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6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΝΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ
Ο Foucault με μια έννοια επιχείρησε αυτό: μια γενεαλογία της κριτικής στάσης της δυτικής φιλοσοφίας. 

Πώς περιγράφει εν τούτοις ο ίδιος την δική του σχέση με την φιλοσοφία και τις επιστήμες;
Όπως  λεει  ο  Foucault,  μια  «αυτόνομη  φιλοσοφική  δραστηριότητα»,  δεν  έχει  σχέση  με  ολοποιητικά 

(totalizing) θεωρητικά εγχειρήματα, παρά ως «διαγνωστική ενέργεια» στόχο έχει τη διάγνωση του παρόντος. Τη 
δική του έρευνα ο Foucault την περιγράφει εν τέλει ως προσπάθεια ανακάλυψης στο εσωτερικό της ιστορίας 
της επιστήμης και ανθρώπινης γνώσης κάποιου πράγματος το οποίο θα έμοιαζε με «το ασυνείδητό τους». Η 
ιστορία της επιστήμης και της γνώσης «δεν υπακούει σε κάποιον γενικό νόμο προόδου του Λόγου». Δεν είναι 
μάλιστα η ανθρώπινη συνείδηση ή ο ανθρώπινος Λόγος που κατέχουν με κάποιον τρόπο τους νόμους της 
ιστορίας τους. Κάτω από αυτά που γνωρίζει η επιστήμη υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρει, και η ιστορία της, οι 
αναπτύξεις οι περίοδοι και τα ατυχήματά της υπακούουν σε έναν αριθμό από νόμους και καθορισμούς: αυτούς 
τους τελευταίους επιχειρεί να ερευνήσει ο Foucault. Το «ασυνείδητο» επομένως της επιστήμης και της γνώσης 
είναι ένα αυτόνομο πεδίο το οποίο θα υπάκουε στους δικούς του νόμους.1

Παρά το γεγονός ότι οι διανοούμενοι συνηθίζουν να δικαιώνουν την ταυτότητά τους τραβώντας μια σχεδόν 
αδιαπέραστη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του πεδίου της γνώσης- ιδωμένο ως το πεδίο της αλήθειας και της 
ελευθερίας- και εκείνο της άσκησης της εξουσίας, οι λεγόμενες “επιστήμες του ανθρώπου” δεν μπορούν να 
απομονωθούν από την άσκηση της εξουσίας. Αυτό δεν αφορά τις χαρακτηριζόμενες ως “ακριβείς επιστήμες”.2 

Αυτό πάντως που είναι περισσότερο ενδιαφέρον λεει ο  Foucault, είναι να αναλύσουμε το «πώς η επιστήμη,  
στην Ευρώπη, θεσμοποιήθηκε ως εξουσία. Δεν αρκεί να λέμε πως η επιστήμη είναι μια δέσμη κανόνων με βάση  
τους οποίους οι αποφάνσεις μπορεί να διαψευσθούν, τα σφάλματα να καταδειχθούν, οι μύθοι να αποκαλυφθούν,  
κλπ.  Η επιστήμη  επίσης  ασκεί  εξουσία:  είναι,  κυριολεκτικά,  μια  εξουσία  που  σε  ωθεί  να  λες  συγκεκριμένα  
πράγματα, εάν πρόκειται έτσι να μην κριθείς ακατάλληλος όχι μόνο επειδή υπέπεσες σε λάθος, αλλά, πιο σοβαρό  
από αυτό, ως απατεώνας. Η επιστήμη έχει θεσμοποιηθεί ως εξουσία διαμέσου ενός πανεπιστημιακού συστήματος  
και μέσα από τους δικούς του περιοριστικούς μηχανισμούς των εργαστηρίων και των πειραμάτων». 

Η επιστήμη λοιπόν παράγει “αλήθειες” στις οποίες εμείς συναινούμε. «Η αλήθεια είναι χωρίς αμφιβολία μια  
μορφή εξουσίας. [...] Γιατί, στην πραγματικότητα, προσκολλούμαστε στην αλήθεια; Γιατί η αλήθεια αντί για τα  
ψεύδη; Γιατί η αλήθεια αντί για τον μύθο; Γιατί η αλήθεια αντί για την ψευδαίσθηση;». Περισσότερο από την 
προσπάθεια εύρεσης του ποια είναι, ως αντίθετη στο λάθος, η αλήθεια, πιο σημαντικό είναι το πρόβλημα που 
έθεσε ο Nietzsche: πώς συμβαίνει και στις κοινωνίες μας “η αλήθεια” έχει αποκτήσει αυτή την αξία;3

1 “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. Από τον Max Weber, στην 
Σχολή της Φρανκφούρτης και για πολλούς ιστορικούς της επιστήμης όπως ο Canguilhem, επρόκειτο για ένα πρόβλημα απομόνωσης 
της μορφής της ορθολογικότητας  η οποία παρουσιαζόταν ως κυρίαρχη (dominant),  και προικισμένη με το  status του ‘ενός-και-
μοναδικού’ Λόγου, προκειμένου να δείξουν ότι είναι μόνον ‘μία’ δυνατή (possible) μορφή ανάμεσα σε άλλες. Σε αυτή την γαλλική 
εκδοχή ιστορίας της επιστήμης, ασφαλώς ο ρόλος του  Bachelard υπήρξε αποφασιστικός.  (“Critical Theory/  Intellectual History”, 
βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 27-
28).

2 «είμαι  εμπειριστής,  δηλώνει  ο  Foucault,  δεν προσπαθώ να προάγω πράγματα χωρίς να εξετάζω εάν είναι εφαρμόσιμα».  Η 
ανάπτυξη  κάποιων  επιστημών,  όπως  η  χημεία  για  παράδειγμα,  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  κατανοητή  χωρίς  την  εξέταση  
συγκεκριμένων βιομηχανικών αναγκών.

3 “On Power”, Interview with P. Boncenne, 1978.  Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  
1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 106-107.
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6.1 ‘ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ’ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Η γνώση και η εξουσία δεν αποτελούν ένα και το αυτό πράγμα. Ο Foucault το τονίζει: η ερμηνεία που τον 

ήθελε ως εκείνον ο οποίος ‘ταύτισε’ δήθεν γνώση και εξουσία, με την πρώτη να αποτελεί υποτίθεται απλό 
προκάλυμμα  της  δεύτερης,  είναι  παντελώς  λανθασμένη:  το  ζητούμενο  υπήρξε  αντιθέτως  να  δειχθούν  οι 
«διαφορετικές σχέσεις» που ιστορικά αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο.  Πώς συγκεκριμένες  μορφές  εξουσίας 
ίδιου  τύπου,  κατέστη  δυνατό  να  επιφέρουν  σώματα  γνώσης  τα  οποία  ήταν  εντελώς  διαφορετικά  και  στο 
αντικείμενό τους όπως και στη δομή τους; 

Ένα παράδειγμα: σχετικά “κοντινές” δομές εξουσίας και θεσμικές φόρμες όπως ο ψυχιατρικός εγκλεισμός 
και η νοσοκομειακή ιατρική παρακολούθηση, σχετίστηκαν με διαφορετικές μεταξύ τους μορφές γνώσης: από 
τη μια η ψυχιατρική με την επιστημολογική της δομή θα εγείρει  σοβαρές ενστάσεις,  και  από την άλλη η 
ανατομο-παθολογική  ιατρική  γνώση  θα  θεμελιωθεί  σε  εντελώς  διαφορετικό  δυναμικό  επιστημονικής 
ανάπτυξης. 

Η γνώση λοιπόν δεν αποτελεί απλά “προσωπείο της εξουσίας”.4 

Η σχέση μεταξύ εξουσίας και γνώσης, η άρθρωση της μιας πάνω στην άλλη πρέπει να τύχει ενδελεχούς  
μελέτης: έχει αποτελέσει στοιχείο της παράδοσης του ανθρωπισμού λεει ο Foucault «το να υποθέτει ότι από τη  
στιγμή που κάποιος κατέχει εξουσία παύει να γνωρίζει. Η εξουσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε τρελούς, και  
εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν είναι τυφλοί ‘ μόνον εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις αποστάσεις τους από την εξουσία,  
οι  οποίοι  δεν εμπλέκονται  κατά κανέναν τρόπο με την τυραννία,  κλεισμένοι  μέσα στο Καρτεσιανό τους  (   )  
δωμάτιο, στους στοχασμούς τους, μόνο εκείνοι μπορούν να ανακαλύψουν την αλήθεια».5

Η ίδια  η  άσκηση της  εξουσίας  δημιουργεί  και  προξενεί  την  εμφάνιση  νέων  αντικειμένων  γνώσης  και 
συσσωρεύει νέες πληροφορίες. «Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τίποτα γύρω από την οικονομική επιστήμη εάν  
δεν γνωρίζει πώς η εξουσία και η οικονομική εξουσία ασκούνται στη καθημερινή ζωή. Η άσκηση της εξουσίας  
δημιουργεί αέναα γνώση και, αντιστρόφως, η γνώση σταθερά επάγει αποτελέσματα εξουσίας».6 Ο «μοντέρνος 
ανθρωπισμός» λοιπόν έχει λάθος όταν σχηματίζει αυτή τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ γνώσης και εξουσίας: 
το ένα είναι ενσωματωμένο μέσα στο άλλο. Δεν έχει νόημα να ονειρευόμαστε εκείνη τη στιγμή όπου η γνώση 
θα πάψει να εξαρτάται από την εξουσία: «δεν είναι δυνατόν για την εξουσία να ασκείται χωρίς γνώση, είναι  
αδύνατον για την γνώση να μην επιφέρει αποτελέσματα εξουσίας».7 

Με τον όρο “ανθρωπισμό” όπως διευκρινίζει σε άλλο σημείο ο Foucault κατονομάζει την αλυσίδα λόγων η 
οποία οδηγεί τον δυτικό άνθρωπο στην αξίωση για κτήση και άσκηση εξουσίας. Καθήκον του διανοούμενου 
είναι η προσπάθεια εκθεμελίωσης των θεσμών και της συνείδησης οι οποίες συντείνουν στην υπερδιόγκωση 
ενός εγώ που δεν παύει να επιθυμεί αδιάλειπτα να αποκτήσει εξουσία. O ουμανισμός δίχως να εξασφαλίζει τις 
αναγκαίες  προϋποθέσεις  για την υπόσκαψη των θεμελίων του συστήματος,  αναλώνεται  σε μια ατελεύτητη 
παραγωγή λόγων (discours) που μετασχηματίζει το ιδεολογικό σύστημα αφήνοντας ωστόσο αλώβητους τους 
θεσμούς.8

Τα  επίσημα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  εξακολουθούν  σύμφωνα  με  τον  Foucault,  να  συντηρούν  την 
παραδοσιακή τους στήριξη στον “ανθρωπισμό”, ενώ αυτός με τη σειρά του ενισχύει τη δομή της κοινωνικής 
οργάνωσης. «Με τον όρο ανθρωπισμό, εννοώ την ολότητα του λόγου μέσω του οποίου λένε στον άνθρωπο της  
Δύσης: “ακόμη και εάν δεν ασκείς εξουσία,  μπορείς παρ’ όλα αυτά να είσαι  αυτός που κυβερνά.  Καλύτερα  

4 “The Concern for Truth”.  Interview by F. Ewald.  Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  
1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 264.

5 “Prison Talk”, interview, στο Power/ Knowledge Selected Interviews and Other Writings, editor C. Gordon, The Harvester Press 
1980, σελ.37 έως 54.

6 Η ακαδημαϊκή ιεραρχία είναι βέβαια απλώς η πιο εμφανής -και ίσως η λιγότερο επικίνδυνη -μορφή αυτού του φαινομένου. Τα 
αποτελέσματα της εξουσίας,  «διάχυτα,  εδραιωμένα και επικίνδυνα λειτουργούν σε άλλα σημεία απ’ ότι  είναι  η έδρα του παλαιού  
καθηγητή».

7 «“Ελευθερώστε  την  επιστημονική  έρευνα  από  τις  απαιτήσεις  του  μονοπωλιακού  καπιταλισμού”:  μπορεί  να  είναι  ένα  καλό  
σλόγκαν, αλλά δεν θα είναι ποτέ κάτι περισσότερο από σλόγκαν»... 

8 “Jeuseits von Gut und Bose”, συνομιλία του  Foucault με φοιτητές του: βρίσκεται στο  Von de Subversion de Wissens,  του 
Walter Seiter:  Ullstein Materialen,  Berlin 1978 - παρατίθεται από τον Ν. Τσίρο στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών: τόμος Ε΄,  
τεύχ.19, 1996, σελ. 51-52.
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ακόμη: όσο περισσότερο αρνείσαι στον εαυτό σου την άσκηση της εξουσίας, όσο περισσότερο υποτάσσεσαι σε  
αυτούς που ασκούν εξουσία, τόσο αυτό αυξάνει την κυριαρχία σου”».

Ο ανθρωπισμός επινόησε μια σειρά από υποκείμενες αρχές (subjected sovereignties): την ψυχή (η οποία 
κυβερνά το σώμα, αλλά είναι υποτελής στον Θεό), την συνείδηση (κυρίαρχη σε ένα πλαίσιο κρίσεων, αλλά 
εξαρτημένη  από  τις  αναγκαιότητες  της  αλήθειας),  το  άτομο  (ένας  κατ’  όνομα  έλεγχος  των  προσωπικών 
δικαιωμάτων, υποταγμένος στους νόμους της φύσης και της κοινωνίας), τη θεμελιώδη ελευθερία (κυρίαρχη 
εσωτερικά, αλλά σύμφωνη με τις απαιτήσεις του εξωτερικού κόσμου και “σύμμαχη με το πεπρωμένο”). Εν 
ολίγοις ο ανθρωπισμός είναι οτιδήποτε στον Δυτικό πολιτισμό περιστέλλει την επιθυμία (desire) για εξουσία. 

Η θεωρία του “υποκειμένου” (με τη διττή έννοια) είναι στην καρδιά του ανθρωπισμού. Εν τούτοις σύμφωνα 
με τον Foucault μπορεί να προσβληθεί με δύο τρόπους: είτε με μια “απο-υποκειμενοποίηση” της θέλησης για 
εξουσία (που σημαίνει, μέσω πολιτικού αγώνα στο πλαίσιο της ταξικής σύγκρουσης) ή μέσω της καταστροφής 
του υποκειμένου ως ψευδο-κυρίαρχου - που σημαίνει αυτή τη φορά μέσω μιας επίθεσης στην “κουλτούρα”: 
απώθηση  των  ταμπού  και  των  ορίων  και  διαχωρισμών  που  επιβάλλονται  πάνω  στα  φύλα  ‘  οργάνωση 
κομμούνων ‘ χαλάρωση των αναστολών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά9 ‘ θραύση όλων των απαγορεύσεων 
που μορφοποιούν και κατευθύνουν την ανάπτυξη ενός φυσιολογικού (normal) ατόμου. Πρόκειται για εμπειρίες 
οι  οποίες  έχουν  απορριφθεί  από  τον  πολιτισμό  μας  ή  γίνονται  δεκτές  αποκλειστικά  στο  εσωτερικό  της 
λογοτεχνίας...10

6.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
«Ίσως η φιλοσοφία μπορεί ακόμη να παίξει  έναν ρόλο στην πλευρά της αντι-εξουσίας,  υπό τον όρο ότι,  

αντιμετωπίζοντας  την  εξουσία,  ο  ρόλος  αυτός  δεν  θα  συνίσταται  πλέον  στο  να  καταστρώνει  τον  νόμο  της  
φιλοσοφίας, υπό τον όρο ότι η φιλοσοφία σταματά να θεωρεί τον εαυτό της προφητεία, παιδαγωγία ή νομοθεσία,  
και δίνει στον εαυτό της το καθήκον της ανάλυσης, της διασάφησης και της ανάδυσης στο φως, και επομένως  
ενίσχυσης  των  αγώνων  που  λαμβάνουν  χώρα  γύρω  από  την  εξουσία,  τις  στρατηγικές  των  αντίπαλων  στο  
εσωτερικό των σχέσεων εξουσίας, τις τακτικές που εφαρμόζονται, και τις πηγές της αντίστασης, κοντολογίς υπό  
τον όρο ότι  η φιλοσοφία σταματά να θέτει  την ερώτηση της εξουσίας  με όρους καλού και κακού, παρά την  
διατυπώνει με όρους ύπαρξης (existence)».11 

Για τον Foucault η φιλοσοφία δεν είναι τόσο ένας στοχασμός πάνω στο τι είναι αλήθεια και τι ψέμα, αλλά 
πάνω  στην  σχέση  μας  με  την  αλήθεια,  ένας  τρόπος  να  θέσουμε  τους  εαυτούς  μας  υπό  ερώτηση,  να 
μεταβάλουμε  τη  συμπεριφορά  μας.12 Δεν  υπάρχει  “κυρίαρχη φιλοσοφία”  αλλά φιλοσοφία  εν  ενεργεία  -  η 
κίνηση με την οποία, όχι χωρίς προσπάθεια ή και ψευδαισθήσεις, κάποιος αποσυνδέει τον εαυτό του από ό,τι 
είναι αποδεκτό ως αληθές και ερευνά νέους κανόνες. Πρόκειται για την μετατόπιση και τον μετασχηματισμό 
των πλαισίων της σκέψης, την αλλαγή των αποδεκτών αξιών, την εργασία η οποία απαιτείται προκειμένου να 
στοχαστούμε με διαφορετικό τρόπο, να πράξουμε αλλιώς, να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε.13

9 Η παραδοσιακή συγκρότηση της ηδονής περιορίζεται επί της ουσίας στην τροφή, την πόση και το σεξ. Το πρόβλημα των  
ναρκωτικών για παράδειγμα εξετάζεται πάντοτε με όρους ελευθερίας και απαγόρευσης. «Πιστεύω ότι τα ναρκωτικά πρέπει να γίνουν  
κομμάτι  του  πολιτισμού  μας»  λεει  ο  Foucault,  «ως  ηδονή».  Σε  αντίθεση  με  τον  διάχυτο  σχετικό  πουριτανισμό,  θα  έπρεπε  να 
φτιάξουμε καλά ναρκωτικά «ικανά να προσφέρουν πολύ έντονη ηδονή» ‘  είναι  λάθος  να μιλάμε με γενικότητες,  «τα ναρκωτικά 
αποτελούν  πλέον  κομμάτι  του πολιτισμού μας.  Όπως υπάρχει  καλή  και  κακή μουσική,  έτσι  υπάρχουν  καλά και  κακά ναρκωτικά» 
(“Michel Foucault,  an interview:  Sex,  Power and the Politics of Identity”.  The Advocate, vol.400, 7-8-1984. Συνέντευξη 06-1982. 
Ελληνική μετάφραση, “Σεξ, Εξουσία και Πολιτικές της Ταυτότητας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, 
σελ. 394). Η εκστρατεία ενάντια στα ναρκωτικά αποτελεί σύμφωνα με τον  Foucault πρόσχημα για την περαιτέρω ενίσχυση της 
κοινωνικής καταπίεσης, όχι μονάχα μέσω των επιδρομών της αστυνομίας αλλά επίσης και διαμέσου της έμμεσης εξύψωσης του 
“φυσιολογικού”,  “ορθολογικού”,  “ευσυνείδητου”  και  “καλά-προσαρμοσμένου”  ατόμου... (Revolutionary Action:  “Until Now”. 
Discussion with  Foucault,  Actuel no.14, Nov.  1971.  Βρίσκεται στο Language, Counter-Memory,  Practice.  [ed.] D.F.  Bouchard. 
Cornell University Press, 1977, σελ. 226).

10 Revolutionary Action: “Until Now”.  Discussion with Foucault,  Actuel no.14, Nov.1971.  Βρίσκεται στο Language, Counter-
Memory, Practice. [ed.] D.F. Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 222.

11 “La Philosophie Analytique du Pouvoir”, April 1978, Dits et Ecrits 3, σελ. 540.
12 Ο Foucault ρωτούσε: «τι είναι η φιλοσοφία σήμερα,... σε τι συνίσταται, αν όχι στην προσπάθεια να μάθει κανείς πώς και σε ποια  

έκταση θα ήταν δυνατό να σκεφτεί διαφορετικά και να μην νομιμοποιήσει ό,τι είναι ήδη γνωστό;».
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Η φιλοσοφία ως «διαγνωστικό εγχείρημα» σημαίνει «μια μορφή γνώσης η οποία προσδιορίζει και καθορίζει  
διαφορές». Η διάγνωση είναι δυνατόν να επιτρέψει την εμφάνιση ενός νέου αντικειμενικού πεδίου έναν τομέα 
δυνητικών μελλοντικών ερευνών ο οποίος δεν υπήρχε πριν.14

«Πιστεύω ότι οι σχέσεις φιλοσοφίας και πολιτικής είναι αδιάλειπτες και θεμελιώδεις».15 Στην κριτική της 
εκδοχή, η φιλοσοφία είναι ακριβώς αυτό που θέτει υπό αίρεση όλα τα φαινόμενα κυριαρχίας σε όποιο επίπεδο 
και με όποια μορφή και εάν εμφανίζονται (πολιτική, οικονομική, σεξουαλική, θεσμική).16 Για τους φιλόσοφους, 
η ιστορία είναι  ένα είδος μεγαλοπρεπούς και εκτεταμένης  συνέχειας  όπου η ελευθερία των ατόμων και οι  
κοινωνικο-οικονομικοί  καθορισμοί  συνυφαίνονται.  «Εάν  πειράξεις  ένα  από  αυτά  τα  θέματα  –  συνέχεια,  
αποτελεσματική  άσκηση  της  ανθρώπινης  ελευθερίας,  άρθρωση  ατομικής  ελευθερίας  και  κοινωνικών  
προσδιορισμών – τότε  αυτοί  οι  αυστηροί  κύριοι  κραυγάζουν [...]  η ιστορία δολοφονήθηκε».  Ο φιλοσοφικός 
μύθος της ιστορίας, η ιστορία για την φιλοσοφία, αυτό είναι εκείνο το οποίο οφείλει να εξαλειφθεί λεει  ο 
Foucault.17

Η ιστορία δεν αποτελεί μια μεγαλειώδη συνεχή και ομοιογενή εξέλιξη. Τα ιστορικά ντοκουμέντα μπορούν 
να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε το ίδιο είδος 
εξέλιξης. Η ιστορία του υλικού πολιτισμού (τεχνικές, κατοικίες, οικιακά εργαλεία, μέσα μεταφοράς κλπ.) δεν 
εκτυλίσσεται με τον ίδιο τρόπο όπως π.χ. η ιστορία των πολιτικών θεσμών. Εκείνο που οι εκπρόσωποι της 
σχολής των Annales έδειξαν για την ιστορία ο Foucault σημειώνει πως «μπορεί να δειχθεί και για την ιστορία  
των ιδεών, της γνώσης και της σκέψης γενικά».18

Σε  τι  ακριβώς  συνίστανται  οι  «αλλαγές»  στην ιστορία;  Δεν  υπάρχουν,  ανάμεσα σε  πολλαπλά επίπεδα 
αλλαγών συγκεκριμένες μεταβολές οι οποίες είναι απευθείας ορατές ως εξατομικευμένα γεγονότα, και άλλες οι 
οποίες είναι θαμμένες και πολύ λιγότερο εμφανείς; Επομένως το πρώτο έργο που αναλαμβάνουμε είναι να 
διακρίνουμε τους διαφορετικούς τύπους γεγονότων. Η δεύτερη ενέργεια είναι να προσδιορίσουμε τις μεταβολές 
που έχουν λάβει χώρα, «το σύστημα σύμφωνα με το οποίο συγκεκριμένες μεταβλητές παρέμειναν αμετάβλητες  
ενώ άλλες τροποποιήθηκαν». Τύποι γεγονότων, συστήματα μετασχηματισμών, εγκαθίδρυση αλληλουχιών, και 
σειρών από αλληλουχίες.19

Η ιστορική ανάλυση, το τονίζει ο Foucault, αποτελεί εργαλείο μέσα στο πολιτικό πεδίο, «είναι ένα μέσο  
για  την  αποφυγή  της  θεωρητικής  ιεροποίησης:  μας  επιτρέπει  να  εξαλείψουμε  το  κατώφλι  του  επιστημονικά  
ανέγγιχτου».  Θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  «στον  αντίποδα  της  επιστημολογίας  που  αναζητούσε  τον  μη  
αναγώγιμα επιστημονικό πυρήνα της επιστήμης. Οφείλει να καταδείξει τη μη επιστημονικότητα της επιστήμης, ή  
μάλλον, επειδή το πρόβλημα του επιστημονικού/ μη επιστημονικού δεν είναι το μείζον, οφείλει να αναρωτηθεί  
ποια είναι η ισχύς μιας επιστήμης, με ποιον τρόπο, στην κοινωνία μας, τα αποτελέσματα αλήθειας μιας επιστήμης  
συνιστούν ταυτοχρόνως αποτελέσματα εξουσίας».20

Ο  Foucault διευκρινίζει  την  απόστασή  του  και  από  την  φαινομενολογία:  «Δεν  πιστεύω  σε  ένα  είδος  
ιδρυτικής  πράξης  δια  της  οποίας  ο  Λόγος,  στην  ουσία  του,  ανακαλύφθηκε  ή  εγκαθιδρύθηκε  και  από  εκεί,  

13 “The Masked Philosopher”, Interview, Le Monde, April 1980. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other  
Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 330.

14 “An  Historian  of  Culture”,  debate  published  in  Il  Bimestre Sept.-Dec.  1972.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected  
Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 96.

15 Concordia. Revista internacional de filosofia.  Τεύχος 6, 07-12.1984. Συζήτηση 20-01-1984. Ελληνική μετάφραση “Η Ηθική 
της Επιμέλειας του Εαυτού ως Πρακτική της Ελευθερίας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 374.

16 «Τούτη η κριτική λειτουργία της φιλοσοφίας απορρέει, μέχρι ενός σημείου, από την σωκρατική προσταγή: “εαυτού επιμελείσθαι”,  
που σημαίνει “Εδραίωσε την ελευθερία σου μέσω της αυτοκυριαρχίας”». (Concordia. Revista internacional de filosofia. Τεύχος 6, 07-
12.1984. Συζήτηση 20-01-1984. “Η Ηθική της Επιμέλειας του Εαυτού ως Πρακτική της Ελευθερίας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 388).

17 “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. 55.

18 Στην ιστορία της επιστήμης, για παράδειγμα στην ανάλυση του ιατρικού λόγου του 19 ου αιώνα, ο Foucault δεν ασχολείται με 
τις ανακαλύψεις και τα σφάλματα, τις επιρροές και τις πρωτοτυπίες, παρά με την ιστορία των συνθηκών οι οποίες κατέστησαν δυνατή  
την εμφάνιση, τη λειτουργία και τον μετασχηματισμό του ίδιου του ιατρικού λόγου.

19 “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.

20 Politique Hebdo, τεύχος 212, 4-10.03.1976, συζήτηση με τον P. Werner. Ελληνική μετάφραση “Η Κοινωνική Έκταση του  
Κανόνα”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 112-113.
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μεταγενέστερα, εκτράπηκε της πορείας του από ετούτο ή εκείνο το γεγονός. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ο  
Λόγος είναι αυτο-δημιουργούμενος, πράγμα το οποίο είναι η αιτία για την οποία προσπάθησα να αναλύσω τις  
μορφές  ορθολογικότητας:  διαφορετικές  θεμελιώσεις,  διαφορετικές  δημιουργίες,  διαφορετικές  μεταβολές  στις  
οποίες οι ορθολογικότητες επιφέρουν (engender) η μια την άλλη, αντιτίθενται και ακολουθούν η μια την άλλη.  
Ακόμη και έτσι, δεν μπορείς να καθορίσεις ένα σημείο στο οποίο ο Λόγος θα είχε χάσει μια όψη του θεμελιώδους  
προγράμματός του, ή ένα σημείο όπου το ορθολογικό μετατρέπεται σε ανορθολογικό». 

Μια  μαρξιστική  εκδοχή  της  “εκτροπής  του  Λόγου”21 επίσης  δεν  ικανοποιεί  τον  Foucault:  η 
ορθολογικότητα, θα λέγαμε τότε, υπήρξε και ήταν η μορφή par excellence του ίδιου του Λόγου, αλλά μια σειρά 
συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών (ο καπιταλισμός, ή η μετατόπιση από έναν τύπο καπιταλισμού στον 
άλλον)  κατακρήμνισε  αυτή την ορθολογικότητα σε κρίση...  Σύμφωνα με μια ορισμένη ταξική  ανάλυση, η 
πορεία διαμέσου της ιστορίας προς την ανθρώπινη χειραφέτηση δεν περιλαμβάνει μόνο την επανοικειοποίηση 
του Λόγου αλλά και την μεταβίβαση πίσω ξανά σε αυτόν της αλήθειας του, αλώβητης και ενδεδυμένης με το  
status μια απόλυτης παγκόσμιας επιστήμης. Ο Foucault αρνείται κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή μιας “νέας 
ευρύτερης επιστήμης”.22

6.2.1 “Λόγος” και Μορφές Ορθολογικότητας
Δεν  καταλαβαίνω  ποιο  είδος  προβλήματος  είναι  κοινό  στους  ανθρώπους  που  αποκαλούμε 

“μεταμοντέρνους”, παρατηρεί ο Foucault. 
Για κάποιους το ζήτημα της μετα-μοντερνικότητας σχετίζεται με το “τέλος των μεγάλων αφηγήσεων”: ο 

ίδιος ο Λόγος  δεν αποτελεί  παρά μια μορφή βούλησης για γνώση,  μια μεγάλη αφήγηση, αλλά όντως μια 
ανάμεσα σε άλλες δυνατές. Ο  Foucault θεωρεί ότι αυτή η γραμμή σκέψης δεν σχετίζεται με τις δικές του 
έρευνες: «[...] δεν προτίθεμαι να ταυτίσω ολοκληρωτικά τον Λόγο με την ολότητα των ορθολογικών μορφών οι  
οποίες  έγινε  δυνατό  να  δεσπόσουν  –  σε  κάποια  στιγμή  [...]  –  σε  ‘τύπους  γνώσης’,  ‘μορφές  τεχνικής’  και  
‘τροπικότητες διακυβέρνησης ή κυριαρχίας’ [...]. Για εμένα, καμία δεδομένη μορφή ορθολογικότητας δεν είναι  
στην πράξη ο Λόγος. Επομένως πώς θα μπορούσαμε να πούμε, ότι οι μορφές αυτές ορθολογικότητας οι οποίες  
επικράτησαν στους τρεις προαναφερθέντες τομείς, βρίσκονται υπό κατάρρευση και εξαφάνιση; [...] Μπορώ να  
διαπιστώσω πολλαπλούς μετασχηματισμούς, αλλά δεν μπορώ να δω γιατί θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε αυτή την  
μεταβολή ως κατάρρευση του Λόγου.  Άλλες  μορφές ορθολογικότητας δημιουργούνται  αενάως. Επομένως δεν  
υπάρχει κανένα νόημα στην υπόθεση ότι ο Λόγος είναι μια μεγάλη αφήγηση που τώρα τελείωσε, και ότι μια άλλη  
αφήγηση είναι σε κίνηση».23 

Θα πρέπει να έχουμε επισημαίνει ο Foucault τη σεμνότητα να παραδεχθούμε ότι η εποχή μας δεν είναι ‘το’ 
μοναδικό ή θεμελιώδες ή το σημείο εισβολής στην ιστορία όπου όλα ολοκληρώθηκαν και εκκινεί ξανά. Από 
την άλλη ασφαλώς θα έπρεπε να ρωτήσουμε: “ποια είναι η φύση του παρόντος μας”;

Η διάγνωση που αφορά την “φύση του παρόντος” συνίσταται κυρίως στην κατανόηση του «γιατί και πώς 
αυτό-που-είναι θα μπορούσε να πάψει να είναι αυτό-που-είναι». Με αυτή την έννοια κάθε περιγραφή θα πρέπει 
να  βρίσκεται  σε  συμφωνία  με  εκείνα  τα  είδη  «ουσιαστικής  θραύσης  τα  οποία  διανοίγουν  το  χώρο  της  
ελευθερίας» εκλαμβανόμενο ως ένα χώρο «συγκεκριμένης» ελευθερίας,  όπως για παράδειγμα ενός  δυνατού 
μετασχηματισμού.  Αυτό  σημαίνει  πως  ο  χαρακτηρισμός,  η  περιγραφή  του  πραγματικού  δεν  έχει  κάποια 
κεκτημένη αξία του τύπου “επειδή αυτό είναι,  έτσι και θα είναι”.  Η προσφυγή στην ιστορία έχει σημασία 
ακριβώς και γι’ αυτό το λόγο, στο βαθμό δηλαδή που η ιστορία δείχνει πώς αυτό-που-είναι ‘δεν υπήρξε πάντοτε  
έτσι’ - και τα πιο προφανή για εμάς πράγματα διαμορφώθηκαν στην συμβολή συγκρούσεων και συμπτώσεων,  
κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς και εύθραυστης ιστορίας. 

Εκείνο  που  ο  Λόγος  εκλαμβάνει  ως  δική  του  αναγκαιότητα,  ή  εκείνο  το  οποίο  διαφορετικές  μορφές 
ορθολογικότητας προσφέρουν ως το αναγκαίο είναι τους, μπορεί πολύ καλά να δειχθεί ότι έχει μια ιστορία ‘ το 
δίκτυο  των  ενδεχομενικοτήτων  από  το  οποίο  αναδύεται  μπορεί  να  ανιχνευθεί.  Όλα  αυτά  δεν  σημαίνουν 
ασφαλώς ότι οι εν λόγω μορφές ορθολογικότητας ήταν “ανορθολογικές”: σημαίνει ότι εδρεύουν πάνω σε μια 

21 G. Lukacs, για παράδειγμα.
22 “Critical Theory/ Intellectual History”,  βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, 

[ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 28-29.
23 “Critical Theory/ Intellectual History”,  βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, 

[ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 35.
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βάση ανθρώπινης πρακτικής και ανθρώπινης ιστορίας, και ότι από τη στιγμή που αυτά τα πράγματα γίνανε, 
μπορούν να διαλυθούν, εφόσον γνωρίζουμε πώς έγινε και κατασκευάστηκαν έτσι.

Οι μορφές ορθολογικότητας που τίθενται σε λειτουργία στην διαδικασία κυριαρχίας δεν είναι ξένες προς 
άλλες  μορφές  εξουσίας  που  αφορούν  τη  γνώση  ή  την  τεχνική.  Οι  διαφορετικές  μορφές  ορθολογικότητας 
δηλαδή οι  οποίες  αντιστοιχούν  στις  σφαίρες  της  γνώσης,  της  τεχνικής  και  της  κυριαρχίας,  βρίσκονται  σε 
συσχέτιση: υπάρχουν μεταβιβάσεις και παρεμβάσεις μεταξύ τους, ωστόσο «δεν υπάρχει ένα μοναδικό σχήμα  
ορθολογικότητας  στις  τρεις  αυτές  σφαίρες»,  βρίσκουμε  όμοιους  τύπους  αλλά  μετατοπισμένους.  Υπάρχει 
«πολλαπλή, πυκνή αλληλοσύνδεση, αλλά όχι ισομορφισμός». Δεν υπάρχει γενικός νόμος ο οποίος να υποδεικνύει 
τους  τύπους  των σχέσεων μεταξύ  των  ορθολογικοτήτων  και  των  διαδικασιών κυριαρχίας  που τίθενται  σε 
λειτουργία.

Μελετώντας  την  «ορθολογικότητα  των  κυριαρχιών»  ο  Foucault θα  διαπιστώσει  α)  πως  καθιδρύει 
συνδέσεις οι οποίες δεν αποτελούν ισομορφισμούς β) τονίζει πως οι σχέσεις εξουσίας τίθενται σε λειτουργία σε 
πολλαπλά κοινωνικά πεδία ενώ μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές ορθολογικότητας που τις ρυθμίζουν και 
γ) ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια “θεωρία της Εξουσίας”.24

6.2.2 Αναλύοντας Ένα Καθεστώς Πρακτικών
Το να αναφερόμαστε λοιπόν σε μια ενδογενή “ορθολογικότητα” ως αμετάβλητη ανθρωπολογική σταθερά, 

σημαίνει: πρώτον ότι αποδίδουμε μια απόλυτη αξία ενυπάρχουσα στον Λόγο, και δεύτερον ότι κάνουμε χρήση 
του όρου εμπειρικά με εντελώς αυθαίρετο τρόπο. Αυτό που προτείνει ο Foucault είναι μια χρήση του όρου με 
εργαλειακή και σχετική έννοια.25 Τότε τα πράγματα δεν αποτιμώνται με όρους ενός απόλυτου απέναντι στο 
οποίο τα υπόλοιπα συνιστούν απλώς, περισσότερο ή λιγότερο τέλειες μορφές ορθολογικότητας. Αντιθέτως, 
είναι πολύ περισσότερο γόνιμο να εξετάσουμε πώς οι μορφές ορθολογικότητας εγγράφουν τον εαυτό τους σε 
“πρακτικές” (ή συστήματα πρακτικών) και ποιον ρόλο κατέχουν μέσα σε αυτές. 

Είναι  αλήθεια πως οι “πρακτικές”  δεν υφίστανται  χωρίς ένα συγκεκριμένο καθεστώς ορθολογικότητας. 
Αλλά  αντί  να  κρίνουμε  αυτό  το  καθεστώς  έναντι  μιας  αξίας-του-Λόγου,  θα  ήταν  προτιμότερο  να  το 
αναλύσουμε με βάση δύο άξονες: από τη μια αυτόν της «κωδικοποίησης/ οδηγίας» (codification/ prescription, 
πώς σχηματίζεται ένα σύνολο κανόνων, τεχνικών, μέσων για ένα σκοπό κλπ.), και από την άλλη εκείνον της 
«αληθούς ή ψευδούς τυποποίησης» (formulation, πώς καθορίζεται ένα πεδίο αντικειμένων για τα οποία είναι 
δυνατόν να αρθρώσουμε αληθείς ή ψευδείς αποφάνσεις).

Η ανάλυση των πρακτικών 26 μας επιτρέπει να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός “κώδικα” ο 
οποίος διευθύνει τους τρόπους που κάνουμε τα πράγματα, και της παραγωγής αληθών λόγων που προορίζονται 
να θεμελιώσουν , δικαιώσουν ή να προβάλλουν αιτίες και αρχές γι’ αυτούς τους τρόπους του πράττειν.27

Ένα παράδειγμα: όπως γνωρίζουμε,  πέρα από μια κοινωνιολογία των “εγκληματικών πληθυσμών” ή τα 
δικανικά  προβλήματα  “θεμελίωσης”  του  ποινικού  συστήματος,  ο  Foucault ισχυρίζεται  πως  εκείνο  που 
χρειαζόταν να αναλυθεί ήταν αντιθέτως η ίδια, η «πραγματική πρακτική της τιμωρίας»: για να κατανοήσει 
δηλαδή κάποιος το τι και γιατί τιμωρείται έπρεπε να στραφεί στο πώς ένας τιμωρεί; Ποιες συνθήκες καθιστούν 
τις πρακτικές αυτές αποδεκτές, “φυσιολογικές”, “αυτονόητες” ή “αναπόφευκτες” κάποια ιστορική στιγμή; 

Οι  πρακτικές  δεν  διοικούνται  απλώς  από  θεσμούς,  δεν  περιγράφονται  απλά  από  ιδεολογίες  ή 
καθοδηγούνται  από  πραγματικές  περιστάσεις  ‘  οι  πρακτικές  κατέχουν  μια  δική  τους  λογική,  ιδιαίτερες 
ρυθμίσεις,  στρατηγική,  δικό  τους  “αποχρών  λόγο”  (rationale).  Το  καθεστώς  (regime)  των  πρακτικών 

24 “Critical Theory/ Intellectual History”,  βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, 
[ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 37. Το ζητούμενο είναι εν τέλει να διασαφηνιστεί «πώς μπορεί το υποκείμενο να λεει την  
αλήθεια για τον εαυτό του».

25 Η τελετή του δημόσιου βασανισμού δεν είναι από μόνη της περισσότερο “ανορθολογική” απ’ ότι η φυλάκιση σε ένα κελί ‘  
είναι ωστόσο “ανορθολογική” με όρους ενός τύπου ποινικής πρακτικής η οποία εμπλέκει νέους τρόπους θεώρησης των συνεπειών 
που παράγονται από την ποινή, νέους τρόπους υπολογισμού της ωφελιμότητάς της, αιτιολόγησής της, διαβάθμισής της κλπ.

26 Απομόνωση των τρελών, διαμόρφωση της κλινικής ιατρικής, οργάνωση των εμπειρικών επιστημών, νομικές τιμωρίες...
27 Ο Foucault το θέτει και αλλιώς: «το πρόβλημα είναι να διαπιστώσουμε πώς οι άνθρωποι κυβερνούν (τους εαυτούς τους και τους  

άλλους) μέσω της παραγωγής αλήθειας».  Δεν πρόκειται για αληθείς εκφράσεις (utterance) αλλά για επικράτειες όπου η πρακτική 
αλήθειας  και  ψεύδους  καθίσταται  συναφής και  νόμιμη (pertinent and ordered).  (“The Impossible  Prison”,  panel  May 20  1978, 
published in M.Perrot’s  L’ Impossible Prison, Seuil 1980.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected Interviews, 1961-1984, [ed.]  S. 
Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 280).
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περιλαμβάνει  τους  «χώρους  όπου  εκείνα  που  έχουν  ειπωθεί  και  εκείνα  που  έχουν  γίνει,  οι  κανόνες  που  
επιβλήθηκαν και  οι  αιτίες  που δόθηκαν,  όσα σχεδιάστηκαν και  όσα ελήφθησαν δεδομένα συναντιούνται  και  
αλληλοσυνδέονται». 

Το να αναλύεις “καθεστώτα πρακτικών” σημαίνει σύμφωνα με τον  Foucault να αναλύσεις προγράμματα 
διαχείρισης τα οποία έχουν ταυτόχρονα κατευθυντήρια αποτελέσματα αναφορικά προς το τι πρόκειται να γίνει 
(effects of ‘jurisdiction’), και κωδικοποιητικές συνέπειες που αφορούν το τι πρόκειται να γνωσθεί (effects of 
‘veridiction’).28 

6.2.3 Οι Θεσμοί ως Προγράμματα: Επενέργειες στο Πραγματικό
Ο Foucault θα τονίσει πως οι θεσμοί (η φυλακή, το νοσοκομείο ή το άσυλο) δεν έχουν ως λειτουργία τους 

την  εκτύλιξη  ενός  ορθολογικού  σχήματος  στην “καθαρή του μορφή”  (ideal type)29 ‘  τα  ορθολογικά  αυτά 
σχήματα  δεν  αποτελούν  “γενικές  αρχές”  αλλά  σαφή  “προγράμματα”,  «έχουμε  να  κάνουμε  με  ομάδες  
υπολογισμένων, αιτιολογημένων οδηγιών με τους όρους των οποίων οι θεσμοί προορίζονται να οργανωθούν, οι  
χώροι να διευθετηθούν, οι συμπεριφορές να ρυθμιστούν». 

Αυτός ο προγραμματισμός σημειώνει ο Foucault, εξαρτάται πράγματι από μορφές ορθολογικότητας πολύ 
γενικότερες απ’ ό,τι άμεσα εφαρμόζεται:  για παράδειγμα η ορθολογικότητα που αφορά την περίπτωση του 
ποινικού εγκλεισμού, δεν αποτελεί την έκβαση ενός ευθύ υπολογισμού άμεσων συμφερόντων (η φυλάκιση ως 
η απλούστερη και φθηνότερη λύση), παρά προέκυψε από μια ολόκληρη τεχνολογία εκπαίδευσης, επιτήρησης,  
εξατομίκευσης κλπ. Η “πειθαρχία” με αυτή την έννοια, δεν αποτελεί έκφραση ενός “ιδεοτύπου” (disciplined 
man)  αλλά  τη  γενίκευση  και  σύνδεση  διαφορετικών  τεχνικών,  σχεδιασμένων  σε  απόκριση  τοπικών 
απαιτήσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα ασφαλώς δεν λειτουργούν πάντοτε όπως έχει σχεδιαστεί, ενώ άλλα επιλέγονται 
και  άλλα  απορρίπτονται.  Αυτό  που  συμβαίνει  είναι  πως  διαφορετικές  στρατηγικές  συγκρούονται  και 
αντιτίθενται  αμοιβαία,  συνθέτονται  ή επιθέτονται,  παράγοντας στέρεα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να 
κατανοηθούν με όρους της ορθολογικότητάς τους ακόμη και εάν δεν συμφωνούν επακριβώς με το αρχικό 
πρόγραμμα: «αυτό είναι που δίνει στον απορρέοντα μηχανισμό (dispositif) την στερεότητα και την ευλυγισία του».

Όλα  αυτά  τα  προγράμματα,  οι  τεχνολογίες,  οι  μηχανισμοί,  για  τον  Foucault αποτελούν  εξίσου 
πραγματικότητες όπως οι θεσμοί που τα ενσωματώνουν ή οι συμπεριφορές που συμμορφώνονται περισσότερο 
ή  λιγότερο  σ’  αυτά.  Εν  τούτοις  μπορεί  κάποιος  να  ρωτήσει,  δεν  αποτελούν  τελικά  απλές  ουτοπίες  και 
φαντασιώσεις; Το Πανοπτικό του Bentham για παράδειγμα δεν περιγράφει την πραγματική ζωή στις φυλακές 
του  19ου αιώνα.  Ο  Foucault αντιπαρέρχεται  μια  τέτοια  κριτική:  το  γεγονός  πως  η  πραγματική  ζωή  δεν 
ταυτίζεται  με τα θεωρητική σχήματα, δεν σημαίνει  πως τα τελευταία  αποτελούν απλές φαντασιώσεις,  «θα 
σήμαινε τελικά πως υιοθετούμε μια πολύ φτωχή έννοια της πραγματικότητας». 

Αυτά τα προγράμματα προκαλούν  μια σειρά από «επενέργειες  στο πραγματικό»:  αποκρυσταλλώνονται 
μέσα σε ιδρύματα, εμψυχώνουν ανθρώπινες συμπεριφορές, λειτουργούν ως πλέγματα για την αντίληψη και 
αξιολόγηση  των  πραγμάτων.  Με  αυτή  την  έννοια,  οι  επίμονες  αντιστάσεις  των  κρατουμένων  στους 
πειθαρχικούς μηχανισμούς των φυλακών, οι κριτικές και η αποτίμηση εν τέλει των φυλακών ως αποτυχημένων, 
η  εμφάνιση  των  υποτροπών  κλπ.,  όλα  αυτά  σημαίνουν  πως  αυτού  του  τύπου  ο  “προγραμματισμός”  δεν 
παρέμεινε “ουτοπία” στα μυαλά κάποιων εμπνευστών.

Επομένως,  αυτοί  οι  προγραμματισμοί  της  συμπεριφοράς  (regimes of jurisdiction and veridiction)  δεν 
αποτελούν θνησιγενή “σχήματα” για την παραγωγή μιας πραγματικότητας: είναι θραύσματα πραγματικότητας 
τα  οποία  επάγουν  συγκεκριμένα  αποτελέσματα  στο  πραγματικό,  όπως  είναι  ο  διαχωρισμός  ορθού  και 
εσφαλμένου υπονοούμενος στους τρόπους που κυβερνούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Το ζητούμενο 
για τον Foucault είναι ακριβώς να συλλάβει αυτά τα αποτελέσματα ως ιστορικά συμβάντα.

28 “The Impossible Prison”,  panel May 20 1978,  Foucault Live,  Collected Interviews, 1961-1984, [ed.]  S.  Lotringer,  editions 
Semiotext(e) 1996, σελ. 276-277. 

29 Ο Foucault θεωρεί άστοχο τον παραλληλισμό της μεθόδου του με εκείνη του M.Weber.
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6.2.4 Γιατί μεριμνούμε για την αλήθεια;
Γιατί μεριμνούμε για την αλήθεια; Και μάλιστα περισσότερο απ’ όσο μεριμνούμε για τον εαυτό μας; Και  

γιατί  μεριμνούμε  για  τον  εαυτό  μας  μόνο  μέσω  της  έρευνας  για  την  αλήθεια;  Ρωτά  ο  Foucault:  «γιατί  
ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός άρχισε να περιστρέφεται γύρω από αυτήν την υποχρέωση για αλήθεια, η οποία  
εξέλαβε τόσο διαφορετικές μορφές;».30 

Δεν μπορεί να οριστεί μια στρατηγική εξωτερική προς αυτόν τον άξονα; Στην σφαίρα της πολιτικής μέχρι 
σήμερα ασκεί κανείς κριτική στο πολιτικό στοιχείο «αλλά δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς παρά παίζοντας ένα 
ορισμένο  παιχνίδι  της  αλήθειας,  επισημαίνοντας  τις  συνέπειές  του,  επισημαίνοντας  ότι  υπάρχουν  και  άλλες  
έλλογες δυνατότητες, δείχνοντας στους ανθρώπους αυτό που δεν γνωρίζουν σε σχέση με την κατάστασή τους, τις  
συνθήκες εργασίας τους, την εκμετάλλευσή τους».31

Δεν  υπονοώ  διευκρινίζει  ο  Foucault «από  καμία  άποψη  ότι  τα  παιχνίδια  αλήθειας  δεν  είναι  παρά  
συγκαλυμμένες σχέσεις εξουσίας» ‘ το πρόβλημα είναι:  με ποιο τρόπο συγκροτούνται και συνδέονται με τις 
σχέσεις εξουσίας τα παιχνίδια αυτά. Για παράδειγμα: η ιατρικοποίηση της τρέλας, δηλαδή η συγκρότηση της 
ιατρικής γύρω από άτομα που θεωρήθηκαν “τρελά”, υπήρξε συνυφασμένη με μια σειρά κοινωνικές διαδικασίες 
(π.χ. οικονομικής τάξης) σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά επίσης συνδέθηκε με θεσμούς και πρακτικές 
εξουσίας.  Αυτή  η  διαπίστωση  σημειώνει  ο  Foucault δεν  θίγει  την  “επιστημονική  εγκυρότητα”  ή  την 
θεραπευτική “αποτελεσματικότητα” της ψυχιατρικής: «δεν την εγγυάται μεν, αλλά και δεν την ακυρώνει». Άλλο 
παράδειγμα: τα μαθηματικά συνδέονται επίσης με δομές εξουσίας,  «με βάση τον τρόπο που οργανώνεται η  
συναίνεση των μαθηματικών και λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα, διαθέτει της δικές της αξίες, προσδιορίζει αυτό  
που είναι καλό (αληθές) ή κακό (εσφαλμένο) στα μαθηματικά κλπ. Αυτό δεν σημαίνει από καμία άποψη ότι τα  
μαθηματικά δεν είναι παρά ένα παιχνίδι εξουσίας, αλλά ότι το παιχνίδι αλήθειας των μαθηματικών συνδέεται με  
έναν ορισμένο τρόπο, και χωρίς αυτό να θίγει καθόλου την εγκυρότητά του, με παιχνίδια και θεσμούς εξουσίας». 

Με τον όρο “παιχνίδι” αναφερόμαστε «σε ένα σύνολο προτύπων παραγωγής της αλήθειας. [...] Είναι ένα  
σύνολο  διαδικασιών  που  οδηγούν  σε  κάποιο  αποτέλεσμα,  το  οποίο  μπορεί  να  θεωρηθεί,  συναρτήσει  των  
καταστατικών  και  κατευθυντήριων  αρχών  που  διέπουν  τις  διαδικασίες  του,  έγκυρο  ή  μη,  τελεσφόρο  ή  
ατελέσφορο».32

Όσον αφορά τα πολλαπλά παιχνίδια αλήθειας στις κοινωνίες μας αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε 
είναι πως δεν υπάρχει ένας κλειστός και κατηγορηματικός ορισμός των επιτρεπτών παιχνιδιών αλήθειας, εν 
αντιθέσει με τα υπόλοιπα που αποκλείονται. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να ανακαλυφθεί κάτι άλλο, να 
αλλάξουν κάποιοι κανονισμοί ή το σύνολο του παιχνιδιού. Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρεί ο  Foucault πως 
προσέφερε στη Δύση ορισμένες «δυνατότητες ανάπτυξης που δεν συναντώνται αλλού. Ποιος λεει την αλήθεια;  
Άτομα τα οποία είναι ελεύθερα, που οργανώνουν μια ορισμένη συναίνεση και τα οποία είναι ενταγμένα σε κάποιο  
δίκτυο πρακτικών εξουσίας και δεσμευτικών θεσμών».33 

Κάποιοι,  παρατηρεί  ο  Foucault συμπέραναν  από  την  κριτική  στην  αλήθεια,  πως  ισχυρίζεται  ότι  ‘δεν 
υπάρχει τίποτε’ - του απέδωσαν τη θέση παράδειγμα ότι “δεν υπάρχει τρέλα” ενώ, σημειώνει ο  Foucault, το 
πρόβλημα είναι εντελώς αντίστροφο: το ζητούμενο είναι να μάθουμε με ποιον τρόπο εντάχθηκε η τρέλα (με τις  
διάφορες μορφές που τις προσέδωσαν) σε ένα θεσμικό πεδίο που τη μορφοποιούσε ως διανοητική ασθένεια η  
οποία έχει τη δική της θέση δίπλα σε άλλες ασθένειες κλπ...

Κάποιοι υποστηρίζουν, λεει ο Foucault, πως έχω παραμελήσει το ρόλο του Κράτους, άλλοι πως το βλέπω 
παντού,  πως  το  φαντάζομαι  να  ελέγχει  λεπτομερώς  την  καθημερινή  ζωή  τω  ατόμων  ‘  κάποιοι  μου 
καταλογίζουν  πως  οι  αναλύσεις  αφήνουν  έξω  την  οποιαδήποτε  υπο-δομή,  ενώ  άλλοι  θεωρούν  πως 
κατασκεύασα μία μέσω της σεξουαλικότητας. Οι εργασίες μου απαντά ο  Foucault δεν ανταποκρίνονται σε 

30 Concordia. Revista internacional de filosofia.  Τεύχος 6, 07-12.1984. Συζήτηση 20-01-1984. Ελληνική μετάφραση “Η Ηθική 
της Επιμέλειας του Εαυτού ως Πρακτική της Ελευθερίας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 377.

31 Concordia. Revista internacional de filosofia. Τεύχος 6, 07-12.1984. Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, 
σελ. 378.

32 Concordia. Revista internacional de filosofia. Τεύχος 6, 07-12.1984. Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, 
σελ. 379-380.

33 Concordia. Revista internacional de filosofia. Τεύχος 6, 07-12.1984. Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, 
σελ. 381.
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κανένα από τα παραπάνω σχήματα: δεν παρήγαγα κάποιο νέο σχήμα, ούτε προτείνω κάποια καθολική αρχή για 
την ανάλυση της κοινωνίας. Οι ιστορικοί λαμβάνουν ως γενικό ορίζοντα την “κοινωνία”.34 «Το δικό μου θέμα  
δεν  είναι  η  κοινωνία  αλλά  ο  λόγος  αλήθειας/  ψεύδους,  δηλαδή  η  συσχετική  διαμόρφωση  περιοχών  και  
αντικειμένων και οι επαληθευτικοί, ανασκευαστικοί λόγοι που φέρουν πάνω τους [...] και τα αποτελέσματα στο  
πραγματικό με το οποίο συνδέονται». 

Ο  Foucault διατυπώνει  αλλιώς  το  ενδιαφέρον  του:  η  ιστορία  της  αντικειμενοποίησης  εκείνων  των 
στοιχείων τα οποία οι ιστορικοί θεωρούν ως αντικειμενικά δεδομένα («the objectification of objectivities»).35

6.2.5 Ενδεχομενικότητα και Πολυμέρεια των Αιτίων
Ο  Foucault περιγράφει  με  τον  όρο  “eventualization”  την  επιδίωξή  του  να  καταστήσει  πράγματα  που 

συνήθως  θεωρούμε  αυτονόητα,  ως  ιστορικές  σταθερές  ή  αδιαμεσολάβητα  ανθρωπολογικά  γνωρίσματα, 
λιγότερο προφανή: «το να δείξεις ότι τα πράγματα “δεν ήταν τόσο αναγκαία όσο φαίνεται”». Αυτή η μέθοδος 
(eventualization) σημαίνει πως επανανακαλύπτεις τις συνδέσεις, τις συμπλοκές, τα παιχνίδια δύναμης και τις 
στρατηγικές  οι  οποίες  κάποια  δεδομένη  στιγμή  εδραίωσαν  ό,τι  μεταγενέστερα  θεωρείται  αυταπόδεικτο, 
παγκόσμιο και  αναγκαίο.  Με αυτή την έννοια  μπορούμε να μιλήσουμε για ένα είδος πολλαπλασιασμού ή 
πλουραλισμού (pluralisation) των αιτίων.36

Σημαίνει αυτό πως παρατηρούμε τη μοναδικότητα (singularity) ως ένα αναίτιο (reasonless) ρήγμα σε μια 
αδρανή συνέχεια; Όχι, θα υπογραμμίσει ο Foucault, γιατί κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με το να αντιμετωπίζεις 
την  συνέχεια  ως  αυτάρκη  πραγματικότητα  η  οποία  φέρει  τον  δικό  της  λόγο  ύπαρξης  (raison d’etre)  στο 
εσωτερικό  της.  Ο  πολλαπλασιασμός  των  αιτίων  (causal multiplication)  συνίσταται  στην  ανάλυση  ενός 
“γεγονότος” (event) σύμφωνα με τις πολλαπλές διαδικασίες οι οποίες το συγκροτούν. Επομένως, η ανάλυση 
για  παράδειγμα  της  πρακτικής  της  ποινικής  κάθειρξης  ως  “γεγονότος”  (event)  (και  όχι  ως  θεσμικού 
περιστατικού  (fact)  ή  ιδεολογικής  επενέργειας  (effect))  σημαίνει  να  προσδιορίσεις  τις  διαδικασίες 
“ποινικοποίησης” (δηλαδή την προοδευτική εισαγωγή μέσα σε τύπους νομικής τιμωρίας) ήδη υφιστάμενων 
πρακτικών  εγκλεισμού  ‘  τις  διαδικασίες  μετατροπής  των  πρακτικών  της  ποινικής  δικαιοσύνης  σε 
“δεσμωτηριακές” (carceralisation) (η φυλάκιση ως μορφή τιμωρίας ή επανόρθωσης, μετατρέπεται σε κεντρικό 
συστατικό της ποινικής τάξης). Οι διαδικασίες πάλι αυτές χρίζουν περαιτέρω διαίρεσης: η ποινικοποίηση του 
εγκλεισμού (penalisation of internment) περικλείει μια πολλαπλότητα άλλων διαδικασιών (όπως ο σχηματισμός 
κλειστών παιδαγωγικών χώρων που λειτουργούν διαμέσου αμοιβών και τιμωριών κλπ.).

Ο  Foucault επεξηγεί  (σε  αντιδιαστολή  με  την  “αιτιότητα”,  causality),  την  ιδιαιτερότητα  της 
“eventualization”: κατασκευάζει γύρω από το μοναδικό συμβάν (αναλυμένο ως διαδικασία), ένα “πολύγωνο” ή 
“πολύεδρο” καταληπτότητας, ο αριθμός των επιφανειών του οποίου δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένος, και 
δεν μπορεί να ληφθεί ως καθορισμένος (finite). Μάλιστα, όσο περισσότερο κάποιος διαλύει στα συνθετικά τους 
τις  διαδικασίες  τόσο  περισσότερο  είναι  υποχρεωμένος  να  συναρμολογεί  τις  εξωτερικές  σχέσεις  τους 
νοητότητας (intelligibility).37

34 Για τον  Foucault η έννοια της “ολότητας της κοινωνίας” (whole of society) προέρχεται από παρελθόντα ουτοπικά πλαίσια. 
Αναδύθηκε στον Δυτικό κόσμο σε μια ιστορική διαδικασία η οποία κορυφώθηκε στον καπιταλισμό. Η ιδέα του να λαμβάνουν υπόψη 
οι στρατηγικές οι εμπειρίες και οι δράσεις μας την “ολότητα” της κοινωνίας σημαίνει σύμφωνα με τον Foucault πως επιβάλλουμε 
αδύνατες συνθήκες πάνω στις πράξεις μας ‘ η έννοια αυτή λειτουργεί με τρόπο που εμποδίζει την ενεργοποίηση και την επιτυχία των  
διαδικασιών.  “Το όλον” της κοινωνίας είναι ακριβώς εκείνο το θα έπρεπε να εξαλείψουμε,..  «και έπειτα δεν μπορούμε παρά να  
ελπίζουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ξανά».  (Revolutionary Action: “Until Now”.  Discussion with  Foucault,  Actuel no.14, 
Nov. 1971. Βρίσκεται στο Language, Counter-Memory, Practice. [ed.] D.F. Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 233).

35 “The Impossible  Prison”,  panel  May 20 1978,  published  in  M.Perrot’s  L’ Impossible Prison,  Seuil  1980.  Βρίσκεται στο 
Foucault Live,  Collected Interviews,  1961-1984,  [ed.]  S.  Lotringer,  editions Semiotext(e)  1996,  σελ.  285-286.  Ο  Foucault 
παραδέχεται πως ο Paul Veyne αντιλήφθηκε όλο αυτό πολύ καθαρά: το θέμα είναι το αποτέλεσμα πάνω στη ιστορική γνώση μιας 
νομιναλιστικής κριτικής διατυπωμένης αλλού, αλλά με τον τρόπο της ιστορικής ανάλυσης (“Foucault révolutionne l’historie”,  in 
Paul Veyne Comment on écrit l’histoire, Paris Seuil 1978). 

36 «…Eventualizing singular ensembles of practices, so as to make them graspable as different regimes of “jurisdiction” and  
“veridiction”,[…] to  resituate the  production of  true and false  at  the  heart  of  historical  analysis  and political  critique» (“The 
Impossible Prison”,  panel May 20 1978, published in M.Perrot’s  L’ Impossible Prison, Seuil 1980.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  
Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 280).

37 Αναλύοντας την διαδικασία ‘carceralisation’ στις πιο μικρές της λεπτομέρειες, οδηγούμαστε να τις συσχετίζουμε με πρακτικές 
μέσα στα σχολεία, με την στρατιωτική πειθαρχία κλπ.  

9



Η επιχείρηση αυτή οδηγεί σε έναν αυξανόμενο πολυμορφισμό: πρώτον, έναν πολυμορφισμό των στοιχείων 
που έρχονται να συσχετιστούν38 ‘ δεύτερον, πολυμορφισμό των σχέσεων που περιγράφονται39 ‘ τρίτον, έναν 
πολυμορφισμό των πεδίων αναφοράς.40

Η τακτική των περισσότερων ιστορικών, παρατηρεί ο  Foucault, είναι απομακρυσμένη από το “συμβάν”: 
αποδίδουν το αντικείμενο που μελετούν στον πιο ενιαίο,  αναγκαίο, αναπόφευκτο και τελικώς εξω-ιστορικό 
μηχανισμό  ή  δομή  που  είναι  διαθέσιμα  –  οικονομικός  μηχανισμός,  ανθρωπολογική  δομή  ή  δημογραφική 
διεργασία...κλπ.,  «αυτοί  είναι  οι  στόχοι  της  “de-eventualized”  history».  Ενώ  υπάρχουν  πολλές  γραμμές 
ανάλυσης και πληθώρα διαφορετικών ειδών σχέσεων, υπάρχει αντιθέτως πολύ λίγη “αναγκαία ενότητα (unity)” 
(«plethora of intelligibilities,  a deficit of necessities»).  Για τον  Foucault αυτό είναι  ακριβώς το θέμα υπό 
συζήτηση: «και στην ιστορική ανάλυση και στην πολιτική κριτική. Δεν είμαστε, και δεν οφείλουμε να θέσουμε  
τους εαυτούς μας κάτω από την ταμπέλα μιας μοναδιαίας (unitary) αναγκαιότητας».41

Με την ευρύτερη έννοια, η φύση των γεγονότων και η πραγματικότητα της εξουσίας αποκλείονται από τη 
γνώση όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στον πολιτισμό μας. Αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο θα έπρεπε να  
περιμένουμε: η κυρίαρχη τάξη η οποία ρυθμίζει αυτή τη γνώση πρέπει να εμφανίζεται απρόσιτη στα γεγονότα. 
Το συμβάν, στην επικίνδυνη όψη του, πρέπει να κυριαρχηθεί και να διαλυθεί στο συνεχές της εξουσίας αυτής 
της  τάξης,  μέσω  μιας  εξουσίας  που  ποτέ  δεν  θα  προσδιοριστεί  με  σαφήνεια.  Από  την  άλλη  πλευρά,  το 
προλεταριάτο, αναπτύσσει τη δική του μορφή γνώσης που αφορά τον αγώνα για εξουσία, αφορά γεγονότα, τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποκριθούμε σ’ αυτά κλπ.

«Το σύστημα σου λεει  στην πραγματικότητα: “εάν θέλεις  να καταλάβεις, να αντιληφθείς τα γεγονότα του  
παρόντος, μπορείς να το κάνεις αυτό μόνο διαμέσου του παρελθόντος” [...]. Έχουμε θέσει σε χρήση μια μεγάλη  
γκάμα κατηγοριών- αλήθεια, άνθρωπος, κουλτούρα, συγγραφή κλπ.- προκειμένου να διασκεδάσουμε το σοκ των 
καθημερινών  συμβάντων,  προκειμένου  να  διαλύσουμε  το  συμβάν.  Η  φανερή  πρόθεση  όλων  αυτών  των  
ιστορικών συνεχειών είναι  να εξηγήσουν –  η  αέναη επιστροφή στον  Marx στον  Freud και  σε  άλλους είναι  
πασιφανώς να θέσουν ένα θεμέλιο. Ωστόσο και τα δυο λειτουργούν έτσι ώστε να αποκλείσουν το ριζικό ρήγμα το  
οποίο εισάγεται με τα συμβάντα».42 

6.2.6 Ιστορία της Σκέψης και “Προβληματοποίηση”
“Ιστορία  της  σκέψης”  δεν  σημαίνει  απλά  “ιστορία  των  ιδεών”  ή  “ιστορία  των  αναπαραστάσεων”: 

υποδεικνύει μάλλον την προσπάθεια να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς γίνεται δυνατό, με ποιον τρόπο ένα 
σώμα  γνώσης  συγκροτείται;  Ή   πώς  η  “σκέψη”,  ένα  ιστορικό  γεγονός,  στο  βαθμό  ακριβώς  που  είναι  
συναρτημένη με την αλήθεια, έχει μια ιστορία;

Το ζητούμενο επομένως είναι η “προβληματοποίηση” (problematization) - η ιστορία των σχέσεων μεταξύ 
σκέψης και αλήθειας, η «ιστορία της σκέψης ως στοχασμού πάνω στην αλήθεια». Η “προβληματοποίηση” δεν 
σημαίνει  την  αναπαράσταση ενός  προϋπάρχοντος  αντικειμένου,  ούτε  τη  δημιουργία  μέσω του λόγου ενός 
αντικειμένου το οποίο δεν υπάρχει ‘ αποτελεί την ολότητα των πρακτικών λόγου ή μη (discursive or non-
discursive) οι οποίες εισάγουν κάτι μέσα στο παιχνίδι αλήθειας και ψεύδους και το καθιστούν αντικείμενο της 
σκέψης, είτε με τη μορφή ηθικού στοχασμού, είτε επιστημονικής γνώσης είτε πολιτικής ανάλυσης κλπ.43

38 Ξεκινώντας  από τη φυλακή,  καταλήγουμε στην πειθαρχία της εκπαίδευση,  στο επαγγελματικό  στρατό ή τη διαίρεση των 
εργασιών στα εργοστάσια...

39 Πιθανή  μεταβολή  των  τεχνικών  μοντέλων  (π.χ.  αρχιτεκτονική  της  επιτήρησης),  η  αλλαγή  των  τακτικών  προσέγγισης 
συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ.  λαϊκή αποδοκιμασία των δημόσιων βασανισμών),  η εφαρμογή θεωρητικών σχημάτων (π.χ.  η 
ωφελιμιστική θεώρηση της συμπεριφοράς). 

40 Αυτό μπορεί να ποικίλει  από τεχνικές μεταβολές σε λεπτομέρειες, έως την προσπάθεια εγκατάστασης στο εσωτερικό της 
καπιταλιστικής οικονομίας νέων αποτελεσματικότερων τεχνικών της εξουσίας. 

41 “The Impossible  Prison”,  panel  May 20 1978,  published  in  M.Perrot’s  L’ Impossible Prison,  Seuil  1980.  Βρίσκεται στο 
Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 279.

42 Revolutionary Action: “Until Now”. Discussion with Foucault,  Actuel no.14, Nov.1971.  Βρίσκεται στο Language, Counter-
Memory, Practice. [ed.] D.F. Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 220.

43 “The Concern for Truth”. Interview by F. Ewald. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  
1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 256-257.
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Ο Foucault λεει σε κάποιο σημείο: αναρωτήθηκα κάποτε εάν θα μπορούσα να περιγράψω την ιστορία της 
σκέψης, ως διακριτή από την ιστορία των ιδεών (ideas-  systems of representation) και από την ιστορία των 
νοοτροπιών (mentalities-  attitudes and types of action and behavior).  Το στοιχείο  το οποίο οδηγεί  σε μια 
“ιστορία της σκέψης” είναι οι προβληματοποιήσεις. Ό, τι διαφοροποιεί την σκέψη είναι πως αποτελεί κάτι 
διαφορετικό από μια ομάδα παραστάσεων που υπόκειται μιας συμπεριφοράς, ή από μια διάθεση που καθορίζει 
αυτή τη συμπεριφορά. Η σκέψη δεν είναι κάτι που ενοικεί σε έναν συγκεκριμένο χειρισμό – είναι εκείνο που 
επιτρέπει σε κάποιον να σταθεί ένα βήμα πίσω από μια πράξη ή αντίδραση, να την παρουσιάσει στον εαυτό του 
ως αντικείμενο σκέψης και να την επερωτήσει όσον αφορά το νόημά της, τις συνθήκες της και τους σκοπούς 
της. «Η σκέψη είναι ελευθερία σε σχέση με ό,τι πράττει κάποιος, η κίνηση με την οποία κάποιος αποσυνδέει τον  
εαυτό του από αυτό, το αναγνωρίζει ως αντικείμενο, και στοχάζεται πάνω σε αυτό ως πρόβλημα». 

Για ένα πεδίο δράσης, συμπεριφοράς, προκειμένου να εισαχθεί κάποιος στην επικράτεια της σκέψης είναι 
απαραίτητο να το έχει καταστήσει αβέβαιο, να το έχει κάνει να χάσει την οικειότητά του ή να έχει προκαλέσει 
έναν  αριθμό  προβλημάτων  γύρω απ’  αυτό.  Αυτά  τα  στοιχεία  προκύπτουν  από κοινωνικές,  οικονομικές  ή 
πολιτικές  διεργασίες,  αλλά  είναι  πιθανό  να  περάσει  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  προτού  υπάρξει  δραστική 
προβληματοποίηση από τη σκέψη.  Και  όταν η σκέψη παρεμβαίνει,  αυτό  δεν  προσλαμβάνει  μια μοναδική 
μορφή  η  οποία  είναι  η  ευθεία  κατάληξη  ή  η  αναγκαία  έκφραση  αυτών  των  δυσκολιών  ‘  πρόκειται  για 
πρωτογενή (original) ή ιδιάζουσα απόκριση – που συχνά παίρνει διαφορετικές, ακόμη και αντιφατικές μορφές 
– στις δυσκολίες. 

Σε μια μοναδική σειρά δυσχερειών, διάφορες ανταποκρίσεις μπορούν να δημιουργηθούν. Το ερώτημα λεει 
ο  Foucault είναι  «τι  τις  κάνει  ταυτόχρονα  δυνατές».  Το  έργο  μιας  ιστορίας  της  σκέψης  θα  ήταν  να 
επανανακαλύψει  στη ρίζα αυτών των ανόμοιων λύσεων το “γενικό τύπο της προβληματοποίησης” που τις 
κατέστησε  δυνατές  –  ακόμη  και  στην  αντίθεσή  τους.  Η  προβληματοποίηση  δεν  τις  “εκφράζει”  απλά:  σε 
συνδυασμό με τις συγκεκριμένες δυσκολίες, αναπτύσσει τις συνθήκες στις οποίες οι πιθανές αποκρίσεις είναι 
δυνατό να δοθούν.

Αυτή επομένως η μετατροπή ενός δεδομένου σε ερώτηση, ο μετασχηματισμός κωλυμάτων και δυσκολιών 
σε  προβλήματα  έναντι  των  οποίων  ποικίλες  λύσεις  θα  επιχειρήσουν  να  παράγουν  μια  απόκριση-  αυτά 
συνιστούν το στίγμα της προβληματοποίησης και την ιδιαίτερη εργασία της σκέψης.44

Όπως την προσδιορίζει και πάλι σε άλλο σημείο ο Foucault, “προβληματοποίηση” σημαίνει: πώς και γιατί 
συγκεκριμένα πράγματα (συμπεριφορές, κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες) μετατράπηκαν σε προβλήματα 
-  γιατί  αυτά  αποτέλεσαν  πρόβλημα  ενώ  άλλα,  παρόμοια  ίσως,  φαινόμενα  την  ίδια  ιστορική  περίοδο 
αμελήθηκαν εντελώς; Αυτά ασφαλώς δεν αποτελούν έναν τρόπο να αρνηθεί κανείς την πραγματικότητα αυτών 
των φαινομένων (τρέλα, έγκλημα, σεξουαλικότητα)- δεν ευσταθεί επομένως η κριτική περί “ιδεαλισμού”. Η 
προβληματοποίηση  αποτελεί «μια  “απάντηση”  σε  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση  που  είναι  πραγματική». Οι 
προβληματοποιήσεις συνδέονται αμφίδρομα με συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές και διαδικασίες.45 

44 “Problematics”, interview 1983, published in Crash: nostalgia for the absence of cyberspace, [eds.] Raynolds & Zummer, New 
York 1994. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 421-
422. Είμαστε μακριά σημειώνει ο Foucault, από μια ανάλυση με όρους αποδόμησης (deconstruction): πρόκειται για κριτική ανάλυση 
όπου ανιχνεύεται το πώς διαφορετικές λύσεις σε ένα πρόβλημα έχουν κατασκευαστεί, και επίσης πώς αυτές οι διαφορετικές λύσεις  
απορρέουν από μια ιδιαίτερη μορφή προβληματοποίησης.

45 Ωστόσο μια δοσμένη προβληματοποίηση δεν αποτελεί γενικώς αποτέλεσμα ενός ιστορικού πλαισίου ή κατάστασης – «είναι  
μια απάντηση που δίνεται από ορισμένα άτομα»,  ακόμη και εάν μπορούμε να βρούμε την ίδια απάντηση σε διαφορετικές ομάδες 
κειμένων, οπότε με μια έννοια η απάντηση είναι τόσο γενική ώστε μετατρέπεται σε κάτι ανώνυμο. Και το γεγονός επίσης ότι η 
απάντηση δεν αποτελεί έκφραση ή αποτέλεσμα μιας κατάστασης «δεν σημαίνει,  παρατηρεί ο  Foucault, ότι απαντά στο τίποτα, ότι  
είναι  καθαρό  όνειρο  ή  “αντι-δημιουργία”  (anti-creation).  Μια  προβληματοποίηση  είναι  πάντοτε  ένα  είδος  δημιουργίας  ‘  αλλά  
δημιουργία  με  την  έννοια  ότι,  με  δοσμένη  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση,  δεν  μπορείς  να  συμπεράνεις  ότι  αυτό  το  είδος  
προβληματοποίησης θα ακολουθήσει. Με δεδομένη μια προβληματοποίηση, μπορείς μόνο να καταλάβεις γιατί αυτό το είδος απάντησης  
εμφανίζεται  ως απόκριση σε κάποια απτή και συγκεκριμένη  όψη του κόσμου.  Υπάρχει  η  σχέση σκέψης και πραγματικότητας  στην  
προβληματοποίηση».  (M.  Foucault.  Fearless Speech,  Six Lectures at University of California Berkeley in 1983, [ed.] J.  Pearson, 
editions Semiotext(e) 2001, σελ. 172-173).
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