και τους συνδυασμούς ‘ η πειθαρχία θα 
κατευθύνει  τον  έλεγχό  της  όχι  στα  αποτελέσματα  των  πράξεων  αλλά  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτές 
αναπτύσσονται. Ως τεχνική εξουσίας η πειθαρχία κατ’ αρχή, συνεπάγεται αδιάλειπτη και μόνιμη επιτήρηση ‘ 
κατά  δεύτερον  υποθέτει  την  ύπαρξη  μόνιμου  αρχείου:  λεπτομερείς  πληροφορίες,  αναφορές  γεγονότων, 
πειθαρχικά παραπτώματα... Η εξουσία της εξατομίκευσης θα έχει θεμελιακό της εργαλείο την εξέταση: μια 
μόνιμη, ταξινομητική επιτήρηση που επιτρέπει τον καταμερισμό των ατόμων, την αποτίμηση της κατάστασή 
τους, την οροθέτησή τους, την χρησιμοποίησή τους.

Η εισαγωγή πειθαρχικών μηχανισμών μέσα στο χώρο του νοσοκομείου θα επιτρέψει την ιατρικοποίησή του: 
οικονομικοί λόγοι, η αυξανόμενη αξία του ατόμου, η επιθυμία αποτροπής επιδημιών εξηγούν τον πειθαρχικό 
έλεγχο στα νοσοκομεία. Το ότι όμως η ίδια η πειθαρχία αυτή αποκτά ιατρικό χαρακτήρα, το «ότι η πειθαρχική 
εξουσία ανατίθεται στον γιατρό, οφείλεται πια σε μια μεταβολή της ιατρικής γνώσης».

Στο «επιστημικό-επιστημολογικό σύστημα» του 18ου αιώνα, αναφέρει ο  Foucault, το πρότυπο κατανόησης 
των  ασθενειών  είναι  η  βοτανική,  η  ταξινόμηση  του  Λινναίου.  Οι  ασθένειες  αντιμετωπίζονται  ως  φυσικά 
φαινόμενα  και  υπακούουν  στους  δικούς  τους  νόμους:  «όπως  στα  φυτά,  έτσι  και  στις  ασθένειες  υπάρχουν  
διάφορα  είδη,  παρατηρήσιμα  χαρακτηριστικά,  τύποι  εξέλιξης.  Η  ασθένεια  είναι  φύση,  μια  φύση  όμως  που  
οφείλεται στην ιδιαίτερη δράση του περιβάλλοντος πάνω στο άτομο». Η θεραπεία δεν στοχεύει να προσβάλει την 
ασθένεια  αυτή  καθ’  εαυτή,  αλλά  προσανατολίζεται  προς  τον  περιβάλλοντα  χώρο:  τον  αέρα,  το  νερό,  τη 
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θερμοκρασία,  τον  τρόπο ζωής,  τη  διατροφή κλπ.  Ώστε  λοιπόν «τις  απαρχές  του  ιατρικού  νοσοκομείου  τις  
συναντάμε εκεί όπου αρθρώνονται οι δύο αυτές διαδικασίες, δηλαδή η μετατόπιση της ιατρικής παρέμβασης και η  
εφαρμογή της πειθαρχίας στον νοσοκομειακό χώρο».

Εάν η γέννηση του ιατρικού νοσοκομείου προέκυψε από τις τεχνικές της πειθαρχικής εξουσίας και την 
ιατρική της παρέμβασης στο περιβάλλον,  τα διάφορα χαρακτηριστικά του θεσμού αυτού μπορούν τότε να 
γίνουν κατανοητά: 

- Η τοποθεσία και η εσωτερική κατανομή του χώρου οφείλουν να συμμορφώνονται με τον υγειονομικό 
έλεγχο της πόλης και να καθορίζονται με μια «ιατρική του αστικού χώρου». Κατά δεύτερον, εφόσον θεωρείτο 
πως το περιβάλλον επιδρά στους αρρώστους,  έπρεπε να δημιουργηθεί  γύρω από κάθε ασθενή ένας μικρός 
εξατομικευμένος,  ιδιαίτερος  χώρος  ο  οποίος  θα  μπορούσε  να  παραλλάζει  ανάλογα με  τον  έγκλειστο,  την 
αρρώστια και την εξέλιξή της. Για τον λόγο αυτό καταργείται το κρεβάτι-υπνωτήριο στο οποίο καμιά φορά 
στοιβάζονταν έως και  έξι  άτομα,  και  τα κρεβάτια  γίνονται  ατομικά.  Τρίτον,  το περιβάλλον γύρω από τον 
άρρωστο πρέπει να είναι μεταβλητό, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας, η ανανέωση και  
διοχέτευση του αέρα σε έναν μόνο ασθενή κλπ.

Από  τα  προαναφερθέντα  στοιχεία  συνάγεται  πως  η  δομή  του  νοσοκομείου,  η  αρχιτεκτονική  του 
μετατρέπεται την εποχή εκείνη σε εργαλείο νοσοκομειακής θεραπείας.

- Έως τα μέσα του 18ου αιώνα την εξουσία στο εσωτερικό του νοσοκομείου την ασκεί το θρησκευτικό 
(σπάνια το λαϊκό) προσωπικό το οποίο επιφορτίζεται με την καθημερινή ζωή, την διατροφή και την σωτηρία 
των εγκλείστων. Από τη στιγμή που το νοσοκομείο γίνεται εργαλείο θεραπείας και η κατανομή του χώρου μέσο 
ίασης, την κύρια ευθύνη αναλαμβάνει ο γιατρός και η μορφή του μοναστηριού εξοβελίζεται. Οι επισκέψεις 
στους  αρρώστους  αυξάνονται  και  θεσπίζονται  νέοι  κανονισμοί.30 Θεσμοθετείται  με  τον  τρόπο  αυτό  ο 
«νοσοκομειακός γιατρός».     

- Οργανώνεται μόνιμο και πλήρες σύστημα κατάστιχων όπου καταχωρούνται όλα τα γεγονότα. Στον καρπό 
του  ασθενή  δένεται  ένα  βραχιόλι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  διάκρισή  του.  Στο  πάνω μέρος  του  κρεβατιού 
αναρτιέται κάρτα όπου γράφεται το όνομα και η ασθένεια. Η γραμματεία του νοσοκομείου συγκεντρώνει όλες 
τις  πληροφορίες:  κατάστιχο εσόδων-εξόδων, οι διαγνώσεις  ανά άρρωστο, οι θεραπείες,  τα φάρμακα και οι 
συνταγές ‘ οι εντολές του γιατρού. Η συλλογή όλων αυτών των εγγράφων σε συνδυασμό με την υποχρέωση 
των γιατρών σε αντιπαραβολή των εμπειριών τους με τα βιβλία τους ανά τακτά διαστήματα, θα μετατρέψουν 
το νοσοκομείο σε χώρο παραγωγής ιατρικής γνώσης. Τα μεγάλα κλασικά εγχειρίδια ιατρικής αντικαθίστανται 
από μια ενεργό καθημερινή γνώση που παράγεται εσωτερικά στο νοσοκομείο.31

Με την  εφαρμογή της  πειθαρχίας  στο  νοσοκομειακό  χώρο εκκινεί  η  πορεία  προς  μια  “εξατομικευτική  
ιατρική”.  Το  άτομο,  παρατηρούμενο,  επιτηρούμενο  και  νοσηλευόμενο,  αναδεικνύεται  σε  αντικείμενο  της 
ιατρικής γνώσης και πρακτικής.

Δέκα χρόνια έπειτα από την αρχαιολογική έρευνα για την συγκρότηση της κλινικής ιατρικής, στις διαλέξεις 
του έτους 1973-1974 (“Psychiatric Power”) στο College de France, ο Foucault, παράλληλα με την εξέταση της 
θέσης του τρελού και του ψυχίατρου στο περιβάλλον του ασύλου, θα περιγράψει τον ρόλο γενικότερα του 
νοσοκομείου και του γιατρού μέσα σε αυτό.32 Το νοσοκομείο του 18ου αιώνα όπως είδαμε είναι ένας χώρος 
όπου η «αληθινή ασθένεια ανθίζει», έρχεται στο προσκήνιο, φανερώνεται. Ο άρρωστος, εάν αφεθεί ελεύθερος 
σπίτι του, στο οικογενειακό περιβάλλον, με τις συνήθειες, τις προκαταλήψεις και τις ψευδαισθήσεις του, είναι  
μοιραίο να προσβληθεί από ένα είδος ασαφούς “μη φυσικής” αρρώστιας, μια μίξη διαφόρων ασθενειών, ένα 
κώλυμα επί της ουσίας το οποίο τελικά εμποδίζει την αληθή αρρώστια να παραχθεί στην αυθεντικότητα της 
φύσης της. Ο ρόλος του νοσοκομείου θα είναι,  αποκαθαίροντας τις παρασιτικές και παρεκκλίνουσες αυτές 
μορφές,  όχι  απλώς να φέρει  στην επιφάνεια  την νόσο όπως ήταν,  αλλά να την παράγει  στην μέχρι  τώρα  
εσώκλειστη και αποκλεισμένη αλήθεια της: η ιδιόμορφη φύση της, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της, η ειδική 
εξέλιξή της μέσα από την επίδραση του νοσοκομειακού χώρου θα μπορέσουν να πραγματωθούν.

30 Θεσμοθετούνται νυχτερινές επισκέψεις, ορίζεται για κάθε μία από αυτές η χρονική διάρκεια, ορίζεται “εφημερεύον γιατρός” 
που παραμένει ημέρα και νύχτα για να επιληφθεί έκτακτων περιστατικών.

31 Τα ιδρύματα αυτά μετατρέπονται σταδιακά σε χώρους ιατρικής εκπαίδευσης. Την περίοδο αυτή θα κάνουν την εμφάνισή τους  
οι “κλινικές”. 

32 “Psychiatric Power”, Lectures at College de France 1973-1974, [ed.] A.I. Davidson, Palgrave Macmillan 2006. 
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Επομένως το νοσοκομείο του 18ου αιώνα υποτίθεται πως δημιουργούσε τις συνθήκες που θα επιτρέπανε 
στην  αλήθεια  της  αρρώστιας  να  έρθει  στο  φως.  Ένας  χώρος  παρατήρησης,  επίδειξης,  αλλά  και  επίσης 
κάθαρσης και δοκιμών. Ένας «βοτανικός χώρος για την παρατήρηση των ειδών, ένα ακόμη-αλχημικό μέρος για  
την επεξεργασία των παθολογικών ουσιών».        

Λόγω  ακριβώς  της  αμφισημίας  του  ρόλου  του  νοσοκομείου,  η  πρακτική  και  η  σκέψη  των  γιατρών 
διαπερνάται από μια σειρά αμφιβολιών και προβλημάτων: Σε τι συνίσταται τελικά η θεραπεία; Σημαίνει να 
απωθήσεις, να οδηγήσεις την αρρώστια στην μη-ύπαρξη; Αλλά εάν η θεραπεία θέλει να είναι ορθολογική και 
να βασίζεται στην αλήθεια δεν θα έπρεπε να αφήσει κανείς την ασθένεια να αναπτυχθεί; Πότε πρέπει κάποιος 
να επέμβει  και  με  ποιο τρόπο;  Πρέπει  να παρέμβει  εν τέλει;  Πρέπει  να δράσει  έτσι  ώστε η αρρώστια να 
εξελιχθεί ή να σταματήσει; Πρέπει να την ελαττώσει ή να την οδηγήσει στο τέρμα της;

Έπειτα,  δεύτερον,  υπάρχουν  ασθένειες  και  μεταβολές  ασθενειών,  αμιγείς  και  νοθευμένες,  απλές  και 
σύνθετες  αρρώστιες.  Υπάρχει  μήπως  μόνο  μια  σε  τελική  ανάλυση  ασθένεια  της  οποίας  όλες  οι  άλλες 
αποτελούν ποικίλες μορφές, ή μήπως πρέπει να συλληφθούν ως μη ανάγωγες κατηγορίες; 

Τέλος, τι είναι μια φυσιολογική ασθένεια; Τι είναι μια αρρώστια που ακολουθεί την πορεία της; Κάποια 
που καταλήγει στον θάνατο, ή εκείνη η οποία θεραπεύεται αυθορμήτως όταν πλέον η εξέλιξή της έχει φθάσει 
στο τέλος της;

Η βιολογία του Pasteur θα απλοποιήσει και θα δώσει απαντήσεις σε πολλά προβλήματα προσδιορίζοντας 
τον φορέα της νόσου και εντοπίζοντάς τον ως έναν μοναδιαίο οργανισμό. Το νοσοκομείο θα μετατραπεί σε 
χώρο διάγνωσης, κλινικής ταυτοποίησης, άμεσης επέμβασης ενάντια στις επιθέσεις των μικροβίων. Μια «εθνο-
επιστημολογία» του ιατρικού προσωπικού θα μας έδειχνε,  υποστηρίζει ο  Foucault,  τις σοβαρές μεταβολές 
στον ρόλο του γιατρού: πλέον, όχι μόνο ο γιατρός δεν χρειάζεται να είναι ο παραγωγός της ασθένειας “στην 
αλήθεια της”, αλλά αποδεικνύεται ότι μέσα στην γενική άγνοια, είχε καταστήσει χιλιάδες φορές τον εαυτό του 
ανα-παραγωγό, φορέα της μόλυνσης.

Με μια έννοια λοιπόν ο Pasteur καταφέρει ένα σοβαρό ναρκισσιστικό πλήγμα στους γιατρούς της εποχής: 
ψηλαφώντας  τα  κορμιά  των  ασθενών  τα  χέρια  τους  αντί  να  αποκαλύψουν  την  αλήθεια  της  αρρώστιας 
μεταδίδουν τη νόσο. Τώρα γίνεται φανερό πως το ίδιο το σώμα του γιατρού και το κατακλυσμένο από ασθενείς 
νοσοκομείο είναι εκείνα που παράγουν την πραγματικότητα της ασθένειας...  

Επιστρέφοντας στην μετάβαση από την ταξινομική περιπτωσιολογία στην αντίληψη των ατομικοτήτων,  
πρέπει  να  σημειώσουμε  πως  για  τον  Foucault η  γενική  εμπειρία  της  ατομικότητας  στο  σύγχρονο  δυτικό 
πολιτισμό συνδέεται αναπόσπαστα με το πεπερασμένο (η ιδέα του θανάτου) και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση των “ανθρωπιστικών” λεγόμενων επιστημών: η εισαγωγή δηλαδή του ατόμου στην ιατρική 
γνώση προετοίμασε εν μέρει και το ανθρωπολογικό έδαφος για την εμφάνιση των τελευταίων.

Γενικότερα,  συνθήκη  ύπαρξης  των  ανθρωπιστικών  επιστημών  είναι  η  συγκρότηση  του  ανθρώπου  σε 
αντικείμενο (θετικής) γνώσης. Η αρχαιολογική ανάλυση των συνθηκών που κατέστησαν δυνατή την ανάδυση 
των επιστημών αυτών διενεργείται από τον Foucault στο Le Mots et le Choses (Οι Λέξεις και τα Πράγματα).

2.4 TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ “ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”
Όπως είναι γνωστό ο  Sartre είχε υποδεχθεί το  Le Mots et le Choses ως «ομοβροντία της αστικής τάξης  

εναντίον  του  Marx»...33 Ανεξάρτητα  από  την  άρνηση  του  Foucault να  χαρακτηρίσει  την  έρευνά  του  ως 
ανήκουσα στο ρεύμα του δομισμού,  για πιο λόγο ο στρουκτουραλισμός προκάλεσε τόσο έντονο θυμό και 
εχθρότητα; 

Ο  στρουκτουραλισμός  δεν  ήταν  καν  όπως  λεει  ο  Foucault μια  γαλλική  επινόηση:  οι  απαρχές  του 
βρίσκονται  στην  Σοβιετική  Ένωση  και  την  Κεντρική  Ευρώπη  της  δεκαετίας  του  1920:  γλωσσολογία, 

33 O Foucault με αφορμή τη δήλωση αυτή του  Sartre, θα ειρωνευτεί: η καημένη η μπουρζουαζία! εάν είχε χρειαστεί εμένα 
απαντά ο Foucault, ως “οχυρό”, θα είχε χάσει την εξουσία πολύ καιρό πριν... Στο κομμουνιστικό κόμμα βέβαια, όπου βρέθηκε για  
δυο χρόνια σχεδόν ο  Foucault,  όπως θυμάται  και  ανακαλεί  σε συνέντευξή του το 1969, ο Sartre  αποκαλούνταν επίσης ως ...ο  
τελευταίος προμαχώνας του αστικού ιμπεριαλισμού, ο τελευταίος λίθος του οικοδομήματος! (“Foucault Responds to Sartre”, Radio 
interview published in La Quinzaine Litteraire 46, March 1-15 1969. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, 
[ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 54).
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μυθολογία,  φολκλόρ  -  όλη  αυτή  η  πολιτισμική  έκρηξη  θα  σαρωθεί  από  τη  σταλινική  δύναμη  ‘  ο 
στρουκτουραλισμός, «υπήρξε το μεγάλο πολιτιστικό θύμα του σταλινισμού».34

Δεν  το  θεωρώ  τόσο  παράλογο,  λεει  ο  Foucault να  θεωρήσει  κανείς  ότι  η  μαρξική  οικονομία  –  οι 
θεμελιώδεις έννοιες και οι γενικοί κανόνες αυτού του λόγου – ανήκει σε έναν τύπο “σχηματισμού λόγου” που 
πρώτη φορά πήρε το περίγραμμά του στην εποχή του  D.  Ricardo. Ο  Foucault παραδέχεται ότι η μικρή σε 
έκταση αναφορά του στο Οι Λέξεις και τα Πράγματα στον Marx, υπήρξε μιας μορφής αντίδραση ενάντια σε 
μια «αγιογραφική θριαμβολογία» περί της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας: ο μαρξικός οικονομικός λόγος 
μοιράζεται την Επιστήμη (episteme)35 των κριτηρίων σχηματισμού επιστημονικού λόγου του 19ου αιώνα ‘ «Το 
να πεις κάτι τέτοιο, διαμαρτύρεται ο Foucault, δεν είναι τερατωδία».36

Όταν οι λεγόμενες “επιστήμες του ανθρώπου” κάνουν την εμφάνισή τους, την επιδίωξη ακριβώς να τεθεί η  
“γνώση  (connaissance)  του  ανθρώπου”  στην  υπηρεσία  μιας  υποτιθέμενης  απελευθέρωσής  του  από  τις 
αλλοτριώσεις  και  τους  καθορισμούς  τους  οποίους  δεν  ορίζει  ο  ίδιος,  ο  Foucault την  χαρακτηρίζει 
«εσχατολογικό μύθο του 19ου αιώνα»: ενώ “ο άνθρωπος” γίνεται πιθανό αντικείμενο της γνώσης (savoir), η 
“ανθρώπινη φύση”, η “ανθρώπινη ουσία” δεν ανακαλύπτονται ποτέ. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος διερευνάται 
στα βάθη του, τόσο αυτός εξαφανίζεται...

Η «εξαφάνιση του ανθρώπου» δεν σημαίνει ότι οι επιστήμες του ανθρώπου θα εκλείψουν37 ‘ σημαίνει πως 
θα  αναπτυχθούν  σε  έναν  ορίζοντα  ο  οποίος  δεν  ορίζεται  πλέον  από  τον  ανθρωπισμό.  «Ο  άνθρωπος 
εξαφανίζεται στην φιλοσοφία, όχι ως αντικείμενο της γνώσης (savoir) αλλά ως υποκείμενο της ελευθερίας και της  
ύπαρξης». Ο άνθρωπος του 19ου αιώνα, ως υποκείμενο της δικής του συνείδησης και δικής του ελευθερίας, 
αποτέλεσε  ένα  είδος  αντίστοιχης  εικόνας  του  θεού:  ένας  θεός  ενσαρκωμένος  στην  ανθρωπότητα.  Όταν  ο 
Nietzsche ανακοίνωσε  τον  θάνατο  του  θεού,  την  ίδια  στιγμή  διακήρυσσε  τον  θάνατο  αυτού  του  θεϊκού 
ανθρώπου που ονειρευόταν ο 19ος αιώνας. Η νιτσεϊκή προφητεία της έλευσης του ‘υπεράνθρωπου’, δεν σήμαινε 
τον ερχομό ενός ανθρώπου όμοιου με τον θεό, αλλά την έλευση ενός ανθρώπου ο οποίος αντιθέτως δεν θα έχει 
πλέον καμία σχέση με τον θεό την εικόνα του οποίου εξακολουθούσε να φέρει.38

Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα πώς φθάνουμε στο κύριο επίδικο αυτής της αρχαιολογίας.

2.4.1 Εγκαθίδρυση της Τάξης. Οι Επιστήμες του Ανθρώπου
Τι σημαίνει η δήλωση πως ο άνθρωπος είναι μια «επινόηση», μια εφεύρεση;…
Στο  Le Mots et le Choses39, ο  Foucault ασχολείται με τους κανόνες οργάνωσης και μορφοποίησης που 

δομούν  και  διαφοροποιούν  μεταξύ  τους  τους  τρόπους  νόησης.  Σημασία  δίνεται  λιγότερη  στις  θεσμικές  ή 
κοινωνικές  σχέσεις,  στις  σχέσεις  εκτός  λόγου  με  τις  οποίες  μπορούν  να  συνδεθούν  συγκεκριμένες  δομές 

34 Michel  Foucault:  Remarks  on  Marx,  editions  Semiotext(e)  1991,  σελ.  87.  Στην  περίοδο  της  απο-σταλινοποίησης,  στην 
ανατολική Ευρώπη πολλοί διανοούμενοι στηρίχθηκαν σε αυτό το επαναστατικό για την εποχή ρεύμα. Στη Γαλλία οι αντηχήσεις  
μάλλον έμοιαζαν απειλητικές για τον κατεστημένο παραδοσιακό μαρξιστικό πολιτισμό: «μια αριστερή κουλτούρα η οποία δεν ήταν  
μαρξιστική ήταν έτοιμη να εμφανισθεί». Το ερώτημα εκείνη την εποχή παρέμενε λεει ο Foucault το εξής: σε ποιο βαθμό είναι δυνατό 
να συσταθούν τρόποι σκέψης και ανάλυσης οι οποίοι δεν θα ήταν ανορθολογικοί, δεν θα έρχονταν από τη δεξιά και ακόμη δεν θα  
ήταν  αναγώγιμοι  στον  μαρξιστικό  δογματισμό  του  διαλεκτικού  υλισμού;  (Remarks on Marx,  σελ.  90,  94-95.  Για  τον 
στρουκτουραλισμό, και τις Λέξεις και τα Πράγματα, αναλυτικότερα βλπ. σελίδες 84 έως 113). 

35 Η “episteme” αποτελεί  όλες τις  σχέσεις εκείνες οι  οποίες αναπτύχθηκαν μεταξύ ποικίλων τομέων των επιστημών σε μια  
δεδομένη εποχή (epoch).

36 Ο ίδιος θυμάται πως το Οι Λέξεις και τα Πράγματα, δέχθηκε χιονοστιβάδα επικρίσεων (ο ίδιος έλαβε ακόμη και προσβλητικά 
γράμματα)  μέσα  σε  ένα  γενικό  περιβάλλον  όπως  το  χαρακτηρίζει  «υπερ-μαρξιστικό»  (generalized “hyper-marxicization”,βλπ. 
Remarks on Marx, σελ.107). 

37 Σχετικά με την ανακοίνωση της «εξαφάνισης του ανθρώπου», τον θάνατο του Υποκειμένου, ίσως πρέπει να αναγνωρίσουμε 
την «γέννηση ενός κόσμου όπου το υποκείμενο δεν είναι ένα αλλά διασπασμένο, δεν είναι κυρίαρχο αλλά εξαρτώμενο, δεν αποτελεί  
απόλυτη αρχική αιτία αλλά λειτουργία ακατάπαυστα μεταβαλλόμενη». (“The Birth of a World”, interview published in Les Monde des  
Livres, May 1969. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 
67).

38 “Foucault Responds to Sartre”,  Radio interview published in La Quinzaine Litteraire 46,  March 1-15 1969.  Βρίσκεται στο 
Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 52-53.

39 Michel Foucault: Οι Λέξεις και τα Πράγματα: Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου , (2η εκδ.) Γνώση, Αθήνα 1993, 
(γαλλική εκδ:  Le Mots et  le  Choses: Une archeologie des  sciences  humaines.  Στην αγγλική γλώσσα:  The Order of  Things:  An  
Archeology of the Human Sciences).
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γνώσης,  και  περισσότερη στους  κανόνες  και  τις  συνάφειες  που αποτελούν εσωτερικά στοιχεία του λόγου. 
Ζητούμενο:  είναι οι  νόμοι και  οι κανόνες  σχηματισμού των συστημάτων σκέψης μέσα στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες.

Η κινέζικη εγκυκλοπαίδεια του Borges φαίνεται πως ταράζει όλες τις τακτοποιημένες ήρεμες επιφάνειες και 
επίπεδα, όλα «όσα σωφρονίζουν για λογαριασμό μας,  γράφει ο Foucault, την δαψίλεια των όντων», κάνοντας 
έτσι να ταλαντεύεται η «χιλιόχρονη πρακτική μας του Ίδιου και του Άλλου». Η συγκεκριμένη ταξινόμηση του 
Borges μας φανερώνει το όριο της δικής μας σκέψης: αδυνατούμε  να σκεφτούμε αυτό το πράγμα! Ο κοινός 
χώρος των συναντήσεων έχει εδώ καταστραφεί. «Το ακατόρθωτο δεν είναι η γειτνίαση των πραγμάτων, είναι το  
ίδιο το έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να γειτνιάσουν». Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αταξία χειρότερη 
από εκείνη του ασυνάρτητου και του συμπλησιασμού αταίριαστων πραγμάτων – «είναι η αταξία που κάνει να  
σπινθηροβολούν τα αποσπάσματα πολυάριθμων δυνατών τάξεων μέσα στην χωρίς νόμο και γεωμετρία διάσταση  
του ετερόκλητου». 

Η  ουτοπία,  μπορεί  να  μην  έχει  ίσως  πραγματικό  τόπο,  να  είναι  χιμαιρική  ‘  όμως  μας  παρηγορεί.  Οι 
“ετεροτοπίες”,  αντιθέτως,  μας  ανησυχούν  γράφει  ο  Foucault:  «αναμφίβολα,  γιατί  υποσκάπτουν  κρυφά  τη  
γλώσσα, γιατί εμποδίζουν τον κατονομασμό αυτού ή του άλλου, γιατί σπάζουν τα κοινά ονόματα ή τα περιέλκουν,  
[...] γιατί καταστρέφουν από τα πριν την “σύνταξη” [...] που κάνει τις λέξεις και τα πράγματα [...] να “στέκονται  
μαζί”». Οι “ετεροτοπίες” «εξαντλούν τα λόγια, σταματούν τις λέξεις στον εαυτό τους, αμφισβητούν ριζικά κάθε  
δυνατότητα μιας γραμματικής ‘ εξαρθρώνουν τους μύθους και καθιστούν στείρο τον λυρισμό των φράσεων».40

Όταν συγκροτούμε μια λελογισμένη κατάταξη, ποιο είναι το έδαφος με βάση το οποίο μπορούμε να την 
εδραιώσουμε  με  κάθε  βεβαιότητα;  Σύμφωνα  με  ποιον  “πίνακα”,  σύμφωνα  με  ποιον  χώρο  ταυτοτήτων, 
ομοιοτήτων, αναλογιών, συνηθίσαμε να κατανέμουμε τόσα ανόμοια και όμοια πράγματα; Ποια είναι αυτή η 
συνάφεια, η οποία ούτε προσδιορίζεται από μια a priori και αναγκαία αλληλουχία, αλλά και ούτε επιβάλλεται 
από περιεχόμενα αμέσως αισθητά; Το ζήτημα λέει ο  Foucault, δεν είναι να συνδέσουμε συνέπειες, αλλά να 
συναρμολογήσουμε και να συναρθρώσουμε συγκεκριμένα περιεχόμενα ‘ «δεν υπάρχει τίποτα πιο ψηλαφητό και  
εμπειρικό (φαινομενικά τουλάχιστον) από την εγκαθίδρυση μιας τάξης ανάμεσα στα πράγματα ‘ τίποτε που να  
απαιτεί πιο καθαρή ματιά, μια πιο πιστή και καλοτονισμένη γλώσσα ‘ [...]». Απαραίτητο για την εγκαθίδρυση και 
της  απλούστερης  τάξης  είναι  ένα  σύστημα  στοιχείων-  «ένας  καθορισμός  των  τομέων,  στους  οποίους  θα  
μπορέσουν να εμφανιστούν οι ομοιότητες και οι  διαφορές, [...]», το σύνορο πάνω από το οποίο θα υπάρχει 
διαφορά και κάτω από το οποίο θα υπάρχει ομοιότητα. «Η τάξη είναι αυτό που δίνεται μέσα στα πράγματα ως ο  
εσωτερικός τους νόμος»,  το μυστικό δίκτυο σύμφωνα με το οποίο αλληλοκοιτάζονται, και συγχρόνως εκείνο 
που υπάρχει μόνο από τη σκοπιά ενός βλέμματος, μιας γλώσσας ‘ «και μόνο μέσα στα λευκά τετράγωνα αυτής  
της διατετραγώνισης εκδηλώνεται αυτή η τάξη στο βάθος ως ήδη παρούσα, περιμένοντας σιωπηλά τη στιγμή της  
εκφοράς της».41 

Οι θεμελιώδεις κώδικες ενός πολιτισμού, σύμφωνα με τον Foucault, - εκείνοι που διέπουν τη γλώσσα του, 
τα αντιληπτικά του σχήματα, τις ανταλλαγές του, τις τεχνικές του, τις αξίες του, την ιεραρχία των πρακτικών 
του - , ορίζουν απαρχής τις “εμπειρικές τάξεις” με τις οποίες θα έχει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Στο «άλλο 
άκρο της σκέψης», επιστήμονες ή φιλόσοφοι εξηγούν το “γιατί” υπάρχει γενικά μια “τάξη”, σε ποιο γενικό νόμο 
υπακούει, ποια αρχή την εξηγεί, για ποιο λόγο έχει επιβληθεί αυτή η τάξη και όχι κάποια άλλη. Ανάμεσα στις  
δύο αυτές περιοχές υπάρχει ένας τόπος πιο δύσκολος μάλλον στην ανάλυση: μέσα εδώ μπορεί ένας πολιτισμός,  
απομακρυνόμενος  από τις  εμπειρικές  αυτές  τάξεις  που του έχουν  επιβληθεί,  να  διαπιστώσει  ότι  αυτές  (οι 
τάξεις) ίσως να μην είναι οι μόνες δυνατές -ούτε οι ‘καλύτερες’. Έτσι βρίσκεται αντιμέτωπος με το γεγονός ότι 
«κάτω από τις αυθόρμητες τάξεις του υπάρχουν πράγματα που είναι αφ’ εαυτόν τακτοποιήσιμα, που ανήκουν σε  
μιαν ορισμένη σιωπηρή τάξη, με έναν λόγο ότι  υπάρχει τάξη». Με βάση αυτή την τάξη που εκλαμβάνεται ως 
θετικό έδαφος, θα οικοδομηθούν θεωρίες της διάταξης των πραγμάτων και οι συνεπαγόμενες ερμηνείες. 

Έτσι «ανάμεσα στο ήδη κωδικοποιημένο βλέμμα και την στοχαστική γνώση υπάρχει μια διάμεση περιοχή που  
ελευθερώνει  την τάξη στο ίδιο της  το είναι» ‘  η  «διάμεση» αυτή  περιοχή,  στο μέτρο που φανερώνει  τους 
τρόπους ύπαρξης της τάξης, μπορεί να παρουσιαστεί ως η πιο θεμελιώδης: ως «προγενέστερη από τις λέξεις,  
από τις αντιλήψεις και τις χειρονομίες, που τότε λογίζονται ότι την μεταφράζουν λίγο-πολύ πιστά και εύστοχα  

40 Michel Foucault: Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 14-15.
41 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 16-17. 
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[...]».42 Σε κάθε πολιτισμό επομένως, ανάμεσα στους «διατακτικούς κώδικες» και στους στοχασμούς για την 
τάξη υπάρχει «η γυμνή εμπειρία της τάξης και των τρόπων ύπαρξής της».

Στις  Λέξεις και τα Πράγματα, ο  Foucault επιδιώκει ακριβώς να φανερώσει τις μορφές που πήρε αυτή η 
εμπειρία στον πολιτισμό μας, από τον 16ο αιώνα και μετά. Με ποιον τρόπο ο πολιτισμός μας έδειξε ότι «στον 
τρόπο που μιλιόταν η γλώσσα, στον τρόπο που είχαν γίνει αντιληπτά και περισυλλεγεί τα φυσικά όντα, στον τρόπο  
που επιτελούνταν  οι ανταλλαγές υπήρχε τάξη και  ότι  στους τρόπους ύπαρξης αυτής της τάξης οι ανταλλαγές  
όφειλαν  τους  νόμους τους,  τα ζωντανά όντα την κανονικότητά τους,  οι  λέξεις  την  αλληλουχία  τους  και  την  
παραστατική τους αξία»; Ποιες ιδιότητες της τάξης αναγνωρίσθηκαν, συνδέθηκαν με το χώρο και το χρόνο, για 
να σχηματίσουν το βάθρο των γνώσεων όπως αυτές εκδιπλώνονται στη γραμματική και στη φιλολογία, στην 
φυσική ιστορία και στη βιολογία, στη μελέτη του πλούτου και στην πολιτική οικονομία; 

Μια  παρόμοια  ανάλυση,  επισημαίνει  ο  Foucault,  «δεν  απορρέει  από  την  ιστορία  των  ιδεών  ή  των  
επιστημών: είναι  μάλλον μια  μελέτη  που πασχίζει  να  ξαναβρεί  βάσει  ποίου  πράγματος  καθίστανται  δυνατές  
γνώσεις και θεωρίες» ‘ σύμφωνα με ποια τάξη συγκροτήθηκε η γνώση ‘ με κριτήριο ποιο «ιστορικό a priori» 
και μέσα στο στοιχείο ποιας θετικότητας μπόρεσαν να εμφανιστούν ιδέες, να συγκροτηθούν επιστήμες, να 
σχηματιστούν ορθολογικότητες; Επομένως δεν γίνεται λόγος για γνώσεις που περιγράφονται στην πρόοδό τους 
προς μιαν αντικειμενικότητα. Εκείνο που θέλει να φανερώσει ο Foucault είναι το επιστημολογικό πεδίο, την 
“επιστήμη”, όπου οι γνώσεις, ιδωμένες έξω από κάθε κριτήριο που αναφέρεται στην ορθολογική τους αξία ή 
στις αντικειμενικές τους μορφές, «στερεώνουν τη θετικότητά τους και φανερώνουν έτσι μιαν ιστορία, η οποία δεν  
είναι η ιστορία της αυξανόμενης τελείωσής τους, αλλά μάλλον εκείνη των συνθηκών δυνατότητάς τους [...]».43 

Επομένως δεν πρόκειται εδώ για μια, συμβατική ιστορική αφήγηση αλλά για μια «αρχαιολογία».
    Οι Λέξεις και τα Πράγματα λοιπόν, είναι μια αρχαιολογία των ανθρωπιστικών επιστημών. Αποκαλύπτει 

δύο στιγμές μετασχηματισμού, δύο στιγμές ρήξης, “ασυνέχειας” μέσα στην επιστήμη του δυτικού πολιτισμού: 
μια στα μέσα του 17ου αιώνα, αρχή της κλασικής εποχής, και μια στις αρχές του 19ου, απαρχή της σύγχρονης 
εποχής. Η τάξη με βάση την οποία σκεφτόμαστε δεν έχει τον ίδιο τρόπο ύπαρξης εκείνης των κλασικών. Το 
σύστημα των θετικοτήτων άλλαξε στις δύο καμπές του 17ου και του 19ου αιώνα. «Όχι πως ο Λόγος προόδευσε ‘  
αλλά  ο  τρόπος  ύπαρξης  των  πραγμάτων  και  της  τάξης,  που  κατανέμοντάς  τα,  τα  προσφέρει  στην  γνώση,  
μεταβλήθηκε βαθύτατα».

Η αρχαιολογία, απευθυνόμενη στον γενικό χώρο της γνώσης, ορίζει συστήματα “ταυτοχρονίας”, καθώς και 
τη σειρά των αναγκαίων και επαρκών μετατροπών για να περιγραφεί το κατώφλι μιας νέας θετικότητας. 44 Η 
ανάλυση δείχνει ότι η συνάφεια που υπήρχε κατά την κλασική εποχή, ανάμεσα στη “θεωρία της παράστασης” 
και τις θεωρίες για τη γλώσσα, τις φυσικές τάξεις και τον πλούτο, μεταβάλλεται θεμελιωδώς με το πέρασμα 
στον 19ο αιώνα. Η θεωρία της παράστασης παύει να αποτελεί το γενικό θεμέλιο όλων των δυνατών τάξεων. Η 
γλώσσα  ως  αυθόρμητος  πίνακας  και  πρωταρχικός  διατετραγωνισμός  των  πραγμάτων,  ως  απαραίτητος 
διασταθμός  ανάμεσα στην παράσταση και  στα όντα,  εξαφανίζεται  επίσης.  Μια ιστορικότητα εισδύει  στην 
καρδιά των πραγμάτων, τους επιβάλλει μορφές τάξης τις οποίες συνεπάγεται η ακολουθία του χρόνου. 

Στο βαθμό που ο χώρος της  παράστασης εγκαταλείπεται και τα πράγματα ζητούν αποκλειστικά από το 
γίγνεσθαί τους την αρχή της κατανοησιμότητάς τους, ο άνθρωπος, γράφει ο  Foucault, εισέρχεται για πρώτη 
φορά στο πεδίο της δυτικής γνώσης. Κατά παράδοξο τρόπο, ο άνθρωπος δεν είναι παρά «μια κάποια σχισμή  
στην τάξη των πραγμάτων, μια διαμόρφωση εν πάση περιπτώσει, χαραγμένη από τη νέα διάταξη που πρόσφατα  
έλαβε  μέσα  στη  γνώση.  Από  εδώ  γεννήθηκαν  οι  χίμαιρες  των  νέων  ανθρωπισμών,  όλες  οι  ευκολίες  μιας  
“ανθρωπολογίας”, εννοούμενης ως γενικής, ημι-θετικής, ημι-φιλοσοφικής θεώρησης του ανθρώπου». Εντούτοις 
είναι  παραμυθία  και  βαθιά  ανακούφιση,  γράφει  ο  Foucault,  να  σκεφτόμαστε  ότι  ο  άνθρωπος  είναι  μια 
πρόσφατη επινόηση, «μια μορφή με ηλικία δύο αιώνων, μια απλή πτυχή στη γνώση μας, η οποία θα εξαφανιστεί  
από τη στιγμή που η γνώση θα βρει μια νέα μορφή».45

Ενώ λοιπόν στην ιστορία της τρέλας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ένας πολιτισμός μπορεί να θέσει με 
τρόπο γενικό  την “διαφορά” που τον  οριοθετεί,  εδώ στις  Λέξεις  και  τα  Πράγματα, το  ζητούμενο  είναι  να 
ανιχνευθεί ο τρόπος με τον οποίο δοκιμάζει την “εγγύτητα” των πραγμάτων, ο τρόπος με τον οποίο αποκαθιστά 

42 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 18.
43 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 19-20.
44 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 21.
45 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σελ. 22.  
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την τάξη και τον πίνακα των συγγενειών τους.46 Πρόκειται ουσιαστικά, λέει ο Foucault, για μιαν «ιστορία της  
ομοιότητας»:  υπό  ποιες  συνθήκες  μπόρεσε  η  κλασική  σκέψη  να  σκεφτεί  ανάμεσα  στα  πράγματα  σχέσεις 
ομοιομέρειας ή ισότητας που θεμελιώνουν και δικαιώνουν τις λέξεις, τις ταξινομήσεις, τις ανταλλαγές. Με 
αφετηρία ποιο ιστορικό a priori θα συγκροτηθεί ο πίνακας των διακεκριμένων ταυτοτήτων. 

Εάν η ιστορία της τρέλας είναι η ιστορία του Άλλου – εκείνου που το αποκλείουν φυλακίζοντας το, για να 
εξουδετερώσουν την ετερότητα – η ιστορία της τάξης των πραγμάτων θα ήταν η ιστορία του Ίδιου – εκείνου 
που πρέπει να το διακρίνουμε με σημάδια και να το περισυλλέξουμε μέσα σε ταυτότητες. Από την οριακή 
εμπειρία του Άλλου μέχρι τη σκέψη του Ίδιου, αυτό που παρουσιάζεται μπροστά μας είναι η μοντέρνα εποχή 
μας.  Σ’  αυτό  το  κατώφλι  εμφανίζεται  η  αλλόκοτη  μορφή  της  γνώσης  που  αποκαλούμε  “άνθρωπο” και 
διανοίγεται ο χώρος των επιστημών του ανθρώπου.

2.4.2 “Επιστήμη” (Episteme)  
Το έργο Οι Λέξεις και τα Πράγματα καλύπτει τρεις ιστορικές περιόδους: Αναγέννηση, κλασική εποχή και 

σύγχρονη εποχή, όπου η καθεμιά τους αντιπροσωπεύει την ύπαρξη μιας εντελώς διαφορετικής δομής σκέψης ή 
"επιστημοσύνης" ή “Επιστήμης” (episteme).

Ο όρος Επιστήμη αναφέρεται «στο σύνολο των σχέσεων που μπορούν, σε μια δεδομένη εποχή, να ενώσουν  
τις  πρακτικές  του  λόγου  που  επιτρέπουν  επιστημολογικές  μορφές,  επιστήμες,  ενδεχομένως  δε  τυποποιημένα  
συστήματα [...]». Η Επιστήμη δεν είναι μια μορφή γνώσης ή ένας τύπος ορθολογικότητας που, διασχίζοντας τις 
πιο διαφορετικές  επιστήμες,  θα εκδήλωνε την κυρίαρχη ενότητα ενός υποκειμένου,  ενός πνεύματος  ή μιας 
εποχής,  διευκρινίζει  σε  άλλο  σημείο  ο  Foucault.  Είναι  το  σύνολο  των  σχέσεων  που  μπορούμε  να 
ανακαλύψουμε,  για  μια  δεδομένη  εποχή,  ανάμεσα  στις  επιστήμες,  όταν  τις  αναλύουμε  στο  επίπεδο  των 
κανονικοτήτων του λόγου. Η ανάλυση της  Επιστήμης συνεπάγεται «μια ερωτηματοθεσία που αποδέχεται το  
δεδομένο της επιστήμης μόνο και μόνο για να αναρωτηθεί τι σημαίνει γι' αυτή την επιστήμη το γεγονός ότι είναι  
δεδομένη [...]. Εκείνο που θέτει σε κίνηση δεν είναι το δικαίωμά της να υπάρχει ως επιστήμη, αλλά το γεγονός ότι  
υπάρχει».47  

Στην κλασική εποχή ζητούμενο ήταν να δομηθεί μια καθολική μέθοδος ανάλυσης που θα επιτύγχανε μια 
ταξινόμηση των απεικονίσεων και των σημείων με τη μορφή ενός πίνακα διαφορών, διατεταγμένου με βάση 
τους βαθμούς πολυπλοκότητας και ο οποίος θα αντικατόπτριζε την τάξη των πραγμάτων στον κόσμο. Πυρήνας 
αυτής της αναλυτικής μεθόδου, της διάταξης των πραγμάτων σε πίνακα ήταν “το σύστημα των σημείων”: τα 
σημεία  αποτελούσαν  «εργαλεία  ανάλυσης,  σημάδια  της  ταυτότητας  και  της  διαφοράς,  αρχές  τακτοποίησης,  
κλειδιά για μια ταξινόμηση».48 Η κατάταξη αυτή των πραγμάτων σε πίνακα με βάση το σύστημα των σημείων 
«συγκροτεί  όλες  τις  εμπειρικές  γνώσεις  ως  γνώσεις  της  ταυτοποίησης  και  της  διαφοράς».49 Τα  σημεία  δεν 
δεσμεύονται πλέον, όπως γινόταν κατά την περίοδο της Αναγέννησης, από μια σχέση ομοιότητας ανάμεσα στις 
λέξεις και τα πράγματα - αντιθέτως, η σύνδεση ανάμεσα στο σημείο και σ' εκείνο που σήμαινε το σημείο  

46 Κάθε μορφή κουλτούρας, η οποία αναδύθηκε στο έδαφος του δυτικού πολιτισμού, διέθετε το δικό της  σύστημα ερμηνείας. 
Κατά τον 19ο αιώνα, έδρα της ερμηνείας θα αποτελέσει η ομοιότητα. Η έννοια της convenentia, η συμφωνία, αφορά στη συμμόρφωση 
(για παράδειγμα της ψυχής προς το σώμα, ή της ζωικής τάξης προς τη φυτική) ‘ η έννοια της συμπάθειας «προσδιορίζει την ταυτότητα  
των ατυχημάτων μέσα σε διακριτές υποστάσεις» ‘ η έννοια της aemulatio [άμιλλα], «αφορά έναν παραλληλισμό κατηγορημάτων μέσα  
σε διακριτές υποστάσεις ή διακριτά όντα, κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα κατηγορήματα να αλληλοκατοπτρίζονται τα μεν στα δε εντός της  
μιας και της άλλης υπόστασης» (για παράδειγμα, το ανθρώπινο πρόσωπο, στο οποίο υποτίθεται ότι μπορούμε να διακρίνουμε επτά 
μέρη, αμιλλάται τον ουράνιο θόλο με τους επτά πλανήτες του) ‘ η έννοια της signatura, το σημειογράφημα, αποτελεί, ανάμεσα στις 
ορατές ιδιότητες ενός ατόμου, την εικόνα μιας αθέατης και κρυφής ιδιότητας ‘ η έννοια, τέλος, της  analogia [αναλογία], δηλώνει 
«την ταυτότητα των σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων διακριτών υποστάσεων».

Δύο  διαφορετικοί  τύποι  γνώσης  εγκαθιδρύονται  την  εποχή  εκείνη:  η  cognitio [γνώση],  ένα  έμμεσο  πέρασμα  από  τη  μία 
ομοιότητα στην άλλη, και η divinatio [θειασμός, μαντική], η οποία συνιστά την εις βάθος γνώση, μεταβαίνοντας από μια επιφανειακή 
ομοιότητα σε μια άλλη βαθύτερη. «Τα είδη όλα αυτά της ομοιότητας φέρνουν στην επιφάνεια το  consensus [ομοφροσύνη, ομόνοια,  
συναίνεση,  συνομολογία]  του κόσμου που τα θεμελίωσε,  καθώς αντιτίθενται  ένα προς ένα στο  simulacrum [ομοίωμα], στην κακή  
ομοιότητα, η οποία ερείδεται στην αντίθεση μεταξύ Θεού και Διαβόλου» (“Nietzsche, Freud, Marx” στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, 
εκδ. Πλέθρον 2003). 

47 βλπ. Michel Foucault: Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 289-290.
48 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 98. Γενικά, για τις έννοιες της «τάξης» και του σημείου βλπ. σελ. 88-99 και 99-

123 αντίστοιχα.
49 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 98.
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γίνεται εσωτερική ως προς τη γνώση ' αποτελεί μια σύνδεση ανάμεσα "στην ιδέα ενός πράγματος και στην ιδέα  
ενός άλλου".50

Εξετάζοντας  την  κλασική  Επιστήμη,  ο  Foucault μελετά  τους  λόγους  της  Γενικής  Γραμματικής,  της 
Φυσικής Ιστορίας και της επιστήμης του Πλούτου.51 Στο κλασικό πλαίσιο, ο τρόπος ύπαρξης της γλώσσας, της 
φύσης και του πλούτου ορίζεται με βάση την αναπαράσταση - η γλώσσα ως παράσταση λέξεων, η φύση ως  
παράσταση όντων και ο πλούτος ως παράσταση αναγκών. Το τέλος της κλασικής Επιστήμης συμπίπτει με την 
«χειραφέτηση της γλώσσας, του έμβιου και της ανάγκης από την αναπαράσταση»52 ' η αναπαράσταση θα πάψει 
δηλαδή να παρέχει  τα θεμέλια  της γνώσης.  Μέσα στην κλασική σκέψη, το άτομο για το οποίο υπήρχε  η 
αναπαράσταση, αυτός ο οποίος δημιουργούσε τον πίνακα δεν είχε θέση μέσα σε αυτό τον πίνακα ' δεν υπήρχε 
χώρος για  τον  άνθρωπο ως αντικείμενο γνώσης,  «δεν υπήρχε επιστημολογική  συνείδηση του  ανθρώπου ως  
τέτοιου».53 Επομένως δεν υφίστατο επί της ουσίας δυνατότητα να υπάρξει μια "επιστήμη του ανθρώπου". Με 
την  διάλυση  της  κλασικής  Επιστήμης,  και  μόνο  τότε,  μπόρεσε  ο  άνθρωπος  να  καταλάβει  την  θέση  του 
υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης.

Η σύγχρονη λοιπόν Επιστήμη εννοιολογείται από τον Foucault ως μια ενότητα η οποία ορίζεται από τρεις 
διαστάσεις: (1) τις μαθηματικές και φυσικές επιστήμες, (2) τον φιλοσοφικό στοχασμό, και (3) τις επιστήμες της 
γλώσσας, της ζωής και της παραγωγής. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα των "ανθρωπιστικών επιστημών" 
γενικά,  και  της  κοινωνιολογίας  ειδικότερα,  αποτελούν  αναγκαία  συνέπεια  της  θέσης  τους  σε  αυτό  το 
επιστημολογικό τρίεδρο.54 

Λόγω των τριών διαστάσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να 
εφαρμόζουν  μια  μαθηματική  τυποποίηση,  μεθόδους  και  έννοιες  προερχόμενες  από  την  γλωσσολογία,  την 
βιολογία ή τα οικονομικά, και επιπλέον να ασχολούνται με εμπειρικές εκδηλώσεις εκείνου του τρόπου ύπαρξης 
του ανθρώπου ο οποίος συνιστά αντικείμενο του φιλοσοφικού στοχασμού. Οι αβεβαιότητες που συνδέονται με 
τη διαμόρφωση γνώσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες δεν οφείλονται σε κάποια "ανωριμότητα": «αυτή η ίδια  
τους η θέση τις καταδικάζει σε μια ουσιώδη αστάθεια.  Πράγμα που εξηγεί  τη δυσκολία των "επιστημών του  
ανθρώπου", την προσωρινότητά τους, την αβεβαιότητά τους ως επιστημών, την επικίνδυνη οικειότητά τους με τη  
φιλοσοφία,  το  άσχημα  καθορισμένο  στήριγμά  τους  σε  άλλους  τομείς  γνώσης,  τον  πάντα  δευτερεύοντα  και  
παράγωγο χαρακτήρα τους  '  αλλά η  αξίωσή τους  για  καθολικότητα  δεν  είναι,  όπως συχνά λέγεται,  η  άκρα  
πυκνότητα του αντικειμένου τους ' δεν είναι η μεταφυσική καταστατική θέση ή η ανεξάλειπτη υπέρβαση αυτού του  
ανθρώπου,  για  τον  οποίο  μιλούν,  αλλά  μάλλον  η  περιπλοκότητα  της  επιστημολογικής  διαμόρφωσης  όπου  
βρίσκονται τοποθετημένες, η σταθερή σχέση τους με τις τρεις διαστάσεις που τους δίνει ο χώρος τους».55

Εάν η βιολογία, η οικονομία και η φιλολογία έχουν ως αντικείμενα τη ζωή, την εργασία και τη γλώσσα 
αντίστοιχα, οι ανθρωπιστικές επιστήμες εντούτοις ασχολούνται με το τι σημαίνουν αυτές οι δραστηριότητες, 
μελετούν  τις  πολύπλοκες  μορφές  με  τις  οποίες  αναπαρίστανται.  Έτσι  λοιπόν,  παρ'  όλο  που  οι  εμπειρικές 
επιστήμες  της  ζωής,  της  εργασίας  και  της  γλώσσας  είναι  σωστό  να  διακρίνονται  από  τις  ανθρωπιστικές  
επιστήμες,  ωστόσο οι  δεύτερες  έχουν αντλήσει  μοντέλα και  έννοιες  από τις  επιστήμες  της  βιολογίας,  των 
οικονομικών και  της φιλολογίας.  Η ιστορία των ανθρωπιστικών επιστημών,  από τον 19ο αιώνα μέχρι  και 
σήμερα,  δείχνει  πως  ανά  περιόδους  κυριαρχεί  ένα  συγκεκριμένο  αναλυτικό  μοντέλο:  το  βιολογικό,  για 
παράδειγμα,  μοντέλο  εισήγαγε  αναλύσεις  που  βασίζονταν  στην  λειτουργία  '  στο  οικονομικό  μοντέλο  που 
ακολούθησε, η ανάλυση επεξεργαζόταν τις δραστηριότητες και τις σχέσεις με βάση τη σύγκρουση ' τέλος, το 
φιλολογικό και γλωσσολογικό μοντέλο εστίασε στην αποκάλυψη του κρυφού νοήματος, στη διευκρίνιση του 
σημασιοδοτικού συστήματος.

Ο  Foucault θα εντοπίσει στην πορεία του χρόνου μια σημαντική μεταστροφή: η έμφαση σε διαδικασίες 
προσπελάσιμες από τη συνείδηση (λειτουργία, σύγκρουση, σημασία) έχει εκτοπιστεί από αναλύσεις που δίνουν 
έμφαση σε δομές οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυνείδητες ή μη προσπελάσιμες από τη συνείδηση 
(νόρμα,  κανόνας,  σύστημα).56 Ωστόσο ανεξάρτητα από τη μεταβολή αυτή,  οι  ανθρωπιστικές  επιστήμες  θα 

50 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 106.
51 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, κεφ. IV, V, VI.
52 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 296.
53 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 424-5.
54 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, κεφ. X. 
55 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 477.
56 Ο γαλλικός όρος norms μπορεί να μεταφραστεί και ως “γνώμονες”.
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εξακολουθήσουν να κυριαρχούνται από την αναπαράσταση. Το αντικείμενο ανάλυσής τους, ο άνθρωπος που 
δημιουργεί αναπαραστάσεις, είναι επιπλέον και η συνθήκη ύπαρξής τους. Οι ανθρωπιστικές δηλαδή επιστήμες, 
σε αντίθεση με τις εμπειρικές, δεν ασχολούνται απευθείας με τη ζωή, την εργασία ή τη γλώσσα του ανθρώπου, 
με αυτό που ο άνθρωπος είναι από τη φύση του, αλλά με τις αναπαραστάσεις μέσα από τις οποίες και με τις  
οποίες αυτός ζει.

Για  τον  Foucault λοιπόν  οι  ανθρωπιστικές  επιστήμες  χαρακτηρίζονται  από  μια  συγκεκριμένη 
επιστημολογική συγκρότηση από την οποία και αντλούν την θετικότητά τους ως μορφές γνώσης ' αυτό όμως 
δεν τις καθιστά επιστήμες. Εάν ένα επιστημολογικό σχήμα περικλείει χαρακτηριστικά αντικειμενικότητας και 
συστηματικότητας, τότε αυτό μπορεί να ορισθεί ως επιστήμη ' εάν τα κριτήρια αυτά λείπουν, όπως συμβαίνει  
με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τότε μπορούμε να πούμε μόνο ότι υπάρχει μια “θετική συγκρότηση γνώσης”.  
Οι  ανθρωπιστικές  λοιπόν  «δεν  είναι  καν  επιστήμες.  [...]  καλούν  και  δέχονται  τη  μετάθεση  μοντέλων  που  
δανείζονται από τις επιστήμες. [...] Με το όνομα άνθρωπος ο δυτικός πολιτισμός συγκρότησε ένα ον που, με ένα  
και μοναδικό παιχνίδι λόγων, οφείλει να είναι θετικός τομέας της γνώσης και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο  
επιστήμης».57

Επομένως  λοιπόν,  ας  το  υπογραμμίσουμε  εδώ:  ο  Foucault δεν  θεωρεί  τις  ανθρωπιστικές  επιστήμες 
"ψευδαισθήσεις"  ή  "ψευδο-επιστημονικές  φαντασιώσεις"  οι  οποίες  απαρτίζονται  απλώς  από  γνώμες, 
προσωπικά ενδιαφέροντα ή πεποιθήσεις ' δεν αποτελούν ιδεολογίες, αλλά “θετικά μορφώματα γνώσης”.58

Έπειτα από τον αντίκτυπο του Οι Λέξεις και τα Πράγματα, ο Foucault επανέρχεται με την Αρχαιολογία της  
Γνώσης, την  οποία  σε  κάποια  συνέντευξη  θα  πει  πως  έγραψε  ακριβώς  ως  συνέχεια,  και  επί  της  ουσίας 
απάντηση και επεξήγηση για τα ζητήματα που εγέρθηκαν.

2.5 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΓΟΥ, ΑΠΟΦΑΝΣΕΙΣ, ΑΡΧΕΙΑ
Τους  νόμους  σχηματισμού,  τις  κανονικότητες  και  τους  τρόπους  οργάνωσης  της  σκέψης  οι  οποίοι 

υποβαστάζουν  συγκεκριμένα  μορφώματα  γνώσης,  επιδίωξε  όπως  είδαμε  να  φέρει  στην  επιφάνεια  η 
αρχαιολογική  ανάλυση  των  συνθηκών  διαμόρφωσης  των  ανθρωπιστικών  επιστημών  ‘  οι  κανόνες  αυτοί 
διαφεύγουν της συνείδησης του επιστήμονα,  εντούτοις  ασφαλώς είναι  θεμελιώδεις  για  τη συγκρότηση της 
επιστημονικής γνώσης.

Ας δούμε εν συντομία τις έννοιες  σχηματισμών λόγου, των  αποφάνσεων και του  αρχείου που εισήγαγε ο 
Foucault. 

2.5.1 Σχέσεις Ανάμεσα στα “συμβάντα λόγου”
To L’archeologie du savoir (H Αρχαιολογία της Γνώσης),59 παρουσιάζει δύο διακριτούς τρόπους με τους 

οποίους μπορεί κάποιος να δομήσει μια “ιστορία της σκέψης”: του πρώτου τρόπου γίνεται χρήση σε αναλύσεις 
οι  οποίες  διατηρούν  «την  κυριαρχία  του  υποκειμένου  και  τις  δίδυμες  φιγούρες  της  ανθρωπολογίας  και  του  
ανθρωπισμού».60 Εδώ η ιστορία της σκέψης παρουσιάζεται ως έργο μιας κυρίαρχης ανθρώπινης συνείδησης, 
και  χαρακτηρίζεται  από  μια  αδιάλειπτη  συνέχεια.  Ο  Foucault θα  υποστηρίξει  έναν  δεύτερο,  εντελώς 
διαφορετικό  τρόπο:  το  κυρίαρχο  υποκείμενο  αποκεντρώνεται  και  η  έμφαση  δίνεται  στους  κανόνες 
σχηματισμού μέσα από τους οποίους  οι ομάδες αποφάνσεων αποκτούν ενότητα ως επιστήμη ή θεωρία.  Η 
οπτική αυτή θα αποκαλύψει ασυνέχειες, τομές, μεταθέσεις και μετασχηματισμούς.61

Η «συνέχεια» μπορεί  να θεωρηθεί,  ακριβώς ως ένα  αποτέλεσμα μιας  σειράς  κανόνων σχηματισμού οι 
οποίοι  θα  πρέπει  να  αποκαλυφθούν.  Έννοιες  που  υποδηλώνουν  συνέχεια  όπως  “παράδοση”,  “επιρροή”, 
“εξέλιξη” ή “πνεύμα” μιας εποχής‘ κατηγορίες οι οποίες υποδιαιρούν ομάδες λόγου σε τύπους, όπως επιστήμη, 

57 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 501. 
58 Βλπ. και Barry Smart, Michel Foucault. London, 1984, κεφ.1, "Major themes and issues".
59 Michel Foucault: Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987.
60 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 24.
61 Στα κύρια ζητήματα που θέτει η αρχαιολογία των επιστημών, ο  Foucault θα αναφερθεί αναλυτικά και απαντώντας σε, δύο 

κατά  βάση,  ερωτήσεις  που  του  έθεσε  ο  “Επιστημολογικός  Κύκλος  του  Παρισιού”  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’60  (A.Badiou, 
J.Bouveresse,  Y.Duroux,  A.Grosrichard,  T.Herbert,  P.Hochart,  J.Malthoit,  J.-A.Miller,  J.C.Milner,  J.Mosconi,  J.Nassif,  B.Pautrat, 
F.Regnault, M.Torto). Η απάντηση δημοσιεύθηκε στο Cahiers pour L’analyse 9, Summer 1968. Αγγλική μετάφραση βρίσκεται στο 
M. Foucault: Aesthetics, Method and Epistemology, [ed.] J.D. Faubion, The New Press 1998. 
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λογοτεχνία,  ιστορία,  μυθιστοριογραφία ‘ τέλος, ενότητες όπως αυτή του βιβλίου και του συνολικού  œuvre, θα 
πρέπει  να  παραμεριστούν.  Η  ανάσχεση  της  συνέχειας  και  της  ενότητας  θα  αποκαλύψει  ένα  ευρύ  πεδίο 
προφορικών και γραπτών «αποφάνσεων», «συμβάντων λόγου».

Η αναστολή των συνεχειών και των ενοτήτων θα επιτρέψει, πρώτα απ’ όλα  να εντοπιστεί “το συμβάν της 
ιστορικής  εισβολής  της  απόφανσης”  ‘  δεύτερον,  θα  αποκαλύψει  ότι  το  συμβάν  αυτό  «δεν  ανάγεται  σε  
παράγοντες σύνθεσης που είναι καθαρά ψυχολογικοί (η πρόθεση του συγγραφέα, η μορφή του πνεύματός του, η  
αυστηρότητα της σκέψης του, τα θέματα που τον κατατρύχουν, το σχέδιο που διαπερνά την ύπαρξή του και της  
προσδίδει  σημασία)  [...]»  -  αντιθέτως,  θα  επιτρέψει  να  γίνουν  αντιληπτές  άλλες  μορφές  κανονικότητας  ή 
σχέσεων ανάμεσα σε «αποφάνσεις και σε ομάδες αποφάνσεων και σε συμβάντα ολωσδιόλου διαφορετικής τάξης  
(τεχνικής,  οικονομικής,  κοινωνικής,  πολιτικής)».62 Τρίτον  τέλος,  μια  τέτοια  περιγραφή  του  λόγου  θα  μας 
επιτρέψει, ανεξάρτητα από την παραδοσιακή ταξινόμηση να εντοπίσουμε άλλες μορφές ενότητας.

Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει τον Foucault στη μελέτη αυτή, είναι να διατυπώσει τις σχέσεις που μπορεί να 
αναπτυχθούν  ανάμεσα  στις  διάφορες  αποφάνσεις.  Πριν  απ’  όλα,  ποια  είναι  τα  κριτήρια  με  τα  οποία  θα 
καθορίσουμε εάν μια ομάδα αποφάνσεων αποτελεί “ενότητα” ή όχι; Τέσσερις δυνατές απαντήσεις μπορούν να 
προταθούν: ορισμένες αποφάνσεις μπορεί να αποτελούν ενότητα, είτε,  πρώτον, επειδή αναφέρονται σε ένα 
κοινό  αντικείμενο ανάλυσης  ‘  είτε,  δεύτερον,  επειδή  παρουσιάζουν  έναν  ορισμένο  τρόπο  απόφανσης (ή 
αναφοράς) ‘ είτε, τρίτον, επειδή χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύστημα μόνιμων και συνεπών εννοιών ‘ 
είτε τέλος, επειδή παρουσιάζουν ενδείξεις μιας ταυτότητας και επιμονής ως προς το θεωρητικό θέμα. 

Ο  Foucault εν  τούτοις  υποστηρίζει  πως η ενότητα δεν παράγεται  από ένα κοινό αντικείμενο,  από ένα 
ανάλογο ύφος,  από κοινές  έννοιες  ή ταυτόσημες  θεωρητικές  επιλογές -  παράγεται  από την παρουσία μιας 
“συστηματικής διασποράς στοιχείων”. Εάν δηλαδή, διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα σε κάποια αντικείμενα, τύπους 
αποφάνσεων, έννοιες και θεματικές επιλογές υπάρχει μια τάξη, ορισμένες συσχετίσεις, «θέσεις μέσα σε έναν  
κοινό  χώρο,  μια  αμοιβαία  λειτουργία»  και  αντίστοιχοι  μετασχηματισμοί,  τότε  έχουμε  εντοπίσει  μια 
κανονικότητα, ένα «σύστημα διασποράς» και έχουμε αναγνωρίσει έναν «σχηματισμό λόγου». Το σύστημα των 
κανόνων  και  σχέσεων  που  διέπουν  τον  σχηματισμό  ενός  λόγου  και  των  στοιχείων  του  («αντικείμενα,  
αποφάνσεις, έννοιες και θεωρητικές δυνατότητες επιλογής») δεν ανήκουν στην κατηγορία των περιορισμών που 
πηγάζουν  από  τη  συνείδηση  ή  τις  σκέψεις  ενός  κυρίαρχου  υποκειμένου,  ούτε  αποτελούν  καθοριστικούς 
παράγοντες που απορρέουν από θεσμούς, κοινωνικές ή οικονομικές σχέσεις. Τα συστήματα σχηματισμού του 
λόγου εντοπίζονται από τον Foucault στο «προ του λόγου» επίπεδο, συνιστούν τις συνθήκες δυνατότητας της 
ύπαρξης ενός λόγου, αυτές τις συνθήκες που υπαγορεύουν «ό,τι πρέπει να συσχετιστεί, μέσα σε μια πρακτική του  
λόγου, ώστε η τελευταία να αναφερθεί σε αυτό ή το άλλο αντικείμενο, ώστε να θέσει σε λειτουργία αυτή ή την  
άλλη  εκφορά,  ώστε  να  χρησιμοποιήσει  αυτή  ή  την  άλλη  έννοια,  ώστε  να  οργανώσει  αυτή  ή  την  άλλη  
στρατηγική».63 Ωστόσο, το ότι οι σχέσεις σχηματισμού περιγράφονται ως «προ του λόγου» κανονικότητες, δεν 
μας παραπέμπει σε κάποια θεμελιωτική σκέψη ή συνείδηση, εφόσον το «προ του λόγου» παραμένει εντός της 
διάστασης του λόγου.     

Τι είναι όμως μια «απόφανση»; Η απόφανση θεωρείται διαφορετική από «την πρόταση, τη δήλωση ή την  
πράξη της ομιλίας», δηλαδή δεν αποτελεί δομή αλλά μια «λειτουργία ύπαρξης που ανήκει ιδιαζόντως στα σημεία  
[...] η οποία διασταυρώνεται με έναν τομέα δομών και πιθανών ενοτήτων και τις κάνει να εμφανίζονται μέσα στο  
χώρο και στον χρόνο με συγκεκριμένα περιεχόμενα».64 Ο «λόγος» αναφέρεται σε μια ομάδα αποφάνσεων, σε 
αποφάνσεις  που θεωρείται  ότι  ανήκουν σε ένα μοναδικό έλλογο μόρφωμα. Όσον αφορά δε τη μορφή της 
ενότητας στην οποία ανήκει μια ομάδα αποφάνσεων, εδώ οι ιδέες οι σχετικές με το νόημα, την πρόθεση και τη 
στιγμή  της  προέλευσης  δεν  έχουν  θέση:  το  ζητούμενο  είναι  «να  καθορίσουμε  τον  τύπο  θετικότητας  ενός  
λόγου».65 

Η έννοια της «θετικότητας ενός λόγου» χαρακτηρίζει την ενότητα μιας ομάδας αποφάνσεων πάνω και πέρα 
από βιβλία,  κείμενα  και  συγγραφείς,  ανεξάρτητα από τον  χρόνο και  ανεξάρτητα από την επιστημολογική  
εγκυρότητα, ακρίβεια ή αλήθεια ‘ αποκαλύπτει ότι μέσα σε έναν λόγο γίνεται αναφορά στο ίδιο πράγμα μέσα 
στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο.

62 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 47.
63 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 115.
64 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 135.
65 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 193.
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Μια  ακόμη  έννοια  που  επιστρατεύεται  στην  ανάλυση  του  πεδίου  των  αποφάνσεων  είναι  εκείνη  του 
«αρχείου»:  το  αρχείο  αντιπροσωπεύει  τα  διάφορα  συστήματα  αποφάνσεων,  και  ορίζει  τόσο  τον  τρόπο 
εμφάνισης της απόφανσης όσο και τη διατυπωσιμότητά της ‘ είναι δηλαδή «το γενικό σύστημα του σχηματισμού  
και του μετασχηματισμού των αποφάνσεων»66. Η περιγραφή του αρχείου δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί και 
γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη από την ιστορική εγγύτητα. Το δικό μας αρχείο – οι κανόνες μέσα στους οποίους 
μιλάμε, το αντικείμενο του λόγου μας κλπ. – είναι το πιο περίπλοκο από όλα και ο  Foucault το θεωρεί «μη 
προσπελάσιμο».

Ας το διατυπώσουμε και αλλιώς: τα «αρχεία» είναι ο «ρηματικός όγκος των πραγμάτων που έχουν ειπωθεί» 
σε  έναν  πολιτισμό,  έχουν  επαναχρησιμοποιηθεί  και  έχουν  μετασχηματιστεί.  Αυτή  η  ρηματική  μάζα  έχει 
κατεργαστεί  από  τους  ανθρώπους,  έχει  επενδυθεί  στις  τεχνικές  και  στους  θεσμούς  τους.  Ένα  σημαντικό 
πρόβλημα που ανακύπτει  λοιπόν μπορεί  να διατυπωθεί  ως  εξής:  πώς έγινε  και  σε μια δεδομένη ιστορική 
περίοδο κάποια πράγματα ήταν δυνατόν να ειπωθούν ενώ άλλα δεν ειπώθηκαν ποτέ; Ο Foucault επιχειρεί την 
ανάλυση ακριβώς  των ιστορικών συνθηκών που εξηγούν  αυτά που λέγονται,  εκείνα  που απορρίπτονται  ή 
εκείνα που μετασχηματίζονται. 

Το «αρχείο» είναι μια πρακτική του λόγου, η οποία έχει τους νόμους της, τις συνθήκες της, την λειτουργία 
και  τα  αποτελέσματά  της.  Τα  ζητήματα  τα  οποία  αναδύονται  από  τέτοιου  είδους  ανάλυση  μπορούν  να 
διατυπωθούν και  ως  εξής:  ποιοι  είναι  οι  διαφορετικοί,  ιδιαίτεροι  τύποι  πρακτικών του λόγου που κάποιος 
μπορεί να εντοπίσει σε μια δεδομένη περίοδο; Ποιες σχέσεις μπορούν να εγκαθιδρυθούν ανάμεσα σε αυτές τις 
διαφορετικές  πρακτικές;  Ποιες  σχέσεις  έχουν  με  πρακτικές  εκτός  λόγου  (non-discursive)  όπως  πολιτικές, 
κοινωνικές  ή  οικονομικές  πρακτικές;  Ποιοι  είναι  οι  μετασχηματισμοί  στους  οποίους  είναι  επιδεκτικές  οι 
πρακτικές;67

2.5.2 Έλλογες Πρακτικές και Πρακτικές “εκτός λόγου”
Είναι  νομίζω  χρήσιμο  να  δώσουμε  και  μια  διαφορετική  περιγραφή  για  τις  «έλλογες  πρακτικές».  Στις 

διαλέξεις του έτους 1970-1971 (“La Volonté de Savoir ”), ο Foucault διευκρινίζει την έννοια των πρακτικών 
του λόγου.68 

Εδώ λοιπόν συναντάμε έναν τύπο συστηματικότητας ο οποίος δεν είναι ούτε λογικής ούτε γλωσσικής υφής. 
Αυτό που χαρακτηρίζει τις  πρακτικές λόγου είναι η δημιουργία ενός πεδίου αντικειμένων, ο καθορισμός της 
νόμιμης  προοπτικής  ενός  υποκειμένου  γνώσης,  η  θέσμιση των κανόνων για  την  επεξεργασία  εννοιών  και  
θεωριών. Αυτές οι κανονικότητες δεν συμπίπτουν με τις εργασίες των ατόμων, ακόμη και εάν αποκαλύπτονται 
μέσα από αυτές  ‘  τις  υπερβαίνουν  ενώ συχνά συναθροίζουν σημαντικό αριθμό τέτοιων έργων.  Επίσης:  οι 
έλλογες πρακτικές δεν συμπίπτουν απαραίτητα με ό,τι αποκαλούμε “επιστήμες” ή “επιστημονικούς κλάδους”, 
ακόμη και εάν τα όριά τους κάποιες φορές μπορεί προσωρινά να ταυτίζονται. Συμβαίνει κάποτε μια πρακτική  
λόγου να συνενώσει διαφορετικούς κλάδους μαζί, να διασχίσει έναν αριθμό τέτοιων ή να συμπτύξει κάποιες 
περιοχές σε ένα ασαφές σύμπλεγμα.

Οι  πρακτικές  λόγου δεν  αποτελούν  απλώς  τροπικότητες  παραγωγής  λόγου.  Λαμβάνουν  μορφή  στο 
εσωτερικό τεχνικών συνόλων, σε θεσμούς, σε σχήματα συμπεριφοράς, σε τρόπους μετάδοσης και διασποράς, 
σε παιδαγωγικές φόρμες οι οποίες τις επιβάλλουν και τις συντηρούν.

Τέλος, οι πρακτικές λόγου έχουν ειδικούς τρόπους μετασχηματισμού, οι οποίοι δεν οφείλονται σε ατομικές 
ανακαλύψεις  ή  σε  ολικές  αλλαγές  θέασης  (outlook,  mentalité),  δεν  πρόκειται  για  μια  συλλογική  στάση ή 
νοητική κατάσταση. Η μεταβολή των έλλογων πρακτικών συνδέεται με σύνθετες ομάδες τροποποιήσεων που 
λαμβάνουν χώρα είτε έξω από αυτές (στους τρόπους παραγωγής, στις κοινωνικές σχέσεις, στους πολιτικούς 
θεσμούς), είτε στο εσωτερικό τους (στις τεχνικές καθορισμού αντικειμένων, σε προσαρμογές των εννοιών ή 
συσσωρεύσεις δεδομένων), είτε τέλος παράλληλα σε αυτές (σε άλλες πρακτικές λόγου).

66 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 200.
67 “The Birth of a World”,  interview published in  Les Monde des Livres, May 1969.  Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected  

Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 66.
68 “The  Will  to  Knowledge”,  1970–1971, Lectures  at  The  College  de  France. Σύνοψη  των  διαλέξεων  βρίσκεται  στο:  M. 

Foucault, Essential Works 1, Ethics [ed.] P. Rabinow, Penguin Press 1997.  
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Αυτές λοιπόν οι “αρχές αποκλεισμού και επιλογής” δεν αναφέρονται σε κάποιο, ιστορικό ή υπερβατικό, 
υποκείμενο  της  γνώσης,  παρά  καταδεικνύουν  μάλλον  μια  ανώνυμη  και  πολύμορφη  “βούληση  για  γνώση” 
[savoir].

Επομένως, συγκεφαλαιώνοντας,  η  Αρχαιολογία της Γνώσης εστιάζει κυρίως στον λόγο και στις έλλογες 
πρακτικές και σχέσεις. Ωστόσο: ο Foucault δεν παραμερίζει από την ανάλυση του πεδίου των αποφάνσεων τις 
σχέσεις και πρακτικές «εκτός λόγου», δηλαδή τους θεσμούς, τις κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες καθώς 
και  τα  πρότυπα  συμπεριφοράς.  Υπάρχουν  δηλαδή  τρία  επίπεδα  σχέσεων:  (1)  «πραγματικές»  σχέσεις 
ανεξάρτητα από κάθε μορφή λόγου, για παράδειγμα ανάμεσα σε θεσμούς, τεχνικές, κοινωνικές μορφές κλπ., 
(2) «στοχαστικές» σχέσεις που διατυπώνονται μέσα στον ίδιο το λόγο, π.χ. αυτά που μπορεί να ειπωθούν για τις 
σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια και την εγκληματικότητα, (3) τέλος, σχέσεις «λόγου» που καθιστούν δυνατά 
και συντηρούν τα αντικείμενα του λόγου. Ο Foucault θα επιδιώξει να διερευνήσει τον χαρακτήρα αυτών των 
σχέσεων  «λόγου»  και  το  παιχνίδι  τους  με  τις  δύο  άλλες.69 Το  ερώτημα  των  «σχέσεων  ανάμεσα  στους  
σχηματισμούς του λόγου και στους τομείς εκτός λόγου (θεσμούς, πολιτικά γεγονότα, πρακτικές και οικονομικές  
διαδικασίες)»70 θα κατέχει κεντρική θέση στις μετέπειτα «γενεαλογικές» έρευνες. 

Τέθηκε κάποτε ρητά το ερώτημα: τι συνδέει τις αρχαιολογικές έρευνες του Foucault με μια “προοδευτική 
πολιτική  θέση”;  Μια κατηγορία  που του απηύθυναν   ήταν πως η αρχαιολογική  ανάλυση είχε  εισάγει  την 
«ασυνέχεια» και τους «περιορισμούς ενός συστήματος» στην ιστορία της σκέψης, υπονομεύοντας έτσι τη βάση 
για μια προοδευτική πολιτική παρέμβαση. Ο Foucault θα απαντήσει σ’ αυτή την κριτική θέτοντας το ερώτημα 
εάν  μια  πολιτική  που  είναι  θεμελιωμένη  στα  θέματα  του  νοήματος,  της  προέλευσης  και  του  συστατικού 
υποκειμένου,  η  οποία  είναι  προσδεμένη  σε  «δυναμικές  βιολογικές  εξελικτικές  μεταφορές»  οι  οποίες 
αποκρύπτουν το δύσκολο πρόβλημα της ιστορικής αλλαγής και η οποία τελικά αγνοεί τον λόγο, εάν αυτή 
μπορεί να θεωρηθεί “προοδευτική”...71 

Για  τον  Foucault,  μια  ανάλυση  των  έλλογων  πρακτικών,  του  κύρους,  των  συνθηκών  ύπαρξης,  της 
λειτουργίας  και  της  θεσμοποίησης  του  επιστημονικού  λόγου  είναι  απαραίτητη  για  την  κατανόηση  της 
διάρθρωσης ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο και  την πολιτική πρακτική.  Αναφορικά με την αρχαιολογία, 
αυτό που έχει πολιτική σημασία είναι ακριβώς ότι μέσω αυτής νομιμοποιούνται νέοι τρόποι να κάνει κανείς  
ιστορία, πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες «συμβάντων».

Εάν,  σχηματικά,  η αρχαιολογία αποτελεί  μια μεθοδολογία των τύπων του σκέπτεσθαι,  η «γενεαλογία» 
μπορεί να νοηθεί ως μεθοδολογία των κοινωνικών πρακτικών της εξουσίας. 

Πώς διαπλέκονται οι τύποι γνώσης με τις κοινωνικές πρακτικές της εξουσίας; 

2.6. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Ο  Foucault όπως  γνωρίζουμε,  εξετάζει  το  πεδίο  της  σεξουαλικότητας  ως  μια  από τις  σημαντικότερες 

«συγκεκριμένες διευθετήσεις» μέσω των οποίων ασκείται η εξουσία πάνω στη ζωή στις δυτικές κοινωνίες.

2.6.1 Απελευθέρωση Απωθημένων ή Παραγωγή του Εαυτού;
Οι  τόμοι  του  Foucault για  τη  σεξουαλικότητα  δεν  αποτελούν  μια  πραγματεία  για  την  σεξουαλική 

συμπεριφορά και διαγωγή, ούτε μια ανάλυση των θρησκευτικών, φιλοσοφικών ή επιστημονικών ιδεών μέσω 
των οποίων αναπαραστάθηκε η

“Σεξουαλικότητα”.  Αντιθέτως,  το  ζητούμενο  είναι  να  γίνει  κατανοητή  η  ανάπτυξη  της  «εμπειρίας  της 
σεξουαλικότητας»  στις  σύγχρονες  δυτικές  κοινωνίες,  οι  διαδικασίες  με  τις  οποίες  τα  άτομα  άρχισαν  να 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως «σεξουαλικά υποκείμενα».

Το σύνηθες στην σύγχρονες κοινωνίες μας είναι η σεξουαλικότητα να θεωρείται καταπιεσμένη. Μία από τις 
συνέπειες της ανάλυσης του Foucault είναι να ορίζεται ως στόχος των πολιτικών αγώνων όχι η απελευθέρωση 
κάποιου απωθημένου, αλλά μια «παραγωγή του εαυτού». Για τον Foucault, το πολιτικό πρόβλημα συνίσταται 
στο να απαλλαγεί το υποκείμενο από τον εγκλεισμό του μέσα στην αλήθεια της επιθυμίας του ‘ το υποκείμενο 

69 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 72.
70 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 244.
71 “Politics and the Study of Discourse”, Ideology and Consciousness no.3, 1978 (παρατίθεται από τον Barry Smart, 1984: Michel  

Foucault).
18



χρειάζεται  να  «απο-σεξουαλικοποιηθεί»,  ακολουθώντας  μια  κατεύθυνση  πολλαπλασιασμού  και 
εντατικοποίησης των ηδονών.72

Ας παρακολουθήσουμε από την αρχή τα προβλήματα που διατυπώνονται καταρχήν στον πρώτο τόμο - ο  
οποίος διακρίνεται από τους υπόλοιπους δύο, θεματικά και χρονικά.

2.6.2 Η Υπόθεση της Καταστολής
Η «καταστολή», γενικά ξεχωρίζοντας από τις απαγορεύσεις του απλού ποινικού νόμου, λειτουργεί κυρίως 

ως καταδίκη σε εξαφάνιση, αλλά και ως προσταγή σιωπής, ως βεβαίωση ανυπαρξίας, ως επίσημη πιστοποίηση 
ότι για όλα αυτά δεν έχεις τίποτα να πεις, ούτε να δεις, ούτε να μάθεις… Στον πρώτο τόμο της  Ιστορίας της  
Σεξουαλικότητας (Histoire de la sexualitéé.  1.  La volonté  de savoir)73,  ο  Foucault ,  χωρίς  ασφαλώς  να 
αμφισβητεί  την ιστορική ύπαρξη συγκεκριμένων μορφών σεξουαλικής  καταπίεσης και  απαγόρευσης,  θέτει 
μολαταύτα υπό ερώτηση το κατά πόσον η «υπόθεση της καταστολής» είναι επαρκής για την κατανόηση της 
σύγχρονης ιστορίας της σεξουαλικότητας και των σχέσεων εξουσίας-σεξ.

Γενικά,  στο συνολικότερο πλαίσιο των συναφών θεωρήσεων,  γίνεται  αποδεκτό ότι  η  «απαγόρευση της  
σεξουαλικότητας» αποτελεί μια υποπερίπτωση της ευρύτερης καταπίεσης η οποία οφειλόταν στη λειτουργία του 
καπιταλιστικού  τρόπου  παραγωγής  και  των  συναφών  αναγκαίων  ταξικών  σχέσεων.  Μια  κριτική  που  έχει 
απευθυνθεί  ενάντια στην ανάλυση του  Foucault είναι πως δεν λαμβάνει υπ’ όψη τα διαφορετικά πρότυπα 
σεξουαλικής πρακτικής και οικογενειακής ζωής που μπορεί να συνδέονται με τις κοινωνικές τάξεις. Ωστόσο, 
από  την  ανάλυση  του  Foucault,  δεν  προκύπτει  από  πουθενά  ότι  η  σεξουαλικότητα  των  εργατών  ήταν 
συνώνυμη με εκείνη της αστικής τάξης. Γράφει ο ίδιος: «Αν αληθεύει ότι η “σεξουαλικότητα” είναι το σύνολο  
των ενεργειών που παράγονται μέσα στα σώματα, τα φερσίματα, τις κοινωνικές σχέσεις, από κάποιο σύστημα που  
σχετίζεται με μια πολύπλοκη πολιτική τεχνολογία, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί  
με τρόπο συμμετρικό σε σχέση με τις κοινωνικές τάξεις, ότι επομένως δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε αυτές  
[...].  Πρέπει  να  πούμε  ότι  υπάρχει  μια  σεξουαλικότητα  αστική,  ότι  υπάρχουν  σεξουαλικότητες  ταξικές»,  ή 
καλύτερα ότι η σεξουαλικότητα «επιφέρει ορισμένα ειδικά ταξικά αποτελέσματα».

Πρέπει να ρωτήσουμε: η μηχανική της εξουσίας, τουλάχιστον σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, οφείλει να 
ενταχθεί στην κατηγορία της καταστολής; Η απαγόρευση, η λογοκρισία, η αποκήρυξη, είναι αυτές οι μορφές 
με τις οποίες ασκείται γενικά η εξουσία; Μπορούμε επίσης να αμφιβάλλουμε και για κάτι ακόμη: ο ίδιος «ο 
κριτικός λόγος που στρέφεται ενάντια στην καταστολή έρχεται ν’ αντικρούσει – για να του φράξει το δρόμο – ένα  
μηχανισμό  εξουσίας  που  είχε  λειτουργήσει  ως  τότε  δίχως  αμφισβήτηση,  ή  μήπως  αποτελεί  μέρος  του  ίδιου  
ιστορικού πλέγματος μ’ εκείνο  που καταγγέλλει  (και  δίχως άλλο μεταμφιέζει)  ονομάζοντάς το “καταστολή”;  
Υπάρχει άραγε ιστορική ρήξη ανάμεσα στην εποχή της καταστολής και στην κριτική ανάλυση της καταστολής;».74 

Ο  Foucault θα  αναλύσει  την  «ιστορία  των  όσων  έχουν  ειπωθεί  σχετικά  με  το  σεξ»,  και  τα  τεκμήρια 
μαρτυρούν,  σε αντίθεση με  την  αντίληψη καταπίεσης-απαγόρευσης,  για  έναν πολλαπλασιασμό των λόγων 
γύρω από το σεξ. Αυτό, μας οδηγεί σε μια σειρά ριζικά διαφορετικών ερωτημάτων: Γιατί μιλούσαν για τη 
σεξουαλικότητα,  τι  έλεγαν  γι’  αυτή;  Ποιες  ήταν οι  εκφάνσεις  εξουσίας  που προέκυπταν  απ’  όσα σχετικά 
λέγονταν; Ποιοι ήταν οι δεσμοί ανάμεσα σ’ αυτούς τους λόγους, σ’ αυτές τις εκφάνσεις  εξουσίας και στις 
ηδονές που επενδύονταν απ’ αυτές; Ποια γνώση διαμορφωνόταν πάνω σ’ αυτή τη βάση;75 

Το ζήτημα επομένως δεν είναι τόσο το εάν λέγεται “ναι ή όχι” στο σεξ, αλλά το γεγονός το ίδιο ότι μιλάνε  
ακατάπαυστα γι’ αυτό: πρέπει να μελετηθούν εκείνοι που μιλάνε γι’ αυτό, οι τόποι και οι οπτικές γωνίες από τις 
οποίες το κάνουν, οι θεσμοί που παροτρύνουν στο να μιλήσεις. Το ζήτημα όπως λεει ο Foucault είναι ο δια του 
λόγου έλεγχος του σεξ. Κάτω από ποιες μορφές, «μέσα από ποια κανάλια, γλιστρώντας πλάι σε ποιες θεωρίες, η  
εξουσία κατορθώνει να φτάσει ως τις πιο λεπτές και τις πιο ατομικές συμπεριφορές», πώς διαπερνά και ελέγχει 
την καθημερινή ηδονή; Το κύριο θέμα δεν είναι να καθορίσουμε εάν αυτές οι «εκδηλώσεις εξουσίας οδηγούν  

72 Michel Foucault: Αυτό δεν είναι πίπα, εκδ. Πλέθρον, 1998, σελ. 63. (Ceci n’est pas une pipe, 1968).
73 Michel Foucault: Η Ιστορία της Σεξουαλικότητας, τόμος 1ος: Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα, 1982. (Histoire de la sexualité. I.  

La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1978).
74 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα, 1982, σελ. 19-20.
75 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα, 1982, σελ. 20.
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στη  διαμόρφωση  της  αλήθειας  του  σεξ,  ή  αντίθετα  ψευδών  προορισμένων  να  την  αποκρύψουν,  αλλά  να  
ξεχωρίσουμε τη θέληση για γνώση που τους χρησιμεύει και σαν στήριγμα και σαν εργαλείο».76

Η απαγόρευση του σεξ δεν είναι απάτη, αλλά θα πρέπει όντως να την ανάγουμε σε θεμελιακό στοιχείο; 
«Όλα τούτα τα αρνητικά στοιχεία – απαγορεύσεις, απορρίψεις, λογοκρισίες και αρνήσεις – που η υπόθεση της  
καταστολής συγκεντρώνει σε έναν μεγάλο κεντρικό μηχανισμό προορισμένο να λέει όχι, δεν είναι ασφαλώς παρά  
εξαρτήματα που έχουν να παίξουν ένα ρόλο τοπικό και τακτικής σε μια “δια του λόγου εξέταση”, σε μια τεχνική  
της εξουσίας, σε μια θέληση για γνώση που κάθε άλλο παρά ανάγονται σ’ αυτές».77 

Ο  Foucault θα  αναζητήσει  τους  «φορείς  της  παραγωγής  Λόγων  (που  ασφαλώς  βολεύουν  και  μερικές  
σιωπές), παραγωγής εξουσίας (που λειτουργία τους είναι καμιά φορά να απαγορεύουν), παραγωγής γνώσης (που  
συχνά βάζουν σε κυκλοφορία πλάνες ή συστηματικές παραγνωρίσεις)».78

Ενταγμένες στο κορμί, έχοντας γίνει βαθύτερος χαρακτήρας των ατόμων, οι ιδιοτροπίες του σεξ υπάγονται 
στην αρμοδιότητα μιας τεχνολογίας της υγείας και του παθολογικού. Και αντίστροφα,  «αφού είναι ή μπορούν  
να  γίνουν  αντικείμενο  της  ιατρικής,  είναι  σαν  βλάβη,  δυσλειτουργία  ή  σύμπτωμα  που  πρέπει  κανείς  να  τις  
αναζητήσει  στο  βάθος  του  οργανισμού  ή  στην  επιφάνεια  του  δέρματος  ή  ανάμεσα  σ’  όλα  τα  σημάδια  της  
συμπεριφοράς».  Η εξουσία που επιλαμβάνεται έτσι του προβλήματος της σεξουαλικότητας, «ετοιμάζεται να  
ψηλαφίσει  τα  κορμιά  ‘  τα  χαϊδεύει  με  το  βλέμμα  […]».  Το  αποτέλεσμα;  Αύξηση  ασφαλώς  της 
αποτελεσματικότητας και επέκταση του ελεγχόμενου πεδίου. Αλλά επίσης και αισθησιοποίηση της εξουσίας 
και  κέρδος  ηδονής:  «μια  ώθηση  δίνεται  στην  εξουσία  από  την  ίδια  της  την  άσκηση  ‘  μια  αναστάτωση  
αποζημιώνει τον έλεγχο που επιτηρεί και τον σπρώχνει πιο πέρα […]». Η ηδονή «διαχέεται πάνω στην εξουσία  
που την ανιχνεύει ‘ η εξουσία στεριώνει την ηδονή που μόλις την έχει ξετρυπώσει». 79

Η  ιατρική  εξέταση,  η  ψυχιατρική  έρευνα,  η  παιδαγωγική  αναφορά  ή  οι  οικογενειακοί  έλεγχοι,  στην 
πραγματικότητα λειτουργούν ως μηχανισμοί διπλής παρόρμησης: ηδονής και εξουσίας. Ηδονή να ασκείς μια 
εξουσία που ανακρίνει,  επιτηρεί,  καιροφυλαχτεί,  φέρνει στο φως - κι από την άλλη, ηδονή που ερεθίζεται  
καθώς πρέπει να γλιτώσει  από αυτή την εξουσία.  Εξουσία που αφήνεται να κυριευτεί  από την ηδονή που 
κυνηγάει - και απέναντί της, εξουσία που αυτοβεβαιώνεται μέσα στην ηδονή του να δείχνεται, να σκανδαλίζει 
ή ν’ αντιστέκεται. «Πανουργία και σαγήνευμα ‘ αντιπαράθεση και αμοιβαία ενδυνάμωση»... Εδώ δεν πρόκειται, 
γράφει ο  Foucault,  για σύνορα τα οποία δεν πρέπει να διαβεί  κανείς,  αλλά για «τις ατέρμονες ελικοειδείς  
καμπύλες της εξουσίας και της ηδονής».80

2.6.3 Πειθαρχική Τεχνολογία της Εξομολόγησης - Γνώση του Υποκειμένου 
Κατά τον 19ο αιώνα η σεξουαλικότητα επιδιώκεται να οριστεί με επιστημονικό τρόπο: αναπτύσσεται μια 

«scientia sexualis», αντικείμενο της οποίας είναι να παράγει αληθείς λόγους για το σεξ. Στο επίκεντρό της 
βρίσκεται μια τεχνική για την παραγωγή της “αλήθειας του σεξ”, η “εξομολόγηση”. Η πειθαρχική τεχνολογία 
της  εξομολόγησης,  η  αποτελεσματικότερη  ίσως  διεργασία  εξατομίκευσης,  αναφέρεται  σε  όλες  αυτές  τις 
μεθόδους  μέσω  των  οποίων  το  υποκείμενο  παρακινείται  να  παράγει  έναν  «λόγο  αλήθειας»  γύρω  από  τη 
σεξουαλικότητά  του,  ο  οποίος  είναι  ικανός  να  έχει  αποτελέσματα  στο  ίδιο  το  υποκείμενο.81 Από  την 
χριστιανική  μετάνοια  μέχρι  τον  καναπέ  του  ψυχιάτρου,  μέσω της  εξομολόγησης  και  από  τον  συνδυασμό 
αλήθειας και σεξ, θα προκύψει μιας μορφής “γνώση” του υποκειμένου.

76 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα, 1982, σελ. 21.
77 Απέναντι σε αυτή τη γενική θεώρηση αναπτύχθηκε αντίλογος: πιθανόν οι διάφοροι νομικοί, ιατρικοί, ηθικοί και παιδαγωγικοί 

λόγοι να πρόσφεραν απλώς ένα θεμέλιο υποχρεώσεων για την εξάλειψη των «μη παραγωγικών» μορφών σεξουαλικότητας ‘ δεν θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε πως στόχο τους είχαν κυρίως την καλλιέργεια ενός ζωτικού πληθυσμού, την αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης και τη διατήρηση των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων; Ο Foucault απαντά στις αντιρρήσεις αυτές λέγοντας πως εάν το 
πλήθος των λόγων αποσκοπούσε στην εκμηδένιση των μη παραγωγικών απολαύσεων, απλά δεν πέτυχε το στόχο του: τον 19 ο αιώνα 
παρατηρούμε μια αληθινή διασπορά διαφόρων μορφών σεξουαλικότητας, «μια πολλαπλή εμφύτευση “διαστροφών”». Η εποχή μας, 
εγκαινίασε τις σεξουαλικές «ετερογένειες». (Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 51).

78 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 22.
79 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 60.
80 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 61.
81 “Η ομολογία της σάρκας” στο  Μισέλ Φουκώ, Η μικροφυσική της εξουσίας, μτφρ. Λ.  Τρουλινού,  εκδ.  Ύψιλον,  Αθήνα 1991, 

σελ. 155. (“The Confession of the Flesh” στο C.Gordon (ed.): Michel Foucault:  Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 
Writings, 1972-1977).
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Τουλάχιστον από τον Μεσαίωνα και μετά, οι δυτικές κοινωνίες τοποθέτησαν την  ομολογία στις μείζονες 
ιεροτελεστίες από τις οποίες περιμένουν την παραγωγή αλήθειας. Η ομολογία διαχύθηκε παντού: ο άνθρωπος 
ομολογεί τα εγκλήματά του, ομολογεί τις αμαρτίες, τις σκέψεις και τις επιθυμίες του, ομολογεί το παρελθόν και  
τα όνειρά του, ομολογεί την παιδική του ηλικία, ομολογεί τις αρρώστιες και τα βάσανά του. Ομολογεί δημόσια 
ή ιδιωτικά, στους γονείς, τους δασκάλους στον γιατρό του, σ’ αυτούς που αγαπά, ομολογεί στον ίδιο του τον 
εαυτό.  «Όπως  και  η  πιο  άοπλη  τρυφερότητα,  έτσι  και  οι  πιο  αιμοσταγείς  εξουσίες  έχουν  την  ανάγκη  της  
εξομολόγησης, γράφει ο Foucault. Ο άνθρωπος στη Δύση κατάντησε ένα ζώον ομολογητικό».82 

Η υποχρέωση της ομολογίας μας έρχεται από τόσα διαφορετικά σημεία, ενσωματώνεται τόσο βαθιά μέσα 
μας, που δεν την αντιλαμβανόμαστε πια σαν το αποτέλεσμα μιας εξουσίας που μας καταναγκάζει ‘ νομίζουμε, 
αντίθετα,  πως  η  αλήθεια,  στα  μύχια  της  ψυχής  μας,  δεν  ζητάει  παρά  να  βγει  στο  φως  ‘  πως  αν  δεν  τα 
καταφέρνει επομένως, είναι γιατί την εμποδίζει κάποιος καταναγκασμός, επειδή βαραίνει πάνω της η βία μιας 
εξουσίας.  «Η ομολογία  λυτρώνει,  η  εξουσία  καταδικάζει  στη  σιωπή ‘  η  αλήθεια  δεν  ανήκει  στο  χώρο της  
εξουσίας,  αλλά  έχει  μιαν  αρχέγονη  συγγένεια  με  την  ελευθερία»:  ο  Foucault θεωρεί  πως  όλα  αυτά  τα 
παραδοσιακά θέματα, μια “πολιτική ιστορία της αλήθειας” θα τα αντέστρεφε ένα προς ένα, δείχνοντας ότι «η 
αλήθεια δεν είναι από τη φύση της ελεύθερη, ούτε η πλάνη δούλη, αλλά ότι η ανάδειξή της διατρέχεται ολόκληρη  
από σχέσεις εξουσίας».83

Η  ομολογία αποτελεί  μια  ιεροτελεστία  του  λόγου  όπου  το  υποκείμενο  που  μιλάει  συμπίπτει  με  το 
υποκείμενο του εκφερόμενου ‘ είναι μια ιεροτελεστία που εκδιπλώνεται μέσα σε μια σχέση εξουσίας, εφόσον 
δεν ομολογεί κανείς χωρίς έστω την δυνητική παρουσία ενός εταίρου που δεν είναι απλά συνομιλητής, αλλά 
φορέας που αξιώνει την ομολογία, την επιβάλλει, την αξιολογεί, επεμβαίνει πιθανόν για να τιμωρήσει, ή να 
συγχωρέσει, να παρηγορήσει, να συμφιλιώσει. Γι’ αυτόν που την αρθρώνει, η εκφορά και μόνον (ανεξάρτητα 
από  τις  εξωτερικές  συνέπειες),  επιφέρει  ουσιώδη  εσωτερικά αποτελέσματα:  αθωώνει,  λυτρώνει,  εξαγνίζει, 
απελευθερώνει, υπόσχεται τη σωτηρία.

Ο Foucault μας εφιστά την προσοχή στη αλληλεπίδραση της “παραγωγής του αληθινού” μέσω διαδικασιών 
ομολογίας με την  επιστημονική συλλογιστική:  «Πώς αυτή η θέληση για γνώση σχετικά με το σεξ,  έκανε να  
λειτουργήσουν οι ιεροτελεστίες της ομολογίας μέσα στα σχήματα της επιστημονικής νομοτέλειας;». Πώς φτάσαμε 
να συγκροτήσουμε την απόσπαση της σεξουαλικής ομολογίας με μορφές επιστημονικές;

Πρώτον, λέει ο Foucault, «με μια κλινική κωδικοποίηση του εξαναγκασμού στην ομιλία»: συνδυάζοντας την 
εξομολόγηση με την εξέταση,  την αφήγηση του εαυτού με το ξεδίπλωμα ενός συνόλου από ευανάγνωστα 
σημεία  και  συμπτώματα,  την ανάκριση και  το  ερωτηματολόγιο  με  το ξύπνημα των αναμνήσεων και  τους 
ελευθέρους  συνειρμούς.  Δεύτερον,  «με  το  αίτημα  μιας  γενικής  και  διάχυτης  αιτιώδους  συνάφειας»:  το  ότι 
οφείλεις  να  λες  τα  πάντα,  το  ότι  μπορείς  να  ρωτάς  για  όλα,  θα  δικαιωθεί  με  την  αρχή ότι  το  σεξ  είναι  
προικισμένο με μια ανεξάντλητη και πολύμορφη αιτιακή δύναμη. Το πιο κρυφό περιστατικό της σεξουαλικής 
συμπεριφοράς θεωρείται ικανό να επιφέρει τις πιο ποικίλες συνέπειες σε όλο το μήκος της ύπαρξης. Τρίτον,  
«με τη βασική αρχή μιας ενδογενούς λανθάνουσας κατάστασης της σεξουαλικότητας»: εάν χρειάζεται η τεχνική 
αυτή της ομολογίας για την απόσπαση της αλήθειας του σεξ, δεν είναι μόνο επειδή εκφράζεται δύσκολα ή της 
επιβλήθηκαν απαγορεύσεις ευπρέπειας, αλλά γιατί η λειτουργία του σεξ είναι σκοτεινή, το έχει από τη φύση 
του να ξεγλιστρά, η αιτιακή του δύναμη είναι εν μέρει υποδόρια. Τέταρτον: «με τη μέθοδο της ερμηνείας»: για 
να αποκτήσει επιστημονική εγκυρότητα, το έργο της αλήθειας πρέπει να περάσει από τη σχέση με εκείνον στον 
οποίο  ομολογούμε.  Η αλήθεια  δεν  βρίσκεται  μόνο  στο  υποκείμενο  που  ομολογώντας  τη  φέρνει  στο  φως 
εντελώς έτοιμη. Αντίθετα, συγκροτείται διττά: παρούσα αλλά ατελής, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μόνο 
σ’  εκείνον  που την ακούει.  Σ’  αυτόν εναπόκειται,  αποκρυπτογραφώντας,  να  πει  την “αλήθεια”  αυτής  της 
αξεδιάλυτης αλήθειας. Πέμπτον, τέλος, «με την ιατρικοποίηση των αποτελεσμάτων της ομολογίας»: η απόσπαση 
της ομολογίας και τα αποτελέσματα της ανακωδικώνονται με τη μορφή θεραπευτικών ενεργειών. Η περιοχή 
του σεξ δεν καταγράφεται πλέον μονάχα στα κατάστιχα του λάθους ή της αμαρτίας, της υπερβολής ή της 
παράβασης – υπάγεται στις διατάξεις για “το φυσιολογικό και το παθολογικό”. Για πρώτη φορά προσδιορίζεται 
μια νοσηρότητα που ανήκει στο σεξουαλικό.

82 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 77.
83 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 78.
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Στη διασταύρωση λοιπόν ομολογίας και επιστημονικής διασκεπτικότητας, η σεξουαλικότητα ορίστηκε πως 
είναι  “φύσει”:  χώρος  ευάλωτος  σε  παθολογικές  διαδικασίες,  και  που  επομένως  απαιτεί  παρεμβάσεις 
θεραπευτικές ή ομαλοποιητικές ‘ ένα πεδίο σημασιοδοτήσεων για αποκρυπτογράφηση ‘ ένας τόπος διεργασιών 
κρυμμένος από ειδικούς μηχανισμούς ‘ μια εστία απροσδιόριστων αιτιακών σχέσεων, ένας λόγος σκοτεινός τον 
οποίο πρέπει να αποκαλύψεις και να τον ακούσεις. 

Το σεξ μετατράπηκε έτσι σε προνομιούχο στοιχείο ή σε μυστικό της ύπαρξής μας. Του ζητάμε να πει την 
αλήθεια,  αλλά  του  ζητάμε  να  μας  πει  και  την  αλήθεια  την  δική  μας.  «Του  λέμε  την  αλήθεια  του,  
αποκρυπτογραφώντας αυτό που μας λέει γι’ αυτήν ‘ μας λέει τη δική μας ελευθερώνοντας αυτό που της κρύβεται». 
Από αυτό το παιχνίδι, συγκροτήθηκε αργά μια γνώση του υποκειμένου, υποστηρίζει ο Foucault. Γνώση «όχι 
τόσο της μορφής του όσο εκείνου που το διχάζει, εκείνου που το καθορίζει ίσως, αλλά κυρίως που το κάνει να  
διαφεύγει από τον ίδιο του τον εαυτό». Μέσω αυτής της μορφής γνώσης-εξουσίας που είναι η ομολογία, το 
σχέδιο μιας επιστήμης του υποκειμένου αρχίζει να ανακινείται γύρω από το θέμα του σεξ. 

«Η αιτιότητα μέσα στο υποκείμενο, το ασυνείδητο του υποκειμένου, η αλήθεια του υποκειμένου μέσα στον  
άλλο που ξέρει, η γνώση μέσα του αυτού που το ίδιο δεν ξέρει, όλα τούτα βρήκαν να αναπτυχθούν μέσα στον λόγο  
του σεξ».84 

2.6.4 Το Σεξ Πολιτικός Στόχος και Αντικείμενο Διαχείρισης 
Στον 18ο αιώνα λοιπόν, εμφανίζεται αυτή η (πολιτική, οικονομική και τεχνική) παρότρυνση να μιλάς για το 

σεξ. Κι όχι τόσο με τη μορφή μιας γενικής θεωρίας της σεξουαλικότητας, λεει ο Foucault «όσο με τη μορφή 
της ανάλυσης, της λογιστικής, της ταξινόμησης και της κατονόμασης, με τη μορφή ποσοτικών ή αιτιολογικών  
ερευνών. Το να “υπολογίζεις” το σεξ, το να μιλάς γι’ αυτό σε μια γλώσσα όχι της ηθικής αλλά της λογικής, ήταν  
μια ανάγκη αρκετά καινούρια».85 Τον 18ο αιώνα το σεξ γίνεται υπόθεση της “αστυνομίας”, «όχι καταστολή της  
αταξίας, αλλά νοικοκυρεμένη αύξηση των συλλογικών και ατομικών δυνάμεων». Αστυνόμευση του σεξ, που 
σημαίνει «όχι  σκληρότητα  μιας  απαγόρευσης,  αλλά ανάγκη  να  ρυθμίζεται  το  σεξ  με  χρήσιμες  και  δημόσιες  
λογικές εξηγήσεις».86

Υπόρρητα  παρόν  με  την  μορφή  του  «πληθυσμού»,  το  σεξ  μετατρέπεται  σε  αντικείμενο  διαχείρισης, 
διοίκησης,  ρύθμισης.  Ο  πληθυσμός θα  εμφανίσει  της  δικές  του  κανονικότητες  ενόσω  γίνεται  αντικείμενο 
διακυβέρνησης μέσα από την χρήση στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης. Μέσα από την πολιτική 
οικονομία  του  πληθυσμού -στο  μεταίχμιο  του βιολογικού  και  του  οικονομικού-  γεννιέται  η  ανάλυση των 
σεξουαλικών συμπεριφορών. 

Μέσα  λοιπόν  στα  γενικότερα  οικονομικά,  πολιτικά,  υγειονομικά  και  ηθικά  προβλήματα  που  θα 
απασχολήσουν τις κυβερνήσεις, θα κριθεί αναγκαία η ανάλυση ζητημάτων όπως η γεννητικότητα, η ηλικία του 
γάμου, η συχνότητα των σεξουαλικών σχέσεων, η γονιμότητα. Το σεξ καθίσταται ένα “κυβερνητικό θέμα”, ένα 
δημόσιο  ζήτημα  που  περιβάλλεται  από  ένα  δίκτυο  λόγων,  μορφών  γνώσης  και  ανάλυσης.  Οι  λόγοι  περί 
σεξουαλικότητας θα αποικήσουν τους τομείς της ιατρικής, της ψυχιατρικής, της παιδαγωγικής, του ποινικού 
δικαίου και της κοινωνικής εργασίας. Η σεξουαλικότητα, μέσω των διαδικασιών αυτών, θα μετατραπεί εν τέλει 
σε «μυστικό της ύπαρξής μας».

Η “σεξουαλικότητα”  δεν  πρέπει  να νοηθεί  ως  ένα δοσμένο και  κρυμμένο  είδος  φύσης που η εξουσία 
επιδιώκει  να  δαμάσει  και  να  ξεσκεπάσει  ‘  είναι  το  όνομα  ενός  ιστορικού  συστήματος:  «όχι  κρυφή 
πραγματικότητα που δύσκολα επηρεάζουμε, αλλά μεγάλο δίκτυο επιφάνειας, όπου το ερέθισμα των κορμιών, η  
εντατικοποίηση των ηδονών, η προτροπή στον λόγο, ο σχηματισμός των γνώσεων, η ενίσχυση των ελέγχων και  
των αντιστάσεων αλυσώνονται μεταξύ τους σύμφωνα με κάποιες μεγάλες στρατηγικές γνώσης και εξουσίας».87

84 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 90. Την εξέταση του status της ομολογίας-εξομολόγησης στην πρώιμη Χριστιανική 
Δυτική κουλτούρα, μέσα τώρα στα πλαίσια “διακυβέρνησης των ατόμων”, επιχειρεί ο Foucault στις διαλέξεις στο College de France 
(Du gouvernement des vivants) το έτος 1979-1980. Πώς συμβαίνει και στην Χριστιανική Δύση η διακυβέρνηση των ατόμων απαιτεί 
από τους καθοδηγούμενους, όχι μόνο πράξεις υπακοής και υποταγής αλλά επίσης “ενέργειες αλήθειας” (“acts of truth”); («How was 
a type of government of men formed in which one is required not simply to obey but to reveal what one is by stating it? »,  The 
Government of Man. Σύνοψη των διαλέξεων βρίσκεται στο: Foucault, Ethics- The Essential Works 1, [ed.] P.Rabinow, Penguin).    

85 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 35.
86 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 36. 
87 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 131. 
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Το  σεξ επομένως  μέσα  σε  αυτά  τα  πλαίσια  λαμβάνει  μια  νέα  σημασία,  ως  πολιτικός  πλέον  στόχος: 
«βρίσκεται, στην άρθρωση των δύο αξόνων που ακολούθησε η ανάπτυξη όλης της πολιτικής τεχνολογίας της  
ζωής.  Από τη  μία  μεριά  σχετίζεται  με  τους  τομείς  της  αγωγής  του σώματος:  εξάσκηση,  εντατικοποίηση  και  
κατανομή των δυνάμεων, συναρμογή και οικονομία των ενεργειών».  Από την άλλη, συνδέεται με τη ρύθμιση 
των πληθυσμών: «μπαίνει ταυτόχρονα σε δύο κατάστιχα ‘ δίνει αφορμή σ’ εξονυχιστικές παρακολουθήσεις, σ’  
ελέγχους  της  κάθε  στιγμής,  σε  υπερβολικά  σχολαστικές  χωροταξικές  διευθετήσεις,  σε  ατελείωτες  ιατρικές  ή  
ψυχολογικές εξετάσεις, σε μια ολόκληρη μικρο-εξουσία πάνω στο κορμί ‘ αλλά δίνει αφορμή και σε μαζικά μέτρα,  
σε στατιστικές εκτιμήσεις, σε παρεμβάσεις που στοχεύουν σ’ ολόκληρο το κοινωνικό σώμα [...]. Το σεξ είναι  
πρόσβαση τόσο στη ζωή του κορμιού όσο και στη ζωή του είδους».88 Αυτός είναι και ο λόγος που κατά τον 19ο 

αιώνα η σεξουαλικότητα καταδιώκεται ‘ την ανιχνεύουν, την κυνηγάνε στη συμπεριφορά, στα όνειρα ‘ την 
υποψιάζονται πίσω από την παραμικρή τρέλα ‘ γίνεται το κλειδί της ατομικότητας.

Συμπερασματικά, σε όλη την πορεία ανάπτυξης του συστήματος σεξουαλικότητας από τον 19ο αιώνα και 
μετά «βλέπουμε να πλάθεται,  γράφει ο  Foucault, αυτή η ιδέα ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τα σώματα, τα  
όργανα, τους σωματικούς εντοπισμούς, τις λειτουργίες, τα ανατομο-φυσιολογικά συστήματα, τις αισθήσεις, τις  
ηδονές ‘ κάτι άλλο και, πρόσθετα, κάτι που έχει τις ενδογενείς του ιδιότητες, τους δικούς του νόμους: το σεξ».89 Η 
έννοια  του  σεξ  επέτρεψε  να  ανασυνταχθούν, «σε  μια  ενότητα  τεχνητή,  ανατομικά  στοιχεία,  βιολογικές  
λειτουργίες, συμπεριφορές, αισθήσεις, ηδονές»,  κι ακόμα «έκανε δυνατή τη λειτουργία αυτής της πλασματικής  
ενότητας σαν αιτιακή αρχή, σαν ένα πανταχού παρόν νόημα, σαν το μυστικό που ανακαλύπτεις παντού: το σεξ  
μπόρεσε έτσι να λειτουργήσει σαν μοναδικό σημαίνον και σαν καθολικό σημαινόμενο». Και παραπέρα ακόμη: 
μπόρεσε  να  χαράξει  μια  γραμμή  επαφής  ανάμεσα  στη  γνώση  της  ανθρώπινης  σεξουαλικότητας  και  στις  
βιολογικές  επιστήμες:  με  τον  τρόπο  αυτό  η  πρώτη  κέρδισε  κάποιο  εχέγγυο  επιστημονικότητας,  αλλά 
ταυτόχρονα,  εξαιτίας  ακριβώς  αυτής  της  γειτνίασης,  ορισμένα  από  τα  θέματα  της  βιολογίας  και  της 
φυσιολογίας μπόρεσαν να χρησιμέψουν ως «αρχή ομαλότητας» για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. 

Σκεφτόμαστε λοιπόν πως το σεξ είναι το μυστικό που βρίσκεται πίσω απ’ όλα όσα είμαστε, του ζητάμε να 
μας  φανερώσει  εκείνο  που  μας  ορίζει  -  όμως  δεν  είναι  παρά  «ένα  στίγμα  ιδεατό  που  το  σύστημα  της  
σεξουαλικότητας κατέστησε απαραίτητο». Πρόκειται για το πιο θεωρητικό, το πιο ενδόμυχο στοιχείο μέσα στο 
σύστημα σεξουαλικότητας  «που η εξουσία  οργανώνει  καθώς επηρεάζει  τα σώματα,  την υλικότητά τους,  τις  
δυνάμεις τους, τις ενέργειές τους, τις αισθήσεις τους, τις ηδονές τους».90

Δημιουργώντας αυτό το φανταστικό στοιχείο, «το σεξ», το σύστημα της σεξουαλικότητας, υποκίνησε την 
επιθυμία του σεξ – επιθυμία να το έχεις, να το ανακαλύψεις, να το ελευθερώσεις, να το αρθρώσεις, συγκρότησε 
το ίδιο «το σεξ» ως επιθυμητό. Ο Foucault μας προτρέπει να μην τοποθετούμε το σεξ ως κάτι “πραγματικό”, 
ενώ απ’ την άλλη το σύστημα της σεξουαλικότητας ως κάτι “ψευδαισθησιακό”: «η σεξουαλικότητα είναι ένα  
ιστορικό σχήμα πολύ πραγματικό,  και είναι  αυτή που υποκίνησε σαν στοιχείο θεωρητικό,  απαραίτητο για τη  
λειτουργία  της,  την  έννοια  του  σεξ.  Ας  μη  νομίζουμε  πως  λέγοντας  ναι  στο  σεξ,  λέμε  όχι  στην  εξουσία  ‘  
ακολουθούμε,  αντίθετα το νήμα του γενικού συστήματος της σεξουαλικότητας.  [...]  Ενάντια στο σύστημα της  
σεξουαλικότητας,  το  έρεισμα  της  αντεπίθεσης  δεν  πρέπει  να  είναι  το  σεξ-επιθυμία,  αλλά  τα  σώματα  και  οι  
απολαύσεις».91

Με αμέτρητα τεχνάσματα μας έκαναν να θέλουμε να γνωρίσουμε και να υποβάλλουμε σε έλεγχο το σεξ - 
ίσως  μια  μέρα,  λέει  ο  Foucault,  «μέσα  σε  μια  άλλη  διάταξη  των  σωμάτων  και  των  ηδονών,  δεν  θα  
καταλαβαίνουμε πια πώς κατόρθωσαν τα τεχνάσματα της σεξουαλικότητας – και της εξουσίας που στηρίζει το  
σύστημά της – να μας υποτάξουν σ’ αυτήν την στυφή μοναρχία του σεξ [...]». 

Και ιδού λοιπόν ποια είναι  η ειρωνεία αυτού του συστήματος: μας κάνει να πιστεύουμε πως απ’ αυτό 
κρέμεται η “απελευθέρωσή” μας...92

88 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 178.
89 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 187.
90 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 189-190.
91 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 192-193.
92 Η δίψα της γνώσης, εκδ. Ράππα 1982, σελ. 195.
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2.6.5 Η “Προβληματοποίηση” της Σεξουαλικότητας στην Αρχαιότητα
Ο  Foucault,  έπειτα  από  μια  παύση  περίπου  τεσσάρων  χρόνων  και  έναν  σημαντικό  ερευνητικό 

αναπροσανατολισμό θα επανέλθει στο πρόβλημα της σεξουαλικότητας, έχοντας αλλάξει οπτική γωνία. 
Όπως  γνωρίζουμε,  μελετώντας  τον  εγκλεισμό  σε  άσυλα  και  σε  σωφρονιστικά  ιδρύματα,  ο  Foucault 

επικέντρωσε στις «διαχωριστικές» πρακτικές μέσα από τις οποίες ορίζεται το υποκείμενο, οι οποίες όμως είναι 
εξωτερικές ως προς τα άτομα - εξωτερικές όχι ως προς τις επιδράσεις τους αλλά ως προς το πεδίο λειτουργίας 
τους.  Αυτές  οι έρευνες  ωστόσο εξετάζουν εν τέλει  μόνο μία πλευρά της “τέχνης της διακυβέρνησης” των 
ανθρώπων μέσα στη κοινωνία μας. Έπρεπε λοιπόν να συμπληρωθούν από μια εξέταση των «τεχνικών του 
εαυτού» οι οποίες κατέχουν κεντρικό ρόλο στην ηθική συγκρότηση και στον μετασχηματισμό του εαυτού.93 

Οι τεχνικές του εαυτού αναφέρονται στα μέσα με τα οποία τα άτομα δύνανται να επηρεάσουν το ίδιο τους το 
σώμα,  την  ψυχή,  τις  σκέψεις,  τη  συμπεριφορά.  Στις  χριστιανικές  κοινωνίες,  οι  τεχνικές  αυτές  είναι 
συνδεδεμένες με συγκεκριμένες “υποχρεώσεις αλήθειας”: πρόκειται για υποχρεώσεις που αφορούν κυρίως το 
να θεωρούνται ορισμένα (ιερά) κείμενα ή αποφάσεις συγκεκριμένων αυθεντιών ως αληθή, και το να διερευνά 
το άτομο στοχαστικά τον εαυτό του, να λέει την αλήθεια γι’ αυτόν (στον εαυτό του και στους άλλους). 

Η διατύπωση  της  “αλήθειας”  και  η  αποκήρυξη  της  πραγματικότητας  για  τον  εαυτό,  στον  χριστιανικό 
πολιτισμό έχει συνδέσει την υποκειμενικότητα με την σεξουαλικότητα. Ο  Foucault, στα έργα  Η χρήση των 
απολαύσεων και  η  Μέριμνα  για  τον  εαυτό  μας,  θα  ερευνήσει  αυτήν  την  «προβληματοποίηση»  της 
σεξουαλικότητας  στην κλασική αρχαιότητα τώρα και  την πρώτη χριστιανική  περίοδο.  Γιατί  η  σεξουαλική 
συμπεριφορά, οι δραστηριότητες και οι απολαύσεις που ανάγονται σ’ αυτή θα αποτελέσουν αντικείμενο ηθικού 
προβληματισμού;94

Μπορούμε σύμφωνα με τον Foucault να ακολουθήσουμε τρεις τρόπους ιστορικής ανάλυσης ενός ηθικού 
συστήματος: πρώτον, μια ιστορία «ηθικοτήτων» ‘ τέτοια είναι για παράδειγμα μια μελέτη της σχέσης ανάμεσα 
στις πράξεις, τους κανόνες και τις αξίες από την άποψη των βαθμών συμμόρφωσης. Δεύτερον, μια ιστορία 
«κωδίκων»: π.χ. ανάλυση των διαφόρων συστημάτων κανόνων και αξιών, αυθεντιών και μηχανισμών. Τρίτον, 
υπάρχει η δυνατότητα για μια ιστορία «των μορφών ηθικής υποκειμενοποίησης και πρακτικών του εαυτού». 
Ασφαλώς,  σε  κάθε  ηθικό  σύστημα  υπάρχουν  πάντοτε  και  «κώδικες  συμπεριφοράς»  και  «μορφές 
υποκειμενοποίησης», αλλά η έμφαση που δίνεται στο καθένα ποικίλλει.95

Αυτός καθ’ εαυτός ο όρος «σεξουαλικότητα» εμφανίζεται όπως είδαμε στις αρχές του 19ου αιώνα. Η χρήση 
αυτής της έννοιας εδραιώνεται σε σχέση με μια σειρά άλλων φαινομένων: τη διεύρυνση διαφόρων γνωστικών 
πεδίων (βιολογικοί μηχανισμοί αναπαραγωγής, ατομικές ή κοινωνικές παραλλαγές της συμπεριφοράς) ‘ την 
εγκαθίδρυση ενός συνόλου από κανόνες και νόρμες (θρησκευτικοί, νομικοί, παιδαγωγικοί, ιατρικοί θεσμοί) ‘ 
τέλος, με τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ωθούνται τα άτομα να δίνουν αξία και νόημα στη διαγωγή τους,  
στα καθήκοντά τους, στις απολαύσεις τους, στα συναισθήματα και τις αισθήσεις τους, στα όνειρά τους. 

Ο  Foucault,  όπως  είδαμε  παραπάνω,  εξετάζει  τη  διαμόρφωση  στις  δυτικές  κοινωνίες  εκείνης  της 
«εμπειρίας» η οποία υποχρεώνει τα άτομα να αποδεχτούν τον εαυτό τους ως υποκείμενα μιας σεξουαλικότητας, 

93 Αναφορικά με τις “τεχνολογίες του εαυτού” τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι πολύ διαφορετικά από τις θεματικές της 
παραδοσιακής φιλοσοφίας (τι είναι ο κόσμος, τι είναι αλήθεια, γνώση; κλπ.), η ερώτηση που τίθεται στο προσκήνιο τώρα είναι “τι  
είμαστε εμείς  στην επικαιρότητά μας;”. Τα άλλα ερωτήματα δεν εξαφανίζονται ασφαλώς, σχηματίζουν ένα πεδίο ανάλυσης που  
μπορεί να ονομαστεί “τυπική (formal) οντολογία της αλήθειας”. Ο άλλος πόλος της δραστηριότητας του φιλοσοφείν χαρακτηρίζεται 
από  την  ερώτηση  “Τι  είμαστε  εμείς  σήμερα;”-  το  πεδίο  του  ιστορικού  στοχασμού  πάνω  στους  εαυτούς  μας.  Ο  Foucault θα 
προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση σε αυτά «μέσω της ιστορικής ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ της σκέψης μας και των πρακτικών  
μας στη δυτική κοινωνία». Με ποιον τρόπο, ευθέως συγκροτούμε την ταυτότητά μας διαμέσου συγκεκριμένων ηθικών τεχνικών του 
εαυτού;

94 Michel Foucault: Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 2ος, Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989 (Histoire de la  
sexualité, L’usage de plaisirs, Editions Gallimard, Paris 1984).

 Ο Foucault εξηγεί  την αιτία λόγω της οποίας προβαίνει στις μελέτες αυτές: «είναι η περιέργεια – [...] όχι η περιέργεια που σε  
βοηθά να αφομοιώσεις τις αναγκαίες γνώσεις, αλλά εκείνη που σου επιτρέπει την αποστασιοποίηση από τον εαυτό σου». «Ήταν μια 
φιλοσοφική άσκηση που είχε σαν στόχο να γνωρίσω ως ποιο βαθμό η προσπάθεια να σκεφτεί κανείς την ίδια του την ιστορία είναι 
δυνατό να λυτρώσει τη σκέψη από αυτό που σιωπηρά σκέφτεται  και  να της επιτρέψει να σκεφτεί διαφορετικά» (Η χρήση των 
απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 16, 17-18).

95 Ας σημειώσουμε εδώ: ο Foucault ονομάζει “υποκειμενοποίηση” (subjectivization) τη διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος 
πετυχαίνει  την  κατασκευή  μιας  υποκειμενικότητας,  η οποία  και  αποτελεί  μόνο μια  από τις  δυνατότητες  οργάνωσης μιας  αυτο-
συνείδησης (“The Return of Morality”, τελευταία συνέντευξη, G. Barbadette & A. Scala, 1984. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy,  
Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 253).
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η  οποία  οδηγεί  σε  ποικίλα  πεδία  γνώσης  και  που  διαρθρώνεται  πάνω  σε  ένα  σύστημα  κανόνων  και 
καταναγκασμών.96

2.6.5.1 Ιστορία της αλήθειας και γενεαλογία του ανθρώπου του ερωτικού πόθου
Η διατύπωση μιας  “ιστορίας  της  αλήθειας”  κρίνεται  απαραίτητη  από τον  Foucault και  διευκρινίζει  τι 

εννοεί: «Ιστορία που δεν θα περιλάμβανε τις τυχόν αλήθειες που περιέχονται στις γνώσεις, αλλά που θα ήταν η  
ανάλυση των “μηχανισμών αλήθειας”, των μηχανισμών του αληθινού και του ψεύτικου, μέσα από τους οποίους  
το άτομο συγκροτείται  ιστορικά ως εμπειρία – δηλαδή ως αντικείμενο της σκέψης μας.  Σύμφωνα με ποιους  
μηχανισμούς αλήθειας ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το είναι του, όταν θεωρεί τον εαυτό του τρελό, όταν θεωρεί  
τον εαυτό του άρρωστο, ή όταν τον θεωρεί ανθρώπινο ον που ζει, που μιλάει και εργάζεται, όταν τον κρίνει ένοχο  
και αυτοτιμωρείται; Και σύμφωνα με ποιους μηχανισμούς αλήθειας ο άνθρωπος αναγνώρισε τον εαυτό του ως  
“άνθρωπο ερωτικού πόθου”;».97

Η συγγραφή μιας “ιστορίας της αλήθειας” έχει ως στόχο την ανάλυση των προβληματοποιήσεων μέσα από 
τις οποίες το είναι μπορεί και πρέπει να ερμηνεύεται, και βέβαια τις πρακτικές που επιτρέπουν τη μορφοποίησή 
τους.  Η  αρχαιολογική  διάσταση  της  ανάλυσης  επιτρέπει  και  την  ανάλυση  των  μορφών  της 
“προβληματοποίησης”  ενώ  η  γενεαλογική  της  διάσταση  επιτρέπει  την  ανάλυση  του  σχηματισμού  τους, 
ξεκινώντας από τις διάφορες πρακτικές.

 “Προβληματοποίηση”  λοιπόν  της  τρέλας  και  της  αρρώστιας,  με  αφετηρία  κοινωνικές  και  ιατρικές 
πρακτικές, οι οποίες θα καθορίσουν ένα ορισμένο σχήμα “ομαλοποίησης”. ‘“Προβληματοποίηση” της ζωής, 
της  γλώσσας  και  της  εργασίας  στα  πλαίσια  διαλεκτικών  πρακτικών,  που  υπακούουν  σε  συγκεκριμένους 
“επιστημικούς”  κανόνες.  ‘“Προβληματοποίηση”  του  εγκλήματος  και  της  εγκληματικής  συμπεριφοράς,  με 
αφετηρία ορισμένες σωφρονιστικές πρακτικές, που υπακούουν σε ένα “πειθαρχικό” πρότυπο. «Και τώρα, λεει ο 
Foucault, θα ήθελα να δείξω με ποιον τρόπο, στην Αρχαιότητα, οι σεξουαλικές δραστηριότητες και απολαύσεις  
“προβληματοποιήθηκαν”  μέσα  από  πρακτικές  που  αναφέρονται  στον  εαυτό  μας,  με  βάση  τα  κριτήρια  μιας  
“αισθητικής της ύπαρξης”».98 Πρόκειται για μια γενεαλογία του «ανθρώπου του ερωτικού πόθου». Η ιστορία των 
συστημάτων  ηθικής  που  βασιζόταν  στις  απαγορεύσεις,  αντικαθίσταται  από  την  ιστορία  των  «ηθικών 
προβληματοποιήσεων», την βασισμένη στις πρακτικές του εαυτού μας.99

Κάτω  από  ποιες  συνθήκες,  λοιπόν,  για  ποιο  λόγο  και  με  ποια  μορφή  η  σεξουαλική  δραστηριότητα 
αποτέλεσε  ‘ηθικό’  πεδίο;  Η  προβληματοποίηση  της  σεξουαλικής  συμπεριφοράς  κατά  την  αρχαιότητα  – 
συνδεόμενη  και  με  τον  σχηματισμό  μιας  «αισθητικής  της  ύπαρξης»  -  αποτελεί  ίσως  ένα  από  τα  πρώτα 
κεφάλαια μιας γενικής ιστορίας των «τεχνικών του εαυτού» οι οποίες αργότερα «ενσωματώθηκαν – με τον  
χριστιανισμό – στην άσκηση μιας ποιμαντορικής εξουσίας, και αργότερα σε πρακτικές παιδαγωγικού, ιατρικού ή  
ψυχολογικού τύπου».100 

Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε ανάμεσα στην ηθική φιλοσοφία της αρχαιότητας και σε εκείνη του 
χριστιανισμού  είναι  καταρχήν μια  ‘συνέχεια’:  τα  πρώτα χριστιανικά  κείμενα  ενσωμάτωσαν  συγκεκριμένες 
αρχές  της  ελληνικής  φιλοσοφίας  και  κυρίως κάποια συσχέτιση  της  σεξουαλικής  δραστηριότητας  και  «του 
κακού, τον κανόνα μιας τεκνοποιητικής μονογαμίας, την καταδίκη των σχέσεων ανάμεσα σε άτομα του ίδιου  
φύλου, την εξύμνηση της εγκράτειας».101 Κοινές ανησυχίες και φόβος σε σχέση με ό,τι αφορά τον αυνανισμό και 
την  έλλειψη  μετριοπάθειας  και  αυτοσυγκράτησης  ‘  ένα  παρόμοιο  πρότυπο  συμπεριφοράς  σχετικά  με  την 
συζυγική «πίστη» και «αρετή» ‘ μια κοινή εικόνα όπως το αρνητικό στερεότυπο της ομοφυλοφιλίας ‘ τέλος ένα 
ανάλογο μοντέλο σεξουαλικής  αποχής,  όπως η εξύμνηση της  αγνότητας η προνομιακή της  πρόσβαση στη 
σοφία και την αλήθεια – όλα αυτά είναι ενδεικτικά ενός στοιχείου ‘συνέχειας’. 

Ωστόσο, οι αρχές αυτές δεν κατέχουν την ίδια θέση ή την ίδια αξία στις αντίστοιχες έλλογες πρακτικές. Δεν 
θα  πρέπει  επομένως  να  συμπεράνουμε  ότι  η  χριστιανική  σεξουαλική  ηθική  είχε,  κατά  κάποιον  τρόπο, 
“προσχηματιστεί” στην αρχαία σκέψη: «Θα πρέπει μάλλον να δεχτούμε πως, πολύ νωρίς, στην ηθική σκέψη της  

96 Εδώ, με τον όρο «εμπειρία» νοείται η συσχέτιση, σε οποιαδήποτε κουλτούρα, μεταξύ γνωστικών πεδίων, ειδών κανονικότητας  
και μορφών υποκειμενικότητας (Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 12).

97 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 15. 
98 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 20.
99 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 21.
100 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 19.
101 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 23.
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αρχαιότητας, διαμορφώθηκε μια θεματική – μια “τετραπλή θεματική” – της σεξουαλικής αυστηρότητας, γύρω  
από και αναφορικά με τη ζωή του σώματος, με τον θεσμό του γάμου, με τις σχέσεις ανάμεσα σε άντρες, και ενός  
συνετού τρόπου ζωής. Και η θεματική αυτή, μέσα από θεσμούς, τις πολλαπλές εντολές, τις εξαιρετικά ποικίλες  
θεωρητικές  αναφορές,  και  σε  πείσμα  πολυάριθμων  ανασχηματισμών,  διατήρησε  για  αιώνες  μια  κάποια  
σταθερότητα».102

Στον δυτικό πολιτισμό συνηθίζουμε να συνδέουμε την σεξουαλική αυτοπειθαρχία με κοινωνικά, πολιτικά ή 
θρησκευτικά ταμπού και απαγορεύσεις. Ο Foucault διαπιστώνει πως στην αρχαιότητα τα πράγματα ήταν πολύ 
διαφορετικά: πρώτα απ’ όλα τις ηθικές παραμέτρους τις χαρακτήριζε μια θεμελιώδης ασυμμετρία ως προς το 
φύλο - το συγκεκριμένο ηθικό σύστημα, αυτό που παρείχε ήταν μια «επεξεργασία της αντρικής συμπεριφοράς,  
φτιαγμένη από τη σκοπιά των αντρών, για να μορφοποιήσει τη διαγωγή τους».103 Κατά δεύτερον, δεν θέσπιζε 
απαγορεύσεις ή ταμπού, μάλλον επιδίωκε να προτείνει «ορθούς» τρόπους συμπεριφοράς για τους άντρες κατά 
την άσκηση του δικαιώματος, της εξουσίας, του κύρους και της ελευθερίας τους.

2.6.5.2 Τα αφροδίσια ως πεδίο ηθικής έγνοιας
Στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα η σημασία δίνεται περισσότερο στις «πρακτικές του εαυτού» παρά σε 

κωδικοποιήσεις  από την άποψη του επιτρεπόμενου  και  του απαγορευμένου.  Εκείνο  που ενδιέφερε  ήταν η 
καλλιέργεια μιας αρμόζουσας στάσης σεβασμού: «εκείνο που τονίζεται είναι η σχέση με τον εαυτό μας, που μας  
επιτρέπει να μην παρασυρόμαστε από τις ορέξεις μας και από τις απολαύσεις, να δείχνουμε αυτο-κυριαρχία και  
ανωτερότητα χαρακτήρα απέναντί τους, να συγκρατούμε τις ορμές μας ώστε να είμαστε πάντοτε νηφάλιοι, να μην  
είμαστε σκλάβοι των αισθήσεών μας και να μην ενδίδουμε στα πάθη μας – και έτσι να φτάνουμε σ’ έναν τρόπο  
ζωής που να ορίζεται από την πλήρη αυτάρκεια και την απόλυτη αυτοκυριαρχία».104 

Αυτό που θα παρουσιάσει ο  Foucault στο συγκεκριμένο έργο, είναι  η σύσταση των “αφροδισίων” ως 
πεδίου ηθικής έγνοιας. Οι τέσσερις βασικές έννοιες που συναντούμε είναι: η έννοια των “αφροδισίων”, μέσω 
της  οποίας  μπορούμε  να  συλλάβουμε  αυτό  που,  στη  σεξουαλική  συμπεριφορά,  αναγνωριζόταν ως  “ηθική 
ουσία” ‘ η έννοια της “χρήσεως”, που μας επιτρέπει να συλλάβουμε το είδος καθυπόταξης στο οποίο έπρεπε να 
υποβληθεί  η  πρακτική  αυτών των απολαύσεων  για  να  καταξιωθεί  ηθικά ‘  η  έννοια  της  “εγκράτειας”,  της 
αυτοκυριαρχίας  που  καθορίζει  την  στάση  που  πρέπει  να  τηρούμε  απέναντι  στον  εαυτό  μας  για  να 
συγκροτηθούμε  ως  “ηθικό  υποκείμενο”  ‘  και,  τέλος,  η  έννοια  της  “μετριοπάθειας”,  της  σύνεσης  και  της 
σωφροσύνης,  που  χαρακτηρίζει  το  ηθικό  υποκείμενο  στην  ολοκλήρωσή  του  πλέον.  Με  τον  τρόπο  αυτό 
ανάλυσης μας δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε «στην ολότητά της τη δομή της ηθικής εμπειρίας των  
σεξουαλικών απολαύσεων – την οντολογία της, τη δεοντολογία της, την ασκητική της και την τελεολογία της».105 

Η ρύθμιση ων αφροδισίων, θα επιτυγχανόταν για τους Έλληνες όχι με καθολική νομοθεσία αλλά με την 
κυριαρχία του ατόμου πάνω στον ίδιο του τον εαυτό, αυτοπειθαρχία «αδιαχώριστη από τη δομική, την οργανική  
και την οντολογική σχέση με την αλήθεια».106 

Συγκεκριμένοι  ιατρικοί  και  φιλοσοφικοί  λόγοι  διερευνούν  την  σχηματοποίηση  της  σεξουαλικής 
συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από τρεις τεχνικές: πρώτον, τη «Διαιτητική» (αφορά τη σχέση του ατόμου με το 
σώμα του), δεύτερον, την «Οικονομική» (αυτή αφορά την συμπεριφορά του αρχηγού της οικογένειας), και 
τρίτη τέλος, την «Ερωτική» (η οποία αφορά τη σχέση ανάμεσα σε άντρες και αγόρια). Ο Foucault υποστηρίζει 
πως κάθε μια από αυτές τις τρεις μεγάλες τέχνες της διαγωγής, πρότεινε,  αν όχι μια ιδιαίτερη σεξουαλική 
ηθική, τουλάχιστον μια ιδιότυπη διαμόρφωση της σεξουαλικής διαγωγής.107 Στόχο τους γενικά δεν είχαν να 
ορίσουν τη διάκριση φυσιολογικού – παθολογικού, αλλά μάλλον να ορίσουν τη “χρήση των απολαύσεων”: 
«επειδή τα αφροδίσια είναι η πιο βίαιη απ’ όλες τις απολαύσεις, η πιο “δαπανηρή” απ’ όλες τις σωματικές  
δραστηριότητες, επειδή ανάγονται στο παιχνίδι της ζωής και του θανάτου, γι’ αυτό αποτελούν ένα προνομιούχο  
πεδίο για την ηθική διαμόρφωση του υποκειμένου».108

102 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 30.
103 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 31.
104 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 40.
105 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 49. 
106 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 106.
107 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 289.
108 Η χρήση των απολαύσεων, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, σελ. 162.
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Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αιώνων μετά Χριστό, γίνεται εμφανής μια σημαντική μετατόπιση της 
εστίασης: από την εξέταση της απόλαυσης και την «αισθητική της χρήσης της», περνούμε στην «επιθυμία και  
την εξαγνιστική ερμηνευτική της». Στο έργο του Η μέριμνα για τον εαυτό μας (Le souci de soi )109, ο Foucault 
παρακολουθεί  την εμφάνιση μιας διαρκώς επισωρευόμενης  καχυποψίας απέναντι  στις  απολαύσεις  και  μιας 
ανησυχία για τις συνέπειες της κατάχρησής τους για το σώμα και την ψυχή.

2.6.6 Εντατικοποίηση της Σχέσης με τον Εαυτό μας
Ας ανοίξουμε εδώ μια σύντομη παρένθεση. 
Στις διαλέξεις του έτους 1980-1981 στο College de France (Subjectivité et Vérité) ο Foucault διενεργεί μια 

έρευνα με άξονα τις  “τεχνικές  του εαυτού”: Πώς εδραιώθηκε το υποκείμενο,  σε διαφορετικές  στιγμές  και 
διαφορετικά  θεσμικά  πλαίσια,  ως  δυνατό,  επιθυμητό  ή  ακόμη  αναπόφευκτο  αντικείμενο  γνώσης;  Πώς 
οργανώθηκε  η  εμπειρία  και  η  γνώση  που  κάποιος  έχει  του  εαυτού  του  σε  συγκεκριμένα  σχήματα;  Πώς 
καθορίστηκαν ή επιβλήθηκα αυτά τα σχήματα; Ο Foucault θεωρεί πως προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα 
ερωτήματα δεν ωφελεί μια προσφυγή στην πρωταρχική εμπειρία ούτε σε φιλοσοφικές θεωρίες της ψυχής, των 
παθών ή του σώματος:  εκείνο  το νήμα που μπορεί  να οδηγήσει  μια τέτοια  έρευνα είναι  οι  “τεχνικές  του 
εαυτού”.  Η προσταγή «know oneself» τίθεται  με  αυτό τον  τρόπο στα γενικότερα  πλαίσια  μιας  ευρύτερης 
εξέτασης: Ποια εργασία θα έπρεπε να αναλάβει κάποιος πάνω στον εαυτό του; Πώς θα έπρεπε να κυβερνήσει  
κάποιος  τον  εαυτό  του,  με  πράξεις,  την  στιγμή που ο ίδιος  είναι  το  αντικείμενο  αυτών,  το  εργαλείο  που 
χρησιμοποιούν, το υποκείμενο δηλαδή που δρα; 

Οι ιστορίες της ‘επιμέλειας’ και των ‘τεχνικών εαυτού’ αποτελούν έναν τρόπο να γραφτεί η ιστορία της 
υποκειμενικότητας: όχι πλέον διαμέσου των διαχωρισμών (τρελών-λογικών, παραβατών και μη, κλπ.) αλλά 
διαμέσου των σχέσεων με τον εαυτό, με τον τεχνικό εξοπλισμό τους και τα συναφή αποτελέσματα γνώσης. 

Η έρευνα που παρουσιάζεται στις διαλέξεις του  1980-1981 περιορίζεται στον Ελληνιστικό και Ρωμαϊκό 
πολιτισμό  τους  δυο  πρώτους  αιώνες  A.D. 110 Αφορά  την  εμπειρία  των  απολαύσεων  στην  ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα, ενώ οι “τεχνικές ζωής” (techniques of living) εξετάζονται σε σχέση με ό,τι είδαμε παραπάνω πως 
οι Έλληνες ονόμαζαν “αφροδίσια”. Τέσσερις πτυχές ερευνώνται: η ερμηνεία των ονείρων, οι ιατρικές αγωγές 
οι  οποίες  θέτουν  όρια  στις  σεξουαλικές  πράξεις,  ο  περιορισμός  της  νόμιμης  απόλαυσης  στο  παντρεμένο 
ζευγάρι,  και  η  συγκρότηση  της  ετερο-σεξουαλικής  αγάπης  ως  του  μόνου  δυνατού  χώρου  για  αμοιβαία 
συναίνεση και ως «γαλήνιας αλήθειας της απόλαυσης». 

Οι μελέτες αυτές θα λάβουν την τελική γραπτή μορφή τους ακριβώς στον τρίτο τόμο της  Ιστορίας της  
Σεξουαλικότητας:  Le Souci de Soi (The Care of the Self). Αναλυτικότερα ακόμη την συνέχεια των ερευνών 
πάνω στην “επιμέλεια εαυτού” ο  Foucault θα τις παρουσιάσει στις διαλέξεις στο  College de France το έτος 
1981-1982,  Herméneutique du Sujet (The Hermeneutics of the Subject).  Εκεί  εν τούτοις  παρατηρούμε μια 
ενδιαφέρουσα αλλαγή κατεύθυνσης όπως θα δούμε αργότερα παρακάτω.111

Επιστρέφουμε στην Ιστορία της Σεξουαλικότητας: περισσότερο από ορισμένες νέες απαγορεύσεις οι οποίες 
αφορούν τις πράξεις, στα κείμενα των πρώτων μετά Χριστό αιώνων, παρατηρούμε σημειώνει ο Foucault, μια 
έμφαση στην προσοχή που αρμόζει να δίνουμε στον εαυτό μας: «είναι ο τρόπος, το μέγεθος, η μονιμότητα, η  
ακρίβεια της απαιτούμενης επαγρύπνησης ‘ είναι η ανησυχία για όλες τις διαταραχές του σώματος και της ψυχής,  
που πρέπει να αποφεύγονται με μιαν αυστηρή δίαιτα ‘ είναι η σημασία που έχει ο αυτοσεβασμός μας όχι μόνο ως  
προς την κοινωνική θέση μας, αλλά και ως προς το λογικό είναι μας, υπομένοντας τη στέρηση των απολαύσεων ή  
περιορίζοντας τη χρήση τους στον γάμο ή στην τεκνοποίηση. Κοντολογίς  – και  σε μια πρώτη προσέγγιση-  η  
επαύξηση αυτή της σεξουαλικής εγκράτειας  στον ηθικό στοχασμό δεν παίρνει τη μορφή μιας περίσφιξης  του  
κώδικα που ορίζει τις απαγορευμένες πράξεις, αλλά τη μορφή μιας εντατικοποίησης της σχέσης με τον εαυτό μας,  
μέσω της οποίας συγκροτούμαστε ως υποκείμενα των πράξεών μας».112

109 Michel Foucault: Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 3ος, Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993 (Histoire  
de la sexualite, Le souci de soi, Editions Gallimard, Paris 1984).

110 Subjectivity and Truth,  Lectures at  The College de France 1980-1981. Σύνοψη των διαλέξεων βρίσκεται στο: M. Foucault,  
Essential Works 1, Ethics [ed.] P. Rabinow, Penguin Press 1997.    

111 “The Hermeneutics of the Subject”, Lectures at The College de France 1981-1982, [ed.] F. Gros, General Editors F. Ewald & 
A. Fontana, English Series Editor: A.I. Davidson, Translation by G. Burchell, Picador New York 2005. 
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2.6.6.1 Ατομικισμός, και “επιμέλεια εαυτού” 
Στον ελληνιστικό και ρωμαϊκό κόσμο αναπτύσσεται ένα είδος “ατομικισμού” που δίνει προτεραιότητα στις 

ιδιωτικές πλευρές της ύπαρξης, στις αξίες της προσωπικής διαγωγής, στην μέριμνα που δείχνει κανείς για τον 
εαυτό του. Η ανάπτυξη αυτής της αυστηρής ηθικής δεν μπορεί με επάρκεια να εξηγηθεί από την ενίσχυση μιας  
δημόσιας αρχής ή από μια εξασθένιση του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο εκτυλισσόταν η 
ζωή των ατόμων.113 

Ένα ευρύτερο λοιπόν ζήτημα εγείρεται στο σημείο αυτό κατά τον Foucault: κάτω από την κατηγορία του 
“ατομικισμού”  αναμιγνύουμε  συχνά  πραγματικότητες  τελείως  διαφορετικές.  Χρειάζεται  επομένως  εδώ  να 
διακρίνουμε τρία πράγματα: 

α) πρώτον, την ατομικιστική στάση, η οποία χαρακτηρίζεται από την «απόλυτη αξία που αποδίδεται στο  
άτομο ως προς την μοναδικότητά του», και από τον βαθμό «ανεξαρτησίας» που του αναγνωρίζεται σε σχέση με 
την ομάδα στην οποία ανήκει και με τους θεσμούς στους οποίους υπόκειται, β) δεύτερον, την απόδοση αξίας 
στην ιδιωτική ζωή, δηλαδή τη σπουδαιότητα που αναγνωρίζεται στις οικογενειακές σχέσεις, στην φροντίδα της 
οικιακής εστίας και στον τομέα των κληροδοτημάτων,

γ) τρίτον τέλος, την «δυναμική των σχέσεων του ατόμου με τον εαυτό του», δηλαδή των μορφών μέσα στις 
οποίες καλείται να θεωρήσει τον εαυτό του (ως αντικείμενο γνώσης και τομέα δράσης, με σκοπό να αλλάξει, να 
διορθωθεί, να εξαγνιστεί, να λυτρωθεί).114 

Οι  στάσεις  αυτές,  γενικά  είναι  δυνατόν  να  συνδέονται  μεταξύ  τους  ‘  οι  δεσμοί  όμως  δεν  είναι  ούτε 
απαραίτητοι ούτε σταθεροί.115 

1) Η «καλλιέργεια του εαυτού» μπορεί να χαρακτηριστεί από το γεγονός ότι η «τέχνη του βίου» υπό τις 
διαφορετικές  μορφές  της,  διέπεται  από  την  αρχή  ότι  το  άτομο  πρέπει  να  μεριμνά  για  τον  εαυτό  του.  Η 
«επιμέλεια εαυτού» (cura sui), κατά πρώτον συναντάται σε πολλά φιλοσοφικά δόγματα, ενώ κατά δεύτερον 
πρόκειται για μια αρχή που ισχύει για όλους, για πάντα, και για όλη τη ζωή.116 

2) Εντούτοις, και αυτό είναι ένα δεύτερο σημαντικό σημείο, η επιμέλεια εαυτού δεν απαιτεί απλώς μια 
γενική στάση, μια διάχυτη επιστασία. Ο όρος «επιμέλεια» δεν δηλώνει απλώς μιαν έγνοια, αλλά ένα σύνολο 
από ενασχολήσεις. Μιλώντας κάποιος για «επιμέλεια», ονομάζει έτσι τις δραστηριότητες του νοικοκύρη, τα 
καθήκοντα του ηγεμόνα που μεριμνά για τους υπηκόους του, τις φροντίδες που οφείλουμε να παρέχουμε σε 
έναν άρρωστο ή πληγωμένο, ή ακόμα τις τιμές που αποδίδουμε στους νεκρούς ή στους θεούς. Ως προς τον 
εαυτό μας δε, η «επιμέλεια» συνεπάγεται προσπάθεια, μόχθο: ο χρόνος που της αφιερώνεται καθημερινά, είναι 
γεμάτος  από  ασκήσεις,  πρακτικά  καθήκοντα.  Δεν  πρόκειται  για  αργομισθία,  «υπάρχουν  οι  φροντίδες  του  
σώματος,  οι  δίαιτες  για  την  υγεία,  οι  δίχως  υπερβολές  σωματικές  ασκήσεις,  η  όσο  το  δυνατόν  μετρημένη  
ικανοποίηση των αναγκών. Υπάρχουν οι διαλογισμοί, τα αναγνώσματα, οι σημειώσεις που κρατάμε από τα βιβλία  
που διαβάσαμε ή από τις συζητήσεις που ακούσαμε, και που ξαναδιαβάζουμε κατόπιν, υπάρχει η ανάκληση στη  
μνήμη των αληθειών που γνωρίζουμε ήδη, αλλά που πρέπει να τις αφομοιώσουμε ακόμη βαθύτερα».117  

Η δραστηριότητα επομένως αυτή που αφιερώνουμε στον εαυτό μας «δεν αποτελεί μια άσκηση μοναξιάς,  
αλλά μια γνήσια κοινωνική πρακτική»,118 υπό πολλές έννοιες:  καταρχήν η δραστηριότητα αυτή πήρε μορφή 
συχνά μέσα σε δομές ήδη λίγο ή πολύ θεσμοθετημένες,119 όπου μια αναγνωρισμένη ιεραρχία επιφόρτιζε τους 

112 Michel Foucault: Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 3ος, Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993. “Technai”: 
με  την  απαιτητική  ορθολογικότητά  τους,  θα  μπορούσαν  δικαιολογημένα  να  συγκριθούν «με  οποιαδήποτε  τεχνική  παραγωγής» 
παρατηρεί  ο  Foucault (“Critical Theory/  Intellectual History”,  βρίσκεται  στο  Politics,  Philosophy,  Culture-  Interviews &  Other 
Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 28).

113 Λιγότερο σφιχτά ενταγμένα στην πολιτική και περισσότερο απομονωμένα τα άτομα αναζητούσαν στη φιλοσοφία κανόνες 
διαγωγής περισσότερο προσωπικούς. Ωστόσο, η πολιτική δραστηριότητα, τουλάχιστον για τις ανώτερες τάξεις, συνέχισε να συνιστά 
σημαντικό  μέρος  της  ύπαρξης.  Γενικά  οι  αρχαίες  κοινωνίες  παρέμειναν  όπως  τις  χαρακτηρίζει  ο  Foucault “κοινωνίες 
συγχρωτισμού”, όπου ο βίος διάγει δημόσια και ο καθένας εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε τοπικά συστήματα στηριγμένα σε  
οικογενειακούς δεσμούς, οικονομικές εξαρτήσεις, πελατειακές και φιλικές σχέσεις.

114 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 52.
115 Η χριστιανική «ασκητική» για παράδειγμα, των πρώτων αιώνων, εμφανίστηκε ως μια εξαιρετικά έντονη υπογράμμιση των 

σχέσεων του ατόμου με τον εαυτό του, αλλά όμως υπό τη μορφή μιας υποβάθμισης των αξιών της ιδιωτικής ζωής.
116 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 58.
117 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 61.
118 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 62.
119 νεο-πυθαγόρειες κοινότητες, οι επικούρειες ομάδες, οι “μαθητές” του Επίκουρου, κλπ.
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πιο προχωρημένους  να καθοδηγούν τους  άλλους (είτε  ατομικά είτε  συλλογικότερα).  Έπειτα,  συναντάμε  - 
ιδιαίτερα στην Ρώμη και ειδικά στους αριστοκρατικούς κύκλους – το επιτήδευμα του ιδιωτικού συμβούλου που 
υπηρετούσε,  σε  μιαν  οικογένεια  ή  μιαν  ομάδα,  ως  σύμβουλος  σε  προβλήματα  διαβίωσης,  ως  πολιτικός 
εμπνευστής, ως ενδεχόμενος μεσάζων σε μια διαπραγμάτευση.120

Η  επιμέλεια  εαυτού πάντως  δεν  είχε  ως  μοναδικό  κοινωνικό  έρεισμα  την  ύπαρξη  των  σχολών,  της 
διδασκαλίας και των επαγγελματιών της καθοδήγησης της ψυχής: έβρισκε συχνά στήριγμα σε μια ολόκληρη 
δέσμη συνηθισμένων σχέσεων συγγένειας, φιλίας ή υποχρέωσης. Βρίσκεται γενικά, «εγγενώς συνδεδεμένη με  
μια “υπηρεσία της ψυχής”»:  υπάρχει η δυνατότητα μιας σειράς ανταλλαγών με τον άλλον παράλληλα σε ένα 
σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων.

3)  Τρίτο  σημείο:  η  επιμέλεια  εαυτού βρίσκεται  σε  στενή  σχέση  με  την  ιατρική  σκέψη  και  πρακτική. 
Υπάρχουν σχήματα και έννοιες που μπορούν να χρησιμεύσουν «ως κοινός οδηγός στην ιατρική του σώματος  
και στη θεραπευτική της ψυχής. Μας επιτρέπουν όχι μόνο να εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο θεωρητικής ανάλυσης  
στις  σωματικές  διαταραχές  και  στις  ηθικές  αταξίες,  αλλά  και  να  κάνουμε  χρήση  της  ίδιας  μεθόδου  για  να  
επέμβουμε και στις μεν και στις δε [...]».121 Το σημείο στο οποίο δίνεται προσοχή στις φροντίδες για τον εαυτό 
είναι εκείνο «όπου τα δεινά του σώματος και της ψυχής μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, εκεί όπου οι  
κακές  συνήθειες  της  ψυχής  μπορούν  να  επιφέρουν  σωματικές  συμφορές,  ενώ  οι  καταχρήσεις  του  σώματος  
φανερώνουν και συντηρούν τα ελαττώματα της ψυχής».122 

Η έγνοια λοιπόν αφορά την υγεία και το φόβο της κατάχρησης, την οικονομία της δίαιτας, την ακρόαση 
των διαταραχών, τη λεπτομερή παρακολούθηση της δυσλειτουργίας, τον υπολογισμό όλων των στοιχείων (της 
εποχής, του κλίματος, της τροφής, του τρόπου ζωής) που μπορούν να διαταράξουν το σώμα και, διαμέσου 
αυτού,  την ψυχή.  Υπάρχει  όμως και  κάτι  σημαντικότερο ίσως, παρατηρεί ο  Foucault:  «με βάση αυτήν τη  
προσέγγιση (πρακτική και θεωρητική) μεταξύ ιατρικής και ηθικής, καλούμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας  
ως ασθενή ή απειλούμενο από την ασθένεια».123 Στα ίδια μας τα μάτια μπορεί να παρουσιαζόμαστε όχι απλώς 
ως άτομα ατελή, αμαθή, αδιάπλαστα, αλλά και ως άτομα που υποφέρουν από ορισμένες «κακίες» που πρέπει  
να θεραπευτούν είτε από εμάς είτε από κάποιον αρμόδιο. 

4)  Σημείο  τέταρτο:  στα  πλαίσια  της  πρακτικής  αυτής,  ταυτόχρονα  προσωπικής  και  κοινωνικής,  η 
“αυτογνωσία” κατέχει σημαντική θέση. Αναπτύσσεται μια ολόκληρη τέχνη της αυτογνωσίας «με συγκεκριμένες  
οδηγίες, με εξειδικευμένες μορφές εξέτασης και κωδικοποιημένες ασκήσεις». (α) Πρώτα απ’ όλα μπορούμε να 
απομονώσουμε  τις  «διαδικασίες  δοκιμασίας»:  αυτές  έχουν   διπλό ρόλο:  να  προωθούν  την  απόκτηση  μιας 
αρετής, και να υπολογίζουν το σημείο στο οποίο το ενδιαφερόμενο άτομο έχει φτάσει. Σκοπός των δοκιμασιών 
δεν είναι η απάρνηση για την απάρνηση, «είναι να καταστήσουν το άτομο ικανό να βολεύεται χωρίς το περιττό,  
διαμορφώνοντας μιαν αυτοκυριαρχία που να μην εξαρτάται καθόλου από την παρουσία ή την απουσία τους». Δεν 
πρόκειται  για διαδοχικά στάδια στη στέρηση, αλλά για έναν τρόπο «να μετριέται  και να επιβεβαιώνεται  η  
ανεξαρτησία για την οποία είναι ικανό απέναντι σε καθετί που δεν είναι απαραίτητο και ουσιώδες».124 (β) Έπειτα, 
δεύτερον,  πλάι  στις  πρακτικές  δοκιμασίες,  σημαντική  θεωρείται  η  υποβολή  στον  «έλεγχο  συνείδησης».  Ο 
πρωινός έλεγχος φαίνεται πως χρησιμεύει για την θεώρηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων της ημέρας 
‘ ο βραδινός έλεγχος αφιερώνεται στην απομνημόνευση της ημέρας που πέρασε. Γενικά, περισσότερο από μια 
διχοτόμηση του υποκειμένου σε μια δικαστική αρχή που κρίνει και σε έναν κατηγορούμενο, το σύνολο της 
διαδικασίας θυμίζει μάλλον ένα είδος διοικητικού ελέγχου .125 Το σφάλμα δεν ερευνάται με τον έλεγχο που 
γίνεται  για  να  προσδιοριστεί  μια  ενοχή  ή  να  διεγερθεί  ένα  αίσθημα  συνειδησιακής  τύψης,  «αλλά  για  να 
ενισχύσει – με βάση τη διαπίστωση μιας αποτυχίας, που ανασύρεται στη μνήμη και αναλύεται με το λογικό – τον  
ορθολογικό εξοπλισμό που εξασφαλίζει  μια συνετή διαγωγή». (γ)  Τρίτον τέλος,  σε όλα αυτά προστίθεται  η 

120 Μπορούμε  μάλιστα  να  παρατηρήσουμε  πως  οι  διαφορετικές  αυτές  λειτουργίες  του  δασκάλου,  του  καθοδηγητή,  του 
συμβούλου και του έμπιστου προσώπου δεν ήταν πάντα διακριτές, οι ρόλοι ήταν δυνατό να εναλλάσσονται και να παίζονται εκ 
περιτροπής από το ίδιο πρόσωπο.

121 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 65.
122 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 67.
123 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 68.
124 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 69.
125 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 72.
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αναγκαιότητα μιας διανοητικής εργασίας πάνω στην ίδια τη νόηση: η νόηση «οφείλει να έχει τη μορφή ενός  
διαρκούς φιλτραρίσματος των παραστάσεων: να τις εξετάζει, να τις ελέγχει και να τις ξεδιαλέγει».126 

Ο έλεγχος είναι δοκιμασία δύναμης και εγγύηση ελευθερίας: ένας τρόπος να βεβαιωνόμαστε διαρκώς ότι 
δεν θα συνδεθούμε με κάτι που δεν υπόκειται στην εξουσία μας. Το να επιτηρούμε διαρκώς τις παραστάσεις 
μας  ή  το  να  επαληθεύουμε  τα  σημάδια  δεν  σημαίνει  να  αναρωτιόμαστε  (όπως  θα  γίνει  αργότερα  στη 
χριστιανική πνευματική ζωή) για τη βαθύτερη αιτία μιας ιδέας που μας έρχεται στο νου ‘ «δεν σημαίνει να 
προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ένα νόημα κρυμμένο κάτω από την εμφανή παράσταση ‘ σημαίνει να  
σταθμίζουμε τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό μας και σ’ αυτό που παρασταίνεται, ώστε να δεχόμαστε στο πλαίσιο  
της σχέσης με τον εαυτό μόνον εκείνο που μπορεί να εξαρτάται από την ελεύθερη και σώφρονα επιλογή του  
υποκειμένου».127

5) Τέλος,  ένα πέμπτο σημείο:  ο κοινός  στόχος των πρακτικών  ασκήσεων του εαυτού,  μπορεί  γράφει  ο 
Foucault να χαρακτηριστεί από την γενικότατη αρχή της «επιστροφής στον εαυτό» (conversio ad se): αυτή η 
αρχή δεν σημαίνει πως πρέπει να διακόψουμε κάθε άλλη ενασχόληση για να αφιερωθούμε αποκλειστικά και 
ολοκληρωτικά στον εαυτό μας, αλλά ότι τον κύριο σκοπό που οφείλουμε να θέτουμε στον εαυτό μας πρέπει να 
τον αναζητήσουμε μέσα μας, στη σχέση του εαυτού προς εαυτόν. Πρόκειται για μια μεταστροφή, μια τροχιά 
χάρη στην οποία ξεφεύγοντας από κάθε εξάρτηση και υποταγή, ξαναβρίσκουμε τελικά τον εαυτό μας.

Η σχέση προς εαυτόν η οποία είναι το τέρμα της μεταστροφής και ο τελικός σκοπός όλων των πρακτικών 
ασκήσεων του εαυτού, εξαρτάται από μια ηθική θεώρηση της εξουσίας. Εντούτοις, υποστηρίζει ο  Foucault, 
δεν αρκεί εδώ να προσφύγουμε στην αγωνιστική μορφή μιας νίκης και μιας κυριαρχίας επί δυσυπότακτων 
δυνάμεων. Τη σχέση αυτή την εννοούμε συχνά κατά το νομικό πρόσωπο της κυριότητας: ανήκω μόνο στον 
εαυτό μου (είμαι αυτόνομος), ασκούμε στον εαυτό μας μιαν εξουσία που τίποτε δεν την περιορίζει ούτε απειλεί 
(το αυτεξούσιο). Διαμέσου, ωστόσο, αυτού του μάλλον πολιτικού και νομικού σχήματος, η σχέση προς τον 
εαυτό ορίζεται επίσης ως κάτι που μας επιτρέπει να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε τον εαυτό μας. Η πείρα 
του εαυτού που διαμορφώνεται μέσα σε αυτή την κυριότητα δεν είναι απλώς εκείνη μιας δαμασμένης δύναμης, 
είναι  η  πείρα  μιας  απόλαυσης  που αντλούμε  από τον  εαυτό  μας.  Εκείνος  που τελικά  κατόρθωσε  να  έχει 
πρόσβαση στον εαυτό του είναι, για τον εαυτό του, ένα αντικείμενο απόλαυσης. «Όχι μόνο ικανοποιούμαστε μ’  
αυτό που είμαστε και δεχόμαστε να περιοριστούμε σ’ αυτό, αλλά και “μας αρέσει” ο εαυτός μας». Η ευχαρίστηση 
αυτή «ορίζεται από το γεγονός ότι δεν προκαλείται από τίποτα που να είναι ανεξάρτητο από εμάς και που, κατά  
συνέπεια, ξεφεύγει από την εξουσία μας ‘ γεννιέται από εμάς και μέσα σε μας τους ίδιους».128 Χαρακτηρίζεται 
επίσης από το γεγονός ότι δεν γνωρίζει βαθμίδες ή αλλαγές: κατά τούτο λοιπόν, μπορεί να αντιταχθεί σημείο 
προς σημείο σ’ αυτό που δηλώνεται με τον όρο “voluptas” (ηδονή) και που σημαίνει απόλαυση με προέλευση 
έξω από εμάς (και μέσα σε αντικείμενα των οποίων η παρουσία δεν είναι εξασφαλισμένη).     

Συμπερασματικά λοιπόν, στο πλαίσιο της “καλλιέργειας του εαυτού” και κατά τους πρώτους αιώνες μετά 
Χριστό, η εντονότερη αυστηρότητα, η αυξημένη λιτότητα, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως μια επίταση των 
απαγορεύσεων: η αλλαγή αφορά, πολύ νωρίτερα, τον τρόπο με τον οποίο το άτομο οφείλει να συγκροτηθεί ως  
ηθικό υποκείμενο. 

Η επίδραση της καλλιέργειας του εαυτού πάνω στο ηθικό σύστημα της “απόλαυσης”, πήρε τη μορφή μιας 
τροποποίησης του ηθικού υποκειμένου: η «ηθική ουσία», η δύναμη σε σχέση με την οποία το υποκείμενο 
πρέπει να επιτύχει κυριαρχία και έλεγχο, εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική απόλαυση, αλλά η έμφαση δίνεται 
όλο και περισσότερο στην αδυναμία του ατόμου στον αγώνα αυτό. Δεύτερον, οι απαιτήσεις για μια “τέχνη της 
ζωής” που θα ορίζει τα αισθητικά και ηθικά κριτήρια της ύπαρξης, είναι διαφορετικές από τις προτάσεις που 
απευθύνονται μόνο σε ελεύθερους άντρες, και πλέον έχουν την μορφή καθολικών αρχών που αναφέρονται στη 
φύση ή στη λογική και στις οποίες όλοι πρέπει να υποτάσσονται ανεξάρτητα από τη κοινωνική θέση τους. 
Τέλος, και το περιεχόμενο του έργου που το άτομο πρέπει να επιτελέσει πάνω στον εαυτό του, και αυτό επίσης  
υφίσταται, με την καλλιέργεια εαυτού, μια τροποποίηση: «με την εκγύμναση στην αποχή και στην αυτοκυριαρχία  
που συνιστά την αναγκαία “άσκηση”, η θέση που καταλαμβάνει η αυτογνωσία γίνεται πιο σημαντική: το καθήκον  
της  αυτοδοκιμασίας,  της αυτοεξέτασης,  του αυτοελέγχου με μία σειρά καθορισμένων ασκήσεων τοποθετεί  το  

126 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 73.
127 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 75.
128 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 77.
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ζήτημα της αλήθειας – της αλήθειας αυτού που είμαστε, αυτού που πράττουμε και αυτού που είμαστε ικανοί να  
πράξουμε – στο κέντρο της διάπλασης του ηθικού υποκειμένου».129 

Βρισκόμαστε ακόμα μακριά,  σημειώνει  ο  Foucault,  από μιαν εμπειρία των σεξουαλικών ηδονών όπου 
αυτές θα συνδέονται με το “κακό”, όπου η συμπεριφορά θα οφείλει να υποτάσσεται στην καθολική μορφή του 
νόμου και όπου η αποκρυπτογράφηση της επιθυμίας θα είναι απαραίτητος όρος για την πρόσβαση σε ένα βίο 
εξαγνισμένο. Ωστόσο, μπορούμε ήδη να διακρίνουμε «πώς το ζήτημα του κακού αρχίζει να αλλοιώνει την παλιά  
αντίληψη περί δύναμης, πώς το ζήτημα του νόμου αρχίζει να κάμπτει το θέμα της τέχνης και της τεχνικής […]πώς  
το ζήτημα της αλήθειας και η αρχή της αυτογνωσίας αναπτύσσονται στις μεθόδους της ασκητείας».130

2.6.6.2 Συγκρότηση του ηθικού υποκειμένου της σεξουαλικής συμπεριφοράς
Τα  συμπεράσματα  που  εξάγουμε  από  αυτή  την  ανάλυση  είναι  σημαντικά:  ένας  ολόκληρος  ηθικο-

θεωρητικός  στοχασμός  γύρω  από  την  σεξουαλική  δραστηριότητα  και  τις  ηδονές  της  σηματοδοτεί  μιαν 
ενίσχυση  των  θεμάτων  της  “εγκράτειας”:  οι  γιατροί  ανησυχούν  για  τις  επιδράσεις  της  σεξουαλικής 
δραστηριότητας  και  συστήνουν  πρόθυμα  την  αποχή131 ‘  οι  φιλόσοφοι  καταδικάζουν  κάθε  σχέση  που  θα 
μπορούσε να συναφθεί έξω από το γάμο και υποδεικνύουν στους συζύγους αμοιβαία αυστηρή πίστη 132 ‘ τέλος 
μια ορισμένη δογματική φαίνεται  να εξοστρακίζει  τον έρωτα προς τα αγόρια.133 Θα έπρεπε μήπως εδώ να 
αναγνωρίσουμε το διάγραμμα μιας μελλοντικής ηθικής, αυτής που θα συναντήσουμε στον χριστιανισμό όταν η 
σεξουαλική  πράξη  θα  θεωρηθεί  ως  κάτι  κακό,  όταν  θα  της  παραχωρηθεί  η  νομιμότητα  μόνον  μέσα  στο 
συζυγικό δεσμό, και όταν ο έρωτας προς τα αγόρια θα καταδικαστεί ως “παρά φύση”;

Οι αρχές της “σεξουαλικής εγκράτειας” δεν ορίστηκαν, όπως είδαμε, για πρώτη φορά στην φιλοσοφία της 
εποχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η σεξουαλική πράξη είχε από πολύ καιρό πριν θεωρηθεί επικίνδυνη, 
αδάμαστη, δαπανηρή. Από καιρό πριν επίσης είχε συζητηθεί το ακριβές μέτρο της άσκησής της και η ένταξή 
της σε μια πολύ προσεκτική αγωγή. Η σεξουαλική εγκράτεια των φιλοσόφων των πρώτων αιώνων φαίνεται πως 
έχει τις ρίζες της στην αρχαία παράδοση. 

Εντούτοις  σημειώνονται  ορισμένες  σημαντικές  αλλαγές:  από  την  πλευρά  της  Διαιτητικής  και  των 
προβλημάτων υγείας, σημειώνεται μια πιο έντονη προσοχή στην αμφισημία των επιδράσεων της σεξουαλικής 
πράξης και των διαταρακτικών συνεπειών της ‘ από την πλευρά των προβλημάτων του γάμου, η εγκράτεια που  
ο σύζυγος οφείλει να επιβάλλει στον εαυτό του δεν δικαιολογείται απλώς από λόγους θεσμικούς, αλλά από τη 
φύση του δεσμού, την καθολική μορφή του και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν ‘ τέλος 
από την πλευρά των αγοριών η ανάγκη της αποχής νοείται όλο και λιγότερο ως ένας τρόπος να δίνονται σε 
μορφές έρωτα οι υψηλότερες πνευματικές αξίες, και όλο και περισσότερο ως το σημάδι μιας ατέλειας.

Μέσα από τις μεταβολές αυτές λοιπόν, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ανάπτυξη μιας “τέχνης του βίου” 
όπου δεσπόζει η  επιμέλεια εαυτού:  αυτή η τέχνη δεν επιμένει πια τόσο στις καταχρήσεις  τις οποίες πρέπει 
κάποιος να δαμάσει για να ασκήσει την κυριαρχία του πάνω στους άλλους: «τονίζει όλο και περισσότερο την  
ευπάθεια του ατόμου απέναντι στις διάφορες αρρώστιες που μπορεί να προκαλέσει η σεξουαλική δραστηριότητα ‘  
τονίζει επίσης την ανάγκη να υπαχθεί αυτή η δραστηριότητα σ’ έναν καθολικό τύπο που θα δεσμεύει τα άτομα και  
που θα είναι θεμελιωμένος, για όλους τους ανθρώπους, τόσο στη φύση όσο και στο λογικό».134 Αυτή η “τέχνη της 
ζωής”  εξαίρει  επίσης  τη  σημασία  που έχουν οι  ασκήσεις  με  τη  βοήθεια  των οποίων το  άτομο μπορεί  να 
διατηρήσει τον αυτοέλεγχο για να φτάσει τελικά σε μια αγνή απόλαυση του εαυτού. 

Αιτία των μεταβολών αυτών πάντως στην σεξουαλική ηθική σύμφωνα με τον Foucault δεν είναι η όξυνση 
των μορφών απαγόρευσης, αλλά «η ανάπτυξη μιας τέχνης του βίου που περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα του  
εαυτού, της εξάρτησής του και της ανεξαρτησίας του, της καθολικής μορφής του και του δεσμού που μπορεί και  
οφείλει να συνάψει με τους άλλους, των διαδικασιών με τις οποίες ασκεί τον αυτοέλεγχό του και τον τρόπο με τον  
οποίο μπορεί να θεμελιώσει την πλήρη αυτοκυριαρχία του».135

129 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 78-79.
130 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 79.
131 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 115-159.
132 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 167-206.
133 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 213-257.
134 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 266.
135 Η μέριμνα για τον εαυτό μας, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1993, σελ. 267.
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Μέσα ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν συντελείται ένα διπλό φαινόμενο: από τη μια υφίσταται μια πιο  
ενεργή προσοχή προς τη σεξουαλική δραστηριότητα και τις επιδράσεις της στον οργανισμό, τη θέση της στο 
γάμο, την αξία της στη σχέση με τα αγόρια. Από την άλλη όμως, όσο το ενδιαφέρον γι’ αυτήν αυξάνει τόσο 
αυτή παρουσιάζεται πιο “επικίνδυνη” – γεννιέται μια ανάγκη να δυσπιστεί κανείς γι’ αυτήν, να την ελέγχει. Το 
ύφος επομένως σεξουαλικής διαγωγής που προτείνεται τώρα, είναι διαφορετικό από εκείνο του 4ου αιώνα - 
αλλά είναι διαφορετικό και από εκείνο που θα βρούμε κατόπιν στον χριστιανισμό.136

Στις κατοπινές ηθικές θεωρίες που θα αναπτυχθούν παρατηρούμε άλλες σχέσεις προς τον εαυτό: η “ηθική 
υπόσταση” θα χαρακτηριστεί με βάση το πεπερασμένο, την “πτώση” και το κακό ‘ θα οριστεί ένας “τρόπος 
υποταγής”, με τη μορφή της υπακοής σε έναν γενικό νόμο που είναι συγχρόνως βούληση ενός προσωπικού 
θεού  ‘  θα  προσδιοριστεί  ένας  “τύπος  εργασίας  του  ατόμου  πάνω στον  εαυτό  του”  που  περιλαμβάνει  μιαν 
αποκρυπτογράφηση της  ψυχής και  μιαν ερμηνευτική  εξαγνιστική  των επιθυμιών  ‘  τέλος,  θα προταθεί  μια 
μέθοδος “ηθικής τελείωσης” που τείνει στην αυταπάρνηση. Τα στοιχεία συνεπώς της ρύθμισης των ηδονών του 
ατόμου,  της  συζυγικής  πίστης  και  των  σχέσεων  μεταξύ  ανδρών,  θα  ανήκουν  πλέον  σε  έναν  άλλο  τρόπο 
αυτοσυγκρότησης ως ηθικού υποκειμένου της σεξουαλικής του συμπεριφοράς.

136 Στον χριστιανισμό, η έμφαση δίνεται  λιγότερο στην ανάγκη κυριαρχίας  πάνω στον εαυτό και  περισσότερο στην ανάγκη 
ανακάλυψης της “αλήθειας για τον εαυτό” ως σεξουαλικό ον.
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