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8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ
Η εξουσία είναι επομένως το πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. 
Οι εξηγήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς από Γερμανούς κοινωνιολόγους και κάποια μέλη της Σχολής της 

Φρανκφούρτης ήταν ισχυρίζεται ο  Foucault «οικονομιστικού τύπου»: η τιμωρία σε εξαναγκαστική εργασία 
μέσα  στις  φυλακές  ποτέ  δεν  απέδωσε  σοβαρά  αποτελέσματα  ‘  η  “παραγωγή”  εκεί  μέσα  υπήρξε  πάντοτε 
αμελητέα: ήταν επομένως με μια έννοια «εργασία για χάριν της εργασίας». Η επιλογή στην πραγματικότητα του 
εγκλεισμού ως μορφής τιμωρίας επήλθε έπειτα από την επεξεργασία ποικίλων πειθαρχικών τεχνικών,  «μια 
μορφή  ειδικής  εκγύμνασης  (dressage)».  Εντοπισμός,  περιορισμός,  επιτήρηση:  μια  ολόκληρη  τεχνική 
«διαχείρισης» της οποίας η φυλακή αποτελεί μόνο μια μορφή έκφρασης, ή μετάθεσης στο ποινικό πεδίο.1

8.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 
Στις δυτικές κοινωνίες όπως είδαμε από τον καιρό του Μεσαίωνα, το νομικό οικοδόμημα αναπτύχθηκε για 

να χρησιμεύσει ως όργανο ή δικαιολόγηση της βασιλικής εξουσίας, το δίκαιο ήταν το δίκαιο του βασιλιά. Ο 
μονάρχης αποτελεί την πραγματική ενσάρκωση της αυταρχικής «Υπέρτατης Εξουσίας». Ο ρόλος της θεωρίας 
του δικαίου θα είναι από τότε να παγιώσει τη νομιμότητα της εξουσίας. Ουσιαστική λειτουργία του λόγου του 
δικαίου θα είναι να εξαλείψει την εγγενή στην εξουσία κυριαρχία, για να παρουσιάσει την εξουσία με δύο 
όψεις: ως τα νόμιμα δικαιώματα της Υπέρτατης Εξουσίας και ως τη νομική υποχρέωση να την υπακούουν. 

Ο Foucault, θα αντιστρέψει τον τρόπο ανάλυσης που ακολούθησε ο λόγος του δικαίου για να φέρει στην 
επιφάνεια ξανά το γεγονός της κυριαρχίας και να εκθέσει τη «λανθάνουσα φύση» της. 

Το δίκαιο όντας το όργανο αυτής της κυριαρχίας, μεταβιβάζει και θέτει σε κίνηση σχέσεις που είναι σχέσεις 
κυριαρχίας.  Με τον όρο  κυριαρχία δεν εννοούμε εδώ «την κυριαρχία των υποκειμένων στις αμοιβαίες τους  
σχέσεις: όχι το ενιαίο οικοδόμημα της Υπέρτατης εξουσίας, αλλά τις πολλαπλές μορφές καθυπόταξης που έχουν  
μια θέση και λειτουργία μέσα στον κοινωνικό οργανισμό».2 Το δίκαιο «πρέπει να ιδωθεί όχι με όρους μιας  
νομιμότητας η οποία πρέπει να εδραιωθεί αλλά με όρους των μεθόδων καθυπόταξης τις οποίες υποκινεί».3

Μέχρι το 17ο αιώνα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκούνταν η εξουσία μπορούσε να οριστεί με όρους της 
σχέσης Υπέρτατου Άρχοντος – υπηκόου.  Από 17ο-18ο  και  μετά έχουμε την επινόηση ενός νέου μηχανισμού 
εξουσίας, προικισμένου με νέες τεχνικές, εξοπλισμούς και όργανα, ο οποίος είναι απολύτως ασυμβίβαστος με 
τις σχέσεις Υπέρτατης Εξουσίας. Ο νέος αυτός μηχανισμός εξαρτάται περισσότερο από τα σώματα και απ’ 
αυτό που κάνουν, παρά από τη γη και τα προϊόντα της, επιτρέπει να αποσπαστούν από τα σώματα χρόνος και  
εργασία παρά πλούτος και εμπορεύματα ‘ ασκείται σταθερά μέσω της επιτήρησης παρά με έναν ασυνεχή τρόπο 
μέσω ενός συστήματος φόρων ή υποχρεώσεων ‘ προϋποθέτει ένα πλέγμα υλικών καταναγκασμών παρά τη 
φυσική ύπαρξη του Υπέρτατου Άρχοντα. Τώρα, σε πλήρη αντίθεση με τη θεωρία της Υπέρτατης Εξουσίας, 
εισάγεται μια νέα οικονομία της εξουσίας: «πρέπει κανείς να είναι ικανός να αυξάνει τις υποταγμένες δυνάμεις  
και συγχρόνως να βελτιώνει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα εκείνου που τις υποτάσσει».4 Τώρα πλέον 
ενθαρρύνεται ένας υπολογισμός της εξουσίας με όρους ελάχιστης δαπάνης για τη μέγιστη απόδοση.

1 Ανεξάρτητα από τις οικονομικές ή πολιτικές αφετηρίες (origin), οι μέθοδοι ρύθμισης της ατομικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τον 
Foucault έχουν κάποια λογική (logic), υπακούουν σε κάποιο τύπο ορθολογικότητας, και βασίζονται η μία πάνω στην άλλη για να 
σχηματίσουν τελικά  ένα «είδος  ειδικού στρώματος  (stratum)».  (“On Power”,  Interview with P.  Boncenne,  1978.  Βρίσκεται στο 
Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 104-105).

2 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 104.
3 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 105.
4 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 113. 
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Πρόκειται «για μια από τις μεγάλες επινοήσεις της αστικής τάξης» που αποτέλεσε βασικό εργαλείο στην 
σύσταση του βιομηχανικού καπιταλισμού και  του τύπου κοινωνίας  που τον συνόδευσε:  πρόκειται  για  την 
«πειθαρχική»  εξουσία.  Παράλληλα  όμως,  η  θεωρία  της  Υπέρτατης  Εξουσίας  συνέχισε  να  υπάρχει  ως 
“ιδεολογία του δικαίου” και να παρέχει την οργανωτική αρχή των νομικών κωδίκων της Ευρώπης του 19 ου 

αιώνα. Αυτό επέτρεψε στο σύστημα δικαίου να υπερτεθεί των μηχανισμών πειθαρχίας με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποκρύψει τις πραγματικές διαδικασίες της, το στοιχείο κυριαρχίας το εγγενές στις τεχνικές της και να εγγυηθεί 
στον  καθένα,  την  άσκηση  των  δικών  του  υπέρτατων  δικαιωμάτων.  Ο  εκδημοκρατισμός  της  Υπέρτατης 
Εξουσίας «καθοριζόταν ουσιαστικά από τους μηχανισμούς του πειθαρχικού καταναγκασμού και θεμελιωνόταν σ’  
αυτούς».5 Παρ’  όλα αυτά  μια  θεωρία  δικαίου  δεν  μπορεί  να  παράσχει  τους  όρους  έγκρισης  ενός  τέτοιου 
πλέγματος πειθαρχικών καταναγκασμών. Το ένα δεν ανάγεται στο άλλο. «Δεν υπονοούμε ότι υπάρχει από τη  
μια  μεριά  ένα  ρητό  και  εμβριθές  σύστημα δικαίου,  αυτό  της  Υπέρτατης  Εξουσίας,  και  από την  άλλη  μεριά  
σκοτεινές και σιωπηρές πειθαρχίες που πραγματοποιούν τις σκιώδεις ενέργειές τους στα έγκατα αποτελώντας έτσι  
το βραχώδες υπόστρωμα του μεγάλου μηχανισμού της εξουσίας. Στην πραγματικότητα οι πειθαρχίες έχουν το δικό  
τους λόγο (discourse). Γεννούν […] Συστήματα γνώσης και μια πολλαπλότητα νέων πεδίων κατανόησης».6 

Ο λόγος επομένως της πειθαρχίας, δεν έχει τίποτα κοινό με το λόγο του νόμου, του κανόνα ή της υπέρτατης 
θέλησης. Οι πειθαρχίες μπορεί να αποτελούν φορείς ενός λόγου που μιλάει για έναν κανόνα, αλλά αυτός είναι  
φυσικός κανόνας, «μια νόρμα». Ο κώδικας που πάνε να ορίσουν «δεν είναι ο κώδικας του νόμου αλλά της  
νορμοποίησης (normalization).  […]  Η ανθρώπινη  επιστήμη  συνιστά  το  πεδίο  τους  και  η  κλινική  γνώση τη  
νομολογία τους». Οι επιστήμες του ανθρώπου δεν συγκροτήθηκαν βαθμιαία μέσω κάποιου προχωρήματος στην 
ορθολογικότητα των ακριβών επιστημών. Αυτό που κατέστησε δυνατό το λόγο των επιστημών του ανθρώπου 
ήταν η αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ αυτών των δύο ετερογενών τύπων λόγου: του δικαίου και των 
πειθαρχικών τεχνικών.7

Πώς μπορούμε να αντισταθούμε στους σφετερισμούς των πειθαρχικών μηχανισμών, να εναντιωθούμε στην 
άνοδο μιας εξουσίας που είναι σφιχτά δεμένη με την εξουσία; Στην πραγματική ζωή δεν κάνουμε τίποτα άλλο 
από το να επικαλούμαστε  ακριβώς αυτό το  τυπικό δίκαιο,  αυτό που θεωρούμε «αστικό» αλλά είναι  στην 
πραγματικότητα το δίκαιο της Υπέρτατης Εξουσίας. Εντούτοις, σύμφωνα με τον Foucault, αυτό μας οδηγεί σε 
αδιέξοδο, γιατί «η Υπέρτατη Εξουσία και οι πειθαρχικοί μηχανισμοί είναι δύο εντελώς αναπόσπαστα συστατικά  
του γενικού μηχανισμού της εξουσίας στην κοινωνία μας».8 

Αν επιζητούμε μια «μη-πειθαρχική μορφή εξουσίας», αν θέλουμε να αγωνιστούμε εναντίον των πειθαρχιών 
δεν  θα  πρέπει  να στραφούμε  στο παλαιό δίκαιο  αλλά προς  τη  διαμόρφωση μιας  νέας  «αντι-πειθαρχικής»  
μορφής  δικαίου  απαλλαγμένης  από την αρχή της  Υπέρτατης  Εξουσίας.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  η  έννοια  της  
«καταστολής»  είναι  «διπλά  ατυχής»:  αφενός  παραπέμπει  σε  μια  Υπέρτατη  Εξουσία  των  υπέρτατων 
δικαιωμάτων του ατόμου ‘ αφετέρου δε εισάγει ένα σύστημα ψυχολογικών σημείων αναφοράς δανεισμένων 
από τις  επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες αποτελούν «λόγους και πρακτικές που ανήκουν στο βασίλειο της  
πειθαρχίας». 

Η έννοια της καταστολής «παραμένει μια δικαιικο-πειθαρχική έννοια».9

8.1.1 Μετασχηματισμός των Μορφών Τιμωρίας
Σχετικά με το  Surveiller et Punir (Επιτήρηση και Τιμωρία), ο  Foucault παρατηρεί: «αυτό που ήθελα να  

γράψω ήταν ένα βιβλίο ιστορίας το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει την τωρινή κατάσταση κατανοητή και,  
πιθανόν, να οδηγήσει σε δράση» - το να καταστεί το σωφρονιστικό σύστημα “καταληπτό” σημαίνει ότι μπορεί 
τότε να του ασκηθεί κριτική.10

5 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 115. 
6 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 116.
7 Οι  εξελίξεις  για  παράδειγμα  της  ιατρικής,  η  γενική  ιατρικοποίηση  των  συμπεριφορών,  διαγωγών,  λόγων,  επιθυμιών  κλπ. 

συμβαίνουν στο σημείο τομής των επιπέδων της πειθαρχίας και της Υπέρτατης Εξουσίας.
8 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 117.
9 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 118.
10 “On Power”, Interview with P. Boncenne, 1978. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-

1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 101.
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8.1.1.1 Ο ποινικός βασανισμός 
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ο Foucault, στα έργα του μέχρι και την Αρχαιολογία της Γνώσης δίνει την 

κύρια έμφαση στον ίδιο το λόγο ‘ στις μετέπειτα μελέτες αυτό που εξετάζεται είναι οι σχέσεις εξουσίας και 
γνώσης, η διαπλοκή των σχηματισμών του λόγου με τα πεδία εκτός λόγου. Η μεταστροφή της προσοχής στην 
“θέληση για γνώση” είναι που θα σηματοδοτήσει ακριβώς τη μετάβαση από την Αρχαιολογία της Γνώσης στην  
Επιτήρηση και Τιμωρία.  Οι πολύπλοκες διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις πρακτικές του λόγου και 
αυτές εκτός λόγου (μορφές παραγωγής, κοινωνικές σχέσεις, πολιτικοί θεσμοί) περιγράφονται από τον Foucault 
ως  ανώνυμες,  ως  εκδηλώσεις  μιας  “θέλησης  για  γνώση”.  Ο  ίδιος  θα  χαρακτηρίσει  την  γνώση  ως  «ένα 
“επινόημα” πίσω από το οποίο βρίσκεται κάτι διαφορετικό από την ίδια: η δράση των ενστίκτων, παρορμήσεων,  
πόθων,  φόβων και  της  επιθυμίας  της  οικειοποίησης.  Η γνώση παράγεται  στη σκηνή όπου αυτά τα στοιχεία  
παλεύουν το ένα ενάντια στο άλλο».11

Η πρώτη επί της ουσίας γενεαλογική ανάλυση του Foucault εμφανίζεται στο έργο Επιτήρηση και Τιμωρία.12 

Εδώ εξετάζεται  ο  μετασχηματισμός  των  μορφών τιμωρίας  που  συνδέεται  με  τη  γέννηση  της  φυλακής,  η 
διάκριση μεταξύ εγκληματιών και ευαγώγων παιδιών ‘ αναλύονται οι σχέσεις ανάμεσα στην εξουσία, τη γνώση 
και το σώμα. Το σώμα προσδιορίζεται πλέον ρητά ως το άμεσο αντικείμενο της λειτουργίας των σχέσεων 
εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία: η προσοχή εστιάζεται «στις σχέσεις εξουσίας και γνώσης που περιβάλλουν τα  
ανθρώπινα  σώματα  και  τα  καθυποτάσσουν  μετατρέποντάς  τα  σε  αντικείμενα  γνώσης».13 Στη  συγκεκριμένη 
μελέτη,  ο  Foucault θα  διατυπώσει  μια  γενεαλογική  ιστορία  του  σύγχρονου  επιστημονικο-δικαστικού 
συμπλέγματος, στο οποίο στηρίζεται η κολαστική εξουσία,  από όπου αντλεί τη δικαιολόγησή της και τους 
κανόνες της, με στόχο τελικά να γίνει κατανοητό με ποιον τρόπο «μια εξειδικευμένη μέθοδος καθυπόταξης  
κατόρθωσε  να  δημιουργήσει  τον  άνθρωπο  ως  αντικείμενο  γνώσης,  κατάλληλο  για  μια  πραγματεία  με  
“επιστημονικό” χαρακτήρα».14 

Το  έργο  ξεκινάει  με  δύο  περιγραφές:  η  μια  αφορά  τον  δημόσιο  βασανισμό  και  την  εκτέλεση  ενός 
«βασιλοκτόνου»,  του  Damiens,  το  1757  ‘  η  δεύτερη  αφορά  τους  κανόνες  και  το  ημερήσιο  πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων  (κανόνες  πρωινής  έγερσης,  προσευχής,  εργασίας,  γευμάτων,  μόρφωσης,  ψυχαγωγίας, 
προσωπικής υγιεινής κλπ.) που ίσχυσαν στον «Οίκο νέων φυλακισμένων του Παρισιού». Τα δύο στιγμιότυπα 
έχουν απόσταση περίπου 80 χρόνων. Η έντονη αντίθεσή τους σημειοδοτεί έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό 
στις ποινικές πρακτικές: το δημόσιο θέαμα ενός πληθωρικού σωματικού βασανισμού θα δώσει τη θέση του σε 
μια λεπτολόγο μορφή σωφρονισμού. Τώρα, ο κύριος στόχος της τιμωρίας έχει μετατεθεί από το σώμα στην 
«ψυχή».  Ωστόσο  το  σώμα,  αν  και  δεν  αποτελεί  πλέον  το  άμεσο  αντικείμενο  των  ποινικών  πρακτικών, 
εξακολουθεί  να  υπόκειται  στην  ποινική  δικαιοδοσία:  εγκλείεται  στη  φυλακή,  εξαναγκάζεται  να  εργαστεί, 
υποβάλλεται σε σεξουαλική στέρηση και σε μια σειρά άλλους περιορισμούς.

Η  μελετητές  της  ποινικής  ιστορίας  δίνουν  συνήθως  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  βαθμιαία  ελάττωση  της 
σοβαρότητας των ποινών τα τελευταία 200 χρόνια. Ο  Foucault, δεν διαφωνεί, θεωρεί όμως πως οι βασικοί 
μετασχηματισμοί  δεν  ήταν  ποσοτικής  φύσης  –  λιγότερη  αυστηρότητα,  πόνος  ή  σκληρότητα  κλπ.  –  αλλά 
ποιοτικής: «μετατόπιση του ίδιου του αντικειμένου της κολαστικής πράξης» από το σώμα του παραβάτη στην 
«ψυχή» του ατόμου ‘ οι δικαστές δεν δικάζουν τα εγκλήματα αλλά το άτομο, το τι είναι και το τι μπορεί να  
είναι, πρόσθετοι φορείς εξουσίας έχουν αποκτήσει το δικαίωμα της κρίσης (γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί), 
ενώ πλέον μια ποινή στοχεύει τώρα περισσότερο στην «αγωγή» του εγκληματία.

Ο  Foucault θεώρησε  την  τιμωρία  και  την  φυλακή  ως  ανήκουσες  σε  μια  «πολιτική  τεχνολογία  του 
σώματος». Η εξέτασή του έλαβε ως αφετηρία της όχι κάποια ιστορία του θεσμού αλλά  τις εξεγέρσεις που 

11 D.F. Bouchard (ed.),  Language, Counter – Memory, Practice: selected essays and interviews by Michel  Foucault, “History of 
Systems of Thought”, σελ. 202. 

12 Michel Foucault: Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, (Discipline and Punish: The Birth of  
the Prison).

13 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, σελ. 41. 
Ενώ στην  Επιτήρηση και Τιμωρία το αντικείμενο της έρευνας είναι η αντικειμενοποίηση των ατομικών υποκειμένων μέσω των 

πειθαρχικών  τεχνολογιών  της  εξουσίας,  στην  Ιστορία  της  Σεξουαλικότητας στην  οποία  θα  αναφερθούμε  παρακάτω,  η  ανάλυση 
επικεντρώνεται στις μορφές εξουσίας και τις τελετουργίες γνώσης μέσα από τις οποίες «ένα ανθρώπινο ον μετατρέπει τον εαυτό του σε  
υποκείμενο». (βλπ. και “The Subject and Power” στο Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermineutics, H.L. Dreyfus and P. 
Rabinow, Harvester Press, Brighton 1982, σελ. 208).

14 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, σελ. 35-36.
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έλαβαν χώρα σε διάφορες φυλακές από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Αυτές υπήρξαν αντιστάσεις ενάντια 
στην ίδια την υλικότητα της φυλακής και την τιμωρία των οργάνων εξουσίας. Σε μια πορεία, το σώμα δεν 
απελευθερώθηκε από τα δεσμά του, αλλά μάλλον εκτοπίστηκε σε δευτερεύουσα θέση από την εμφάνιση της 
νέας τεχνολογίας της εξουσίας, της πειθαρχίας.

Οι  τρεις  γενικά  κύριοι  ιστορικοί  τρόποι  οργάνωσης  της  εξουσίας  για  τιμωρία,  υπήρξαν,  ο  ποινικός 
βασανισμός,  η  ανθρωπιστική  αναμόρφωση  και  η  ποινική  εγκάθειρξη.  Ο  βασανισμός,  ένα  λεπτομερώς 
διαβαθμισμένο και διαφοροποιημένο σύνολο τεχνικών για πρόκληση πόνου, συνδέεται με την μοναρχικό νόμο 
και την ηγεμονική εξουσία: καταπάτηση του νόμου σήμαινε παραβίαση της θέλησης του ηγεμόνα. Πρόκειται  
για  μια τιμωρία υπερβολικά βίαιη, δημόσια, τελετουργική, θεαματική. Η τεχνική αυτή συσχετίζει «το είδος του  
σωματικού πλήγματος, την ποιότητα, την ένταση, τη διάρκεια της οδύνης με τη σοβαρότητα του εγκλήματος, την  
προσωπικότητα του εγκληματία, την κοινωνική τάξη των θυμάτων».15 Ο βασανισμός αποτελούσε επίσης μέσο 
απόσπασης ομολογίας ενοχής, η οποία επικύρωνε και την αλήθεια της «μυστικής προκαταρκτικής εξέτασης» 
του αδικήματος.  Οι σχέσεις  εξουσίας  και  αλήθειας  θα συναρθρωθούν όπως γράφει  ο  Foucault,  πάνω στο 
σώμα.      

Ο τελετουργικός χαρακτήρας των βασανιστηρίων αποτελούσε ένδειξη ηγεμονικής δύναμης, αποκάλυπτε 
«δημόσια  τη  σχέση  εξουσίας  από  την  οποία  ο  νόμος  αντλούσε  τη  δύναμή  του».16 Ο  στόχος  εντούτοις  του 
παραδειγματισμού μπορούσε να αντιστραφεί: το θέαμα, ειδικά στην οριακή μορφή της εκτέλεσης, ενδογενώς 
ασταθές μπορούσε να προκαλέσει  εξέγερση των μαζών, λόγω της συμπάθειάς τους στον παραβάτη. Λόγω 
συχνών  κοινωνικών  ταραχών  ο  δημόσιος  βασανισμός  συνδέθηκε  με  πολιτικούς  κινδύνους.  Οι  ενδείξεις 
αλληλεγγύης  σε  μικροπαραβάτες  («αλήτες,  ψευδο-επαίτες,  απόρους,  πορτοφολάδες,  κλεπταποδόχους  και  
μεταπωλητές») και η διέγερση όχι φόβου αλλά αντίστασης από τον πληθυσμό, ανάγκασαν τους μεταρρυθμιστές 
τον 18ο αιώνα να επικρίνουν την υπερβολική βία και σταδιακά να καταργήσουν τις τελετουργίες αυτές.17

8.1.1.2 Τιμωρία και μεταρρυθμίσεις
«Πρέπει να απαλλαγούμε από την ψευδαίσθηση ότι η επιβολή των ποινών γίνεται με σκοπό να κατασταλούν  

τα εγκλήματα. Τα σωφρονιστικά μέτρα δεν παίζουν μόνο τον αρνητικό ρόλο της καταστολής, αλλά επίσης το  
“θετικό” ρόλο της νομιμοποίησης της εξουσίας η οποία επιβάλλει τους κανόνες».18 

Οι  μεταρρυθμίσεις οι  οποίες  κρίνονται  συνήθως  ως  ενδείξεις  επιείκειας,  ανθρωπισμού  και 
«προοδευτικότητας», για τον Foucault αποτελούν μέρος μιας γενικής «τάσης για μια δικαιοσύνη πιο ευέλικτη  
και πιο επιδέξια, για μια πιο αυστηρή ποινική αστυνόμευση του κοινωνικού σώματος».19 Ο στόχος τους ήταν μια 
αποτελεσματικότερη,  σταθερότερη,  λεπτομερέστερη  οικονομία  της  τιμωρίας.  Τώρα  η  παράβαση  δεν  θα 
θεωρείται πλέον πως στρέφεται ενάντια στη θέληση του ηγεμόνα αλλά ενάντια στην ίδια την κοινωνία, ενάντια 
στο κοινωνικό συμβόλαιο των ανθρώπων. Λεπτοί υπολογισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν την κατάλληλη, 
ελάχιστη  απαραίτητη  τιμωρία  για  την  αποτροπή  της  επανάληψης  της  παράβασης.  Οι  ποινές  πρέπει  να 
επιλέγονται  με κριτήριο την επίδραση που ασκούν στη σκέψη εκείνων οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει  κάτι  
αξιόποινο ‘ η «οικονομικά ιδανική ποινή είναι ελάχιστη γι’ αυτόν που την υφίσταται [...] και υπέρμετρη γι’ αυτόν  
που  την  φαντάζεται».20 Η  δικαστική  και  ποινική  διαδικασία  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  διαύγεια  και 

15 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 49.
16 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 50.
17 «Torture has moved elsewhere now: the police. […] there has been a functional displacement of torture but not a disappearance  

of torture in our society». (“Talk Show”, radio- interview Oct.3 1975. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, 
[ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 141).

18 Michel Foucault: Ο μεγάλος εγκλεισμός, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, σελ. 93.
19 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 105. 
Σε  συζήτησή  του  με  τον  F.  Scianna το  1975 ο  Foucault αναφέρει:  «Στην  αρχή πίστευα ότι  για  όλα έφταιγε  ο  Beccaria,  οι 

μεταρρυθμιστές, με μια λέξη ο Διαφωτισμός. Μετά, παρατηρώντας τα πράγματα από πιο κοντά κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Οι  
μεταρρυθμιστές,  και  ιδιαίτερα  ο  Beccaria,  που  όρθωναν  το  ανάστημά  τους  εναντίον  των  βασανιστηρίων  και  των  ποινικών 
καταχρήσεων του μοναρχικού δεσποτισμού, δεν πρότειναν σε καμία περίπτωση τη φυλακή ως εναλλακτική λύση. Τα σχέδιά τους, και 
κυρίως του Beccaria, βασίζονταν σε μια καινούρια ποινική οργάνωση που προσπαθούσε να προσαρμόσει τις ποινές στη φύση του 
κάθε  εγκλήματος  [...]».  (Μισέλ  Φουκώ: Ο μεγάλος  εγκλεισμός,  εκδ.  Μαύρη Λίστα,  σελ.  91-92.  “Il carcere visto da un filosofo 
francese”, συζήτηση με τον F. Scianna, 1975, στο Dits et ecrits 1954-1988, τομ. ΙΙ: 1970-1975, σ. 725-731). 

Γενικά, την κοινωνία μας ο Foucault τη θεωρεί «συγγενική» του Bentham και όχι του Beccaria (…)  
20 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 126.
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βεβαιότητα. Τέλος, η σωφρονιστική πρακτική, εγκαταλείποντας το «ιεροεξεταστικό» μοντέλο, υπόκειται πλέον 
σε «ένα περίπλοκο σύστημα όπου συμπλέκονται, για να σχηματίσουν την “εσωτερική” πεποίθηση του δικαστή,  
ετερογενή στοιχεία επιστημονικής απόδειξης, αισθητής σαφήνειας και κοινού νου».21 

Είναι  η στιγμή κατά την οποία πλήθος επιστημονικών μορφών λόγου θα αρχίσουν να διεισδύουν στην 
ποινική διαδικασία. Απαιτείται τώρα η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των παρανομιών και των τιμωριών. 
Η εξέταση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του εγκληματία θα έχει στόχο την ολοκληρωτική σύμπτωση 
ανάμεσα στις παραβάσεις και τις επιδράσεις της τιμωρίας. Πρόκειται για μια διαδικασία εξατομίκευσης των 
ποινών: εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον για τον κατηγορούμενο, την φύση του, τον τρόπο ζωής του, τη βιογραφία 
του. Η εξατομίκευση αυτή θα οδηγήσει σε δύο ειδών αντικειμενοποιήσεις: σε αυτή του εγκλήματος (σύστημα 
κοινών κανόνων) και σ’ αυτή του εγκληματία (ως άτομο «για το οποίο πρέπει να επιτευχθεί μια ορισμένη γνώση  
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια»).22 

Πολλοί από τους μεταρρυθμιστές έκριναν πως η ποινική φυλάκιση δεν μπορούσε να αντιστοιχιστεί στο 
έγκλημα ‘ δεν είχε επίδραση στο κοινό ‘ ήταν πολυδάπανη ή και επιβλαβής για την κοινωνία ‘ προκαλούσε την 
αύξηση της εγκληματικότητας των κρατουμένων. Δεδομένων όλων αυτών των αντιλήψεων, πώς ο ποινικός 
εγκλεισμός  κατέληξε,  μέσα  σε  ένα  εξαιρετικά  βραχύ  χρονικό  διάστημα,  να  αποτελέσει  την  κύρια, 
παραδειγματική μορφή τιμωρίας; Για τον  Foucault, η εντυπωσιακή αυτή ανάδυση του θεσμού της φυλακής 
συνδέεται  αναπόσπαστα με  την  ανάπτυξη  της  «πειθαρχικής τεχνολογίας  της  εξουσίας» και  με  τις  σχετικές 
μορφές  γνώσης για το άτομο.  Οι πειθαρχικές  μέθοδοι,  πρακτικές  από καιρό καθιερωμένες  σε μοναστήρια, 
στρατούς και εργαστήρια, σε έναν επόμενο χρόνο θα μετατραπούν σε «γενικές φόρμουλες κυριαρχίας».

Ο  Foucault απέναντι σε κατηγορίες για “μη εξελικτικότητα” και “μηδενισμό” απαντά σε μια συζήτησή 
του: «Κάτι τέτοια με κάνουν να γελάω. Αντίθετα θέλησα να δείξω ότι η συστηματική χρήση της φυλακής ως  
βασικής μορφής τιμωρίας δεν αποτελεί παρά ένα ιστορικό επεισόδιο, και ότι, κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να  
φανταστούμε άλλα συστήματα τιμωρίας. Προσπαθώ να αναλύσω τις πρακτικές, τη λογική που ενυπάρχει σε μια  
πρακτική, τις στρατηγικές που υποστηρίζουν τη λογική αυτών των πρακτικών και, κατά συνέπεια, τον τρόπο με  
τον οποίο τα άτομα – στους αγώνες τους, στις αντιπαραθέσεις τους, στα σχέδιά τους – γίνονται, με ελεύθερη  
βούληση, υποκείμενα των πρακτικών τους ή αντίθετα αρνούνται τις πρακτικές που τους προτείνονται. 

Πιστεύω ακράδαντα στην ανθρώπινη ελευθερία. Μήπως ερευνώντας τους ψυχιατρικούς και σωφρονιστικούς  
θεσμούς,  δεν  προϋπέθεσα  και  υποστήριξα  ότι  ήταν  δυνατό  να  ξεφύγουμε  απ’  αυτούς,  αποδεικνύοντας  ότι  
επρόκειτο  για  μορφώματα που  ιστορικά συγκροτήθηκαν λόγω των συνθηκών που  υπήρχαν σε  μια  ορισμένη  
στιγμή;  Δεν  αποδεικνυόταν  έτσι  ότι  αυτές  οι  πρακτικές,  σε  μια  άλλη  συγκυρία,  θα  έπρεπε  να  μπορούν  να  
καταργηθούν ως αυθαίρετες και αναποτελεσματικές; 

Μια ανάλυση αυτού του είδους μιλάει για την αβεβαιότητα, τη μη αναγκαιότητα και την κινητικότητα των  
πραγμάτων. Και όλα αυτά συνδέονται απολύτως με μια πρακτική και με στρατηγικές που είναι ευμετάβλητες και  
μεταμορφώνονται. Μένω κατάπληκτος όταν διαπιστώνω πως ορισμένοι μπόρεσαν να διακρίνουν στις ιστορικές  
μου μελέτες την διατύπωση ενός ντετερμινισμού από τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει διαφυγή».23  

Λίγο παρακάτω ο  Foucault βεβαιώνει: «Τίποτα δεν μένει σταθερό. Από τη στιγμή που πρόκειται για ένα  
θεσμό εξουσίας, στο εσωτερικό μιας κοινωνίας, όλα γίνονται επικίνδυνα. Η εξουσία από μόνη της δεν είναι ούτε 
καλή ούτε κακή. Είναι επικίνδυνη. Με την άσκηση της εξουσίας δεν αγγίζουμε κάτι το κακό, αλλά ένα επικίνδυνο  
υλικό, η κακή χρήση του οποίου μπορεί να έχει, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές, αρνητικές συνέπειες».24

Θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω πιο συγκεκριμένα στην  πειθάρχηση,  καθώς και στους στόχους του 
Πανοπτικού σχήματος  του  Bentham:  «ταυτόχρονη  επιτήρηση  και  παρατήρηση,  βεβαιότητα  και  γνώση,  
ατομικοποίηση και συνολικό άθροισμα, απομόνωση και διαφάνεια».25 Οι στόχοι αυτοί όπως είδαμε, βρήκαν στο 
ίδρυμα της φυλακής τη βέλτιστη υλοποίησή τους.  Εκτός  από χώρος κράτησης και  στέρησης της ατομικής 

21 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 129.
22 Ο τύπος της αντικειμενοποίησης που αφορά τον εγκληματία για να εξελιχθεί περαιτέρω έπρεπε να περιμένει την εμφάνιση του 

πεδίου γνώσης των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών. 
23 Michel Foucault: Ο μεγάλος εγκλεισμός, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, σελ. 129-130.
24 Michel Foucault: Ο μεγάλος εγκλεισμός, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, σελ. 130.
25 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 325.
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ελευθερίας, η φυλακή αποτέλεσε και ένα μέρος όπου η γνώση συγκεντρώνεται και εφαρμόζεται με επιδίωξη 
την αναμόρφωση και την “ομαλοποίηση”.

8.1.1.3 Η φιγούρα του εγκληματία ήρωα
Ο Foucault εντοπίζει χρονικά γύρω στο 1840 την απαρχή της «μακράς συμβίωσης της αστυνομίας με την  

εγκληματικότητα».26 
Έχοντας αποτύχει η φυλακή να αναμορφώσει τους έγκλειστους, πλέον γίνεται φανερό σε όλους ότι στην 

πραγματικότητα κατασκευάζει  εγκληματίες.  Οι εγκληματίες αυτοί τίθενται  στην υπηρεσία του συστήματος, 
χρησιμοποιούνται και αφομοιώνονται από αυτό. Γύρω στο 1840 εμφανίζεται «η φιγούρα του εγκληματία ήρωα,  
ο οποίος είναι ήρωας επειδή είναι εγκληματίας, και δεν είναι ούτε αριστοκράτης ούτε πληβείος. Η αστική τάξη  
αρχίζει να παράγει τους δικούς της εγκληματίες ήρωες». «[...] ο εγκληματίας δεν μπορεί να αφεθεί να γίνει ένας  
λαϊκός  ήρωας,  πρέπει  να  είναι  ένας  εχθρός  των φτωχών.  Η μπουρζουαζία  συστήνει  για  τον  εαυτό  της  μια  
αισθητική στην οποία το έγκλημα πλέον δεν ανήκει στον λαό, αλλά είναι μια από εκείνες τις καλές τέχνες για τις  
οποίες μόνο η αστική τάξη είναι ικανή». Στα αστυνομικά μυθιστορήματα της εποχής λοιπόν, ο εγκληματίας έχει 
πάντοτε αστικές καταβολές. «Δεν βρίσκεις ποτέ στις αστυνομικές νουβέλες του 19ου αιώνα έναν ήρωα από την  
αστική τάξη». Οι κοινοί κακούργοι έχουν βάναυση, κτηνώδη συμπεριφορά, είναι δειλοί και ανίκανοι ‘ οι ήρωες 
των αστικών μυθιστορημάτων είναι αντιθέτως, ψυχροί και ευφυείς, παίζουν δε με την αστυνομία ένα είδος 
παιχνιδιού με ισότιμους όρους. 

Ο  Foucault παρατηρεί  πως η αστική τάξη δεν είναι καθόλου «ανόητη ή σεμνότυφη» – αντιθέτως είναι 
«ευφυής και κυνική». Χρειάζεται μόνο να διαβάσει κανείς τι λεει η ίδια για τον εαυτό της και, καλύτερα ακόμη, 
τι  λεει  για  τους  άλλους.  Το  έγκλημα  για  τους  αστούς  είναι  ιδιαίτερα  επωφελές:  «καμία  εγκληματικότητα 
σημαίνει καμία αστυνομία. Τι είναι αυτό που καθιστά την παρουσία και τον έλεγχο της αστυνομίας ανεκτό από  
τον  πληθυσμό,  εάν  όχι  ο  φόβος  για  τον  εγκληματία;  Αυτός  ο  θεσμός  της  αστυνομίας,  ο  οποίος  είναι  τόσο  
πρόσφατος και τόσο καταπιεστικός, δικαιώνεται μόνο λόγω αυτού του φόβου. Εάν αποδεχόμαστε την παρουσία  
ανάμεσά μας αυτών των ανδρών με τις στολές, οι οποίοι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να φέρουν όπλα, οι  
οποίοι  απαιτούν τα χαρτιά μας,  οι  οποίοι  έρχονται  προς αναζήτηση λείας  έξω από τις  πόρτες  μας,  πώς θα  
μπορούσε  οτιδήποτε  από  αυτά  να  είναι  δυνατό  εάν  εν  υπήρχαν  εγκληματίες;  Και  εάν  δεν  υπήρχαν  άρθρα  
καθημερινά στις εφημερίδες τα οποία να μας λένε πόσο πολυάριθμοι και επικίνδυνοι είναι οι εγκληματίες μας;».

Τα ίδια τα «εγκληματολογικά» κείμενα είναι εντυπωσιακά: ο εγκληματολογικός λόγος, «έχει κάποιος την  
εντύπωση ότι είναι τέτοιας χρησιμότητας, ότι χρειάζεται κατά τόσο επείγοντα τρόπο και ότι είναι τέτοιας ζωτικής  
σημασίας  για  τη  λειτουργία  του  συστήματος,  που  δεν  χρειάζεται  καν  να  αναζητήσει  κανείς  μια  θεωρητική  
δικαιολόγηση, ή έστω απλώς ένα συνεπές πλαίσιο». Είναι εντελώς θέμα χρηστικότητας. Αυτό το οποίο φαίνεται 
πως έχει  καταστήσει  αυτό τον λόγο τόσο επιτακτικό  για ίδιο  το ποινικό  σύστημα,  είναι  σύμφωνα με  τον  
Foucault το άλλοθι πως «η ποινή σε κάποιον δεν επιβάλλεται προκειμένου να τιμωρήσει αυτό το οποίο έπραξε,  
αλλά με στόχο να μετασχηματίσει αυτό το οποίο ο ίδιος είναι».

«Υιοθετώ την μεθοδική πρόνοια και τον ριζικό αλλά όχι επιθετικό σκεπτικισμό ο οποίος το καθιστά ως αρχή  
να  μην  θεωρούμε  το  σημείο  στο  χρόνο  στο  οποίο  τώρα  στεκόμαστε  ως  το  αποτέλεσμα  μιας  τελεολογικής  
προοδευτικής εξέλιξης την οποία θα ήταν κάποιου η ευθύνη να ανασυγκροτήσει ιστορικά: πρόκειται γι’ αυτόν τον  
σκεπτικισμό σχετικά με εμάς και το ποιοι είμαστε, το δικό μας εδώ και τώρα, ο οποίος εμποδίζει κάποιον να  
υποθέσει ότι αυτό το οποίο κατέχουμε είναι καλύτερο –ή περισσότερο- απ’ ότι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει  
να μην προσπαθείς να επανασυστήσεις γενεσιουργές διαδικασίες, αλλά ότι οφείλουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς  
να επιβάλλουμε επάνω τους μια θετικότητα ή μια διατίμηση». Αυτά τα οφείλει, παραδέχεται ο Foucault, στους 
ιστορικούς της επιστήμης.

Δεν υποστηρίζω, λεει ο Foucault, «ότι η ανθρωπότητα δεν προοδεύει. Αυτό που λεω είναι ότι είναι κακή  
μέθοδος να θέτεις  το πρόβλημα ως εξής:  “πώς φθάσαμε  να έχουμε προοδεύσει;”.  Το πρόβλημα είναι:  πώς  
συμβαίνουν  τα  πράγματα;  Και  αυτό  που  συμβαίνει  τώρα  δεν  είναι  απαραίτητα  καλύτερο  ή  περισσότερο  
εξελιγμένο, ή καλύτερα κατανοητό, από ότι συνέβαινε στο παρελθόν». 

26 M. Foucault: Prison Talk, συνέντευξη: στο Power/ Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, editor C. Gordon, The 
Harvester Press 1980, σελ.37 έως 54.
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8.2 ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.2.1 Πανοπτισμός: μια Μόνιμη Κατάσταση Ορατότητας
Στην αρχιτεκτονική μορφή που ονομάστηκε "Πανοπτικόν" από τον Bentham, ο κάθε έγκλειστος (άρρωστος, 

τρελός,  μαθητής,  εργάτης  ή  κατάδικος)  είναι  αντικείμενο  μιας  πληροφόρησης  και  ποτέ  υποκείμενο  μιας 
επικοινωνίας,  τον βλέπουν αλλά δεν βλέπει  '  μια αξονική  ορατότητα διασφαλίζει  την τάξη.  Το κυριότερο 
αποτέλεσμα του "Πανοπτικού" είναι  ακριβώς να επιβάλλει  στον κρατούμενο μια συνειδητή και μόνιμη σε 
βάρος του κατάσταση ορατότητας που εξασφαλίζει την αυτόματη λειτουργία της εξουσίας ' μονιμοποιεί τα 
αποτελέσματα της επιτήρησης ακόμη και αν αυτή είναι ασυνεχής στην άσκησή της. Το αρχιτεκτονικό τούτο 
συγκρότημα είναι  μια μηχανή για την εγκαθίδρυση και τη στήριξη ενός είδους εξουσίας ανεξάρτητης από 
εκείνον που την ασκεί, οι κρατούμενοι παγιδεύονται και υφίστανται μια εξουσία της οποίας οι ίδιοι είναι οι  
φορείς.  Ο κρατούμενος,  το ουσιαστικό είναι  να ξέρει  ότι  παρακολουθείται,  ενώ στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει ανάγκη να παρακολουθείται πραγματικά: εξουσία ορατή και ανεξέλεγκτη. «Το "Πανοπτικόν" είναι μια  
μηχανή διαχωρισμού ζεύγματος "βλέπω - με βλέπουν"» γράφει ο Foucault.

Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι ότι επιτρέπεται η αυτοματοποίηση και η απο-ατομίκευση της εξουσίας η 
οποία τώρα, αντιθέτως, στηρίζεται πολύ περισσότερο σε μια προσχεδιασμένη κατανομή των σωμάτων, των 
επιφανειών, των φώτων, των βλεμμάτων. Ελάχιστα ενδιαφέρει πλέον ποιος ασκεί την εξουσία, όπως αδιάφορο 
είναι και το αίτιο που την κινεί. "Μια πραγματική καθυπόταξη γεννιέται μηχανικά από μια πλασματική σχέση". Η 
αποτελεσματικότητα και η καταναγκαστική δύναμη της εξουσίας περνάει τώρα από την μεριά της επιφάνειας 
όπου ασκείται: «το άτομο που καθυποβάλλεται σ' ένα πεδίο ορατότητας , και που το ξέρει, επωμίζεται το ίδιο  
τους καταναγκασμούς της εξουσίας ' τους προσαρμόζει αυθόρμητα στον εαυτό του ' δέχεται μέσα του τη σχέση  
εξουσίας όπου παίζει ταυτόχρονα και τους δύο ρόλους ' γίνεται η βάση της ίδιας του της καθυπόταξης. Έτσι, η  
εξωτερική εξουσία ξαλαφρώνει από τα υλικά της βάρη ' τείνει στο ασώματο [...] ατελεύτητη νίκη που αποφεύγει  
κάθε φυσική αναμέτρηση».27 

Το Πανοπτικόν, εργαστήριο της εξουσίας, είναι προνομιούχος τόπος για την εφαρμογή πειραμάτων πάνω 
στους ανθρώπους και την ανάλυση των μεταβολών που θα μπορούσε κανείς να επιφέρει σ' αυτούς. Θα πρέπει 
να νοείται «ως ένα γενικεύσιμο πρότυπο λειτουργίας ' ως ένας τρόπος καθορισμού των σχέσεων της εξουσίας με  
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων». Το Πανοπτικό είναι το διάγραμμα ενός μηχανισμού εξουσίας στην πιο 
ιδανική  του  μορφή  '  είναι  ένας  τύπος  πολιτικής  τεχνολογίας  που  πρέπει  να  διαχωρίζεται  από  κάθε 
εξειδικευμένη  χρήση,  είναι  πολυσήμαντο  στις  εφαρμογές  του:  μπορεί  να  σωφρονίζει,  να  περιθάλπει,  να 
διδάσκει,  να  φυλάει,  να  επιτηρεί...  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  κάθε  φορά  που  μπαίνει  το  πρόβλημα  να 
επιβληθεί σε ένα πλήθος ατόμων κάποιο καθήκον ή κάποια συμπεριφορά ' το Πανοπτικό σχήμα ενσωματώνεται 
σε οποιαδήποτε λειτουργία, εκπαίδευσης, θεραπευτικής, παραγωγής, κολασμού. 

Και κάτι ακόμα: με βάση την πανοπτική μηχανή ο καθένας, οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας, μπορεί να 
ασκεί επιτήρηση, να ελέγχει πως λειτουργούν τα σχολεία, τα εργοστάσια, τα νοσοκομεία, οι φυλακές, και όχι  
μόνο διορισμένοι ελεγκτές.

Ο  ρόλος  του  Πανοπτικού  είναι  μεγεθυντικός:  ενισχυτής  της  εξουσίας,  είναι  ταυτόχρονα  και 
πολλαπλασιαστής της παραγωγής και των κοινωνικών δυνάμεων. Η παραγωγική επαύξηση της εξουσίας δεν 
μπορεί να εξασφαλιστεί παρά μόνο αν υπάρχει, αφενός η δυνατότητα να ασκείται συνεχώς στο υπόβαθρο και  
στα πιο μικρά μόρια της κοινωνίας, και αφετέρου αν λειτουργεί χωρίς εκείνες τις αιφνίδιες, βίαιες, ασυνεχής 
μορφές που συνδέονται με την άσκηση της κυριαρχίας. 

Ο πανοπτισμός είναι επομένως η γενική αρχή μιας νέας "πολιτικής ανατομίας", που αντικείμενο και σκοπός 
της δεν είναι οι σχέσεις κυριαρχίας αλλά οι σχέσεις πειθαρχίας.

8.2.2 Όχι ‘Κοινωνία του Θεάματος’, αλλά της ‘Επιτήρησης’
Στη διάρκεια λοιπόν του 17ου και 18ου αιώνα, οι πειθαρχικοί θεσμοί πολλαπλασιάζονται και επεκτείνονται  

σε ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, διαμορφώνεται  η "πειθαρχική κοινωνία".  Παράλληλα με αυτή όμως την 
επέκταση λαμβάνουν χώρα και άλλες, βαθύτερες διαδικασίες. 

27 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 268.
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Καταρχήν, τα πειθαρχικά συστήματα υφίστανται μια λειτουργική αντιστροφή. Ενώ αρχικός προορισμός των 
πειθαρχικών συστημάτων ήταν να εξουδετερώνουν τους κινδύνους, από εδώ και στο εξής έχουν να παίξουν ένα 
θετικό ρόλο αυξάνοντας την χρησιμότητα του ατόμου. 

Δεύτερον,  οι  πειθαρχικοί  μηχανισμοί μετακινούνται:  δείχνουν μια τάση να "απο-ιδρυματοποιούνται",  να 
βγαίνουν από τα κλειστά φρούρια όπου ως τότε λειτουργούσαν ' τα μαζικά και συμπαγή πειθαρχικά συστήματα 
αποσυνθέτονται  σε  ευέλικτες  μεθόδους  ελέγχου  που  μπορούν  να  μετατεθούν  και  να  προσαρμοστούν  ' 
παρατηρείται  μια  διασπορά των κέντρων  ελέγχου  και  θρησκευτικές  ομάδες  ή  φιλανθρωπικοί  σύλλογοι  θα 
παίξουν για ένα διάστημα αυτό τον ρόλο της "πειθάρχησης" του πληθυσμού (προσηλυτίζουν και ηθικολογούν, 
δίνουν οικονομικά βοηθήματα και προτρέπουν στην εργασία, ή έχουν πολιτικό στόχο την καταπολέμηση της 
δυσαρέσκειας και της αναταραχής).

Τρίτον,  οι  πειθαρχικοί  μηχανισμοί  «κρατικοποιούνται».  Οργανώνεται  ως  θεσμός  μια  συγκεντρωτική 
αστυνομία με τη μορφή κρατικού οργάνου: αυτή συνδέεται άμεσα με το κέντρο της πολιτικής κυριαρχίας αλλά 
το είδος της εξουσίας που ασκεί και ο μηχανισμός που θέτει σε ενέργεια είναι συνεκτατά με ολόκληρο το 
κοινωνικό σώμα μια και καταπιάνεται με όλες, και τις παραμικρές, λεπτομέρειες. Η αστυνομική εξουσία πρέπει 
να έχει ως αντικείμενο "τα πάντα", όλο τον κονιορτό των γεγονότων, των πράξεων, των συμπεριφορών, των 
γνωμών. Η επιτήρηση πρέπει να είναι μόνιμη, εξαντλητική, πανταχού παρούσα: χιλιάδες μάτια τοποθετημένα 
παντού,  ένα  ευρύτατο  ιεραρχημένο  δίκτυο  που  περιλαμβάνει  αξιωματικούς,  επιθεωρητές,  "παρατηρητές", 
χαφιέδες, καταδότες.

Η "πειθαρχία" δεν μπορεί να ταυτίζεται ούτε με έναν θεσμό ούτε με ένα μηχανισμό ' είναι ένας τύπος  
εξουσίας, ένας τρόπος άσκησής της που περιλαμβάνει όργανα, τεχνικές μεθόδους, επίπεδα εφαρμογής, στόχους 
'  «είναι  μια  "φυσική"  ή  μια  "ανατομία"  της  εξουσίας,  μια  τεχνολογία».  Εξασφαλίζει  την  απειροελάχιστη 
κατανομή της δύναμης της εξουσίας. 

Από την μοναρχική και τελετουργική άσκηση της κυριαρχίας περάσαμε στην ιεραρχική και διαρκή άσκηση 
της απεριόριστης πειθαρχίας. Η κοινωνία μας διαφωνεί ο Foucault, δεν είναι η ‘κοινωνία του θεάματος’, αλλά 
‘της επιτήρησης: «κάτω από την επιφάνεια των εικόνων, τα σώματα πολιορκούνται σε βάθος ' πίσω από τη  
μεγάλη  αφαίρεση  της  ανταλλαγής  συνεχίζεται  το  εξονυχιστικό  και  συγκεκριμένο  ντρεσάρισμα  των  χρήσιμων  
δυνάμεων ' [...] η θαυμαστή ολότητα του ατόμου δεν ακρωτηριάζεται, δεν καταστέλλεται, δεν αλλοιώνεται από το  
κοινωνικό μας σύστημα, αλλά το άτομο "κατασκευάζεται" εκεί φροντισμένα, σύμφωνα με μιαν ολόκληρη τακτική  
που αφορά τις δυνάμεις και τα σώματα».28

8.2.3 “Πειθαρχικοποίηση” των Κοινωνιών
Ο Foucault όπως έχουμε δει, παραμερίζει τη διπλή ερώτηση: «Τι είναι η Εξουσία; Από πού έρχεται;» και  

ερευνά το «πώς» της εξουσίας. «Πώς», όχι με την έννοια του «Πώς εκδηλώνεται;» αλλά του «Πώς ασκείται;», 
«Πώς γίνεται όταν τα άτομα ασκούν, όπως λέγεται, την εξουσία τους στους άλλους;».

Καταρχήν  πρέπει  να  διακρίνουμε  αυτή  την  εξουσία  από  εκείνη  που  ασκείται  στα  πράγματα  και  μας 
επιτρέπει  να τα χρησιμοποιήσουμε,  παραπέμποντας έτσι σε δεξιότητα ή «ικανότητα».  Αντιθέτως,  η πρώτη 
«εξουσία», στην οποία και αναφερόμαστε, «ενεργοποιεί σχέσεις ανάμεσα σε άτομα» (ή ανάμεσα σε ομάδες): 
«όταν μιλάμε για εξουσία των νόμων, των θεσμών ή των ιδεολογιών, όταν μιλάμε για δομές ή μηχανισμούς της  
εξουσίας,  το  κάνουμε  μόνο  στο  βαθμό  που  υποθέτουμε  ότι  «κάποιοι»  ασκούν  εξουσία  σε  άλλους.  Ο  όρος  
«εξουσία» κατονομάζει σχέσεις ανάμεσα σε «συμπαίκτες»». Πρόκειται για ένα «σύνολο δράσεων που επάγουν η  
μία την άλλη και απαντούν η μία στην άλλη».29 

Οφείλουμε επίσης κατά τον Foucault, να διακρίνουμε «τις σχέσεις εξουσίας από τις σχέσεις επικοινωνίας» 
που  μεταβιβάζουν  μια  πληροφορία  διαμέσου  ενός  οποιουδήποτε  συμβολικού  μέσου.  Πιθανόν  το  να 
επικοινωνείς να είναι πάντα ένας τρόπος να ενεργείς στον άλλο/ άλλους, όμως, αν και η παραγωγή και η θέση 
σε  κυκλοφορία  σημαινόντων  στοιχείων  μπορεί  να  έχει  αντικειμενικό  σκοπό  ή  συνέπειες  αποτελέσματα 
εξουσίας, τα τελευταία πάντως δεν είναι απλά μια όψη των πρώτων.

28 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 285.
29 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 88.  
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Παρ’ ότι, επομένως, δεν πρέπει να συγχέονται  μεταξύ τους οι σχέσεις εξουσίας, οι σχέσεις επικοινωνίας και 
οι  αντικειμενικές  ικανότητες,  δεν  θα  πρέπει  εν  τούτοις  να  συμπεράνουμε  πως  πρόκειται  για  τρία  εντελώς 
χωριστά πεδία:  αυτό των πραγμάτων,  της  ένσκοπης τεχνικής,  της  εργασίας  και  του μετασχηματισμού  του 
πραγματικού ‘ το πεδίο των σημείων, της επικοινωνίας, της αμοιβαιότητας και της κατασκευής νοήματος ‘ και 
τέλος αυτό της κυριαρχίας των μέσων εξαναγκασμού, της ανισότητας και της δράσης των ανθρώπων πάνω 
στους ανθρώπους. Αυτοί οι τύποι σχέσεων «πάντοτε αλληλεπικαλύπτονται προσφέροντας αμοιβαίο στήριγμα και  
χρησιμεύοντας η μία στην άλλη αμοιβαία σαν εργαλείο».30 

Ο συντονισμός των τριών τύπων σχέσεων δεν είναι ούτε ομοιόμορφος ούτε σταθερός», δεν υπάρχει γενικός 
τύπος ισορροπίας ανάμεσά τους, αλλά υπάρχουν «μπλοκ» (για παράδειγμα, τα σχολικά ιδρύματα) μέσα στα 
οποία «η συναρμογή των ικανοτήτων, τα δίκτυα επικοινωνίας και οι  σχέσεις  εξουσίας  συνιστούν συστήματα  
ρυθμισμένα και ενορχηστρωμένα».31 Αυτά τα «μπλοκ» ο Foucault τα ονομάζει «πειθαρχίες».32 

Με τον όρο «πειθαρχικοποίηση των κοινωνιών» ο Foucault προσδιορίζει την αναζήτηση από τον 18ο αιώνα 
και  έπειτα  μιας  συναρμογής  όλο  και  καλύτερα  ελεγχόμενης,  περισσότερο  ορθολογικής  και  οικονομικής, 
ανάμεσα στις παραγωγικές δραστηριότητες, στα δίκτυα επικοινωνίας και στο παιχνίδι των σχέσεων εξουσίας. 

Έχουμε  ήδη  επισημάνει  αυτή  την  δίδυμη  ανάπτυξη:  τα  ιδρύματα  του  ασύλου,  του  νοσοκομείου,  της 
φυλακής,  ο  ψυχιατρικός  καναπές  αποτέλεσαν  «εργαστήρια»  παρατήρησης  και  τεκμηρίωσης  απ’  όπου 
σχηματίστηκαν σύνολα γνώσης για τον τρελό, τον ασθενή, τον εγκληματία και το σεξουαλικό υποκείμενο. Η 
διάχυση  των  τεχνολογιών  εξουσίας  πάνω  στη  ζωή,  των  τεχνολογιών  πειθαρχίας  και  εξομολόγησης,  οι 
σχετιζόμενες με αυτές μέθοδοι εξέτασης, οι τεχνικές υποταγής και αντικειμενοποίησης, οι διεργασίες τέλος 
εξατομίκευσης, παρείχαν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάδυση των «ανθρωπιστικών επιστημών». Αυτές 
με τη σειρά τους, μέσω της αντίληψης περί «ομαλότητας» που προερχόταν από τις βιολογικές και ιατρικές 
επιστήμες, συνετέλεσαν στην ενίσχυση και εκλέπτυνση των τεχνολογιών της εξουσίας. Μέσα από τη δίδυμη 
αυτή εκδίπλωση, τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα υποβλήθηκαν σε ταξινόμηση, μετασχηματίστηκαν σε 
τεχνικά προβλήματα τα οποία υπόσχονταν να λύσουν μια λεπτομερέστερη γνώση και πιο εξελιγμένες τεχνικές 
παρέμβασης.

Οι παραπάνω θέσεις δεν σημαίνουν πως οι  ανθρωπιστικές επιστήμες σε όλες τις περιπτώσεις παράγουν ή 
διευκολύνουν  την  πειθάρχηση  και  ρύθμιση  της  συμπεριφοράς,  αλλά  ότι  υπάρχει  μια  σχέση  αμοιβαίας 
ενίσχυσης αυτών των επιστημών με τις ομαλοποιητικές τεχνολογίες εξουσίας. Ο Foucault δεν υποστηρίζει ότι 
η ανθρώπινη ύπαρξη αγκαλιάστηκε ολοκληρωτικά από τεχνικές εξουσίας μέσα από τις οποίες ρυθμίζεται και 
ελέγχεται. Μπορεί να περιγράφει τις σύγχρονες κοινωνίες ως “πειθαρχικές”, αλλά αυτές απέχουν πολύ από το 
να είναι “πειθαρχημένες”. 

Το σύστημα των φυλακών, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, δεν εκπλήρωσε ποτέ τις υποσχέσεις του: 
«Ευτυχώς, η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει υποκύψει στο “σιδερένιο κλουβί” που είχε προβλέψει ο  Weber, αλλά 
έχει διαφύγει την ολοκληρωτική υποταγή και υποτέλεια μέσα από μορφές αντίστασης στην άσκηση της εξουσίας.  
Ωστόσο,  η σχετική αποτυχία των τεχνολογιών εξουσίας  που αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των πληθυσμών  
μπορεί με τη σειρά της να θεωρηθεί ένα λειτουργικό συστατικό της διάχυσης και εξάπλωσής τους».33

30 Για  παράδειγμα,  οι  ίδιες  οι  σχέσεις  εξουσίας  ασκούνται  κατά  μεγάλο μέρος  διαμέσου  της  παραγωγής  και  της  ανταλλαγής 
σημείων, ενώ βέβαια δεν είναι αποσυνδεμένες από ένσκοπες δραστηριότητες, «είτε πρόκειται για εκείνες που επιτρέπουν την άσκηση  
της εξουσίας αυτής (όπως οι  τεχνικές εκγύμνασης, οι  μέθοδοι κυριαρχίας,  οι  τρόποι εκμάθησης της υπακοής) είτε για εκείνες που  
επικαλούνται τις σχέσεις εξουσίας για να ξεδιπλωθούν (αυτό συμβαίνει στη διαίρεση της εργασίας και στην ιεραρχία των καθηκόντων)». 
(“Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 88-89).

31 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 89.
32 Η εμπειρική ανάλυση ορισμένων ‘πειθαρχιών’ φέρνει στο φως διαφορετικούς τρόπους, μοντέλα άρθρωσης των εν λόγω τριών 

συστημάτων: μια υπεροχή των σχέσεων εξουσίας μπορεί να εντοπιστεί στις πειθαρχίες μοναστικού ή σωφρονιστικού τύπου ‘ υπεροχή 
των ένσκοπων δραστηριοτήτων έχουμε στις πειθαρχίες των εργαστηρίων ή των νοσοκομείων, ενώ διαφαίνεται υπεροχή των σχέσεων  
επικοινωνίας στις πειθαρχίες εκμάθησης. Στην στρατιωτική πειθαρχία μπορούμε να παρατηρήσουμε έναν κορεσμό και των τριών 
τύπων σχέσεων.

33 Barry Smart,  “Subjects of power, objects of knowledge” στο Michel  Foucault. Tavistock,  London 1984. Όσο περισσότερες οι 
παρεκκλίσεις, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για επέκταση των τεχνικών ομαλοποίησης και αύξηση της γνώσης (...)
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8.2.4 “Παρακράτηση-Βία”, “Ηπιότητα -Παραγωγή-Κέρδος”
Το 18ο αιώνα λοιπόν σημειώνεται μια μεγάλη δημογραφική έκρηξη, ενώ η άλλη όψη αυτής της ιστορικής  

συγκυρίας είναι η ανάπτυξη ενός παραγωγικού μηχανισμού που γίνεται όλο και πιο εκτεταμένος, σύνθετος, όλο 
και  πιο  δαπανηρός και  που πρέπει  απαραίτητα  να αυξηθεί  η  απόδοσή του.  Η ανάπτυξη  των πειθαρχικών 
μεθόδων θα ανταποκριθεί στις δύο αυτές εξελίξεις.  Την παλιότερη αρχή "παρακράτηση-βία" (παρακράτηση 
χρημάτων ή προϊόντων με τη μοναρχική, αρχοντική, εκκλησιαστική φορολογία,  επιστρατεύσεις,  εγκλεισμοί 
των αλητών, εξορίες) της οικονομίας της εξουσίας, τα πειθαρχικά συστήματα θα την αντικαταστήσουν τώρα με 
την  αρχή  "ηπιότητα-  παραγωγή-κέρδος".34 Η  άσκηση  της  εξουσίας  πρέπει  να  γίνει  το  δυνατόν  λιγότερο 
δαπανηρή (οικονομικά  πρώτον,  αλλά  και  πολιτικά:  πιο  διακριτική,  με  χαλαρή  εξωτερίκευση,  αθεατότητα, 
προκαλώντας  τις  λιγότερες  αντιδράσεις)  '  πρέπει  τα  αποτελέσματα  της  εξουσίας  αυτής  να  φτάνουν  στον 
ανώτατο  βαθμό  έντασης  αλλά  και  επέκτασης  '  πρέπει  τέλος  να  αυξάνεται  ταυτόχρονα  η  υπακοή  και  η 
χρησιμότητα όλων των στοιχείων του συστήματος. 

Αυτό  που  τα  πειθαρχικά  συστήματα  μπορούν  να  εξασφαλίσουν  είναι  η  ρύθμιση  της  ανθρώπινης 
πολλαπλότητας: η πειθαρχία μπορεί να μειώσει  την "μη-χρησιμότητα" των μαζικών φαινομένων,  παγιώνει, 
ακινητοποιεί ή ρυθμίζει τις κινήσεις ' οφείλει να εξουδετερώνει τα φαινόμενα αντι-εξουσίας που γεννά η ίδια η 
πολλαπλότητα και  που συνιστούν αντίσταση στην εξουσία:  ζυμώσεις,  εξεγέρσεις,  αυθόρμητες  οργανώσεις, 
συνασπισμοί  -  κάθε  τι  που  μπορεί  να  υπάγεται  στις  οριζόντιες  συζεύξεις.  Τα  πειθαρχικά  συστήματα 
χρησιμοποιούν διαδικασίες κάθετου διαχωρισμού, καταρτίζουν πυκνά ιεραρχημένα δίκτυα – «αντιτάσσουν στην  
εγγενή και αντίπαλη δύναμη της πολλαπλότητας τη μέθοδο της σταθερής και εξατομικευτικής πυραμίδας». Επίσης 
οι πειθαρχικοί μηχανισμοί οφείλουν να αυξάνουν την ιδιαίτερη χρησιμότητα του κάθε στοιχείου, να αποσπούν 
από  τα  σώματα  το  μέγιστο  του  χρόνου  και  της  δύναμης:  για  το  λόγο  αυτό  χρησιμοποιούν  την 
προγραμματισμένη  απασχόληση,  την  ομαδική  εκγύμναση,  τις  ασκήσεις,  την  καθολική  και  ταυτόχρονα 
λεπτομερειακή επιτήρηση.  

Παράλληλα λοιπόν με τις διαδικασίες που επέτρεψαν την συσσώρευση του κεφαλαίου και επακόλουθα την 
οικονομική ευρωστία της Δύσης, ο Foucault εντοπίζει και ορισμένες μεθόδους διαχείρισης της συσσώρευσης 
των  ανθρώπων  που  επέτρεψαν  την  αντικατάσταση  της  τελετουργικής  και  βίαιης  εξουσίας  από  μια 
εκλεπτυσμένη και σταθμισμένη τεχνική της καθυπόταξης. «Στην πραγματικότητα,  γράφει ο  Foucault, οι δύο 
αυτές  διαδικασίες  -  συσσώρευση  των  ανθρώπων και  συσσώρευση  του  κεφαλαίου  -  δεν  είναι  δυνατόν  να 
διαχωριστούν»35 ' το νέο σύστημα παραγωγής θα είναι ικανό να συντηρεί και να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, 
και  αντίστροφα οι  τεχνικές  που καθιστούν χρήσιμη την πολλαπλότητα των ανθρώπων θα επιταχύνουν την 
κίνηση  συσσώρευσης  του  κεφαλαίου.  Οι  τεχνολογικές  δε  μεταβολές  του  συστήματος  παραγωγής,  ο 
καταμερισμός της εργασίας και η εκπόνηση πειθαρχικών μεθόδων διατήρησαν πάντα μια πολύ στενή σχέση.

Η πειθαρχία εν τέλει είναι μια τεχνική μέθοδος η οποία με πολύ μικρή δαπάνη περιορίζει την δύναμη του 
σώματος ως "πολιτικής" δύναμης, και τη μεγιστοποιεί ως ωφέλιμη δύναμη. 

8.2.5 Το Στρατιωτικό Μοντέλο για την Κοινωνία
Η πειθαρχία, με βάση τα σώματα που ελέγχει, κατασκευάζει μιαν ατομικότητα προικισμένη με τέσσερα 

χαρακτηριστικά: «είναι κυψελική (λόγω της χωρικής κατανομής), είναι οργανική (χάρη στην κωδικοποίηση των  
δραστηριοτήτων), είναι γενετική (χάρη στη συσσώρευση του χρόνου), είναι συνδυαστική (χάρη στη σύνθεση των  
δυνάμεων)». Για να τα πετύχει αυτά η πειθαρχία χρησιμοποιεί τέσσερις τεχνικές: φτιάχνει πίνακες, εντέλλεται 
γυμνάσια,  επιβάλλει  ασκήσεις,  και  για  να  εξασφαλίσει  τέλος  των  συνδυασμό  των  δυνάμεων,  σχεδιάζει 
"τακτικές".

«Η  πολιτική ως τεχνική της εσωτερικής ειρήνης και τάξης, επιδίωξε να χρησιμοποιήσει το σύστημα του  
τέλειου στρατού, της πειθαρχημένης μάζας, της υπάκουης και χρήσιμης στρατιωτικής μονάδας, του συντάγματος  
στο στρατόπεδο ή στα πεδία, στα γυμνάσια και στις ασκήσεις». Οι ιστορικοί των ιδεών αποδίδουν αβασάνιστα το 
όραμα μιας  ιδανικής  κοινωνίας  στους φιλοσόφους και  στους νομομαθείς  του 18ου αιώνα.  Ωστόσο,  λεει  ο 
Foucault «υπήρξε και ένα  στρατιωτικό όραμα της κοινωνίας,  το οποίο είχε σαν πλαίσιο αναφοράς όχι την  

34 με τον όρο ‘παραγωγή’ εννοείται όχι μόνο η "καθεαυτό παραγωγή" αλλά και η παραγωγή γνώσης και ταλέντων, η παραγωγή 
υγείας ή καταστροφικής δύναμης.

35 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 290.
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φυσική κατάσταση του ανθρώπου αλλά τα επιμελώς υποταγμένα γρανάζια μιας  μηχανής,  όχι  το πρωταρχικό  
συμβόλαιο αλλά τους μόνιμους καταναγκασμούς, όχι τα θεμελιακά δικαιώματα αλλά τα όλο και πιο προχωρημένα  
ατέλειωτα ντρεσσαρίσματα, όχι τη θέληση του συνόλου αλλά την αυτόματη υπακοή».36

Η πειθαρχική εξουσία, επομένως, δεν αλυσοδένει τις δυνάμεις για να τις καθυποτάξει ' με την εκγύμναση 
προσπαθεί να τις συνάψει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις πολλαπλασιάσει και να τις χρησιμοποιήσει. Η πειθαρχία 
κατασκευάζει άτομα, «...είναι η ειδική τεχνική μιας εξουσίας που πορίζεται τα άτομα και ως αντικείμενα και ως  
όργανα για την άσκησή της. Δεν πρόκειται για μια θριαμβευτική εξουσία που, βασιζόμενη στην ίδια την υπερβολή  
της, μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην ανώτερη δύναμή της ' αλλά για μιαν εξουσία σώφρονα, καχύποπτη, που  
λειτουργεί σύμφωνα με μιαν υπολογισμένη αλλά μόνιμη οικονομία»37: τρόποι σεμνοί και μέθοδοι ελάσσονες αν 
συγκριθούν  με  τις  μεγαλόπρεπες  τελετουργίες  της  βασιλείας  ή  με  τους  εντυπωσιακούς  μηχανισμούς  του 
Κράτους. 

Αυτοί οι τρόποι,  υποστηρίζει ο  Foucault,  θα εισβάλουν βαθμιαία στις ανώτερες μορφές και τελικά θα 
επιβληθούν ' η επιτυχία της πειθαρχικής εξουσίας οφείλεται μάλλον στην χρήση απλών οργάνων: το ιεραρχικό 
βλέμμα, την κανονιστική κύρωση και το συνδυασμό τους - την εξέταση.

8.3 “ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ” – ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΚΟΥΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ
Στην κλασική εποχή επομένως, το σώμα γίνεται αντικείμενο και πρωταρχικός στόχος της εξουσίας. Πάνω 

του ασκείται ένας πολύ λεπτομερής καταναγκασμός που εξασφαλίζει τον επιθυμητό έλεγχο στο ίδιο το επίπεδο 
της μηχανικής - κινήσεις, χειρονομίες, στάσεις, ταχύτητα: "εξουσία απειροελάχιστη πάνω στο ενεργό σώμα". Το 
αντικείμενο  του  ελέγχου  δεν  είναι  πλέον  τα  σημαίνοντα  στοιχεία  της  συμπεριφοράς  αλλά η  οικονομία,  η 
αποτελεσματικότητα  των  κινήσεων:  ο  καταναγκασμός  επιδρά  περισσότερο  πάνω  στις  δυνάμεις  παρά  στα 
σήματα  '  η  πιο  σημαντική  τελετή  είναι  η  άσκηση.  Ο  τρόπος  τέλος,  του  ελέγχου  ενέχει  έναν  αδιάλειπτο 
καταναγκασμό που δίνει περισσότερο βάρος στην ίδια τη διαδικασία παρά στα αποτελέσματά της και που 
αστυνομεύει το χώρο, τον χρόνο και τις κινήσεις. Τις μεθόδους αυτές, οι οποίες επιτρέπουν το σχολαστικό 
έλεγχο των δραστηριοτήτων του σώματος,  εξασφαλίζουν την σταθερή καθυπόταξη των δυνάμεών του και 
επιβάλλουν μια σχέση υπακοής-χρησιμότητας, τις ονομάζει ο Foucault "πειθαρχίες". 

Οι  πειθαρχίες εξελίχτηκαν τον 18ο αιώνα σε ‘γενικούς  τύπους  κυριαρχίας’.  Είναι  διαφορετικές  από τη 
δουλεία μια και δεν βασίζονται σε μια σχέση ιδιοποίησης των σωμάτων ' είναι διαφορετικές επίσης από την  
υπηρετικότητα που είναι μια σχέση κυριαρχίας σταθερής, μαζικής, ολικής, μη-αναλυτικής, απεριόριστης και 
θεσπισμένης με την μορφή της βούλησης του αφέντη ' διαφορετικές ακόμη από την υποτέλεια που αποτελεί μια 
σχέση  υποταγής  κωδικοποιημένης  στον  μέγιστο  βαθμό,  αλλά  απόμακρης  και  που  αφορά  όχι  τόσο  τις 
δραστηριότητες του σώματος όσο τα προϊόντα της εργασίας και τα τελετουργικά σημάδια της υποταγής στον 
ηγεμόνα  '  είναι  τέλος,  διαφορετικές  από  τον  ασκητισμό και  τις  "πειθαρχίες"  μοναστικού τύπου  που 
εξασφαλίζουν την εγκατάλειψη μάλλον παρά την αύξηση της χρησιμότητας.

Η ιστορική στιγμή της πειθαρχίας λέει ο Foucault είναι εκείνη όπου γεννιέται μια τέχνη του ανθρώπινου 
σώματος που το καθιστά τόσο πιο υπάκουο όσο είναι πιο χρήσιμο και αντιστρόφως. Γεννιέται μια “πολιτική 
ανατομία της λεπτομέρειας” που είναι  συγχρόνως μια “μηχανική της εξουσίας”:  η πειθαρχία κατασκευάζει 
σώματα και

εξασκημένα,  σώματα  "πειθήνια" '  διασπά  τη  δύναμη  του  σώματος  και  από  τη  μια  τη  μετατρέπει  σε 
"επιδεξιότητα",  σε  "ικανότητα",  ενώ  από  την  άλλη  αντιστρέφει  την  δύναμη  και  τη  μετατρέπει  σε  σχέση 
αυστηρής  υποταγής.  «Αν η  οικονομική  εκμετάλλευση  διαχωρίζει  την  εργασιακή  δύναμη από  το  προϊόν  της  
εργασίας,  ο  πειθαρχικός  καταναγκασμός  στερεώνει  μέσα  στο  σώμα  τον  τυραννικό  δεσμό  ανάμεσα  σε  μια  
αυξημένη επιδεξιότητα και σε μια μεγαλύτερη δυνάστευση».38 

Ο  Foucault θα επιδιώξει να γράψει αυτή την «ιστορία της ωφελιμιστικής εκλογίκευσης της λεπτομέρειας  
στην ηθική λογιστική και στον πολιτικό έλεγχο».39

36 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 220-221.
37 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 227.
38 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 185.
39 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 186.
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8.3.1 Η Πειθαρχική Κατανομή: “κελιά”, “θέσεις”, “σειρές”
Η πειθαρχία στηρίζεται πρώτα απ' όλα σε μια κατανομή των ατόμων στο χώρο. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει  

διάφορες τεχνικές: 
(α) Απαιτεί πολλές φορές την περίφραξη, τον καθορισμό ενός χώρου διαφορετικού από τους άλλους,  ενός 

χώρου περιχαρακωμένου ' εδώ συμπεριλαμβάνονται τα κολέγια, οι στρατώνες, τα εργοστάσια..., 
(β) Τα πειθαρχικά συστήματα παρ' όλα αυτά χρησιμοποιούν τον χώρο με τρόπο πιο επιτήδειο: σύμφωνα με 

την αρχή της στοιχειώδους εντόπισης ή "δικτύωσης" το κάθε άτομο τοποθετείται σε μια θέση ' αποφεύγονται οι 
ομαδοποιήσεις και ο πειθαρχικός χώρος τείνει να διαιρείται σε τόσα τεμάχια όσα είναι και τα σώματα που 
πρέπει να κατανεμηθούν ' απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εξαφάνιση των ατόμων, οι άτακτες μετακινήσεις τους, 
η μη-χρησιμοποιήσιμη και επικίνδυνη συναδέλφωσή τους ' τακτική λοιπόν αντι-λιποταξίας, αντι-περιπλάνησης, 
αντι-συσπείρωσης.  Κάθε  στιγμή  οφείλουν  να  επισημαίνονται  οι  απουσίες,  να  διακόπτονται  οι  άχρηστες 
επικοινωνίες, κάθε στιγμή η συμπεριφορά του καθενός πρέπει να αξιολογείται, να κυρώνεται. Κοντολογίς, η 
πειθαρχία οργανώνει ένα χώρο απομονωτικό και αναλυτικό, 

(γ) Ο κανόνας των λειτουργικών θέσεων θα αρχίσει να κωδικοποιεί στα πειθαρχικά ιδρύματα επιπρόσθετα 
και έναν χώρο χρήσιμο: για παράδειγμα, τέλη του 18ου αιώνα, στα εργοστάσια, η αρχή της εξατομικιστικής  
αστυνόμευσης  γίνεται  περισσότερο  περίπλοκη:  η  κατανομή  των  σωμάτων,  η  χωρική  τακτοποίηση  του 
συστήματος παραγωγής πρέπει να συνδέονται με τις διάφορες μορφές δραστηριότητας στην κατανομή των 
"θέσεων" ' η ταξινόμηση των εργατών σε σειρές για παράδειγμα θα σχηματίσει ένα μόνιμο αστυνομευτικό 
δίκτυο: η παραγωγή διαιρείται και η εργασιακή διαδικασία διαρθρώνεται από τη μια σύμφωνα με τις φάσεις και 
τα  στάδιά  της  και  από  την  άλλη  σύμφωνα  με  τα  άτομα  που  την  εκτελούν:  κάθε  μεταβλητή  -  ταχύτητα,  
επιδεξιότητα, σταθερότητα, σθένος -  μπορεί έτσι να παρατηρείται, να εκτιμάται και να καταγράφεται,

(δ) Στην πειθαρχία, «τα στοιχεία είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, αφού το καθένα τους καθορίζεται από τη  
θέση που κατέχει σε μια σειρά, και από την απόσταση που το χωρίζει από τα άλλα».40 Μονάδα εδώ δεν αποτελεί 
το έδαφος ούτε ο τόπος, αλλά η θέση στη σειρά: η θέση που κατέχει κανείς σε μια ταξινόμηση, το σημείο όπου 
διασταυρώνονται μια γραμμή και μια στήλη. Η πειθαρχία «εξατομικεύει τα σώματα, ορίζοντας τον τόπο τους  
χωρίς να τα ριζώνει σ' αυτόν, αλλά τα κατανέμει και τα κάνει να κυκλοφορούν μέσα σε ένα δίκτυο σχέσεων».41 

Στη σχολική διάταξη, για παράδειγμα, ο "στοίχος" θα προσδιορίσει τη βασική μορφή κατανομής των ατόμων: 
κάθε  μαθητής  ανάλογα  με  την  ηλικία  του,  τις  επιδόσεις,  τη  διαγωγή,  μετατοπίζεται  αδιάκοπα  σε  σειρές 
κυψελοειδών κουτιών που άλλες είναι ιδεατές και δηλώνουν μια ιεραρχία γνώσης ή ικανοτήτων, και άλλες 
ερμηνεύουν με τρόπο υλικό την κατανομή αυτή των αξιών και των ικανοτήτων: κίνηση διηνεκής, όπου τα 
άτομα υποκαθιστούν το ένα το άλλο. Η οργάνωση ενός σειραίου χώρου κατέστησε εφικτό, ορίζοντας ατομικές 
θέσεις, να ελέγχεται ο καθένας και η ταυτόχρονη εργασία όλων ' έκανε να λειτουργεί ο σχολικός χώρος σαν 
μηχανή μάθησης, αλλά και επιτήρησης, ιεράρχησης και ανταμοιβής.

Οργανώνοντας  λοιπόν  η  πειθαρχία  "κελιά",  "θέσεις",  "σειρές",  διαμορφώνει  χώρους  ταυτόχρονα 
αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς και ιεραρχικούς ' είναι χώροι που εξασφαλίζουν την παγίωση και επιτρέπουν 
την κυκλοφορία ' ορίζουν θέσεις και καταδεικνύουν αξίες ' εγγυώνται την υπακοή των ατόμων, αλλά και μια 
μεγαλύτερη οικονομία χρόνου και κινήσεων ' είναι χώροι πραγματικοί, αλλά και ιδεατοί αφού πάνω σε αυτή τη  
διευθέτηση  προβάλλονται  χαρακτηρισμοί,  αξιολογήσεις  και  ιεραρχίες.  «Η  πρώτη  μεγάλη  επιχείρηση  της  
πειθαρχίας  είναι,  επομένως,  η  σύνθεση  "πλαστικών  εικόνων"  (tableaux  vivants)  που  μετατρέπουν  τις  
συγκεχυμένες, ανώφελες ή επικίνδυνες μάζες σε φρόνιμες και τακτικές πολλαπλότητες».42 Η σύνθεση "εικόνων": 
κατάρτιση ορθολογικών ταξινομήσεων των έμβιων, παρατήρηση και ρύθμιση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων 
και  χρήματος,  επόπτευση  των  ατόμων,  καταγραφή  των  ενόπλων δυνάμεων,  κατανομή  των  αρρώστων και 
διαχωρισμός  τους,  συστηματική  ταξινόμηση  των  ασθενειών  -  πρόκειται  λέει  ο  Foucault για  ζευγαρωτές 
ενέργειες: κατανομή και ανάλυση, έλεγχος και σαφήνεια. Ο πίνακας τον 18ο αιώνα είναι τόσο μια τεχνική της 
εξουσίας όσο και μια διαδικασία γνώσης. Το ζητούμενο εδώ είναι η οργάνωση του πολλαπλού, η απόκτηση 
ενός μέσου για την επισκόπησή του και την εξουσίασή του ' το ζητούμενο είναι η επιβολή σ' αυτό μιας "τάξης". 

40 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 193.
41 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 194.
42 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 196.
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Ο πίνακας,  με  την  μορφή της  πειθαρχικής  κατανομής,  θα  αποτελέσει  τη  βάση για  τη  "μικροφυσική"  της  
εξουσίας των "κελιών"...

8.3.2 Ο Πειθαρχικός Χρόνος
Στις πειθαρχίες συναντάμε κατ’ αρχήν μια απασχόληση η οποία είναι  προγραμματισμένη λεπτομερώς: στα 

κολέγια, στα εργαστήρια, στα νοσοκομεία, στο στρατό, οι μέθοδοι που ακολουθούνται γι' αυτό είναι ο ακριβής 
καθορισμός του ρυθμού απασχόλησης, ο εξαναγκασμός σε καθορισμένες εργασίες, η ρύθμιση των κύκλων 
επανάληψης, η αυστηρή τελικά  αστυνόμευση του χρόνου.  Η ακρίβεια,  η επιμέλεια,  η τακτικότητα,  είναι  οι 
θεμελιακές αρετές του πειθαρχικού χρόνου. 

Κατά δεύτερον, έχουμε μια  χρονική ρύθμιση των πράξεων που ξεπερνάει έναν απλό αναγκαστικό ρυθμό 
που επιβάλλεται  από τα έξω: είναι  ένα "πρόγραμμα" '  εξασφαλίζει  τη διαμόρφωση της ίδιας της πράξης '  
ελέγχει από τα μέσα την ίδια την εκτύλιξή της και τις φάσεις της. Καθορίζεται σταδιακά ένα είδος "ανατομο-
χρονολογικού σχήματος της συμπεριφοράς". Η πράξη αποσυντίθεται στα στοιχεία της ' καθορίζεται η στάση του 
σώματος, των μελών και των αρθρώσεων ' για κάθε κίνηση δίνεται μια κατεύθυνση, μια κλίμακα, μια διάρκεια 
και ορίζεται η σειρά διαδοχής τους. «Ο χρόνος εισχωρεί στο σώμα και μαζί με αυτόν όλοι οι εξονυχιστικοί  
έλεγχοι της εξουσίας».43 

Από εδώ, τρίτον,  προκύπτει  η συσχέτιση του σώματος και της χειρονομίας:  ο πειθαρχικός  έλεγχος δεν 
διδάσκει απλώς μια σειρά χειρονομιών ' επιβάλλει την καλύτερη δυνατή σχέση ανάμεσα σε μια χειρονομία και 
στην  ολική  στάση  του  σώματος,  όρος  απαραίτητος  για  αποτελεσματικότητα  και  ταχύτητα.  «Ένα  καλά 
πειθαρχημένο σώμα αποτελεί το λειτουργικό πλαίσιο και της παραμικρής ακόμα κίνησης».44 

Τέταρτον, η πειθαρχία καθορίζει την σπονδύλωση σώματος και αντικειμένου: πρόκειται, λέει ο Foucault για 
μια  "ενόργανη κωδικοποίηση του σώματος"  η  οποία συνίσταται  στην ανάλυση της  ολικής  κίνησης σε δύο 
παράλληλες  σειρές:  σειρά  των  στοιχείων  του  σώματος  που  πρόκειται  να  ενεργοποιηθούν  και  σειρά  των 
στοιχείων του αντικειμένου του οποίου γίνεται ο χειρισμός ' προσδιορίζεται η κανονική σειρά όπου ο καθένας 
από τους συσχετισμούς αυτούς κατέχει μια καθορισμένη θέση. Η εξουσία διεισδύει σε όλη την έκταση επαφής 
ανάμεσα  στο  αντικείμενο  και  στο  σώμα  '  δημιουργεί  ένα  σύμπλεγμα  σώμα-όπλο,  σώμα-εργαλείο,  σώμα-
μηχανή. «Η ρύθμιση που επιβάλλει η εξουσία είναι ταυτόχρονα και ο νόμος της δόμησης του εγχειρήματος». Η 
πειθαρχική  εξουσία  λειτουργεί  «περισσότερο  σαν  σύνθεση  παρά  σαν  παρακράτηση,  περισσότερο  σαν  
αναγκαστικός δεσμός με το μηχανισμό παραγωγής, παρά σαν βίαιη απόσπαση του προϊόντος».45 

Πέμπτον, η πειθαρχία οργανώνει μια όχι αρνητική αλλά θετική οικονομία γύρω από την προγραμματισμένη 
απασχόληση ' σε αντίθεση με μια αρχή μη-οκνηρίας, προβάλλει την αρχή μιας αυξανόμενης χρησιμοποίησης 
του χρόνου: εξαντλητική χρήση λοιπόν παρά απασχόληση. Ο χρόνος κατακερματίζεται ' εντατικοποίηση της 
χρήσης και της παραμικρής στιγμής ως εάν να ήταν δυνατόν να πλησιάσουμε σε ένα ιδανικό σημείο όπου το 
ανώτατο  όριο  ταχύτητας  φτάνει  το  ανώτατο  όριο  αποτελεσματικότητας.  Ωστόσο  με  αυτή  την  τεχνική 
καθυπόταξης αρχίζει να διαμορφώνεται ένα νέο αντικείμενο: το στέρεο, μηχανικό σώμα αντικαθίσταται από το 
φυσικό  σώμα  που  είναι  φορέας  φυσικών  απαιτήσεων  και  λειτουργικών  πιέσεων.  Η  συμπεριφορά  και  οι 
οργανικές απαιτήσεις της υποκαθιστούν την απλή φυσική της κίνησης.

Οι πειθαρχίες, επομένως, «που αναλύουν το χώρο, που αποσυνθέτουν και ανασυνθέτουν τις δραστηριότητες,  
πρέπει  να  νοούνται  και  σαν  μηχανισμοί  που  αθροίζουν  και  κεφαλαιοποιούν  τον  χρόνο».  Η  κατάταξη  των 
διαδοχικών δραστηριοτήτων σε "σειρές"  θα επιτρέψει  στην εξουσία να περιζώσει  την διάρκεια:  δίνεται  με 
αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ενός εξονυχιστικού ελέγχου και μιας τακτικής παρέμβασης (για διαφοροποίηση, 
διόρθωση, τιμωρία, διαγραφή) σε κάθε χρονική στιγμή ' η δυνατότητα χαρακτηρισμού και χρήσης των ατόμων 
ανάλογα  με  το  επίπεδό  τους  στις  σειρές  που  διανύουν  '  δυνατότητα  συσσώρευσης  του  χρόνου  και  των 
δραστηριοτήτων  και  επανεμφάνισή  τους  σε  ένα  τελικό  αποτέλεσμα  που  αντιπροσωπεύει  την  τελειωτική 
ικανότητα ενός ατόμου. «Η εξουσία σπονδυλώνεται άμεσα με το χρόνο ' εξασφαλίζει τον έλεγχό του και εγγυάται  
τη χρήση του». 

Οι πειθαρχικές μέθοδοι αποκαλύπτουν έναν  γραμμικό χρόνο που οι στιγμές του εντάσσονται η μια στην 
άλλη, και που προσανατολίζεται σ' ένα τερματικό και σταθερό σημείο ' πρόκειται για έναν "εξελικτικό" χρόνο. 

43 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 201.
44 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 201.
45 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 203.
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Στο κέντρο της διάταξης του χρόνου σε σειρές ανακαλύπτουμε την "άσκηση". Πρόκειται για μια τεχνική με την 
οποία  επιβάλλονται  στα  σώματα  καθήκοντα  ταυτόχρονα  επαναληπτικά  και  διαφορετικά,  αλλά  πάντα 
κλιμακωτά. Κατευθύνοντας την συμπεριφορά προς μια τερματική κατάσταση, η άσκηση επιτρέπει τον διηνεκή 
χαρακτηρισμό  του  ατόμου,  εξασφαλίζει  μιαν  ανάπτυξη,  μια  παρατήρηση,  μιαν  αξιολόγηση  '  στοιχείο  μια 
πολιτικής τεχνολογίας του σώματος και της διάρκειας, η άσκηση «τείνει σε μιαν ατέρμονη εξαρτοποίηση του  
ανθρώπου».

8.3.3 Αφανής τέχνη του φωτός - γεωμετρία και επιτήρηση
Η  άσκηση  της  πειθαρχίας  προϋποθέτει  έναν  μηχανισμό  που  εξαναγκάζει,  όπου  οι  τεχνικές  οπτικής 

παρακολούθησης απολήγουν στην επιβολή εξουσίας και όπου τα μέσα καταναγκασμού καθιστούν απόλυτα 
ορατούς εκείνους που επιτηρούνται.  Βλέμματα που παρατηρούν χωρίς να γίνονται αντιληπτά: «μια αφανής 
τέχνη του φωτός και του ορατού, γράφει ο Foucault, προετοίμασε μια καινούρια γνώση του ανθρώπου, μέσα από  
τεχνικές για την καθυπόταξη και την εκμετάλλευσή του».46 

Σχεδόν ιδανικό πρότυπο των "παρατηρητηρίων" αυτών θα αποτελέσει το στρατόπεδο: το διάγραμμα μιας 
εξουσίας  που ασκείται  χάρη σε μια γενική ορατότητα. Στην πολεοδομία,  στην οικοδόμηση των εργατικών 
οικισμών, των νοσοκομείων, των ασύλων, των φυλακών, των παιδαγωγικών ιδρυμάτων θα συναντάμε την αρχή 
στην  οποία  στηρίζεται  αυτό  το  πρότυπο:  μια  χωροταξική  διάρθρωση  των  ιεραρχημένων  επιτηρήσεων. 
Αναπτύσσεται μια νέα προβληματική: αυτή μιας αρχιτεκτονικής που σκοπός της δεν είναι μονάχα η επίδειξη 
(πολυτέλεια  των  ανακτόρων)  ή  η  επιτήρηση  του  εξωτερικού  χώρου  (γεωμετρία  των  οχυρών),  αλλά  η 
διευκόλυνση  ενός  εσωτερικού,  σπονδυλωτού  και  λεπτομερειακού  ελέγχου  -  με  το  να  είναι  ορατοί  όσοι 
διαμένουν  εκεί.  Η αρχιτεκτονική  αυτή  θα  συντελέσει  στην  μεταμόρφωση των  ατόμων:  επιδρώντας  στους 
στεγασμένους,  ελέγχοντας  τη  συμπεριφορά  τους,  επιτρέποντας  τη  γνώση  της  προσωπικότητάς  τους, 
αναμορφώνοντάς τους. Το παλιό σχήμα του εγκλεισμού και της περίφραξης - του αδιαπέραστου τοίχου, της 
ανθεκτικής ύλης, που εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο - αρχίζει τώρα να το αντικαθιστά ο υπολογισμός των 
ανοιγμάτων, των περασμάτων και των διαφανειών. 

«Άπειρες οι υποψίες της επιτήρησης και η αρχιτεκτονική ανταποκρίνεται»: διευκολύνεται μια προοδευτική 
αντικειμενοποίηση  και  μια  ολοένα  πιο  διακριτική  αστυνόμευση  της  ατομικής  συμπεριφοράς.  Από  τα 
πειθαρχικά ιδρύματα θα εκπηγάσει μια μηχανοδομή ελέγχου που λειτουργεί ως μικροσκόπιο της διαγωγής.47 Το 
τέλειο  πειθαρχικό σύστημα θα επέτρεπε με μια μόνη ματιά τη διαρκή παρακολούθηση των πάντων -  όλα 
βασισμένα στη σωστή γεωμετρία...

Χάρη  στην  ύπουλη  επέκταση  της  ιεραρχημένης,  συνεχούς  και  λειτουργικής  επιτήρησης,  η  πειθαρχική 
εξουσία γίνεται ένα σύστημα ολοκληρωμένο, εσωτερικά συνδεδεμένο με την οικονομία και τους στόχους του 
μηχανισμού όπου η εξουσία αυτή ασκείται ' ακόμα, οργανώνεται ως εξουσία πολλαπλή, αυτενεργή, ανώνυμη - 
η λειτουργία της επιτήρησης είναι λειτουργία ενός δικτύου σχέσεων: επιτηρητές αδιάκοπα επιτηρούμενοι. Η 
εξουσία, στην ιεραρχημένη πειθαρχική επιτήρηση, δεν κατέχεται σαν ένα πράγμα, ούτε και μεταβιβάζεται σαν 
ιδιοκτησία '  λειτουργεί  σαν «μηχανοδομή».  Η πυραμιδική οργάνωσή της  μπορεί  μεν να της  δίνει  κάποιον 
"αρχηγό", αλλά ολόκληρο το σύστημα είναι εκείνο που παράγει εξουσία και κατανέμει τα άτομα. Η πειθαρχική  
εξουσία  είναι  απόλυτα  αδιάκριτη  αφού  ελέγχει  αδιάκοπα  τα  πάντα,  αλλά  και  απόλυτα  διακριτική  διότι 
λειτουργεί κατά μεγάλο μέρος βουβά, σιωπηρά. 

«Χάρη στις τεχνικές της επιτήρησης, η "φυσική" της εξουσίας,  η επίδραση στο σώμα, πραγματοποιούνται  
σύμφωνα με τους νόμους της οπτικής και της μηχανικής, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα από χώρους,  

46 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 228.
47Το νοσοκομείο-οικοδόμημα οργανώνεται σιγά σιγά ως όργανο ιατρικής δράσης για να αποτελέσει στην ίδια την υλικότητά του 

θεραπευτικό παράγοντα ' στο στρατώνα, η γεωμετρία των διαδρόμων, η κατανομή και ο αριθμός των σκηνών, ο προσανατολισμός  
των εισόδων τους, η διάταξη των ζυγών και των στοίχων θα καθοριστούν τώρα με ακρίβεια για να ασκηθεί σωστά η επιτήρηση '  
στον  εκπαιδευτικό  μηχανισμό  μια  ολόκληρη  σειρά  από  "αξιωματικούς",  επόπτες,  παρατηρητές,  επιμελητές,  προγυμναστές, 
απαγγελλείς προσευχών, γραφιάδες, ιερείς και επισκέπτες-επιθεωρητές θα παρελάσει από το σχολείο ' στο εργοστάσιο η επιτήρηση  
θα ασκείται από υπαλλήλους, επιστάτες, ελεγκτές, εργοδηγούς, ώστε να υπολογίζεται και να αξιολογείται η δραστηριότητα στην 
παραγωγή αλλά και η επιδεξιότητα, ο ζήλος των εργατών, η ετοιμότητά τους, η διαγωγή τους.
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γραμμές,  οθόνες,  δέσμες,  βαθμίδες,  και  χωρίς  να  καταφεύγει,  θεωρητικά τουλάχιστον,  στην  υπέρβαση,  στον  
καταναγκασμό ή στη βία».48

8.3.4 Σύνθεση των Δυνάμεων
Η πειθαρχία εντούτοις, δεν είναι απλώς μια τέχνη κατανομής των σωμάτων, απόσπασης και σώρευσης του 

χρόνου, αλλά και σύνθεσης των δυνάμεων για την απόκτηση ενός μηχανισμού που τα αποτελέσματά του θα  
μεγιστοποιούνται  χάρη στη μελετημένη συναρμογή των στοιχειωδών κομματιών που τον αποτελούν.  Έτσι, 
κατά πρώτον, κάθε μεμονωμένο σώμα γίνεται στοιχείο που μπορούμε να το κινήσουμε, να το συναρμόσουμε 
σε άλλα. Η ανδρεία ή η δύναμή του παύουν να είναι οι κυριότερες μεταβλητές ' περισσότερο μετράει η θέση 
που κατέχει,  η τακτικότητα,  η σωστή σειρά. Το σώμα αρχίζει  να αποτελεί  εξάρτημα μιας πολυτμηματικής 
μηχανής.

Εξαρτήματα  όμως,  δεύτερον,  είναι  και  οι  διάφορες  χρονολογικές  σειρές  που  η  πειθαρχία  πρέπει  να 
συνδυάζει για να σχηματίζει έναν σύνθετο χρόνο: ο χρόνος των μεν πρέπει να προσαρμόζεται στο χρόνο των 
άλλων,  ώστε  να  αποσπάται  από  τον  καθένα  το  ανώτατο  ποσό  δύναμης,  και  από όλους  μαζί  το  βέλτιστο  
αποτέλεσμα.

Τρίτον,  για  τον  υπολογισμένο  αυτό  συνδυασμό  των  δυνάμεων  χρειάζεται  ένα  ακριβολόγο  σύστημα 
διοίκησης: όλη η δραστηριότητα του πειθαρχημένου ατόμου πρέπει να ρυθμίζεται και να ενισχύεται με εντολές, 
διαταγές σύντομες και σαφείς. Η σχέση ανάμεσα σε αυτόν που επιβάλλει την πειθαρχία και σε εκείνον που 
υποβάλλεται σε αυτήν, είναι σχέση σηματοδότησης: δεν χρειάζεται να κατανοήσει κανείς την εντολή, αλλά να 
αντιληφθεί το σήμα και να ανταποκριθεί αμέσως σ' αυτό. Τα σώματα πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα σε 
έναν κόσμο από σήματα, και στο κάθε σήμα να αντιστοιχεί μια και μόνη υποχρεωτική απάντηση. 

8.3.5 Μικροσυστήματα Ποινών: “Κανονικοποίηση”
Στο εργαστήριο, στο σχολείο, στο στρατό υφίσταται "ένα ολόκληρο "μικροσύστημα ποινών" για το χρόνο  

(καθυστερήσεις, απουσίες, διακοπές της εργασίας), τη δραστηριότητα (απροσεξία,  αμέλεια, έλλειψη ζήλου), τη  
συμπεριφορά  (αγένεια,  ανυπακοή),  τον  λόγο  (φλυαρία,  αυθάδεια),  το  σώμα  ("επιλήψιμη"  στάση,  άτοπες  
χειρονομίες,  ακαθαρσία),  τη σεξουαλικότητα (απρέπεια,  άσεμνη στάση)".49 Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται  ως 
τιμωρίες  μια σειρά μέθοδοι  από την ελαφριά σωματική τιμωρία μέχρι  ορισμένες ελάσσονες στερήσεις  και 
ταπεινώσεις. Στόχος είναι η ποινικοποίηση και των πιο δυσδιάκριτων μερών της διαγωγής.

Εκείνο  που  εμπίπτει  στην  αρμοδιότητα  του  πειθαρχικού  ποινικού  συστήματος  είναι  η  μη-τήρηση  ή  η 
παράβλεψη του κανόνα,  η  εκτροπή από αυτόν.  Κατά δεύτερον  λοιπόν,  στην πειθαρχία  κολάσιμο  είναι  το 
ακαθόριστο πεδίο της  μη- συμμόρφωσης. Η εντολή που οι πειθαρχικές ποινές οφείλουν να κάνουν σεβαστή 
είναι  μικτού χαρακτήρα: είναι  μια "τεχνητή" εντολή σαφώς προσδιορισμένη από έναν νόμο,  αλλά και μια 
"φυσική" που καθορίζεται από παρατηρήσιμες διαδικασίες: τη διάρκεια μιας μαθητείας, το χρόνο μιας άσκησης 
κλπ.  '  τα  τελευταία  αναφέρονται  σε μια  τακτικότητα  που έχει  ταυτόχρονα το  χαρακτήρα ενός  κανόνα.  Η 
τιμωρία εδώ λοιπόν περιλαμβάνει ένα διπλό νομικό-φυσικό στοιχείο. 

Τρίτον, εφόσον ο ρόλος της πειθαρχικής τιμωρίας είναι να περιορίζει τις παρεκτροπές, οφείλει επομένως να 
είναι  επανορθωτική.  Εκτός  από  τιμωρίες  δανεισμένες  από  το  δικαστικό  πρότυπο  (πρόστιμα,  μαστιγώσεις, 
απομόνωση)  τα  πειθαρχικά  συστήματα  δίνουν  σημασία  κυρίως  στην  άσκηση  -  την  εντατική, 
επαναλαμβανόμενη μαθητεία. Η πειθαρχική τιμωρία είναι, κατά μεγάλο μέρος, ισόμορφη προς την ίδια την 
υποχρέωση '  δεν  είναι  τόσο εκδίκηση του  νόμου  που παραβιάστηκε,  όσο η επανάληψη ή  ο  επαυξημένος 
τονισμός της παρανομίας. Τιμωρία, ίσον άσκηση. 

Τέταρτον,  στην πειθαρχία η τιμωρία είναι ένα κομμάτι του διττού συστήματος ανταμοιβή- κύρωση. Οι 
συμπεριφορές και οι επιδόσεις εκτιμώνται με βάση δύο αντίθετες αξίες του καλού και του κακού ' μια ποινική 
λογιστική που ενημερώνεται αδιάκοπα, επιτρέπει τον κολαστικό απολογισμό του καθενός. Διαμέσου αυτής της 
μικροοικονομίας γίνεται εφικτή μια διαφοροποίηση όχι των πράξεων, αλλά των ίδιων των ατόμων, της φύσης 
τους,  των δυνατοτήτων,  του επιπέδου ή της  αξίας  τους:  η  πειθαρχία,  δηλαδή,  κυρώνοντας  τις  πράξεις  με 

48 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 236.
49 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 237.
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ακρίβεια, σταθμίζει την "αληθινή" ποιότητα των ατόμων ' "το ποινικό της σύστημα εντάσσεται στον κύκλο της  
γνώσης της ανθρώπινης προσωπικότητας".50 

Πέμπτον τέλος, ο ρόλος της κατανομής σύμφωνα με τη θέση ή με τον βαθμό είναι διπλός: καταγράφει 
εκτροπές, ιεραρχεί προσόντα ή αρμοδιότητες, αλλά και τιμωρεί ή ανταμείβει. Η πειθαρχία ανταμείβει με μόνο 
το σύστημα της προαγωγής σε βαθμό, ενώ τιμωρεί με την υποβίβαση και την καθαίρεση - ο βαθμός καθ’  
εαυτός σημαίνει και ανταμοιβή ή τιμωρία. 

Η τέχνη λοιπόν της τιμωρίας στο καθεστώς της πειθαρχικής εξουσίας δεν στοχεύει στον εξιλασμό ούτε 
ακριβώς στην καταστολή: αντιθέτως, ανάγει τις πράξεις, τις επιδόσεις, τις συμπεριφορές σε ένα σύνολο που 
αποτελεί πεδίο σύγκρισης και χώρος διαφοροποίησης ' διαφορίζει τα άτομα μεταξύ τους και σε συνάρτηση με 
έναν γενικό κανόνα ' μετράει με όρους ποσοτικούς και ταξινομεί με όρους αξίας τις ικανότητες, τη "φύση" των 
ατόμων ' διαμέσου του "αξιολογικού" αυτού μέτρου εξαναγκάζει σε συμμόρφωση ' τέλος, χαράζει το εξωτερικό 
σύνορο  του  μη-κανονικού.  Εν κατακλείδι  ,  η  διηνεκής  απειλή  της  ποινής  συγκρίνει,  διαφορίζει,  ιεραρχεί, 
εξομοιώνει, αποκλείει. «Με μια λέξη: κανονικοποιεί». 

Όλα αυτά βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με το  δικαστικό ποινικό σύστημα, το οποίο δεν αναφέρεται σε 
παρατηρήσιμα φαινόμενα αλλά σε ένα corpus νόμων και κειμένων, δεν διαφορίζει άτομα αλλά χαρακτηρίζει  
πράξεις  κατατάσσοντάς τες σε γενικές κατηγορίες, δεν τοποθετεί  σε ιεραρχική κλίμακα αλλά χρησιμοποιεί 
μόνο  την  δυαδική  αντίθεση  επιτρεπτό-απαγορευμένο,  δεν  ομογενοποιεί  αλλά  καταδικάζει...  Η  πειθαρχία 
κατασκεύασε μια ολόκληρη καινούρια κολαστική λειτουργία που αυτή ακριβώς εισέβαλε λίγο λίγο στο μεγάλο 
δικαστικό σύστημα το οποίο φαινόταν πως αντέγραφε. Μέσα από τα διάφορα πειθαρχικά συστήματα αναδύεται 
η δύναμη του Κανόνα. Το Κανονικό καθιερώνεται ως αρχή καταναγκασμού στην εκπαίδευση, καθιερώνεται  
στην προσπάθεια για λειτουργία γενικών κανόνων υγείας, καθιερώνεται ακόμα στη ρύθμιση των βιομηχανικών 
μεθόδων και προϊόντων. Η "κανονικοποίηση" μετατρέπεται σε ένα από τα βασικά όργανα εξουσίας. Η δύναμη 
της  κανονικοποίησης  από  μια  άποψη  εξαναγκάζει  στην  ομοιογένεια  '  αλλά  και  συνάμα  εξατομικεύει,  
επιτρέποντας να μετριόνται οι εκτροπές, να καθορίζονται τα επίπεδα, να ορίζονται οι ειδικότητες...

8.3.6 Συνδυασμός Επιτήρησης-Κανονικοποίησης: η Εξέταση
Η εξέταση συνδυάζει τις τεχνικές της ιεραρχίας που επιτηρεί και εκείνες της κύρωσης που "κανονικοποιεί" '  

πρόκειται για μια "κανονιστική επιστασία", μια επιτήρηση που επιτρέπει τον χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και 
την  τιμωρία  '  τελετή  άσκησης  εξουσίας,  επίδειξη  ισχύος,  ανεύρεση  της  αλήθειας.  Η  εξέταση,  γράφει  ο 
Foucault,  φανερώνει  την καθυπόταξη εκείνων που θεωρούνται  ως αντικείμενα και  την αντικειμενοποίηση 
εκείνων που καθυποτάσσονται. «Στην εξέταση αναφαίνεται περίτρανα η επιπρόσθεση των σχέσεων εξουσίας και  
γνώσης» ' εδώ βρίσκονται μπερδεμένα ένα ολόκληρο πεδίο γνώσης και ένα πρότυπο εξουσίας. Γίνεται λέει ο 
Foucault συχνά λόγος για την ιδεολογία που φέρουν μαζί τους οι επιστήμες του ανθρώπου. «Μήπως όμως η 
ίδια τους η τεχνολογία, το μικρό τούτο λειτουργικό σχήμα, το τόσο πλατιά διαδεδομένο (από την ψυχιατρική ως  
την παιδαγωγική, από την διάγνωση των ασθενειών ως την μίσθωση των εργατικών χεριών), η τόσο οικεία αυτή  
μέθοδος  της  εξέτασης  δεν  ενεργοποιεί  -  στο  εσωτερικό  ενός  και  μόνο  μηχανισμού  -  σχέσεις  εξουσίας  που  
επιτρέπουν την λήψη και τη σύσταση γνώσεων; Η πολιτική περίζωση δεν γίνεται απλά και μόνο στο επίπεδο της  
συνείδησης,  των παραστάσεων και των υποθετικών μας γνώσεων, αλλά στο επίπεδο αυτού που καθιστά μια  
γνώση εφικτή».51

Η  εξέταση  λοιπόν  περιλαμβάνει  έναν  μηχανισμό  που  συνδέει  μια  μορφή  άσκησης  εξουσίας  με  έναν 
ορισμένο τύπο διαμόρφωσης γνώσεων: 

(1) Η εξέταση αναστρέφει την οικονομία της ορατότητας στην άσκηση της εξουσίας . Η παράδοση θέλει την 
εξουσία να είναι αυτό που φαίνεται, διατρανώνεται και που αντλεί την δύναμή του από την ίδια την επίδειξή 
του ' αντίθετα εκείνοι στους οποίους ασκείται μένουν στην αφάνεια. Η πειθαρχική εξουσία αντιθέτως από τη 
μια ασκείται γινόμενη αόρατη, από την άλλη επιβάλλει σε όσους καθυποτάσσει την αρχή μιας αναγκαστικής 
ορατότητας  που  τους  διατηρεί  στην  κατάσταση  υποταγής,  τους  "τακτοποιεί"  και  τους  παγιδεύει  σε  έναν 

50 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 240.
51 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 245.
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μηχανισμό αντικειμενοποίησης. Ο τελετουργικός τύπος της πειθαρχίας δεν είναι η μεγαλόπρεπη, πανηγυρική, 
θριαμβευτική  πομπή,  αλλά  η  στρατιωτική  επιθεώρηση,  η  "παρέλαση".  «Η  εκθαμβωτική  θεατότητα  του 
μονάρχη αντιστρέφεται σε αναπόδραστη ορατότητα των υπηκόων».

(2)  Η  εξέταση,  εισάγει  την  ατομικότητα  σε  ένα  πεδίο  καταγραφής  '  κατασκευάζει  ένα  ολόκληρο 
λεπτομερειακό  αρχείο  που καταρτίζεται  πάνω στο κάθε  σώμα και  στην κάθε  μέρα.  Εκτός  από ένα  πεδίο 
παρατήρησης τα άτομα εγκαθίστανται  ταυτόχρονα σε ένα δίκτυο εγγράφων, εισάγονται σε μια στοίβα από 
ντοκουμέντα που τα εντοπίζουν και τα προσδιορίζουν. Συγκροτείται μια "εξουσία εγγράφων". Προέκυψε από 
εδώ μια  ολόκληρη σειρά  κωδίκων  της  πειθαρχικής  ατομικότητας  που "τυποποιούν":  φυσικός  κώδικας  της 
περιγραφής  του  ατόμου,  ιατρικός  κώδικας  των  συμπτωμάτων  που  παρουσιάζει,  σχολικός  ή  στρατιωτικός 
κώδικας της διαγωγής και των επιδόσεών του. Στα πειθαρχικά έγγραφα όλα αυτά τα στοιχεία συσχετίζονται, τα 
τεκμήρια σωρεύονται και ταξινομούνται, σχηματίζονται κατηγορίες, υπολογίζονται μέσοι όροι, καθορίζονται 
κανόνες. Η εξέταση, χάρη στο σύστημα αυτό γραπτής κατάταξης επιτρέπει την συγκρότηση του ατόμου ως 
αντικειμένου που μπορεί να περιγραφεί και να αναλυθεί, και από την άλλη την συγκρότηση ενός συγκριτικού 
συστήματος  που  επιτρέπει  την  μέτρηση  ολικών  φαινομένων,  την  περιγραφή  ομάδων,  τον  χαρακτηρισμό 
συλλογικών γεγονότων, την αξιολόγηση των εκτροπών των ατόμων μεταξύ τους, την κατανομή τους σε έναν 
"πληθυσμό".

Τεχνικές  μέθοδοι  λοιπόν  σημείωσης,  εγγραφής,  σχηματισμού  φακέλων,  ταξινόμησης  σε  στήλες  και 
πίνακες:  όλα  αυτά,  γράφει  ο  Foucault,  επέτρεψαν  το  «επιστημολογικό  "ξέφραγμα"  των  επιστημών  του 
ανθρώπου». Με την ιστορική εμφάνιση των "κλινικών" επιστημών το άτομο (όχι το είδος) εισάγεται στο πεδίο 
της γνώσης. Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε όλα αυτά τα συστήματα σημειώσεων και καταγραφής, «τους 
μηχανισμούς της εξέτασης, της διαμόρφωσης των πειθαρχικών μέσων και σχηματισμού ενός νέου είδους εξουσίας  
πάνω στα σώματα. Για τη γέννηση των επιστημών του ανθρώπου, πρέπει ίσως να ερευνήσουμε τα άδοξα εκείνα  
αρχεία,  όπου  εκπονήθηκε  το  σύγχρονο  σύστημα  καταναγκασμών  πάνω  στα  σώματα,  τις  χειρονομίες,  τις  
συμπεριφορές».52

(3)  "Η εξέταση,  μαζί  με  όλες  τις  τεχνικές  της  καταγραφής,  μετατρέπει  κάθε άτομο σε  "περίπτωση":  μια 
περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο γνώσης και συνάμα λαβή για μιαν εξουσία. Η περίπτωση δεν είναι πλέον 
ένα σύνολο περιστάσεων που χαρακτηρίζουν μια πράξη ' είναι το άτομο όπως μπορεί κανείς να το μετρήσει και 
συγκρίνει,  είναι  αυτό που πρέπει  να  μορφωθεί  ή  αναμορφωθεί,  να  ταξινομηθεί,  να συμμορφωθεί  με  τους 
κανόνες, να αποκλειστεί κλπ... Με την πειθαρχία, η πολιτική λειτουργία της γραπτής αφήγησης αλλάζει: το 
άτομο  πλέον  δεν  αποτελεί  μνημείο  για  μελλοντική  μνήμη  αλλά  ένα  ντοκουμέντο  για  ενδεχόμενη 
χρησιμοποίηση.

8.4 ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Τα  πειθαρχικά  συστήματα  επομένως  προσδιορίζουν  τη  στιγμή  όπου  συντελείται  μια  "αναστροφή  του 

πολιτικού  άξονα  της  εξατομίκευσης".  Σε  προηγούμενες  κοινωνίες,  όσο  περισσότερο  είναι  κανείς  κάτοχος 
ισχύος  ή  προνομίων,  τόσο  περισσότερο  ξεχωρίζει  εκεί  ως  άτομο,  με  τελετουργίες,  λόγους,  εικονιστικές 
παραστάσεις:  το  "όνομα"  και  η  γενεαλογία,  η  εκτέλεση  άθλων,  οι  τελετές,  τα  μνημεία  ή  οι  δωρεές,  η 
πολυτέλεια  και  τα υπερβολικά έξοδα, οι  πολλαπλοί δεσμοί  υποταγής και  κυριαρχίας,  όλα αυτά αποτελούν 
ισάριθμες διαδικασίες μιας "ανιούσας" εξατομίκευσης. Αντίθετα, σε ένα πειθαρχικό καθεστώς η εξατομίκευση 
είναι "κατιούσα": όσο η εξουσία γίνεται πιο ανώνυμη και πιο λειτουργική, τόσο εκείνοι πάνω στους οποίους 
ασκείται τείνουν να εξατομικεύονται εντονότερα ' με την επιτήρηση, την παρατήρηση, με συγκριτικά μέτρα και 
αποκλίσεις που αναφέρονται στον κανόνα. Το κανονικό αντικατέστησε το προγονικό στοιχείο, και η μέτρηση 
την  κοινωνική  θέση,  υποκαθιστώντας  έτσι  την  ατομικότητα  του  "αξιομνημόνευτου"  ανθρώπου  με  την 
ατομικότητα του "υπολογίσιμου" ανθρώπου. 

«Λέγεται συχνά, γράφει ο Foucault, πως το πρότυπο μιας κοινωνίας που συστατικά της στοιχεία είναι άτομα,  
έχει παρθεί από τους αφηρημένους νομικούς τύπους του Συμβολαίου και της Ανταλλαγής. Η εμπορική κοινωνία  
παριστάνεται  ως  μια  συμβατική  ένωση  μεμονωμένων  νομικών  προσώπων.  Ίσως.  [...]  Δεν  πρέπει  όμως  να  
ξεχνάμε πως, την ίδια εποχή υπήρξε μια ορισμένη τεχνική για την πραγματική σύσταση των ατόμων σε αντίστοιχα  

52 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 252.
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στοιχεία μιας εξουσίας και μιας γνώσης. Το άτομο είναι, χωρίς αμφιβολία, η πλασματική στοιχειώδης μονάδα  
μιας "ιδεολογικής" παράστασης της κοινωνίας ' είναι όμως και μια πραγματικότητα κατασκευασμένη από την  
ειδική εκείνη τεχνολογία της εξουσίας που λέγεται "πειθαρχία". Καιρός πια να πάψουμε να περιγράφουμε πάντα  
τα  αποτελέσματα  της  εξουσίας  με  αρνητικούς  όρους:  η  εξουσία  "αποκλείει",  "καταστέλλει",  "απωθεί",  
"λογοκρίνει", "βασίζεται σε αφαιρέσεις", "συγκαλύπτει". "αποκρύπτει". Στην πραγματικότητα η εξουσία παράγει:  
παράγει κάτι το πραγματικό ' παράγει τομείς αντικειμένων και τελετουργίες αλήθειας. Το άτομο και η γνώση που  
μπορεί να αποκομίσει κανείς γι' αυτό οφείλονται και τα δύο σ' αυτή την παραγωγή».53 

8.5 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η αστική τάξη έγινε τον 18ο αιώνα η κυρίαρχη τάξη διαμέσου της καθιέρωσης ενός νομικού πλαισίου 

τυπικά εξισωτικού και παγίωσε τη θέση της με την οργάνωση ενός καθεστώτος κοινοβουλευτικού. Όμως, λέει 
ο  Foucault,  η γενίκευση των πειθαρχικών συστημάτων αποτέλεσε την άλλη, ζοφερή όψη των διαδικασιών 
αυτών:  «Η  γενική  νομική  μορφή  που  διασφάλιζε  ένα  σύστημα  δικαιωμάτων  καταρχήν  ισωτικών  είχε  σαν  
υπόβαθρο  τους  καθημερινούς  και  φυσικούς  μικρομηχανισμούς,  καθώς  και  όλα  εκείνα  τα  συστήματα  
μικροεξουσίας, τα ανισωτικά και ασύμμετρα στην ουσία, που είναι οι πειθαρχικές μέθοδοι. Και αν τυπικά το  
αντιπροσωπευτικό  καθεστώς  επιτρέπει  στη  βούληση  όλων  να  διαμορφώνει  [...]  τη  θεμελιακή  αρχή  της  
κυριαρχίας, τα πειθαρχικά συστήματα εξασφαλίζουν, στη βάση, την υποταγή των δυνάμεων και των σωμάτων. Η  
πραγματική και  σωματική  πειθαρχία  αποτέλεσε  το υπόστρωμα κάθε  τυπικής  και  νομικής ελευθερίας.  [...]  Ο 
"Διαφωτισμός" που ανακάλυψε τις ελευθερίες, εφεύρε και τις πειθαρχίες».54

Φαινομενικά, οι πειθαρχίες μοιάζουν να προεκτείνουν ως το απειροελάχιστο επίπεδο των μεμονωμένων 
υπάρξεων  τις  γενικές  μορφές  που  προσδιορίζονται  από  το  δίκαιο,  ή  ακόμη  παρουσιάζονται  ως  τρόποι 
μαθητείας για την ένταξη των ατόμων σ' αυτές τις γενικές απαιτήσεις. Αποτελούν λοιπόν ένα “υπο-δίκαιο”; Ο 
Foucault απαντά αρνητικά: τα πειθαρχικά συστήματα θα πρέπει μάλλον να θεωρηθούν ως ένα είδος “αντι-
δικαίου” ' ρόλος τους είναι να παρεμβάλλουν ανυπέρβλητες ασυμμετρίες και να αποκλείουν τις αμοιβαιότητες. 
Η πειθαρχία δημιουργεί ανάμεσα στα άτομα έναν δεσμό που είναι μια σχέση καταναγκασμών διαφορετική από 
τη  συμβατική  υποχρέωση.  Επιπλέον,  ενώ  τα  νομικά  συστήματα  προσδιορίζουν  τα  υποκείμενα  δικαίου 
σύμφωνα  με  παγκόσμιους  κανόνες,  τα  πειθαρχικά  συστήματα  χαρακτηρίζουν,  ταξινομούν,  εξειδικεύουν, 
κατανέμουν, κατατάσσουν ιεραρχικά και στη χειρότερη περίπτωση αποκλείουν και αχρηστεύουν ' στο χώρο 
όπου ασκούν τον έλεγχό τους προχωρούν ουσιαστικά σε μιαν αναστολή του δικαίου. 

«Ακόμα και αν το παγκόσμιο σύστημα δικαίου της σύγχρονης κοινωνίας φαίνεται να θεσπίζει συγκεκριμένα  
όρια στην άσκηση των εξουσιών, ο παντού διαδομένος πανοπτισμός κινητοποιεί - αντίθετα προς το δίκαιο - έναν  
τεράστιο και ταυτόχρονα μικροσκοπικό μηχανισμό που στηρίζει, ενισχύει, πολλαπλασιάζει την ασυμμετρία των  
εξουσιών  και  κάνει  άχρηστα τα  όρια  που  του  έχουν  χαράξει.  Οι  χαμηλόβαθμες  πειθαρχίες,  οι  καθημερινοί  
πανοπτισμοί, μπορεί ίσως να βρίσκονται σε πολύ κατώτερο επίπεδο από τους μεγάλους μηχανισμούς και τους  
μεγάλους πολιτικούς αγώνες ' όμως στη γενεαλογία της σύγχρονης κοινωνίας, με την ταξική κυριαρχία που τη  
διαπερνά, υπήρξαν το πολιτικό αντίστοιχο των νομικών κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους ανακατανεμόταν η  
εξουσία».55

8.6 “ΚΑΘΕΙΡΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”
Οι πειθαρχικές τεχνικές, της εξουσίας ωστόσο, δεν περιορίζονταν μόνο στις δικαστικές ποινές και στην 

ποινική κάθειρξη, αλλά υφίσταντο σε μια «ολόκληρη σειρά ιδρυμάτων, πολύ πέρα από τα σύνορα του ποινικού  
δικαίου».56 Αυτή  τη  σειρά  ιδρυμάτων  και  οργανώσεων  οι  οποίες  εφαρμόζουν  πειθαρχικές  τεχνικές 
ομαλοποίησης, ο Foucault την ονομάζει «καθειρκτικό δίκτυο». Σ’ αυτό το δίκτυο ανήκουν ιδρύματα ποινικού 
χαρακτήρα όπως ορισμένα πτωχοκομεία, αποικίες για άστεγα παιδιά και ανηλίκους, ή ακόμη φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, σύνδεσμοι ηθικής βελτίωσης και διάφοροι οργανισμοί αρωγής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε νομικές μορφές τιμωρίας και σε άλλες, πιο λεπτολόγες μορφές σωφρονισμού: το 

53 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 256.
54 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 291.
55 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 292-293.
56 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 395.
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δίκτυο αυτό «”φυσικοποιεί” τη νόμιμη εξουσία του κολασμού, ακριβώς όπως “νομιμοποιεί” την τεχνική εξουσία  
του πειθαναγκασμού».57

Η διάχυση των πειθαρχικών τεχνολογιών και ο σχηματισμός του καθειρκτικού δικτύου συνέβαλαν στο να 
εξαπλωθεί μια ομαλοποιητική εξουσία σε όλο το κοινωνικό σώμα. Εγγενές χαρακτηριστικό αυτής της μορφής 
εξουσίας ήταν κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις γνώσης, κυρίως η κρίση και η εξέταση, οι οποίες επέφεραν μια 
αντικειμενοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αποτέλεσαν το αναγκαίο έδαφος για την ανάδυση των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Το καθειρκτικό δίκτυο «αποτελεί,  λέει ο  Foucault, ένα από τα πλαίσια αυτής της  
εξουσίας-γνώσης που κατέστησε δυνατή τη δημιουργία των επιστημών του ανθρώπου. Ο προσιτός στη γνώση  
άνθρωπος (ψυχή, ατομικότητα, συνείδηση,  συμπεριφορά,  δεν έχει  εδώ καμία σημασία)  είναι  το αποτέλεσμα-
αντικείμενο αυτής της αναλυτικής περίζωσης, αυτής της κυριαρχίας-παρατήρησης».58

Τα  νοσοκομεία,  τα  σχολεία,  τα  εργαστήρια,  χάρη  στην  πειθαρχία  έγιναν  "συσκευές"  όπου  ο  κάθε 
μηχανισμός αντικειμενοποίησης μπορεί να έχει την αξία ενός οργάνου καθυπόταξης, και όπου κάθε επαύξηση 
εξουσίας οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων. Με βάση αυτό το δεσμό ανάμεσα στα διάφορα τεχνολογικά 
συστήματα, έγινε δυνατό να διαμορφωθούν, μέσα στο πειθαρχικό πεδίο, η κλινική ιατρική, η ψυχιατρική, η 
παιδική ψυχολογία, η ψυχοπαιδαγωγική, η ορθολογική οργάνωση της εργασίας. Επομένως διαπιστώνουμε εδώ 
μια  διπλή  διαδικασία:  «επιστημολογική  ελευθέρωση  με  αφετηρία  μια  εκλέπτυνση  των  σχέσεων  εξουσίας  '  
πολλαπλασιασμό των ενεργειών της εξουσίας χάρη στην απόκτηση και τη συσσώρευση νέων γνώσεων».59 

Η  ανάκριση  στάθηκε  το  πρωτόγονο,  ίσως,  αλλά  θεμελιακό  στοιχείο  για  τη  σύσταση  των  εμπειρικών 
επιστημών ' υπήρξε η «νομικο-πολιτική μήτρα της εμπειρικής γνώσης». 

«Η μεγάλη εμπειρική γνώση που αναφέρεται  σε όλα τα πράγματα του κόσμου και που τα εγγράφει  στην  
κανονική διάταξη ενός ατελεύτητου λόγου - ο οποίος διαπιστώνει, περιγράφει και αποδείχνει τα "γεγονότα" [...]  
έχει αναμφίβολα το πρακτικό πρότυπό του στην Ιερά Εξέταση [...] Ωστόσο, το ρόλο που η πολιτικο-νομική αυτή  
ανάκριση, η διοικητική και ποινική, η θρησκευτική και κοσμική έπαιξε για τις φυσικές επιστήμες, η πειθαρχική  
ανάλυση  τον  έπαιξε  για  τις  επιστήμες  του  ανθρώπου.  Οι  επιστήμες  αυτές,  που  ο  "ανθρωπισμός"  μας  τις  
εγκωμιάζει  πάνω  από  έναν  αιώνα  τώρα,  έχουν  ως  τεχνικό  πρότυπο  την  εξονυχιστική  και  σατανική  
ερευνητικότητα των πειθαρχικών συστημάτων και των ανιχνεύσεών τους. Τα συστήματα αυτά υπήρξαν ίσως για  
την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την παιδαγωγική, την εγκληματολογία, και για τόσες άλλες παράδοξες γνώσεις,  
ό,τι  η  τρομαχτική ανακριτική εξουσία  υπήρξε  για  την ήρεμη γνώση των ζώων,  των φυτών ή  της  γης.  Άλλη  
εξουσία, άλλη γνώση».60 

Η  εξέταση  φαίνεται  να  έχει  υποστεί  έναν  θεωρητικό  εξαγνισμό,  εντασσόμενη  σε  επιστήμες  όπως  η 
ψυχιατρική και η ψυχολογία ' τη βλέπουμε με την μορφή ψυχολογικών τεστ, συνδιαλέξεων, ερωτηματολογίων, 
γνωματεύσεων, να διορθώνει φαινομενικά τους μηχανισμούς της πειθαρχίας: η σχολική ψυχολογία έρχεται να 
απαλύνει τις σκληρότητες του σχολείου, η ψυχιατρική συνδιάλεξη επιδιώκει να διορθώσει τα αποτελέσματα 
της εργασιακής πειθαρχίας... «Δεν πρέπει όμως να γελιόμαστε,  λέει ο  Foucault: οι τεχνικές αυτές δεν κάνουν  
τίποτα άλλο παρά να παραπέμπουν τα άτομα από τη μια πειθαρχική βαθμίδα στην άλλη, και αναπαράγουν, σε  
συμπυκνωμένη  ή  τυποποιημένη  μορφή  το  σχήμα  εξουσία-γνώση  που  είναι  το  ιδιαίτερο  γνώρισμα  κάθε  
πειθαρχίας».61

8.7 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Σε μια συνέντευξή του ο Foucault μιλά για το Επιτήρηση και Τιμωρία: σκοπός ήταν να αποκαλυφθεί «ένα 

ολόκληρο σύστημα σκέψης», ένα ορθολογικό σχήμα το οποίο υπόκειται σε μια αντίληψη ότι η φυλακή είναι το 
αποτελεσματικότερο και “λογικότερο” μέσο για να τιμωρηθεί το έγκλημα. 

Μου φαινόταν, λεει ο  Foucault, πως θέτοντας όπως συνηθίζεται να γίνεται, τη μεταρρύθμιση έναντι της 
επανάστασης, αυτό δεν μας προμήθευε με τα μέσα ώστε να φανταστούμε τι θα ήταν αυτό το οποίο θα έφερνε 
έναν αληθινό, βαθύ και ριζοσπαστικό μετασχηματισμό. Όταν δηλαδή ετίθετο το πρόβλημα της αναθεώρησης 
του ποινικού συστήματος, οι μεταρρυθμιστές πολύ συχνά δεχόντουσαν, έμμεσα, ή και άμεσα, το σύστημα της 

57 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 403.
58 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 406.
59 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 294.
60 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 295-296.
61 Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, σελ. 296.
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ορθολογικότητας το οποίο είχε οριστικοποιηθεί πολύ καιρό πριν ‘ το ζήτημα ήταν να μάθουμε ποιοι θεσμοί και 
πρακτικές θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν τα σχέδια.... 

Αυτό λοιπόν το οποίο έπρεπε να γίνει, εάν θέλουμε να μετασχηματιστεί αυτό το σύστημα, ήταν να έρθουν 
στην  επιφάνεια,  να  υποδειχθούν  οι  προϋποθέσεις  στη  σκέψη  που  γίνονται  αποδεκτές  αξιωματικά.  «Δεν 
υποστηρίζω ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να απορριφθούν‘ αλλά πιστεύω πως όταν κάποιος εμπλέκεται σε ένα  
πρόγραμμα μετασχηματισμού και αναμόρφωσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει όχι μόνο τι είναι οι θεσμοί και  
ποια τα πραγματικά τους αποτελέσματα, αλλά επίσης ποιος τύπος σκέψης τους στηρίζει. Ποια στοιχεία αυτού του  
συστήματος ορθολογικότητας μπορούν να γίνουν ακόμη δεκτά; Ποιο είναι το τμήμα, από την άλλη, το οποίο,  
αντιθέτως, πρέπει να παραμεριστεί, εγκαταλειφθεί ή να τροποποιηθεί κλπ.;».62

8.7.1 Ομάδα Αντιπληροφόρησης για τις Φυλακές (G.I.P.) 
Δίνουμε έμφαση συχνά στον φόβο των εγκληματιών: επισείουμε την απειλή του τερατώδους, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ενισχύεται η ιδεολογία του καλού και του κακού. Σε τι είδους ενέργειες έχει νόημα να προβούμε 
σε σχέση με τις φυλακές;

Τοπικές καλά συγχρονισμένες δράσεις μπορούν να είναι άκρως αποτελεσματικές υποστηρίζει ο Foucault. 
Οι ενέργειες της G.I.P., 63 δεν στόχευαν σε πολύ επιμέρους αιτήματα για την καθημερινή ζωή των κρατούμενων 
- επιδίωκαν να θέσουν ρητά υπό ερώτηση τον ίδιο τον διαχωρισμό, κοινωνικό και ηθικό, μεταξύ “αθώου” και 
“ενόχου”. Αυτός ο σκοπός εν τούτοις για να είναι κάτι παραπάνω από φιλοσοφική θέση ή ‘ανθρωπιστική’  
επιθυμία έπρεπε, μακριά από μια ενασχόληση με την “ψυχή” και τον “άνθρωπο” πίσω από την καταδίκη, να 
επιδιωχθεί στο πεδίο των πρακτικών δράσεων και σε σχέση με συγκεκριμένες ιδιαίτερες συνθήκες. Ο στόχος 
παραμένει η απαλοιφή της βαθιάς διαίρεσης αθωότητας και ενοχής.64 

Επιθυμούμε έλεγε ο Foucault να αλλάξουμε αυτή την ιδεολογία η οποία βιώνεται μέσω αυτών των πυκνών 
θεσμικών στρωμάτων όπου έχει επενδυθεί, κρυσταλλωθεί και αναπαραχθεί. Ο ‘ανθρωπισμός’ βασίστηκε σε μια 
επιθυμία να αλλάξει το ιδεολογικό σύστημα χωρίς να μεταβληθούν οι θεσμοί ‘ οι μεταρρυθμιστές απο την 
πλευρά  τους  επιθυμούν  να  αλλάξουν  το  θεσμό  χωρίς  να  αγγίξουν  το  ιδεολογικό  σύστημα.  Αντιθέτως:  η 
επαναστατική πράξη προσδιορίζεται ως η «ταυτόχρονη αναστάτωση (agitation) της συνείδησης και των θεσμών» 
‘  αυτό συνεπάγεται  πως οφείλουμε να προσβάλλουμε τις  σχέσεις  εξουσίας διαμέσου των εννοιών και των 
θεσμών που λειτουργούν ως τα εργαλεία τους, ως οπλισμός και ως θωράκιση.65

Το ποινικό σύστημα είναι η μορφή εκείνη όπου η εξουσία εμφανίζεται με τον πλέον ωμό τρόπο, «η πιο  
φρενιασμένη, κυνική, αρχαϊκή και εν τέλει παιδαριώδης» μορφή εξουσίας λεει ο Foucault, μια τυραννία χωρίς 
μέτρο και απογυμνωμένη, όπου θέλει όμως συνάμα να δικαιολογείται ως “ηθική εξουσία”. Δίνοντας το λόγο 
στους ίδιους τους φυλακισμένους η ομάδα αντι-πληροφόρησης (G.I.P.) θα ανακάλυπτε πως «οι ίδιοι είχαν μια  

62 What is Called “Punishing”? Συνέντευξη με τον F. Ringelheim, 1983. Δημοσιεύθηκε στο University of Brussels Review το 1984. 
(Στο M.  Foucault:  Essential  Works  1954-1984,  vol.3  Power,  J.D.  Faubion  [ed.],  Penguin  Books  2002).  Ελληνική  μετάφραση: 
Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου: Η Έννοια της Τιμωρίας –Μια Συνέντευξη του M. Foucault, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1990, σελ. 30-31. Με 
αφορμή το ζήτημα της φυλακής ο Foucault διαχωρίζει ορισμένες διαστάσεις γενικότερα της “ανάλυσης των θεσμών” που προτείνει:  
Το  πρώτο  επίπεδο  αφορά  αυτό  που  ονομάζουμε  “ορθολογικότητα”  ή  “τέλος”.  Το  δεύτερο  επίπεδο  αφορά  τα  πραγματικά  
αποτελέσματα που παράγονται. Συχνά τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στους στόχους. Τότε είτε αναθεωρείται ο θεσμός είτε 
χρησιμοποιούνται αυτά τα μη προβλεπόμενα αποτελέσματα σε κάποια άλλη κατεύθυνση: αυτό, τρίτον, μπορεί να ονομαστεί “χρήση”. 
Τέταρτο επίπεδο ανάλυσης: οι στρατηγικές σχέσεις.

63 Βλπ. αναλυτικά για την ομάδα GIP στο: Μισέλ Φουκώ: Ο μεγάλος εγκλεισμός -  Το πείραμα της ομάδας πληροφόρησης για τις  
φυλακές, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, “Για τον σωφρονιστικό εγκλεισμό” (“A propos de l’enfermement pénitentiaire”, συζήτηση 
με τους A. Krywain και F. Ringelheim, στο Dits et écrits 1954-1988, τομ. ΙΙ: 1970-1975, σ. 435-445), “Φυλακές και εξεγέρσεις στις 
φυλακές” (“Gefangnisse und Gefangnisrevolten” συζήτηση με τον B. Morawe, στο Dits et écrits 1954-1988, τομ. ΙΙ: 1970-1975, σ. 
425-432), “ Ο μεγάλος εγκλεισμός” (“Die grosse Einsperrung” συζήτηση με τον N. Meienberg, 1972, στο Dits et écrits 1954-1988, 
τομ. ΙΙ:  1970-1975, σ. 296-306), “Η φυλακή όπως τη βλέπει ένας γάλλος φιλόσοφος” (“Il carcere visto da un filosofo francese” 
συζήτηση με τον F. Scianna, 1975, στο Dits et écrits 1954-1988, τομ. ΙΙ: 1970-1975, σ. 725-731), “Συνέντευξη του Μισέλ Φουκώ” 
(“Interview de Michel Foucault” συζήτηση με τον C.  Baker, Απρίλιος 1984, στο Dits et écrits 1954-1988, τομ.  IV: 1980-1988,  σ. 
688-696).

64 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. 227.

65 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. 228.
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θεωρία  για  τις  φυλακές  για  τη  δικαιοσύνη  για  το  ποινικό  σύστημα»,  ένα  είδος  «αντί-λόγου»  ενάντια  στην 
εξουσία. 

Εάν επιτύχω λεει ο  Foucault την εργασία μου πάνω στη γνώση της ιστορίας αυτό θα έχει πραγματικά 
αποτελέσματα στο παρόν μας. «Ελπίδα μου είναι τα βιβλία μου να γίνουν αληθή αφότου έχουν γραφτεί- όχι πριν.  
[...] Σε δύο φυλακές, οι κρατούμενοι στα κελιά τους διάβασαν το βιβλίο μου. Το φώναξαν το κείμενο σε άλλους  
κατάδικους. Το ξέρω είναι εξεζητημένο να το λες, αλλά αυτό αποτελεί την απόδειξη μιας αλήθειας – μια πολιτική  
και παρούσα αλήθεια- η οποία ξεκίνησε έπειτα, αφότου το βιβλίο γράφτηκε. Ελπίζω ότι η αλήθεια των βιβλίων  
μου βρίσκεται στο μέλλον».66

8.7.2 Ποινικοί Κατάδικοι και Προλεταριακά Κινήματα
Ο  Foucault επισκέφθηκε τις φυλακές  Attica το 1972. Σε συνέντευξη που θα δώσει καιρό αργότερα, θα 

χαρακτηρίσει την εν λόγω φυλακή ως μια γιγαντιαία μηχανή, «μηχανισμό κυκλικής εξόντωσης»: η κοινωνία 
απομονώνει και οδηγεί στη φυλακή παραβάτες ‘ στο εσωτερικό της οι κατάδικοι θα συνθλιβούν ‘ έπειτα θα  
“ελευθερωθούν”, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο επιβίωσαν στη φυλακή διασφαλίζει και την επιστροφή τους 
πάλι  σ’  αυτήν.  «Η  Attica είναι  ένα  είδος  υπερφυούς  στομάχου,  ένας  νεφρός  ο  οποίος  καταβροχθίζει,  
καταστρέφει,  διαλύει  και έπειτα αποβάλει,  και ο οποίος κατατρώγει προκειμένου να εξοντώσει  ό,τι  έχει  ήδη  
εξοντώσει».67

Το διττό παιχνίδι των κάγκελων: εκείνα που διαχωρίζουν το χώρο της φυλακής από τον έξω κόσμο, και  
εκείνα που μέσα της απομονώνουν τους κατάδικους μεταξύ τους ‘ «ένα τρομακτικό κλουβί για άγρια ζώα. Και  
εκεί βρίσκεται όλη η υποκρισία της φυλακής» ‘ ο αποκλεισμός διπλασιάζεται, αναπαράγεται στο εσωτερικό της. 
«Σε εμάς δώσατε το σήμα πως πρόκειται για άγρια κτήνη ‘ εμείς μεταβιβάζουμε το σήμα με τη σειρά μας προς  
αυτούς. [...] Ο μόνος τρόπος για τους έγκλειστους να δραπετεύσουν από αυτό το σύστημα εκπαίδευσης είναι μέσω  
συλλογικής δράσης, πολιτικής οργάνωσης, εξέγερσης».68

Η συνήθης αντιμετώπιση από τις  πολιτικές  οργανώσεις είναι  γνωστή: το πρόβλημα των φυλακών “δεν 
αποτελεί  μέρος  της  προλεταριακής  σύγκρουσης”:  πρώτον,  οι  παρυφές  της  κατώτερης  τάξης,  σε  μόνιμη 
αντιπαράθεση με τον νόμο και την αστυνομία, είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός εργοστασίων, η αντίσταση 
τους στο σύστημα δεν εκφράζεται οργανωμένα με τα μέσα της εργατικής τάξης, απεργίες κλπ. Δεύτερον, συχνά 
η μπουρζουαζία χρησιμοποιεί  τον πληθυσμό αυτό ενάντια  στους  εργάτες.  Τρίτος  λόγος  για τον οποίο δεν 
έρχονται σε επαφή τα δύο αυτά στρώματα, είναι η διαπότιση του προλεταριάτου με αξίες, γύρω κυρίως από την 
ηθικότητα και την νομιμότητα, οι οποίες ανήκουν στην αστική τάξη.69 

Εν τούτοις,  υπογραμμίζει ο  Foucault μιλώντας για την  G.I.P., βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι 
μάχες στα εργοστάσια συνδέονται περισσότερο πια με εκείνες εκτός εργοστασίων, και η γενική ιδεολογική 
πάλη αναγνωρίζεται καθαρότερα ως μέρος εσωτερικό της πολιτικής πάλης. Αμβλύνεται λοιπόν η απομόνωση 
του “περιθωρίου” της κατώτερης τάξης ‘ «η επανένταξή του στο εσωτερικό των πολιτικών συγκρούσεων είναι ο  
πρωταρχικός σκοπός της ομάδας». 

Ήδη από τον 19ο αιώνα, πολλά εργατικά κινήματα, προκειμένου να αμυνθούν ενάντια στην αστυνομική 
καταστολή, και για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους απηύθυναν πως πρόκειται για “εγκληματίες”, 

66 “Truth is in the Future”, published in Three Penny Review vol.1 no.1 1980. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 
1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 301.

67 “On Attica”,  published in  Telos 19 1974.  Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S.  Lotringer, 
editions Semiotext(e) 1996, σελ. 114. Η «μηχανή της μηχανής», η εξάλειψη σε δεύτερο βαθμό, διάδρομος στον οποίο ποτέ κανείς δεν 
αναφέρεται είναι ο “corridor E”, η ψυχιατρική πτέρυγα... 

68 “On Attica”,  published in  Telos 19 1974.  Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S.  Lotringer, 
editions Semiotext(e) 1996, σελ. 116.

69 Ο διαχωρισμός μέσα στους κόλπους των κινημάτων ενάντια στις φυλακές, μεταξύ “εγκληματιών κοινού ποινικού δικαίου” και  
“πολιτικών κρατουμένων” σύμφωνα με τον Foucault αποτελεί «ένα είδος πολιτικού λάθους». Οι μαοϊκοί γρήγορα αντιλήφθηκαν πως 
τελικά η εξαθλίωση των κατάδικων του κοινού νόμου που λαμβάνει χώρα στη φυλακή αποτελεί μέρος ίδιου συστήματος πολιτικής  
εξόντωσης του οποίου θύματα ήταν  και  οι  ίδιοι  (“On Attica”,  Foucault Live, σελ.  118-119).  Η ψυχολογική ή εξατομικευμένη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών,  λεει  αλλού ο  Foucault «αποκρύβει  τον βαθιά πολιτικό χαρακτήρα τόσο της  κοινωνικής  
αποβολής αυτών των ανθρώπων, όσο της επίθεσης εκείνων εναντίον της κοινωνίας. Όλη αυτή η σύγκρουση είναι πιστεύω πολιτική» 
(“On Attica”, Foucault Live, σελ. 121). “Crime is a ‘coup d’état from below’ (Les Misérables)”.
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πληρωμένους “δολοφόνους”, κλέφτες, αλκοολικούς κ.ά., οδηγήθηκαν στο να υιοθετήσουν εν τέλει την αστική 
διάκριση “αρετής και φαυλότητας”, αναπαρήγαγαν ένα είδος ηθικού πουριτανισμού ο οποίος προέκυπτε τελικά 
ως όρος επιβίωσης αλλά και ως χρήσιμο εργαλείο στην πάλη τους.70 

«Αυτό το είδος ηθικής αδιαλλαξίας εν τέλει παρέμεινε μαζί τους ως μέρος της προλεταριακής καθημερινής  
ιδεολογίας».71

Στο σχολιαστικό του υπόμνημα για την υπόθεση δύο κρατούμενων οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Δεκέμβριο 
του 1971, ο Foucault υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρο το ποινικό σύστημα στρέφεται προς τον 
θάνατο και κυβερνάται τελικά από αυτόν. «Η φυλακή δεν είναι μια εναλλακτική στον θάνατο: φέρει τον θάνατο  
μέσα της». Ο θεσμός της φυλακής δεν “εφαρμόζει” τον νόμο, στην πραγματικότητα τον αναστέλλει: ένα πεδίο  
εχθροπραξιών, εκβιασμών, απειλών και αυθαιρεσίας. «Ενάντια στη βία των δεσμοφυλάκων οι καταδικασμένοι  
δεν έχουν τίποτα άλλο παρά τα σώματά τους ως μέσο για να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους και τίποτα άλλο να  
διαφυλάξουν από τα ίδια τους τα σώματα. Είναι η ζωή ή ο θάνατος αυτό γύρω από το οποίο περιστρέφεται η  
φυλακή, και όχι η “αναμόρφωση”. [...] Η φυλακή είναι μια μηχανή θανάτου».72

8.7.3 Φυλακή, μια Ιατρο-Δικαστική Επικράτεια 
Η  φυλακή-  επινόηση  μιας  ολόκληρης  τεχνικής  επιτήρησης,  ελέγχου  κλπ.-  αποτελεί  εργαλείο  για  την 

στρατολόγηση εγκληματιών τονίζει ο  Foucault: «αυτός είναι ο σκοπός που υπηρετεί. Για δύο αιώνες λέγεται  
πως η φυλακή αποτυγχάνει επειδή παράγει παραβάτες του νόμου. Θα έλεγα μάλλον, ότι επιτυγχάνει επειδή αυτό  
είναι  ό,τι  απαιτείται  από αυτήν».  Η ‘εγκληματολογική  ψυχολογία’  και  ψυχιατρική  «ρισκάρουν να  είναι  το  
μεγάλο άλλοθι πίσω από το οποίο το ίδιο σύστημα θα μεταρρυθμιστεί. Δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μια  
σοβαρή  εναλλακτική  στο  καθεστώς  της  φυλακής,  για  τον  απλό  λόγο  ότι  γεννήθηκαν  μαζί  του».  Η  φυλακή 
«αποτελεί ήδη μια ιατρο-δικαστική επικράτεια».73 

Ποιο είναι το κέρδος της κυρίαρχης τάξης από αυτή τη μηχανή; Σύμφωνα με τον Foucault, απομονώνοντας 
ένα μικρό μέρος το οποίο τίθεται υπό επιτήρηση (γνωστοί μέσα και έξω από τα τείχη) αυτό που καταφέρνει  
είναι να σπάσει το συνεχές της λαϊκής παραβατικότητας- ελάσσων καθημερινή παρανομία που προέρχεται από 
τα φτωχά στρώματα. Εκτός από προφανή οικονομικά οφέλη, το πολιτικό όφελος για τη διευθύνουσα τάξη είναι 
πως «όσοι περισσότεροι παράνομοι υπάρχουν τόσο ευκολότερα ο πληθυσμός αποδέχεται πολιτικό έλεγχο». Η 
καταγγελία επομένως της φυλακής αφορά όχι το ‘πόσο ανθρώπινο χαρακτήρα’ έχει,  αλλά την πραγματική 
κοινωνική  της  λειτουργία.  Το  πρόβλημα  είναι  «εάν  θα  παραμείνει  αυτό  το  “περιβάλλον  παρανόμων”  
(delinquent milieu) απομονωμένο από τις λαϊκές μάζες». 

Ο Foucault επιμένει: ο στόχος είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν στην κοινωνία το ποινικό σύστημα 
και ο δικαστικός μηχανισμός. «Μόνο μια φανταστική μυθιστορία», θα πει, «μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε  
ότι οι νόμοι είναι δημιουργημένοι για να γίνονται σεβαστοί», ότι η αστυνομία και οι δικαστικοί προορίζονταν να 
διασφαλίσουν ότι θα γίνονταν σεβαστοί. «Μόνο ένα θεωρητικό αποκύημα φαντασίας μπορεί να μας κάνει να  
πιστέψουμε ότι έχουμε μια και δια παντός συγκατατεθεί στους νόμους της κοινωνίας στην οποία ανήκουμε. Όλοι  
επίσης γνωρίζουν πως οι νόμοι κατασκευάζονται από κάποιους και επιβάλλονται σε άλλους».

70 Θεμελίωση εργατικών σωματείων, απομάκρυνση από στασιαστικές, δημεγερτικές ομάδες και αρνητές του νομικού συστήματος- 
η παρεμπόδιση της παραγωγικής μηχανής έχει να κάνει με πολύ “συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα”... «Popular virtue, good worker,  
good father,  good husband respectful of the legal system […]»: είναι η εικόνα που η μπουρζουαζία  τον 19ο αιώνα σχεδίασε και 
επέβαλλε στο προλεταριάτο προκειμένου να το απομακρύνει από κάθε μορφή βίαιης αναταραχής (“On Attica”, Foucault Live, σελ. 
120).

71 “On Attica”,  published in  Telos 19 1974.  Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S.  Lotringer, 
editions Semiotext(e) 1996, σελ.  118. Υφίστανται  λεει  ο  Foucault σήμερα «αληθινά επαναστατικές  δυνάμεις  αποτελούμενες  από  
εκείνα τα στρώματα τα οποία είναι ελάχιστα ενσωματωμένα στην κοινωνία, τα οποία διαρκώς απορρίπτονται και τα οποία με τη σειρά  
τους απορρίπτουν το αστικό ηθικό (moral) σύστημα. Πώς μπορείς να εργαστείς μαζί τους μέσα στην πολιτική μάχη εάν δεν αποβάλλεις  
τις ηθικές προκαταλήψεις που έχουμε;». Εάν υπολογίσει κανείς τους αρνητές της εργασίας, «εάν λάβει υπόψη του ορισμένες γυναίκες,  
πόρνες, ομοφυλόφιλους, τοξικο-εξαρτημένους κ.ά., υπάρχει ένα δυναμικό επερώτησης της κοινωνίας το οποίο κάποιος δεν έχει δίκαιο,  
νομίζω, να το παραβλέψει στην πολιτική μάχη» (“On Attica”, Foucault Live, σελ. 120).

72 “Pompidou’s Two Deaths”,  Le Nouvel Observateur 12-1972.  Βρίσκεται στο M.  Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3  
Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 418-422. 

73 “From Torture  to  Cellblock”,  conversation  published  in  Le Monde Feb.21  1975.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected  
Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 147.
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Ακόμη  παραπέρα:  η  παρανομία  (illegality)  δεν  αποτελεί  ‘ατύχημα’,  μια  περισσότερο  ή  λιγότερο 
αναπόφευκτη ‘ατέλεια’. «Είναι ένα απολύτως θετικό στοιχείο της κοινωνικής λειτουργίας, του οποίου ο ρόλος  
είναι ανατεθειμένος (allocated) στη γενική στρατηγική της κοινωνίας». Κάθε νομική διάταξη φέρει σημεία όπου 
ο νόμος μπορεί να παραβιασθεί, άλλα όπου μπορεί να αγνοηθεί, άλλα όπου η καταπάτηση δικαιώνεται. 

«Εάν με πιέζατε περαιτέρω, θα έλεγα ότι  ο νόμος δεν είναι  κατασκευασμένος να αποτρέπει οποιαδήποτε  
ιδιαίτερη συμπεριφορά, παρά να διακρίνει ανάμεσα σε τρόπους εύρεσης μέσων υπεκφυγής στο εσωτερικό του  
ίδιου του νόμου».74

8.7.4 Ψυχιατρικοποίηση της Καθημερινής Ζωής
Η  πρακτική  απομόνωσης,  ανάκρισης  και  στιγματισμού  κάποιων  ανθρώπων  ως  “μάγων”,  μια  τεχνική 

εξουσίας που εφαρμόστηκε σε συνθήκες Ιεράς Εξέτασης «επανακάμπτει λεει ο Foucault, μετασχηματισμένη, με  
την ψυχιατρική πρακτική. Όχι γιατί ο τρελός είναι γιος του μάγου, αλλά γιατί ο ψυχίατρος είναι απόγονος του  
ιεροεξεταστή».75

Σύμφωνα με τον Foucault έχουμε εισέλθει σε μια κοινωνία όπου η εξουσία του νόμου «ενσωματώνεται σε  
μια πολύ ευρύτερη εξουσία: σχηματικά, εκείνη του κανόνα». Ο εγκληματίας για παράδειγμα αντιμετωπίζεται ως 
άρρωστος  και  η  καταδίκη  παίρνει  χαρακτηριστικά  “θεραπείας”.  Αυτά  προϋποθέτουν  ωστόσο  και  ένα 
διαφορετικό  σύστημα  επιτήρησης  και  ελέγχου:  «μια  ακατάπαυστη  ορατότητα,  μια  συνεχή  ταξινόμηση  των  
ατόμων,  μια  ιεράρχηση,  [...]  μια  απόφανση  διαγνωστικού  τύπου.  Ο  κανόνας  μετατρέπεται  σε  κριτήριο  
διαχωρισμού των ατόμων». Σε μια τέτοια κοινωνία η ιατρική («κατεξοχήν η επιστήμη του κανονικού και του  
παθολογικού») καθίσταται «βασίλισσα επιστήμη». Αυτό που διαπιστώνει πάντως ο Foucault σε σχέση με την 
πορεία από το Μεσαίωνα και μετά, είναι «όχι μια διαδοχή θρησκεία-ιατρική» αλλά περισσότερο «μια διαδοχή 
δίκαιο-κανόνας».76

Η «ιατρική εξουσία βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνίας της κανονικοποίησης». Η ιατρική «μετατρέπεται σε 
γενική κοινωνική λειτουργία: επενδύει το δίκαιο, τυλίγεται επάνω του, το θέτει σε λειτουργία» ‘ το αποτέλεσμα 
είναι ο σχηματισμός ενός «νομικού-ιατρικού πλέγματος». Αυτό που προσδίδει στην ιατρική τόση ισχύ είναι το 
ότι (σε αντίθεση με την θρησκεία για παράδειγμα) εγγράφεται στον επιστημονικό θεσμό. Η ιατρική μπορεί να 
λειτουργήσει σαφώς ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου, αλλά έχει και άλλους τρόπους λειτουργίας τεχνικού 
και επιστημονικού χαρακτήρα και γι’ αυτό δεν μπορεί να ταυτιστεί με την ψυχιατρική: η τελευταία «λειτουργεί  
χωρίς καμία σχέση με κάποιον τύπο επιστημονικής γνώσης» ‘ επομένως η κριτική δεν τοποθετείται στο ίδιο 
επίπεδο.77

Η αντι-ψυχιατρική «γκρεμίζει την ιατρικοποίηση της τρέλας, στο επίπεδο του θεσμού και της συνείδησης των  
γιατρών». Ωστόσο οι «επιπόλαια αριστερίστικοι λόγοι, λυρικά αντι-ψυχιατρικοί ή σχολαστικά ιστορικοί δεν είναι  
παρά ατελείς τρόποι προσέγγισης αυτής της διάπυρης εστίας»: πώς να αντιμετωπίσουμε την τρέλα; 78 

Είναι  αυταπάτη  να  νομίζουμε  ότι  η  τρέλα  (ή  η  εγκληματικότητα)  μας  μιλούν  από  μια  απόλυτη 
εξωτερικότητα  ‘  τίποτε  δεν  είναι  πιο  εσωτερικό  στην κοινωνία  μας,  στα  φαινόμενα  εξουσίας  της  από τη 
δυστυχία  ενός  τρελού  ή  τη  βία  ενός  εγκληματία.  «Με άλλα λόγια,  βρισκόμαστε  πάντα  στο  εσωτερικό.  Το  
περιθώριο είναι ένας μύθος. Ο λόγος του έξω είναι μια φαντασιοκοπία που δεν παύουμε να ανανεώνουμε».79

74 “From Torture  to  Cellblock”,  conversation  published  in  Le Monde Feb.21  1975.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected  
Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 148.

75 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. 108.

76 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  “Η Κοινωνική Έκταση του Κανόνα”,  στο  Το Μάτι  της Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 109.

77 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  “Η Κοινωνική Έκταση του Κανόνα”,  στο  Το Μάτι  της Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 110.

78 Δεν συμπεριφέρθηκα ποτέ ως προφήτης είχε τονίσει επανειλημμένα ο Foucault σε συνεντεύξεις του: «τα βιβλία μου δεν λένε 
στον κόσμο τι πρέπει να κάνει».Έγραψα λεει ο Foucault για την ιστορία της ψυχιατρικής από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, λέγοντας 
πολύ λίγα πράγματα για τη σημερινή κατάσταση «αλλά οι άνθρωποι το διάβασαν ως μια αντι-ψυχιατρική θέση». Γιατί με θεώρησαν 
τόσοι πολλοί ως “αντι-ψυχίατρο”; «Είναι επειδή δεν έχουν καταφέρει να αποδεχθούν την αληθινή ιστορία των θεσμών τους, κάτι που  
είναι ασφαλώς σημείο που δείχνει ότι η ψυχιατρική είναι ψευδο-επιστήμη». (“The Minimalist Self”, Ethos Autumn 1983. Βρίσκεται στο 
Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 15).
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Η ψυχανάλυση λειτουργεί  «ως ιατρική πρακτική»,  ως θεραπευτική παρέμβαση. «Από αυτή την άποψη,  
αποτελεί  πράγματι  στοιχείο αυτού του δικτύου ιατρικού “ελέγχου” που έχει  αρχίσει  να εγκαθίσταται παντού.  
Παρότι  έπαιξε  ένα  κριτικό  ρόλο,  η  ψυχανάλυση  λειτουργεί  σε  ένα  άλλο  επίπεδο  σε  συνεργασία  με  την  
ψυχιατρική».80

Ο φενακισμός της ψυχιατρικής έγκειται στο ότι «μας κάνει να πιστεύουμε πως η τρέλα, η οδύνη του τρελού  
είναι η αρρώστια», συνεπώς πείθει έτσι πως αυτό που χρειάζεται είναι ένας γιατρός...81

Ο Foucault αναφερόμενος στα άσυλα και στους ψυχίατρους, τονίζει πως οι κραυγές των τρελών μέσα στα 
ιδρύματα αυτά απλά δεν ακούγονται: «...δεν μπορούν πλέον να ακούσουν τίποτα άλλο από το καταληπτό ή μη-
καταληπτό  μέρος  του  λόγου  (discourse).  Η  οιμωγή  έχει  καταστεί  απρόσιτη  σε  αυτούς  ακριβώς  επειδή  η  
εδραιωμένη γνώση και πληροφόρησή τους λειτουργεί ως ένα φίλτρο». Έτσι, «[...]  η φαινομενικά γαλήνια και  
θεωρητική  γνώση  του  ψυχίατρου,  είναι  απολύτως  αναπόσπαστη  από  μια  εξαιρετικά  σχολαστική,  καλυμμένη  
ιεραρχική εξουσία η οποία αναπτύσσεται μέσα στο άσυλο, η οποία είναι το άσυλο».82

Η ‘ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής’ είναι δυνατόν να φέρει στην επιφάνεια υποσυνείδητες όψεις της 
επιθυμίας - η «ψυχιατρικοποίηση (psychiatrization) της καθημερινής ζωής εάν εξεταστεί ενδελεχώς, μπορεί να  
αποκαλύψει το αόρατο χέρι της εξουσίας».83 

Οι διαχωρισμοί μεταξύ “φυσιολογικού”, “παθολογικού” και “αθωότητας” “ενοχής” ενισχύουν ο ένας τον 
άλλον:  όταν μια κρίση δεν μπορεί να διατυπωθεί  με όρους καλού και κακού,  τότε διατυπώνεται με όρους 
φυσιολογικού και παθολογικού ‘ και όταν κρίνεται απαραίτητο να δικαιολογηθεί ο τελευταίος διαχωρισμός 
τότε  αυτό γίνεται  με  όρους  του τι  είναι  καλό ή κακό για  το  άτομο...  «Πρόκειται  για  τη  θεμελιώδη διπλή  
υπόσταση (duality) της δυτικής συνείδησης» λεει ο Foucault. 

Ο  Foucault συμμετείχε σε πολλές συνεδριάσεις της Ομάδας Πληροφόρησης για την Υγεία (Information 
Group for Health, G.I.S.) η οποία δημιουργήθηκε από γιατρούς με βάση το μοντέλο της ομάδας G.I.P. για τις 
φυλακές.  Στις συναντήσεις τα θέματα αφορούσαν την βιομηχανική ιατρική, την υγεία των μεταναστών, τις 
εκτρώσεις, την ιατρική εξουσία.84

8.7.5 Απόρριψη των Ουτοπιών;
Πώς να δράσουμε;  Σύμφωνα με τον  Foucault δεν μπορούμε να νικήσουμε το υπάρχον σύστημα μέσω 

απομονωμένων, μεμονωμένων δράσεων: «πρέπει να συγκρουστούμε σε όλα τα μέτωπα – πανεπιστήμιο, φυλακές,  
πεδίο της ψυχιατρικής – το ένα μετά το άλλο, από τη στιγμή που οι δυνάμεις μας δεν επαρκούν για μια ταυτόχρονη  
επίθεση». Πλήττουμε τα πιο συμπαγή εμπόδια ‘ το σύστημα ραγίζει  σε κάποιο άλλο σημείο ‘ επιμένουμε.  
Φαίνεται πως κερδίζουμε, αλλά έπειτα ο θεσμός επανακατασκευάζεται ‘ πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. 
Είναι μια μακρά μάχη, επαναληπτική και φαινομενικά ασύνδετη. Το σύστημα ωστόσο στο οποίο αντιτίθεται, 
όπως ακριβώς και η εξουσία που ασκείται διαμέσου αυτού, τροφοδοτεί την ενότητά της.85

Τι θα αντικαθιστά τελικά το σύστημα;,  το να φανταστούμε (imagine) ένα άλλο σύστημα σημαίνει  πως 
επεκτείνουμε την συμμετοχή μας στο ήδη υπάρχον σύστημα. Στην Σοβιετική Ένωση πιθανότατα συνέβη κάτι 
τέτοιο: φαινομενικά νέοι θεσμοί θεμελιώθηκαν σε στοιχεία του προηγούμενου συστήματος ‘ κόκκινος στρατός, 
“σοσιαλιστικός  ρεαλισμός”,  παραδοσιακή  οικογενειακή  ηθική...  Η  Ε.Σ.Σ.Δ.  επέστρεψε  στις  σταθερές  της 

79 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  “Η Κοινωνική Έκταση του Κανόνα”,  στο  Το Μάτι  της Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 111. 

80 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  “Η Κοινωνική Έκταση του Κανόνα”,  στο  Το Μάτι  της Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 112.

81 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  “Η Κοινωνική Έκταση του Κανόνα”,  στο  Το Μάτι  της Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 114.

82 “Talk Show”, radio- interview Oct. 3 1975. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S.  Lotringer, 
editions Semiotext(e) 1996, σελ. 138. Η ψυχιατρική ως γενικό εργαλείο υπόταξης και κανονικοποίησης...  (“Talk Show”,  Foucault 
Live, σελ, 140).

83 Revolutionary Action: “Until Now”, Actuel no.14, Nov. 1971. Βρίσκεται στο Language, Counter-Memory, Practice. [ed.] D.F. 
Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 229.

84 “Summoned to Court”, Le Nouvel Observateur 11-1973. Βρίσκεται στο M. Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, 
J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ.423-425.

85 Revolutionary Action: “Until Now”. Actuel no.14, Nov. 1971. Βρίσκεται στο Language, Counter-Memory, Practice. [ed.] D.F. 
Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 230.
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αστικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, και αυτό «πιθανότατα περισσότερο ως αποτέλεσμα των ουτοπικών τάσεων  
παρά από ενδιαφέρον για πραγματικότητες»... 

Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ουτοπικό μοντέλο και θεωρητικές αναλύσεις οι οποίες πάνε πέρα από τη 
σφαίρα  επί  μέρους  εμπειριών  καταπίεσης;  Για  τον  Foucault θα  έπρεπε  ίσως  να  σκεφθούμε  ακριβώς  το 
αντίθετο: απόρριψη της θεωρίας και όλων των μορφών γενικού λόγου (general discourse). «Αυτή η ανάγκη για  
θεωρία  αποτελεί  ακόμη  τμήμα  του  συστήματος  το  οποίο  απορρίπτουμε».  Αυτό  που  θα  έπρεπε  να 
αντιπαραβάλλουμε είναι μάλλον οι πραγματικές εμπειρίες μας παρά η πιθανότητα μιας ουτοπίας. 

Είναι πιθανό, ισχυρίζεται ο Foucault, πως ένα αδρό σχέδιο μιας μελλοντικής κοινωνίας μας παρέχεται από 
τις εμπειρίες που βιώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’60, και σχετίζονταν με τα ναρκωτικά, το σεξ, τις  
κομμούνες,  άλλες  μορφές  συνείδησης  και  διαφορετικές  μορφές  ατομικότητας.  Εάν  ο  ‘επιστημονικός’ 
λεγόμενος σοσιαλισμός αναδύθηκε από τις Ουτοπίες του 19ου αιώνα, ίσως μια πραγματική κοινωνικοποίηση να 
αναδυθεί στον 20ο αιώνα, μέσα από τις εμπειρίες.86

86 Revolutionary Action: “Until Now”. Actuel no.14, Nov. 1971. Βρίσκεται στο Language, Counter-Memory, Practice. [ed.] D.F. 
Bouchard. Cornell University Press, 1977, σελ. 231.
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