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(στ.1) λόγος και αλήθεια (F. Nietzsche)

Η πολεμική του Nietzsche ενάντια στον ιστορικισμό προέκυπτε από τη θεώρηση του τελευταίου 
ως συμπτώματος της παθολογίας της νεωτερικότητας. Η θετικιστική εκδοχή του ιστορικού λόγου 
θεωρεί ο Nietzsche πως είναι στοιχείο της παιδείας του φιλισταίου αστού και λειτουργεί ως 
μηχανισμός ομοιομορφοποίησης και αλλοτρίωσης του συλλογικού σώματος. Η εκλογίκευση της 
ιστορικής δυναμικής και η αναζήτηση γενετικών αιτιακών εξηγήσεων αφαιρεί από το νοητικό 
ορίζοντα των ανθρώπων το υψηλό και το τραγικό και στερεί τη δυνατότητα να αγωνίζονται και να 
οραματίζονται την αυτο-υπέρβαση. Η καθήλωση σε προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν την 
εξελικτική διαδικασία ως νομοτέλεια εγγεγραμμένη στο παρελθόν εγκλωβίζουν την ανθρώπινη 
βούληση στο υπάρχον και οδηγούν στην αέναη δικαίωση του ισχύοντος. Η συνεχής διόγκωση της 
συλλογικής μνήμης καθιστά άχρηστη την αναγκαία και εκτονωτική λειτουργία της ιστορικής λήθης. 
Η ιστορία ως γνώση μετατρέπεται σε τυραννία του πραγματικού πάνω στο δυνατό. Ο παθητικός και 
συντηρητικός αυτός ρόλος επικυρώνεται επιστημολογικά από τη αναγωγή της ιστορικής επιστήμης 
στο επίπεδο της αντικειμενικής και ουδέτερης γνώσης.1 

Το αντικείμενο της έρευνας καθοριζεται από τα συμφέροντα και τις προκαταλήψεις του 
ιστορικού. Για τον Nietzsche η γνώση είναι ένα μέσο άσκησης εξουσίας. Η φιλοσοφία του ορθού 
λόγου δεν αποτελούσε παρά μια μορφή του παράλογου, έναν τρόπο για επιβεβαίωση της αυθεντίας 
και της εξουσίας. Αρνιόταν με αυτόν τον τρόπο τη προτεραιότητα της λογικής έναντι της μυθικής ή 
ποιητικής σκέψης.

Ο Nietzsche αντιπαλεύει την δογματικότητα με την οποία εμφανίζεται εν γένει κάθε εδραιωμένη 
και κυρίαρχη άποψη. Δογματισμός, γι’ αυτόν, σημαίνει επικυριαρχία, επιβολή μιας άποψης στον 
τρόπο ζωής και θέασης του κόσμου άλλων ανθρώπων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποσιώπηση της 
δεδομένης μερικότητας της άποψης (δεν υπάρχει μία μοναδική αληθής άποψη). 

Σαν αντίδραση στην παραδοσιακή μεταφυσική, ο Nietzsche εισάγει την έννοια του 
«προοπτικισμού» ως απόρριψη της έννοιας του πράγματος καθεαυτού, της αντιστοιχιστικής θεωρίας 
της αλήθειας και κατ’ επέκταση της θεμελιοκρατικής αντίληψης για τη γνώση.2 Η φιλοσοφία και οι 
επιστήμες κατασκευάζουν για τον κόσμο εικόνες, για τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι 
αληθείς ή ψευδείς διότι η πραγματικότητα δεν έχει κάποια δομή που να αντιστοιχίζεται με 
οποιαδήποτε από τις εικόνες αυτές. Δεν υπάρχει το πράγμα καθεαυτό πίσω από τη φαινόμενη 

1 F. Nietzsche, Ιστορία και ζωή, εκδ. Γνώση. 
2 Α. Nehamas, Nitzsche: Η ζωή σαν λογοτεχνία, εκδ. Αλεξάνδρεια, (βλπ. σελ.19-26, 71-75, 106-112). 
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πραγματικότητα.3 Ο νιτσεϊκός δε προοπτικισμός δεν αφήνει δυνατότητα ύπαρξης ερμηνείας έξω από 
κάποια οπτική γωνία.4 Αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει είναι μία καθολικά καλύτερη προοπτική.5 Η 
υιοθέτηση και αποδοχή κάποιας προοπτικής εν τέλει συνδέεται με την απόφαση να συμμορφωθούμε 
με ένα σύνολο αξιών, με ένα τρόπο ζωής.

Η αλήθεια για τον Nietzsche δεν ανακαλύπτεται αλλά δημιουργείται, κατασκευάζεται. Ο 
άνθρωπος έχει ανάγκη να πιστεύει ότι ακολουθεί διαδικασίες ανακάλυψης και όχι δημιουργίας. Το 
«ψέμα», η «πλάνη», η αυτοεξαπάτηση αποτελούν συνθήκες απαραίτητες για τη ζωή. Ο Nietzsche 
διδάσκει τη μερικότητα των απόψεων, το ενδεχόμενο του λάθους. Η επιστήμη εμφανίζει τις 
μεθόδους της και τα αντικείμενα μελέτης ως πιο αληθή και πραγματικά από οτιδήποτε άλλο. 
Αποκρύπτει τη μερικότητά της και την αυτοανακύρηξή της ως ανώτερη μορφή κατανόησης του 
κόσμου. Ο Nietzsche αρνείται ότι η ποσοτική και μαθηματική φύση της αποτελεί προνομιακή οδό 
προς την ορθότητα και την αλήθεια. 

Βασική αρχή του Nietzsche στη μάχη του για την αποκάλυψη της  μερικότητας των δήθεν 
απόλυτων οντολογικών υποθέσεων είναι η επερώτηση των κατεστημένων δομών (άρρητες 
παραδοχές και αποκρυσταλλώσεις) και η επανερμηνεία τους. Εργαλείο επανεξέτασης αποτελεί η 
γενεαλογική έρευνα. Ζητούμενο είναι η γνώση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε μια 
αντίληψη και η επανένταξή της στην ιστορική της διάσταση, η εμφάνιση της μερικότητάς της. Η 
γενεαλογία επιτρέπει πολλές εναλλακτικές ιστορικές ανασυγκροτήσεις και δεν καταλήγει ποτέ σε 
μία απόλυτη άποψη. Η επίφαση αντικειμενικότητας καταργείται. Ξεκαθαρίζεται ότι η αιτία 
γέννησης ενός πράγματος είναι άλλο πράγμα από την χρησιμότητά του, την τελική εφαρμογή και 
την κατάταξή του σε ένα σύστημα σκοπών. Γενικά κάθε φαινόμενο του κόσμου δεν είναι κάτι άλλο 
από την επικράτηση μιας δύναμης πάνω σε μια άλλη, έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά της 
κυριαρχίας και της υποταγής. Κυριαρχία και υποταγή, όμως, συνεπάγεται μία νέα ερμηνεία, οπότε η 
προηγούμενη αποσιωπάται και εγκαθιδρύεται η νικήτρια. Η ιστορία των πραγμάτων αποτελείται 
τελικά από τέτοιες αλυσίδες ερμηνειών και εφαρμογών, που διαδέχονται η μία την άλλη 
«συμπτωματικά» ανάλογα με το ποιος κυριαρχεί κάθε φορά. Η γενεαλογική μελέτη6 οδηγεί τελικά 
στο συμπέρασμα ότι το ηθικό ιδεώδες αποτελεί το αρχέτυπο και την πηγή κάθε ιδεώδους. Η ανάγκη 
να μάθουμε τι πρέπει να είναι (ηθική) γέννησε την ανάγκη να μάθουμε τι είναι (ιδεώδες της γνώσης 
και της αλήθειας). 

Η επιστήμη (η οποία θα ήταν πιθανό να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να προβάλει ένα 
εναλλακτικό ιδεώδες ενάντια στην ασκητική ζωή), για τον Nietzsche δεν είναι αντίθετη με το 
ασκητικό ιδανικό, αλλά η πιο πρόσφατη και εξυψωμένη μορφή του. Τώρα, το ασκητικό ιδεώδες 
αντί για μεταφυσικές-θρησκευτικές «λύσεις», προσφέρει στον μέσο άνθρωπο που υποτάσσει, υλικά-
τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Το κομβικό σημείο σε όλα αυτά αποτελεί η υπερεκτίμηση, η 

3 Ο Nietzsche εναντιώνεται στη διάσπαση του γεγονότος σε αιτία και αποτέλεσμα, σε δρων υποκείμενο και τις 
πράξεις του. Το είναι δεν προϋπάρχει, είναι ένα διαρκές γίγνεσθαι που δεν έχει τέλος. Η ζωή, ο κόσμος είναι γεγονότα 
και όχι υποστάσεις και ουσίες. Οι πράξεις είναι αυτές που συνιστούν τον κόσμο, και όχι τα υποκείμενα. Το αντικείμενο 
δεν προϋπάρχει αλλά δημιουργείται από μία ερμηνευτική υπόθεση που «συσσωματώνει» κάποια γεγονότα και τα 
διαχωρίζει από άλλα. Υπάρχουν μόνο σχέσεις και οι διαφορές και όχι τα αντικείμενα τα οποία απλώς απορρέουν.

4 Δεν υπάρχει η «ματιά του Θεού», ένα αρχιμήδειο σημείο που θα έπαιζε το ρόλο ενός γνωσιακού θεμελίου.
5 Ένα «ελεύθερο πνεύμα» πρέπει να επερωτά τις θεμελιακές άρρητες ερμηνείες που δέχεται λόγω συνθηκών και 

εποχής (κοινωνικό- πολιτικό- πολιτιστικό πλαίσιο), γιατί αυτές δεν είναι παρά ακριβώς ερμηνείες. Αυτή η πεποίθηση 
διαχωρίζεται από την σχετικιστική θέση η οποία εκλαμβάνει όλες τις αντιλήψεις ως ισοδύναμες. Αυτή η σχετικιστική 
ισοδυναμία-εξίσωση σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει και ένα (μοναδικό, προνομιακό) σημείο θέασης έξω από τις 
δυνατές προοπτικές, από το οποίο όλες οι προοπτικές εμφανίζονται ως ισοδύναμες.

6 βλπ. επίσης και στην εισαγωγή του: Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, κείμενα των Α. Νεχαμάς, M. Foucault, G. 
Deleuze και G. Lukacs. 
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θεοποίηση της έννοιας της αλήθειας.7 Η επιστήμη αποκρύβει το γεγονός ότι αποτελεί ερμηνεία, άρα 
μια ψευδαίσθηση που προκύπτει από την τυφλή πίστη σε μια αλήθεια “αυτονόητη”, “λογική”, 
“φυσική” ‘ η επιστημονικότητα αναγορεύεται τότε σε απόλυτο κριτή των πάντων.8 

(στ.2) το σύμπλεγμα ‘γνώσης-εξουσίας’ (M. Foucault)

O Michel Foucault πρότεινε έναν ιδιαίτερο τρόπο θεώρησης των περιοχών και τρόπων 
παραγωγής γνώσης αλλά και της ίδιας της παραγόμενης αλήθειας και της επιστημονικής  
αντικειμενικότητας ως «αποτελεσμάτων των θεμελιωδών αλληλο-εμπεριεχόμενων πρακτικών γνώσης-
εξουσίας και των ιστορικών μετασχηματισμών τους». 

Πιο συγκεκριμένα: μελέτησε τις διαδικασίες και τους κανόνες με τους οποίους αναδύθηκαν και 
συγκροτήθηκαν ιστορικά οι «λόγοι» ή οι «σχηματισμοί λόγου» συγκεκριμενα στην περιοχή των 
επιστημών του ανθρώπου.9 Οι «διαδικασίες αποκλεισμού» , οι αρχές της απαγόρευσης, της 
διαίρεσης και της απόρριψης, ορίζουν τι είναι θεμιτό αντικείμενο σκέψης και τι δεν είναι και έτσι 
συμμετέχουν στην οροθέτηση και την κατασκευή των ίδιων των αντικειμένων σκέψης, ορίζουν 
πότε, πού, πώς και γιατί επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να μιλάμε και οροθετούν περιοχές λόγου 
πέρα από τα όρια του θεμιτού. Στο εσωτερικό αυτών των «λόγων» λειτουργούν αρχές 
«σπανιότητας» οι οποίες δημιουργούν την εσωτερική τους συνοχή ‘ αποτελέσματά τους είναι η 
διαμόρφωση σχέσεων αυθεντίας αλλά και η ανάπτυξη απρόσωπων καθεστώτων πειθαρχίας, 
τελετουργικών και κοινοτήτων λόγου. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται, τόσο στο εσωτερικό των 
«σχηματισμών λόγου» όσο και μεταξύ τους, είναι σχέσεις εξουσίας.

Οι ίδιες οι πρακτικές παραγωγής γνώσης επιτελούνται, ως επί το πλείστον, σε 
οροθετημένο πλαίσιο σχηματισμών λόγου, μέσα σε συγκεκριμένα πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά 
«καθεστώτα παραγωγής αλήθειας». Συνιστούν επομένως εξαρχής λίγο ή πολύ ελεγχόμενες και 
«πειθαρχικοποιημένες» πρακτικές. Ο ίδιος ο κόσμος της παραγωγής της επιστημονικής γνώσης είναι 
ένας κόσμος εξουσίας, που διέπεται από ιστορικά διαμορφωμένα σύνορα, από διαιρέσεις, κανόνες, 
απαγορεύσεις, ιεραρχίες και ελέγχους.

Η γνώση δεν μπορεί ποτέ να αναπεμφθεί σε ένα υποκείμενο που βρίσκεται ελεύθερο σε 
σχέση με ένα διάγραμμα εξουσίας, αλλά ούτε και η εξουσία μπορεί να διαχωριστεί από τις δυνάμεις 
της γνώσης που την ενεργοποιούν.

Η γνώση και η εξουσία δεν αποτελούν ασφαλώς ένα και το αυτό πράγμα. Ο Foucault το τονίζει: 
η ερμηνεία που τον ήθελε ως εκείνον ο οποίος ‘ταύτισε’ δήθεν γνώση και εξουσία, με την πρώτη να 

7 βλπ. και Nietzsche: “Περί αλήθειας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια”. Η επιστήμη, λόγω της θρησκευτικής 
αφοσίωσης στην απόλυτη έννοια της αλήθειας, κατασκευάζει έναν άλλο κόσμο από αυτόν της πραγματικής ζωής. 
Αρνείται δηλαδή η επιστήμη την χαοτική, προοπτικού χαρακτήρα φύση του κόσμου. Στην πραγματική ζωή η 
ψευδαίσθηση και το λάθος είναι απαραίτητα υποστηρίζει ο Nietzsche.. 

8 Το πρόβλημα είναι: γιατί έχουμε μια οπτική γωνία πρόσληψης του κόσμου με τις μεθόδους και τις αρχές του 
αριθμητικού υπολογισμού και των γενικών νόμων, της λογικής, της ύπαρξης ουσιών, αιτιών και αποτελεσμάτων, 
μορφής και περιεχομένου κλπ; Η πηγή αυτών των θεμελιακών γνωσιακών και λογικών αρχών δεν είναι θεϊκή ή 
μεταφυσική, είναι η ίδια η αποτελεσματικότητά τους και η χρησιμότητά τους στη ζωή. Οι λογικές αλήθειες με αυτή την 
έννοια έχουν το θεμέλιό τους στη φυσιολογία. Η γνώση επομένως δεν έχει την έννοια μιας αλήθειας ουδέτερης ή 
υπερβατολογικής που αντανακλά την πραγματικότητα ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις μας. Γνώση αποτελεί κάθε τι που 
τίθεται στην υπηρεσία διατήρησης της ζωής ‘ την «αντικειμενικότητα» την αποδίδουμε εμείς αυθαίρετα εκ των 
υστέρων.

9 Ο λόγος είναι στην πραγματικότητα αυτό που φανερώνει το πώς «οι άνθρωποι με την παραγωγή αλήθειας  
κυβερνούν τους εαυτούς τους και τους άλλους». Με τον όρο «αλήθεια» εννοεί ο Foucault την διαμόρφωση περιοχών στις 
οποίες «η εξάσκηση του αληθούς και του ψευδούς μπορεί να καθίσταται έγκυρη» ‘ η ίδια η αλήθεια είναι «ένα 
αποτέλεσμα των κανόνων του λόγου».
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αποτελεί υποτίθεται απλό προκάλυμμα της δεύτερης, είναι παντελώς λανθασμένη: το ζητούμενο 
υπήρξε αντιθέτως να δειχθούν οι «διαφορετικές σχέσεις» που ιστορικά αναπτύχθηκαν μεταξύ των 
δύο. Πώς συγκεκριμένες μορφές εξουσίας ίδιου τύπου, κατέστη δυνατό να επιφέρουν σώματα 
γνώσης τα οποία ήταν εντελώς διαφορετικά και στο αντικείμενό τους όπως και στη δομή τους; 

Η σχέση μεταξύ εξουσίας και γνώσης, η άρθρωση της μιας πάνω στην άλλη πρέπει να τύχει  
ενδελεχούς μελέτης: έχει αποτελέσει στοιχείο της παράδοσης του ανθρωπισμού λεει ο Foucault «το 
να υποθέτει ότι από τη στιγμή που κάποιος κατέχει εξουσία παύει να γνωρίζει. Η εξουσία μετατρέπει  
τους ανθρώπους σε τρελούς, και εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν είναι τυφλοί ‘ μόνον εκείνοι οι οποίοι  
κρατούν τις αποστάσεις τους από την εξουσία, οι οποίοι δεν εμπλέκονται κατά κανέναν τρόπο με την  
τυραννία, κλεισμένοι μέσα στο Καρτεσιανό τους (  ) δωμάτιο, στους στοχασμούς τους, μόνο εκείνοι  
μπορούν να ανακαλύψουν την αλήθεια».10

Η ίδια η άσκηση της εξουσίας δημιουργεί και προξενεί την εμφάνιση νέων αντικειμένων γνώσης 
και  συσσωρεύει  νέες  πληροφορίες.  «Δεν  μπορεί  κανείς  να  καταλάβει  τίποτα  γύρω  από  την  
οικονομική  επιστήμη  εάν  δεν  γνωρίζει  πώς  η  εξουσία  και  η  οικονομική  εξουσία  ασκούνται  στη  
καθημερινή  ζωή.  Η  άσκηση  της  εξουσίας  δημιουργεί  αέναα  γνώση  και,  αντιστρόφως,  η  γνώση  
σταθερά επάγει αποτελέσματα εξουσίας».11 Ο «μοντέρνος ανθρωπισμός» επομένως έχει λάθος όταν 
σχηματίζει αυτή τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ γνώσης και εξουσίας: το ένα είναι ενσωματωμένο 
μέσα στο άλλο. Δεν έχει νόημα να ονειρευόμαστε εκείνη τη στιγμή όπου η γνώση θα πάψει να 
εξαρτάται  από την εξουσία:  «δεν είναι  δυνατόν για  την εξουσία να ασκείται  χωρίς γνώση, είναι  
αδύνατον για την γνώση να μην επιφέρει αποτελέσματα εξουσίας».12 

Με βάση τις θέσεις του Foucault, μπορούμε, μέσα στο λόγο του συγγραφέα και των συγχρόνων 
του, να αναζητήσουμε την «τάξη του λόγου» και τη «θέληση αλήθειας της εποχής» και τον τρόπο που 
ο ίδιος συμμορφώνεται ή αντιστέκεται, τη διαδικασία δηλαδή συγκρότησής του. Συγκροτείται ένα 
ερευνητικό πεδίο το οποίο ορίζεται όχι μόνο από ό,τι λέγεται, αλλά και από ό,τι δεν λέγεται, από 
όλους δηλαδή τους δυνατούς λόγους που θα μπορούσαν να εκφέρονται στην εποχή και για όλα τα 
δυνατά αντικείμενα αναφοράς, που περιστέλλονται δημιουργώντας έτσι φαινόμενα ακρωτηριασμού 
του λόγου και έκλειψης της πραγματικότητας. Οι μηχανισμοί, μέσα από τους οποίους οι θεσμοί 
διοχετεύουν τους ελέγχους, τις απαγορεύσεις και τις νομιμοποιήσεις τους, από τη ρητή απαγόρευση, 
τη λογοκρισία, την ιδεολογική και αισθητική κριτική έως το γούστο του κοινού και τις απαιτήσεις 
των εκδοτών, μπορούν να εξεταστούν στην πολιτική και κοινωνική ιστορία τους και στο επίπεδο 
του ίδιου του λόγου.

«Υποθέτω, γράφει ο Foucault, ότι σε κάθε κοινωνία η παραγωγή του λόγου ελέγχεται, επιλέγεται,  
οργανώνεται, και αναδιανέμεται ταυτόχρονα, από ένα ορισμένο αριθμό διαδικασιών που έχουν σαν  
ρόλο να αποτρέψουν τις εξουσίες και τους κινδύνους, να κυριαρχήσουν πάνω στο τυχαίο, να  
αποφύγουν τη βαριά, τη τρομερή υλικότητα». Υφίστανται λοιπόν διαδικασίες αποκλεισμού, με πιο 
κοινή το απαγορευμένο. «Οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στην αγόρευση, που φαινομενικά δεν 
είναι παρά ασήμαντη, αποκαλύπτουν πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, την σχέση της με την επιθυμία  
και την εξουσία. (…) η αγόρευση- η ψυχανάλυση μας το έχει ήδη δείξει- δεν είναι απλά αυτό που  
εκδηλώνει (ή καλύπτει) την επιθυμία, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αντικείμενο της επιθυμίας ‘ (…) η  

10 M.Foucault,  “Prison Talk”,  interview, στο Power/  Knowledge Selected Interviews and Other Writings,  editor: 
C.Gordon, The Harvester Press 1980.

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

12 «“Ελευθερώστε την επιστημονική έρευνα από τις απαιτήσεις του μονοπωλιακού καπιταλισμού”: μπορεί να είναι  
ένα καλό σλόγκαν, αλλά δεν θα είναι ποτέ κάτι περισσότερο από σλόγκαν»... 
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αγόρευση δεν είναι απλά εκείνο που μεταφράζει τους αγώνες ή τα συστήματα κυριαρχίας, αλλά αυτό  
για το οποίο και μέσω του οποίου αγωνίζεται κανείς, η εξουσία που ζητά να ιδιοποιηθεί».13 

Άλλη αρχή αποκλεισμού αποτελεί μια διάκριση και μια απόρριψη που βρίσκονται πίσω από την 
αντίθεση λογικής και τρέλας. Ένα τρίτο σύστημα αποκλεισμού αποτελεί η αντίθεση του αληθινού 
στο ψεύτικο: μέσα στο επίπεδο μιας πρότασης, στο εσωτερικό της αγόρευσης αποδεικνύεται πως η 
διάκριση ανάμεσα σε αληθινό και ψεύτικο δεν είναι ούτε αυθαίρετη, ούτε μετατρέψιμη, ούτε 
θεσμική, ούτε βίαιη. Όμως σε μια άλλη κλίμακα μπορούμε να διερωτηθούμε: ποια είναι διαρκώς, 
μέσα στην αγόρευσή μας, η ουσία της ‘βούλησης αλήθειας’, ή ποιος είναι ο τύπος της διάκρισης που 
διέπει τη βούληση γνώσης; Θα δούμε τότε να σχηματίζεται ιστορικά μία διάκριση: στους Έλληνες 
ποιητές του 6ου αι. η αληθινή (κυρίαρχη) αγόρευση, αυτή που προκαλούσε δέος και τον το σεβασμό, 
ήταν αυτή που μπορούσε να διεξαχθεί σύμφωνα με την αρμόζουσα τελετουργία και από αυτόν που 
είχε το δικαίωμα. Έναν αιώνα αργότερα όμως, η ύψιστη αλήθεια δεν βρίσκεται πια μέσα σε ό,τι 
«ήταν» η αγόρευση ή μέσα σ’ αυτό που «δημιουργούσε» αλλά σε ό,τι «αποφαινόταν». «Έτσι ήρθε 
μια μέρα όπου η αλήθεια μετατοπίστηκε από την τελετουργική, αποτελεσματική και ορθή πράξη της  
απόφανσης, προς αυτό το ίδιο το αποφαινόμενο, προς το νόημά του, τη μορφή του, το αντικείμενό του,  
τη σχέση του με το σημείο αναφοράς του!».14 Αυτή η ιστορική διάκριση έδωσε τη γενική της μορφή 
στη δική μας βούληση γνώσης. Οι μεγάλες μεταλλάξεις της επιστήμης μπορούν να εξηγηθούν και 
σαν εμφάνιση νέων μορφών βούλησης αλήθειας. Αυτή η βούληση αλήθειας βασίζεται -όπως και τα 
άλλα συστήματα αποκλεισμού- σε ένα θεσμικό υπόβαθρο, και «τείνει να ασκήσει πάνω στις  
υπόλοιπες αγορεύσεις ένα είδος πίεσης και εξουσίας καταναγκασμού». 

Ο όρος ‘ιδεολογία’ βρίσκεται συνήθως σε δυνητική αντίθεση με αυτό που λογίζεται σαν 
αλήθεια. Το πρόβλημα για τον Foucault «δεν είναι να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα σε αυτό που μέσα σε ένα λόγο εμπίπτει στην κατηγορία της επιστημονικότητας ή της 
αλήθειας και σε εκείνο που υπάγεται σε κάποια άλλη κατηγορία, αλλά να δούμε ιστορικά πώς 
παράγονται αποτελέσματα αλήθειας μέσα σε λόγους που από μόνοι τους δεν είναι ούτε αληθείς ούτε 
ψευδείς».15

 Η αλήθεια δεν βρίσκεται έξω από την εξουσία ούτε της λείπει η εξουσία. «…[η αλήθεια] δεν  
είναι  αμοιβή των ελεύθερων πνευμάτων, παιδί της προστατευμένης μοναξιάς ή προνόμιο εκείνων που  
κατάφεραν να απελευθερωθούν. Η αλήθεια είναι ένα στοιχείο αυτού του κόσμου: παράγεται  
αποκλειστικά χάρη σε πολλαπλές μορφές καταναγκασμού. Και παράγει κανονικά αποτελέσματα  
εξουσίας. Κάθε κοινωνία έχει το καθεστώς αλήθειας της, τη «γενική πολιτική» της της αλήθειας:  
δηλαδή τους τύπους λόγου τους οποίους δέχεται και τους κάνει να λειτουργούν σαν αληθείς ‘ τους  
μηχανισμούς και τις βαθμίδες που επιτρέπουν σε κάποιον να ξεχωρίσει τις αληθείς από τις ψευδείς  
αποφάνσεις, τα μέσα με τα οποία καθοσιώνονται ‘ τις τεχνικές και τις μεθόδους που αποδίδουν αξία  
στην απόκτηση της αλήθειας ‘ τη θέση (status) εκείνων που είναι επιφορτισμένοι να λένε τι πρέπει να  
θεωρείται αληθές».16 Στις δικές μας κοινωνίες η «πολιτική οικονομία» της αλήθειας χαρακτηρίζεται 
από τα εξής γνωρίσματα: επικεντρώνεται στη μορφή του επιστημονικού λόγου και στους θεσμούς 
που τον παράγουν ‘ υπόκειται σε συνεχή οικονομική και πολιτική παρακίνηση ‘ είναι το αντικείμενο 
μιας τεράστιας διάδοσης και ανάλωσης (κυκλοφορία μέσω μηχανισμών εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης) ‘ παράγεται και μεταβιβάζεται κάτω από τον κυρίαρχο (αν όχι αποκλειστικό) 
έλεγχο λίγων μεγάλων πολιτικών και οικονομικών μηχανισμών (πανεπιστήμιο, στρατός, γραφή, 

13 Η τάξη του λόγου, σελ.7-8.
14 Η τάξη του λόγου, σελ.12.
15 Η τάξη του λόγου, σελ. 20-21.
16 “Αλήθεια και εξουσία”, στο Εξουσία, γνώση και ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 34.
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μέσα μαζικής ενημέρωσης) ‘ είναι , τέλος, το θέμα μια μεγάλης πολιτικής διαμάχης και κοινωνικής 
αντιπαράθεσης (“ιδεολογικοί αγώνες”).17

Υφίσταται, λοιπόν, μια μάχη “για την αλήθεια” ή “γύρω από την αλήθεια”. Με τον όρο 
“αλήθεια” επομένως δεν εννοείται το σύνολο των αληθειών που ανακαλύπτονται και γίνονται 
αποδεκτές, αλλά το σύνολο των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους χωρίζεται το αληθές από το 
ψευδές και αποδίδονται ειδικά αποτελέσματα εξουσίας στο αληθές. Δεν πρόκειται για μια μάχη 
«υπέρ της αλήθειας», αλλά μια μάχη σχετικά με τη θέση (status) της αλήθειας και τον οικονομικό 
και πολιτικό ρόλο που παίζει.

Η «αλήθεια» για τον Foucault πρέπει να νοηθεί επομένως σαν ένα σύστημα διευθετημένων 
τρόπων ενέργειας για την παραγωγή, ρύθμιση, διανομή, κυκλοφορία και λειτουργία των 
αποφάνσεων. Η «αλήθεια» συνδέεται με μια κυκλική σχέση με συστήματα εξουσίας που την 
παράγουν και την υποστηρίζουν, και με αποτελέσματα εξουσίας τα οποία παράγει και επεκτείνει. 

Ένας κλάδος γνώσης δεν είναι το σύνολο όλων των αληθινών αποφθεγμάτων πάνω σε κάτι. 
Κάθε κλάδος γνώσης δημιουργείται «τόσο από αλήθειες όσο και από λάθη ΄ λάθη που δεν αποτελούν  
υπολείμματα ή ξένα σώματα, μα που έχουν θετικές λειτουργίες, μια ιστορική αποτελεσματικότητα, ένα  
ρόλο συχνά αδιαχώριστο από το ρόλο των αληθειών».18 «Μέσα στα όριά του αναγνωρίζει αληθινές  
και ψεύτικες προτάσεις αλλά αποπέμπει έξω από τα περιθώριά του μιαν ολόκληρη τερατολογία της  
γνώσης». Στον έξω από την επιστήμη χώρο, ενδεχόμενα «δεν υπάρχουν λάθη με τη στενή έννοια του  
όρου, γιατί το λάθος δε μπορεί να γεννηθεί και να γίνει αποδεκτό παρά μόνο στο εσωτερικό μιας  
πρακτικής ‘ αντίθετα, πλανιούνται τέρατα που η μορφή τους αλλάζει παράλληλα με την ιστορία της  
γνώσης».19 

Όλα αυτά σημαίνουν τελικά πως μια πρόταση, πριν καν μπορέσει να κριθεί σαν αληθινή ή 
ψεύτικη πρέπει να βρίσκεται «μέσα στο αληθινό».20 Δεν μπορεί τελικά να βρεθεί κάποιος μέσα στο 
αληθινό, παρά «μόνο εάν υπακούει στους νόμους μιας αστυνόμευσης του συλλογισμού, που πρέπει να  
ασκεί σε κάθε του αγόρευση».21 Συμπερασματικά, ο κλάδος γνώσης δεν αποτελεί παρά μια αρχή 
ελέγχου της παραγωγής του λόγου.

Στην ανάλυση του Foucault για τη γνώση η έννοια της «ασυνέχειας» υπήρξε θεμελιώδης. «Πώς 
γίνεται και σε ορισμένες στιγμές και σε ορισμένες τάξεις γνώσης (orders of knowledge) υπάρχουν  
αυτές οι ξαφνικές απογειώσεις, αυτές οι επιταχύνσεις της εξέλιξης, αυτοί οι μετασχηματισμοί που δεν  
ανταποκρίνονται στην ήρεμη, συνεχιστική εικόνα που γίνεται δεκτή συνήθως;»22 Για τον Foucault, 
αυτή η έκταση και η ταχύτητα είναι σημάδι ενός άλλου πράγματος: «μιας τροποποίησης στους  
κανόνες σχηματισμού των αποφάνσεων που γίνονται δεκτές ως επιστημονικά αληθείς». Δεν πρόκειται 

17 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 35. Δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε 
τον  διανοούμενο  φορέα  καθολικών  αξιών,  αντιθέτως:  είναι  ένα  πρόσωπο  που  κατέχει  μια  ειδική  θέση  που  είναι 
συνδεδεμένη με τον τρόπο λειτουργίας ενός μηχανισμού αλήθειας. Είναι απαραίτητο λεει ο Foucault να σκεφτούμε τα 
πολιτικά προβλήματα των διανοούμενων, όχι με όρους επιστήμης και ιδεολογίας αλλά με όρους αλήθειας και εξουσίας. 
Το  ζητούμενο  δεν  είναι  η  κριτική  των  “ιδεολογικών  περιεχομένων”  της  επιστήμης,  αλλά  είναι  ουσιαστικά  η  
«συγκρότηση μιας νέας πολιτικής της αλήθειας».

18 Η τάξη του λόγου, σελ.23.
19 Η τάξη του λόγου, σελ.25.
20 Παράδειγμα: οι βιολόγοι του 19ου αιώνα δεν μπόρεσαν να δουν την αλήθεια σε αυτά που έλεγε ο Mendel γιατί ο 

τελευταίος μιλούσε για αντικείμενα, χρησιμοποιούσε μεθόδους, κινιόταν σε έναν θεωρητικό ορίζοντα ολότελα ξένο στη 
βιολογία της εποχής του. Ένα νέο αντικείμενο χρειαζόταν άλλες προσλαμβάνουσες, άλλα εργαλεία αντίληψης, νέες  
θεωρητικές βάσεις. Ο Mendel λοιπόν εξέφραζε μιαν αλήθεια, αλλά δεν βρισκόταν «μέσα στο αληθινό της αγόρευσης της  
βιολογίας» της εποχής του.

21 Η τάξη του λόγου, σελ.26.
22 “Αλήθεια και εξουσία”, στο Εξουσία, Γνώση και Ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ.14.
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δηλαδή για μια αλλαγή περιεχομένου (αναίρεση λαθών ή αποκατάσταση αληθειών) ούτε για αλλαγή 
θεωρητικής μορφής (ανανέωση του Παραδείγματος). «Πρόκειται για το ερώτημα: τι είναι αυτό που  
καθοδηγεί τις αποφάνσεις;» Είναι το πρόβλημα του «καθεστώτος, της πολιτικής της επιστημονικής  
απόφανσης». Το θέμα δεν είναι να μάθουμε ποια εξωτερική εξουσία επιβάλλεται στην επιστήμη, 
όσο «ποια αποτελέσματα εξουσίας κυκλοφορούν ανάμεσα στις επιστημονικές αποφάνσεις, τι συνιστά  
το εσωτερικό τους καθεστώς εξουσίας, και πώς και γιατί υφίσταται σε ορισμένες στιγμές μια συνολική  
τροποποίηση αυτό το καθεστώς».23

Το έργο Οι Λέξεις και τα Πράγματα καλύπτει τρεις ιστορικές περιόδους: Αναγέννηση, κλασική 
εποχή και σύγχρονη εποχή, όπου η καθεμιά τους αντιπροσωπεύει την ύπαρξη μιας εντελώς 
διαφορετικής δομής σκέψης ή "επιστημοσύνης" ή “Επιστήμης” (episteme). 

Ο όρος ‘Επιστήμη’ αναφέρεται «στο σύνολο των σχέσεων που μπορούν, σε μια δεδομένη εποχή,  
να ενώσουν τις πρακτικές του λόγου που επιτρέπουν επιστημολογικές μορφές, επιστήμες, ενδεχομένως  
δε τυποποιημένα συστήματα [...]». 

‘Επιστήμη’ είναι το «ιστορικό a priori, το οποίο σε μια δεδομένη περίοδο οριοθετεί μέσα στην  
ολότητα της εμπειρίας ένα γνωστικό πεδίο, ορίζει τον τρόπο ύπαρξης των αντικειμένων που  
εμφανίζονται μέσα στο πεδίο αυτό, εφοδιάζει την καθημερινή αντίληψη του ανθρώπου με θεωρητικές  
ικανότητες και προσδιορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να λάβει χώρα και να συντηρηθεί ένας  
λόγος για τα πράγματα ο οποίος αναγνωρίζεται ως αληθής».24

Στην κλασική εποχή ζητούμενο ήταν να δομηθεί μια καθολική μέθοδος ανάλυσης που θα 
επιτύγχανε μια ταξινόμηση των απεικονίσεων και των σημείων με τη μορφή ενός πίνακα διαφορών, 
διατεταγμένου με βάση τους βαθμούς πολυπλοκότητας και ο οποίος θα αντικατόπτριζε την τάξη των 
πραγμάτων στον κόσμο. Πυρήνας αυτής της αναλυτικής μεθόδου, της διάταξης των πραγμάτων σε 
πίνακα ήταν “το σύστημα των σημείων”: τα σημεία αποτελούσαν «εργαλεία ανάλυσης, σημάδια της  
ταυτότητας και της διαφοράς, αρχές τακτοποίησης, κλειδιά για μια ταξινόμηση».25 Η κατάταξη αυτή 
των πραγμάτων σε πίνακα με βάση το σύστημα των σημείων «συγκροτεί όλες τις εμπειρικές γνώσεις  
ως γνώσεις της ταυτοποίησης και της διαφοράς».26 

Εξετάζοντας την κλασική Επιστήμη, ο Foucault μελετά τους λόγους της Γενικής Γραμματικής, 
της Φυσικής Ιστορίας και της επιστήμης του Πλούτου.27 Στο κλασικό πλαίσιο, ο τρόπος ύπαρξης της 
γλώσσας, της φύσης και του πλούτου ορίζεται με βάση την αναπαράσταση - η γλώσσα ως 
παράσταση λέξεων, η φύση ως παράσταση όντων και ο πλούτος ως παράσταση αναγκών. Το τέλος 
της κλασικής Επιστήμης συμπίπτει με την «χειραφέτηση της γλώσσας, του έμβιου και της ανάγκης  
από την αναπαράσταση»28 ' η αναπαράσταση θα πάψει δηλαδή να παρέχει τα θεμέλια της γνώσης. 
Μέσα στην κλασική σκέψη, το άτομο για το οποίο υπήρχε η αναπαράσταση, αυτός ο οποίος 
δημιουργούσε τον πίνακα δεν είχε θέση μέσα σε αυτό τον πίνακα ' δεν υπήρχε χώρος για τον 
άνθρωπο ως αντικείμενο γνώσης, «δεν υπήρχε επιστημολογική συνείδηση του ανθρώπου ως  
τέτοιου».29 Επομένως δεν υφίστατο επί της ουσίας δυνατότητα να υπάρξει μια "επιστήμη του 
ανθρώπου". Με την διάλυση της κλασικής Επιστήμης, και μόνο τότε, μπόρεσε ο άνθρωπος να 
καταλάβει την θέση του υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης.

Η σύγχρονη λοιπόν Επιστήμη εννοιολογείται από τον Foucault ως μια ενότητα η οποία ορίζεται 
από τρεις διαστάσεις: (1) τις μαθηματικές και φυσικές επιστήμες, (2) τον φιλοσοφικό στοχασμό, και 

23 “Αλήθεια και εξουσία” σελ. 15.
24 Michel Foucault, Οι Λέξεις και τα Πράγματα, Γνώση.
25 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 98.
26 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 98.
27 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, κεφ. IV, V, VI.
28 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 296.
29 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 424-5.
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(3) τις επιστήμες της γλώσσας, της ζωής και της παραγωγής. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα των 
"ανθρωπιστικών επιστημών" γενικά, και της κοινωνιολογίας ειδικότερα, αποτελούν αναγκαία 
συνέπεια της θέσης τους σε αυτό το επιστημολογικό τρίεδρο.30 Λόγω των τριών διαστάσεων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να εφαρμόζουν μια μαθηματική 
τυποποίηση, μεθόδους και έννοιες προερχόμενες από την γλωσσολογία, την βιολογία ή τα 
οικονομικά, και επιπλέον να ασχολούνται με εμπειρικές εκδηλώσεις εκείνου του τρόπου ύπαρξης 
του ανθρώπου ο οποίος συνιστά αντικείμενο του φιλοσοφικού στοχασμού. Οι αβεβαιότητες που 
συνδέονται με τη διαμόρφωση γνώσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες δεν οφείλονται σε κάποια 
"ανωριμότητα": «αυτή η ίδια τους η θέση τις καταδικάζει σε μια ουσιώδη αστάθεια. Πράγμα που  
εξηγεί τη δυσκολία των "επιστημών του ανθρώπου", την προσωρινότητά τους, την αβεβαιότητά τους  
ως επιστημών, την επικίνδυνη οικειότητά τους με τη φιλοσοφία, το άσχημα καθορισμένο στήριγμά  
τους σε άλλους τομείς γνώσης, τον πάντα δευτερεύοντα και παράγωγο χαρακτήρα τους ' αλλά η  
αξίωσή τους για καθολικότητα δεν είναι, όπως συχνά λέγεται, η άκρα πυκνότητα του αντικειμένου  
τους ' δεν είναι η μεταφυσική καταστατική θέση ή η ανεξάλειπτη υπέρβαση αυτού του ανθρώπου, για  
τον οποίο μιλούν, αλλά μάλλον η περιπλοκότητα της επιστημολογικής διαμόρφωσης όπου βρίσκονται  
τοποθετημένες, η σταθερή σχέση τους με τις τρεις διαστάσεις που τους δίνει ο χώρος τους».31

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

Ο Foucault θα εντοπίσει στην πορεία του χρόνου μια σημαντική μεταστροφή: η έμφαση σε 
διαδικασίες προσπελάσιμες από τη συνείδηση (λειτουργία, σύγκρουση, σημασία) έχει εκτοπιστεί 
από αναλύσεις που δίνουν έμφαση σε δομές οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυνείδητες ή 
μη προσπελάσιμες από τη συνείδηση (νόρμα, κανόνας, σύστημα).32 Ωστόσο ανεξάρτητα από τη 
μεταβολή αυτή, οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούνται από την 
αναπαράσταση. Το αντικείμενο ανάλυσής τους, ο άνθρωπος που δημιουργεί αναπαραστάσεις, είναι 
επιπλέον και η συνθήκη ύπαρξής τους. Οι ανθρωπιστικές δηλαδή επιστήμες, σε αντίθεση με τις 
εμπειρικές, δεν ασχολούνται απευθείας με τη ζωή, την εργασία ή τη γλώσσα του ανθρώπου, με αυτό 
που ο άνθρωπος είναι από τη φύση του, αλλά με τις αναπαραστάσεις μέσα από τις οποίες και με τις 
οποίες αυτός ζει.

Για τον Foucault λοιπόν οι ανθρωπιστικές επιστήμες χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη 
επιστημολογική συγκρότηση από την οποία και αντλούν την θετικότητά τους ως μορφές γνώσης ' 
αυτό όμως δεν τις καθιστά επιστήμες. Εάν ένα επιστημολογικό σχήμα περικλείει χαρακτηριστικά 
αντικειμενικότητας και συστηματικότητας, τότε αυτό μπορεί να ορισθεί ως επιστήμη ' εάν τα 
κριτήρια αυτά λείπουν, όπως συμβαίνει με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τότε μπορούμε να πούμε 

30 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, κεφ. X. 
31 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 477.
32 Ο γαλλικός όρος norms μπορεί να μεταφραστεί και ως “γνώμονες”.
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μόνο ότι υπάρχει μια “θετική συγκρότηση γνώσης”. Οι ανθρωπιστικές λοιπόν «δεν είναι καν 
επιστήμες. [...] καλούν και δέχονται τη μετάθεση μοντέλων που δανείζονται από τις επιστήμες. [...] Με  
το όνομα άνθρωπος ο δυτικός πολιτισμός συγκρότησε ένα ον που, με ένα και μοναδικό παιχνίδι  
λόγων, οφείλει να είναι θετικός τομέας της γνώσης και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο επιστήμης».33

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

(στ.3) Σχηματισμοί λόγου, αποφάνσεις, αρχεία (M. Foucault)

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

Τους νόμους σχηματισμού, τις κανονικότητες και τους τρόπους οργάνωσης της σκέψης οι οποίοι 
υποβαστάζουν συγκεκριμένα μορφώματα γνώσης, επιδίωξε όπως είδαμε να φέρει στην επιφάνεια η 
αρχαιολογική ανάλυση των συνθηκών διαμόρφωσης των ανθρωπιστικών επιστημών ‘ οι κανόνες 
αυτοί  διαφεύγουν της  συνείδησης του επιστήμονα,  εντούτοις  ασφαλώς είναι  θεμελιώδεις  για  τη 
συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.

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

To L’archeologie du savoir (H Αρχαιολογία της Γνώσης),34 παρουσιάζει δύο διακριτούς τρόπους 
με τους οποίους μπορεί κάποιος να δομήσει μια “ιστορία της σκέψης”: του πρώτου τρόπου γίνεται 
χρήση σε αναλύσεις οι οποίες διατηρούν «την κυριαρχία του υποκειμένου και τις δίδυμες φιγούρες  
της ανθρωπολογίας και του ανθρωπισμού».35 Εδώ η ιστορία της σκέψης παρουσιάζεται ως έργο μιας 
κυρίαρχης ανθρώπινης συνείδησης, και χαρακτηρίζεται από μια αδιάλειπτη συνέχεια. Ο Foucault 
θα υποστηρίξει έναν δεύτερο, εντελώς διαφορετικό τρόπο: το κυρίαρχο υποκείμενο αποκεντρώνεται 
και η έμφαση δίνεται στους κανόνες σχηματισμού μέσα από τους οποίους οι ομάδες αποφάνσεων 
αποκτούν  ενότητα  ως  επιστήμη  ή  θεωρία.  Η  οπτική  αυτή  θα  αποκαλύψει  ασυνέχειες,  τομές, 
μεταθέσεις και μετασχηματισμούς.36

Η  «συνέχεια»  μπορεί  να  θεωρηθεί,  ακριβώς  ως  ένα  αποτέλεσμα  μιας  σειράς  κανόνων 
σχηματισμού  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  αποκαλυφθούν.  Έννοιες  που  υποδηλώνουν  συνέχεια  όπως 
“παράδοση”,  “επιρροή”,  “εξέλιξη”  ή  “πνεύμα”  μιας  εποχής‘  κατηγορίες  οι  οποίες  υποδιαιρούν 
ομάδες λόγου σε τύπους, όπως  επιστήμη,  λογοτεχνία,  ιστορία,  μυθιστοριογραφία ‘ τέλος, ενότητες 
όπως αυτή του  βιβλίου και του συνολικού  œuvre, θα πρέπει να παραμεριστούν. Η ανάσχεση της 

33 Οι Λέξεις και τα Πράγματα, εκδ. Γνώση, σελ. 501. 
34 Michel Foucault: Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987.
35 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 24.
36 Στα  κύρια  ζητήματα  που  θέτει  η  αρχαιολογία  των  επιστημών,  ο  Foucault θα  αναφερθεί  αναλυτικά  και 

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

Η  αναστολή  των  συνεχειών  και  των  ενοτήτων  θα  επιτρέψει,  πρώτα  απ’  όλα   να 
εντοπιστεί “το συμβάν της ιστορικής εισβολής της απόφανσης” ‘ δεύτερον, θα αποκαλύψει ότι το 
συμβάν αυτό «δεν ανάγεται σε παράγοντες σύνθεσης που είναι καθαρά ψυχολογικοί (η πρόθεση του  
συγγραφέα,  η  μορφή  του  πνεύματός  του,  η  αυστηρότητα  της  σκέψης  του,  τα  θέματα  που  τον  
κατατρύχουν, το σχέδιο που διαπερνά την ύπαρξή του και της προσδίδει σημασία) [...]» - αντιθέτως, 
θα  επιτρέψει  να  γίνουν  αντιληπτές  άλλες  μορφές  κανονικότητας  ή  σχέσεων  ανάμεσα  σε 
«αποφάνσεις και σε ομάδες αποφάνσεων και σε συμβάντα ολωσδιόλου διαφορετικής τάξης (τεχνικής,  
οικονομικής,  κοινωνικής,  πολιτικής)».37 Τρίτον  τέλος,  μια  τέτοια  περιγραφή  του  λόγου  θα  μας 
επιτρέψει, ανεξάρτητα από την παραδοσιακή ταξινόμηση να εντοπίσουμε άλλες μορφές ενότητας.

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

Ο  Foucault εν τούτοις υποστηρίζει πως η ενότητα δεν παράγεται από ένα κοινό αντικείμενο, 
από ένα ανάλογο ύφος, από κοινές έννοιες ή ταυτόσημες θεωρητικές επιλογές - παράγεται από την 
παρουσία μιας “συστηματικής διασποράς στοιχείων”. Εάν δηλαδή, διαπιστώσουμε ότι ανάμεσα σε 
κάποια  αντικείμενα,  τύπους  αποφάνσεων,  έννοιες  και  θεματικές  επιλογές  υπάρχει  μια  τάξη, 
ορισμένες συσχετίσεις, «θέσεις μέσα σε έναν κοινό χώρο, μια αμοιβαία λειτουργία» και αντίστοιχοι 
μετασχηματισμοί, τότε έχουμε εντοπίσει μια κανονικότητα, ένα «σύστημα διασποράς» και έχουμε 
αναγνωρίσει έναν «σχηματισμό λόγου». Το σύστημα των κανόνων και σχέσεων που διέπουν τον 
σχηματισμό ενός λόγου και των στοιχείων του («αντικείμενα, αποφάνσεις, έννοιες και θεωρητικές  
δυνατότητες  επιλογής»)  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  περιορισμών  που  πηγάζουν  από  τη 
συνείδηση ή τις σκέψεις ενός κυρίαρχου υποκειμένου, ούτε αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 
που απορρέουν από θεσμούς, κοινωνικές ή οικονομικές σχέσεις. Τα συστήματα σχηματισμού του 
λόγου  εντοπίζονται  από  τον  Foucault στο  «προ  του  λόγου»  επίπεδο,  συνιστούν  τις  συνθήκες 
δυνατότητας  της  ύπαρξης  ενός  λόγου,  αυτές  τις  συνθήκες  που  υπαγορεύουν  «ό,τι  πρέπει  να  
συσχετιστεί,  μέσα σε μια πρακτική του λόγου,  ώστε η τελευταία να αναφερθεί  σε αυτό ή το άλλο  
αντικείμενο, ώστε να θέσει σε λειτουργία αυτή ή την άλλη εκφορά, ώστε να χρησιμοποιήσει αυτή ή την  
άλλη  έννοια,  ώστε  να  οργανώσει  αυτή  ή  την  άλλη  στρατηγική».38 Ωστόσο,  το  ότι  οι  σχέσεις 
σχηματισμού περιγράφονται ως «προ του λόγου» κανονικότητες, δεν μας παραπέμπει σε κάποια 
θεμελιωτική σκέψη ή συνείδηση, εφόσον το «προ του λόγου» παραμένει  εντός της διάστασης του 
λόγου.     

Τι είναι όμως μια «απόφανση»; Η απόφανση θεωρείται διαφορετική από «την πρόταση,  
τη δήλωση ή την πράξη της ομιλίας», δηλαδή δεν αποτελεί δομή αλλά μια «λειτουργία ύπαρξης που  
ανήκει  ιδιαζόντως  στα  σημεία  [...]  η  οποία  διασταυρώνεται  με  έναν  τομέα  δομών  και  πιθανών  
ενοτήτων  και  τις  κάνει  να  εμφανίζονται  μέσα  στο  χώρο  και  στον  χρόνο  με  συγκεκριμένα  
περιεχόμενα».39 Ο «λόγος» αναφέρεται σε μια ομάδα αποφάνσεων, σε αποφάνσεις που θεωρείται ότι 

37 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 47.
38 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 115.
39 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 135.
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ανήκουν σε ένα μοναδικό έλλογο μόρφωμα. Όσον αφορά δε τη μορφή της ενότητας στην οποία 
ανήκει μια ομάδα αποφάνσεων, εδώ οι ιδέες οι σχετικές με το νόημα, την πρόθεση και τη στιγμή της 
προέλευσης  δεν  έχουν  θέση:  το  ζητούμενο  είναι  «να  καθορίσουμε  τον  τύπο  θετικότητας  ενός  
λόγου».40 

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

Μια ακόμη έννοια που επιστρατεύεται στην ανάλυση του πεδίου των αποφάνσεων είναι 
εκείνη του «αρχείου»: το αρχείο αντιπροσωπεύει τα διάφορα συστήματα αποφάνσεων, και ορίζει 
τόσο τον τρόπο εμφάνισης της απόφανσης όσο και τη διατυπωσιμότητά της ‘ είναι δηλαδή «το 
γενικό σύστημα του σχηματισμού και του μετασχηματισμού των αποφάνσεων»41.  Η περιγραφή του 
αρχείου  δεν  μπορεί  ποτέ  να  ολοκληρωθεί  και  γίνεται  ιδιαίτερα  πολύπλοκη  από  την  ιστορική 
εγγύτητα. Το δικό μας αρχείο – οι κανόνες μέσα στους οποίους μιλάμε, το αντικείμενο του λόγου 
μας κλπ. – είναι το πιο περίπλοκο από όλα και ο Foucault το θεωρεί «μη προσπελάσιμο».

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

Το «αρχείο» είναι μια πρακτική του λόγου, η οποία έχει τους νόμους της, τις συνθήκες της, την 
λειτουργία  και  τα  αποτελέσματά  της.  Τα  ζητήματα  τα  οποία  αναδύονται  από  τέτοιου  είδους 
ανάλυση  μπορούν  να  διατυπωθούν  και  ως  εξής:  ποιοι  είναι  οι  διαφορετικοί,  ιδιαίτεροι  τύποι 
πρακτικών του λόγου που κάποιος μπορεί να εντοπίσει σε μια δεδομένη περίοδο; Ποιες σχέσεις 
μπορούν να εγκαθιδρυθούν ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές πρακτικές; Ποιες σχέσεις έχουν με 
πρακτικές εκτός λόγου (non-discursive) όπως πολιτικές, κοινωνικές ή οικονομικές πρακτικές; Ποιοι 
είναι οι μετασχηματισμοί στους οποίους είναι επιδεκτικές οι πρακτικές;42

(στ.4) ‘αρχαιολογία’ και ανάλυση των επιστημών (M. Foucault)

Ποια είναι η σχέση της αρχαιολογίας με την ανάλυση των επιστημών;43

Μήπως υπό την ονομασία «σχηματισμοί του λόγου» υποδηλώνουμε απλώς την αναδρομική 
προβολή των επιστημών στο ίδιο τους το παρελθόν; Μήπως η αρχαιολογία απλά συσσωματώνει, 
μέσα σε μια ανεξάρτητη πρακτική του λόγου, όλα τα ετερογενή και διάσπαρτα στοιχεία των οποίων 
η συνενοχή θα αποδειχθεί αναγκαία για την εγκαθίδρυση μιας επιστήμης; Η απάντηση είναι 
αρνητική: σύμφωνα με τον Foucault, οι σχηματισμοί του λόγου δεν αποτελούν τις μελλοντικές 
επιστήμες τη στιγμή που, μην έχοντας ακόμη επίγνωση του εαυτού τους, συγκροτούνται αθόρυβα: 
δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση τελεολογικής υποταγής σε σχέση με την ορθογένεση των 
επιστημών.

40 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 193.
41 Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 200.
42 “The Birth of a World”, interview published in Les Monde des Livres, May 1969. Βρίσκεται στο Foucault Live,  

Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 66.
43 Βλπ. αναλυτικά: M.Foucault, Η Αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σελ. 268-296.
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Το συμπέρασμα είναι πως δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τους σχηματισμούς του λόγου ούτε με 
επιστήμες, ούτε με υποτυπώδεις γνωστικούς κλάδους, ούτε με τις μορφές που σκιαγραφούν τις 
επερχόμενες επιστήμες, ούτε με μορφές που εξ υπαρχής αποκλείουν κάθε επιστημονικότητα.

Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για την σχέση ανάμεσα στις «θετικότητες» και τις «επιστήμες»; 
Οι «θετικότητες» δεν χαρακτηρίζουν μορφές καθαρής γνώσης – που είναι είτε αναγκαίες και a priori 
συνθήκες είτε μορφές ορθολογικότητας που διαδοχικά ενεργοποιήθηκαν από την ιστορία. Επίσης οι 
θετικότητες δεν καθορίζουν την κατάσταση των καθαρών γνώσεων σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. Το να αναλύσουμε τις θετικότητες σημαίνει να δείξουμε σύμφωνα με ποιούς κανόνες μια 
πρακτική του λόγου μπορεί να σχηματίσει ομάδες αντικειμένων, σύνολα αποφάνσεων, παιχνίδια 
εννοιών, σειρές θεωρητικών επιλογών. Τα στοιχεία που διαμορφώνονται με αυτό τον τρόπο δεν 
συγκροτούν μιαν επιστήμη, με κάποια δομή καθορισμένης ιδανικότητας (το σύστημα των σχέσεών 
τους είναι λιγότερο αυστηρό). Επίσης όμως δεν είναι γνώσεις άτακτα σωρευμένες, προερχόμενες 
από διάσπαρτες εμπειρίες, από παραδόσεις και ετερογενείς ανακαλύψεις οι οποίες συνδέονται 
μεταξύ τους μόνο με βάση την ταυτότητα του υποκειμένου που τις κατέχει. Είναι εκείνο το στοιχείο 
με βάση το οποίο θα οικοδομηθούν προτάσεις συνεκτικές ή μη, θα αναπτυχθούν περιγραφές λίγο ή 
πολύ ακριβείς, θα πραγματοποιηθούν επαληθεύσεις και θα εκδιπλωθούν θεωρίες. Αποτελούν το 
προηγούμενο εκείνου που θα αποκαλυφθεί και θα λειτουργήσει σαν μια γνώση ή μια ψευδαίσθηση, 
μια αποδεχτή αλήθεια ή ένα καταγγελόμενο ψεύδος, μια οριστική κατάσταση ή ένα ξεπερασμένο 
εμπόδιο.

Δεν πρόκειται επομένως για μια “προ-γνώση” ή ένα “αρχαϊκό” στάδιο στο εσωτερικό της 
κίνησης που μεταβαίνει από την άμεση γνώση στην αποδεικτικότητα ‘ πρόκειται για στοιχεία τα 
οποία οφείλουν να έχουν διαμορφωθεί από μια πρακτική του λόγου ώστε ενδεχομένως να 
συγκροτηθεί ένας επιστημονικός λόγος και να εξειδικευθεί, όχι μόνο από τη μορφή και την 
αυστηρότητά του, αλλά επίσης από τα αντικείμενα με τα οποία καταπιάνεται, τους τύπους 
απόφανσης που θέτει σε κίνηση, τις έννοιες που πλάθει, και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί. Με 
την έννοια συνεπώς αυτή, την επιστήμη δεν την συναρτούμε με εκείνο το οποίο πρέπει να βιωθεί, 
ώστε να θεμελιωθεί η πρόθεση ιδανικότητας που της προσιδιάζει, παρά με εκείνο που έπρεπε ή 
πρέπει να ειπωθεί ώστε να μπορεί να υπάρχει ένας λόγος ο οποίος να ανταποκρίνεται σε 
(πειραματικά ή τυπικά) κριτήρια επιστημονικότητας. Αυτό το σύνολο στοιχείων, τα οποία έχουν 
διαμορφωθεί κανονικά από μια πρακτική του λόγου και είναι απαραίτητα στη συγκρότηση μιας 
επιστήμης (μολονότι δεν προορίζονται κατ’ανάγκη στο να την δημιουργήσουν) ο Foucault το 
ονομάζει «γνώση».

Η αρχαιολογία περιγράφει όχι την επιστήμη στην ειδική της δομή, αλλά τον εντελώς 
διαφορετικό τομέα της «γνώσης». 

Μια «γνώση» είναι εκείνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε μέσα σε μια πρακτική του 
λόγου η οποία με τον τρόπο αυτό εξειδικεύεται: είναι δηλαδή ο τομέας που συγκροτείται από τα 
διάφορα αντικείμενα τα οποία θα αποκτήσουν (ή δεν θα αποκτήσουν) ένα επιστημονικό 
καταστατικό (για παράδειγμα, η γνώση της ψυχιατρικής τον 19ο αιώνα, δεν είναι το σύνολο όσων 
θεώρησαν αληθινά, είναι το σύνολο των συμπεριφορών, των ιδιομορφιών, των παρεκκλίσεων για τις 
οποίες μπορούμε να μιλήσουμε μέσα στον ψυχιατρικό λόγο). Μια γνώση είναι επίσης ο χώρος μέσα 
στον οποίο το υποκείμενο μπορεί να λάβει θέση και να μιλήσει για αντικείμενα με τα οποία 
καταπιάνεται στον λόγο του (με την έννοια αυτή, η γνώση της ‘κλινικής ιατρικής’ είναι το σύνολο 
των λειτουργιών του βλέμματος, της ερωτηματοθεσίας, της αποκρυπτογράφησης, της απόφασης που 
μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο του ιατρικού λόγου). Μια γνώση ίναι ακόμη το πεδίο συνδιάταξης 
των αποφάνσεων όπου οι έννοιες εμφανίζονται, καθορίζονται, εφαρμόζονται και μετασχηματίζονται 
(η γνώση της ‘Φυσικής Ιστορίας’ κατά τον 18ο αιώνα δεν είναι το σύνολο όσων ειπώθηκαν, αλλά το 
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σύνολο των τρόπων και των τοποθετήσεων σύμφωνα με τους οποίους μπορούμε να ενσωματώσουμε 
στο ήδη ρηθέν κάθε νέα απόφανση). Τέλος, μια γνώση καθορίζεται σύμφωνα με τον Foucault από 
τις δυνατότητες χρήσης και οικειοποίησης που προσφέρονται από τον λόγο (με αυτή την έννοια, η 
γνώση της πολιτικής οικονομίας στην κλασική εποχή, δεν είναι η θέση των διαφόρων θέσεων που 
υποστηρίχτηκαν, αλλά το σύνολο αυτών των σημείων συνάρθρωσης με άλλους λόγους ή με άλλες 
πρακτικές που βρίσκονται εκτός λόγου).

Υπάρχουν γνώσεις ανεξάρτητες από τις επιστήμες («που δεν είναι ούτε το ιστορικό τους  
ιχνογράφημα ούτε η αντίθετη βιωμένη τους όψη»), αλλά «δεν υπάρχει γνώση χωρίς μια καθορισμένη  
πρακτική του λόγου ‘ και κάθε πρακτική του λόγου μπορεί να καθοριστεί από τη γνώση που  
σχηματίζει». 

Όπως το διατυπώνει ο Foucault: «αντί να διατρέξει τον άξονα συνείδηση-καθαρή γνώση-
επιστήμη (που πιθανώς δεν έχει απαλλαγεί από τον δείκτη της υποκειμενικότητας), η αρχαιολογία  
διατρέχει τον άξονα πρακτική του λόγου-γνώση-επιστήμη». Σε αντίθεση με την «ιστορία των ιδεών», 
η αρχαιολογία βρίσκει το σημείο ισορροπίας της ανάλυσής της «μέσα στην εμπειρική γνώση – 
δηλαδή σε έναν τομέα όπου το υποκείμενο είναι κατ’ανάγκη τοποθετημένο και εξαρτημένο, χωρίς ποτέ  
να εμφανίζεται ως τιτλούχος (είτε ως υπερβατική δραστηριότητα, είτε ως εμπειρική συνείδηση)».

Ο Foucault διακρίνει τους «επιστημονικούς τομείς» από τα «αρχαιολογικά εδάφη»: οι αρχές 
οργάνωσης και οι «διατομές» είναι πολύ διαφορετικές. Τα αρχαιολογικά εδάφη μπορούν να τα 
διατρέχουν “λογοτεχνικά” ή “φιλοσοφικά” κείμενα καθώς επίσης και επιστημονικά κείμενα. «Η 
γνώση δεν είναι επενδυμένη μόνο μέσα σε αποδείξεις, μπορεί επίσης να επενδύεται μέσα σε  
πλασματικές ιδέες, σε στοχασμούς, σε αφηγήσεις, σε θεσμικούς διακανονισμούς, σε πολιτικές  
αποφάσεις».

Η πρακτική του λόγου δεν συμπίπτει με την επιστημονική επεξεργασία την οποία μπορεί να 
γεννήσει ‘ και η γνώση την οποία σχηματίζει δεν αποτελεί ιχνογράφημα ούτε υπο-προϊόν μια 
συγκεκριμένης επιστήμης. Οι επιστήμες «εμφανίζονται μέσα στο στοιχείο ενός σχηματισμού του  
λόγου πάνω στο φόντο μιας γνώσης».

Από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί, μια επιστήμη δεν ενσωματώνει στις ιδιάζουσες αλληλουχίες 
της όλα όσα αποτελούσαν την πρακτική του λόγου μέσα στην οποία αναδύθηκε, ούτε επίσης διαλύει 
–για να την παραπέμψει στην προϊστορία των λαθών, των προκαταλήψεων ή της φαντασίας- την 
γνώση που την περιβάλλει. Η γνώση δεν είναι η «επιστημολογική σκαλωσιά» που θα εξαφανιζόταν 
μέσα στην επιστήμη που την περατώνει. Η επιστήμη (ή αυτό που δίνεται ως επιστήμη) τοποθετείται 
μέσα σε ένα γνωστικό πεδίο και εκεί παίζει έναν ρόλο ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τους 
διάφορους σχηματισμούς του λόγου και τροποποιείται ανάλογα με τις μεταβολές τους. Στο 
εσωτερικό κάθε σχηματισμού του λόγου βρίσκουμε μια ειδική σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και 
στη γνώση ‘ η αρχαιολογική ανάλυση αντί να καθορίσει ανάμεσά τους μια σχέση αποκλεισμού ή 
υπεξαίρεσης (αναζητώντας ό,τι σχετικό με την επιστήμη γειτνιάζει επικίνδυνα στην εμπειρική 
γνώση, ή ό,τι σχετικό με την δεύτερη υπεκφεύγει και αντιστέκεται ακόμη στην πρώτη), οφείλει 
αντιθέτως να δείξει πώς μια επιστήμη εγγράφεται και λειτουργεί μέσα στο στοιχείο της γνώσης.

Ο Foucault θεωρεί πως στο παραπάνω χώρο εγκαθιδρύονται και εξειδικεύονται οι σχέσεις της 
ιδεολογίας με τις επιστήμες: η επιβολή της ιδεολογίας πάνω στον επιστημονικό λόγο και η 
ιδεολογική λειτουργία των επιστημών «δεν αρθρώνονται στο επίπεδο της ιδεώδους τους δομής» 
(έστω και αν μπορούν να μεταφραστούν εκεί), ούτε στο επίπεδο της τεχνικής τους χρήσης μέσα σε 
μια κοινωνία («μολονότι η τελευταία μπορεί να επιφέρει κάποια αποτελέσματα»), ούτε στο επίπεδο 
της συνείδησης των υποκειμένων που την οικοδομούν ‘ «αρθρώνονται εκεί όπου η επιστήμη  
διατέμνεται πάνω στη γνώση». Αν το ζήτημα της ιδεολογίας μπορεί να τεθεί στην επιστήμη, «αυτό 
μπορεί να συμβεί στο βαθμό που, χωρίς να ταυτιστεί με τη γνώση, αλλά και χωρίς να την εξαλείψει  
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ούτε να την αποκλείσει, τοποσημαίνεται στο χώρο της, δομεί ορισμένα από τα αντικείμενά της,  
συστηματοποιεί ορισμένες από τις αποφάνσεις της, τυποποιεί κάποιες από τις έννοιες και τις  
στρατηγικές της» ‘ στο βαθμό που «αυτή η επεξεργασία αφενός καταμετρά, τροποποιεί και  
ανακατανέμει τη γνώση, και αφετέρου την αφήνει να ισχύει» ‘ στο βαθμό που η επιστήμη βρίσκει τον 
τόπο της μέσα σε μια κανονικότητα του λόγου και έτσι «εκδιπλώνεται και λειτουργεί μέσα σε ένα  
ολόκληρο πεδίο πρακτικών του λόγου ή εκτός λόγου». Το ζήτημα της ιδεολογίας για τον Foucault, 
όταν τίθεται στην επιστήμη, δεν αφορά το ζήτημα της (κακής) ενδεχόμενης χρήσης της, ούτε αφορά 
κατάστάσεις και πρακτικές τις οποίες αντανακλά λίγο ή πολύ συνειδητά ‘ «είναι το ζήτημα της  
ύπαρξής της ως πρακτικής του λόγου και της λειτουργίας της ανάμεσα σε άλλες πρακτικές».

Ο Foucault διατυπώνει ορισμένες προτάσεις: Πρώτον, «η ιδεολογία δεν αποκλείει την 
επιστημονικότητα». Λόγοι όπως ο κλινικός, ή ο λόγος της πολιτικής οικονομίας έδωσαν έδαφος στην 
ιδεολογία, αλλά αυτό δεν συνιστά επαρκή αιτία για να καταλογίσουμε πλάνη, αντίφαση, απουσία 
αντικειμενικότητας στο σύνολο των αποφάνσεών τους. Δεύτερον, «οι αντιφάσεις, τα χάσματα, οι  
θεωρητικές ελλείψεις μπορούν όντως να καταδείχνουν την ιδεολογική λειτουργία μιας επιστήμης (ή  
ενός λόγου με επιστημονική αξίωση)», αλλά η ανάλυση αυτής της λειτουργίας πρέπει να γίνει «στο 
επίπεδο της θετικότητας και των σχέσεων ανάμεσα στους κανόνες της διαμόρφωσης και τις δομές της  
επιστημονικότητας». Τρίτον, διορθώνοντας τα λάθη του, «συσφίγγοντας τις τυποποιήσεις του», ένας 
λόγος «δεν κόβει ωστόσο κατ’ανάγκη τους δεσμούς του με την ιδεολογία. Ο ρόλος της τελευταίας δεν  
μειώνεται στο βαθμό που αυξάνεται η αυστηρότητα και διαλύεται η πλάνη». Τέταρτον, αν 
στρεφόμαστε λέει ο Foucault ενάντια στην ιδεολογική λειτουργία μια επιστήμης για να την 
κάνουμε να εμφανιστεί και να την τροποποιήσουμε, αυτό δεν γίνεται για να φέρουμε σε φως τις 
φιλοσοφικές προκαταλήψεις που μπορεί να την κατοικούν ‘ ούτε για να επιστρέψουμε στα θεμέλια 
που την κετέστησαν δυνατή και την νομιμοποιούν: αλλά για να την θέσουμε πάλι υπό συζήτηση ως 
σχηματισμό του λόγου ‘ στρεφόμαστε ενάντια στο σύστημα διαμόρφωσης των αντικειμένων της, 
των τύπων απόφανσής της, των εννοιών της, των θεωρητικών επιλογών της και όχι ενάντια στις 
τυπικές αντιφάσεις των προτάσεών της. «Την αντιμετωπίζουμε ως πρακτική ανάμεσα σε άλλες  
πρακτικές».

Όσον αφορά έναν «σχηματισμού του λόγου», μπορούμε να περιγράψουμε μια σειρά από 
«ξεχωριστές αναδύσεις»: πρώτον, ο Foucault αποκαλεί «κατώφλι θετικότητας» τη στιγμή με 
αφετηρία την οποία μια πρακτική του λόγου εξατομικεύεται και κατακτά την αυτονομία της, την 
στιγμή κατά την οποία τίθεται σε κίνηση ένα και το αυτό σύστημα σχηματισμού αποφάνσεων, ή 
ακόμη τη στιγμή που αυτό το σύστημα μετασχηματίζεται. Δεύτερον, ο σχηματισμός του λόγου 
διαβαίνει ένα «κατώφλι επιστημολογοποίησης» όταν εντός του ένα σύνολο αποφάνσεων φιλοδοξεί 
να καταξιώσει (έστω και αποτυχημένα) καταστατικές αρχές επαλήθευσης και συνεκτικότητας και 
ασκεί, απέναντι στη γνώση, μια δεσπόζουσα λειτουργία (ως μοντέλο, ως κριτική ή επαλήθευση). 
Όταν, τρίτον, η επιστημολογική μορφή αυτή υπακούει σε έναν αριθμό τυπικών κριτηρίων, όταν οι 
αποφάνσεις της δεν ανταποκρίνονται μόνο σε αρχαιολογικούς κανόνες διαμόρφωσης αλλά 
ανταποκρίνονται και σε ορισμένους νόμους κατασκευής προτάσεων, τότε λέμε πως διάβηκε ένα 
«κατώφλι επιστημονικότητας». Τέταρτον τέλος, όταν αυτός ο επιστημονικός λόγος θα μπορεί να 
καθορίσει τα αξιώματα που του είναι αναγκαία, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί, τις προτασιακές 
δομές που είναι γι’αυτόν θεμιτές και τους μετασχηματισμούς που αποδέχεται, όταν έτσι θα μπορεί 
να εκδιπλώνει, ξεκινώντας από τον εαυτό του, το τυπικό οικοδόμημα που συγκροτεί, θα πούμε ότι 
διάβηκε το «κατώφλι της τυποποίησης».

Η κατανομή αυτών των κατωφλίων στον χρόνο, η διαδοχή τους, η αναντιστοιχία τους, η 
ενδεχόμενη σύμπτωσή τους, ο τρόπος που μπορεί να επιτάσσουν ή να υπονοούν το ένα το άλλο, οι 
συνθήκες μέσα στις οποίες εγκθιδρύονται, όλα αυτά συνιστούν ισάριθμους τομείς έρευνας για την 
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αρχαιολογία. Η χρονολόγηση επισημαίνει ο Foucault δεν είναι κανονική ούτε ομοιογενής: οι 
σχηματισμοί του λόγου δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό ούτε τον ίδιο χρόνο όταν διαβαίνουν αυτά 
τα κατώφλια ‘ η ανθρώπινη ιστορία κατά τον τρόπο αυτό μπορεί να διαμεριστεί σε διάφορες 
«εποχές»: την εποχή που κάποιες θετικότητες διάβηκαν το κατώφλι της τυποποίησης, άλλες δεν 
είχαν φθάσει ακόμη το κατώφλι της επιστημονικότητας κλπ. Επιπρόσθετα, «κάθε σχηματισμός του  
λόγου δεν περνά διαδοχικά από αυτά τα διάφορα κατώφλια όπως από τα φυσικά στάδια μιας  
βιολογικής ωρίμανσης όπου η μόνη παραλλαγή θα ήταν ο χρόνος της λανθάνουσας παρουσίας ή η  
διάρκεια των μεσοδιαστημάτων». Έχουμε να κάνουμε με συμβάντα των οποίων η διασπορά δεν είναι 
εξελικτική: η ιδιόρρυθμη τάξη τους είναι ένα από τα χαρακτηριστικά κάθε σχηματισμού του 
λόγου.44 

Εάν αναγνωρίσουμε στην επιστήμη, ισχυρίζεται ο Foucault, μόνο την γραμμική επισώρευση 
αληθειών ή την ορθογένεση του Λόγου, αν δεν αναγνωρίσουμε σε αυτή μια πρακτική του λόγου πού 
έχει τα δικά της επίπεδα, τις ποικίλες ρήξεις της, «τότε δεν μπορούμε να περιγράψουμε παρά μόνο  
έναν ιστορικό χωρισμό του οποίου προπέμπουμε ακατάπαυστα το μοντέλο σε όλο το μάκρος του  
χρόνου, και στην οιαδήποτε μορφή γνώσης: το χωρισμό ανάμεσα σε ό,τι δεν είναι ακόμα επιστημονικό  
και σε ό,τι είναι οριστικά επιστμονικό. Όλη η πυκνότητα των απαγκιστρώσεων, όλη η διασπορά των  
ρήξεων, όλη η αναντιστοιχία των αποτελεσμάτων τους και το παιχνίδι της αλληλεξάρτησής τους  
ανάγονται στην μονότονη πράξη μιας διαμόρφωσης την οποία πρέπει πάντοτε να  
επαναλαμβάνουμε».45  

Τα πολλαπλά κατώφλια που εισάγει ο Foucault οδηγούν και σε διαφορετικές μορφές ιστορικής 
ανάλυσης. Κατ’αρχήν ανάλυση στο επίπεδο της «τυποποίησης». Εδώ κάθε ιστορικό επεισόδιο έχει 
το τυπικό του επίπεδο ‘ πρόκειται για μιαν ανάλυση «παλινδρομική» που μπορεί να επιτελεστεί μόνο 
μέσα σε μια συγκροτημένη επιστήμη, και μόνο αφού έχει διαβεί το κατώφλι της τυποποίησής της. 

Η ιστορική ανάλυση που τοποθετείται στο «κατώφλι της επιστημονικότητας» και 
προβληματίζεται πάνω στον τρόπο που είναι δυνατόν να το διαβεί με αφετηρία διάφορες 
επιστημολογικές μορφές, είναι διαφορετική. Εδώ το ζήτημα είναι, για παράδειγμα να μάθουμε πώς 
μια έννοια –φορτισμένη ακόμη με μεταφορές ή φανταστικά περιεχόμενα- αποκαθάρθηκε και έτσι 
μπόρεσε να αποκτήσει status και λειτουργία επιστημονικής έννοιας. Έπειτα, να μάθουμε πώς μια 
περιοχή της εμπειρίας, που έχει ήδη εν μέρει αρθρωθεί αλλά ακόμη διαπερνάται από άμεσες 
πρακτικές χρήσεις ή έμπρακτες καταξιώσεις, μπόρεσε να συγκροτηθεί ως ένας επιστημονικός 
τομέας. Πιο γενικά, το ζήτημα είναι να μάθουμε «πώς μια επιστήμη έχει εγκαθιδρυθεί πάνω και  
ενάντια σε ένα προ-επιστημονικό επίπεδο που την προετοίμαζε και συνάμα της αντιστεκόταν από τα  
πριν, πώς κατάφερε να υπερπηδήσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που έκλειναν τον δρόμο της. Ο  
G.Bachelard και ο G.Canguilhem προσκόμισαν τα μοντέλα αυτής της ιστορίας». Αυτό το επίπεδο 
ιστορίας δεν έχει ανάγκη (όπως η παραπάνω, παλινδρομική ανάλυση) να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό της επιστήμης, να επανατοποθετήσει όλα τα επεισόδια στο εσωτερικό του 
οικοδομήματος και να αφηγηθεί (όπως τα μαθηματικά για παράδειγμα) την τυποποίησή της με το 
τυπικό λεξιλόγιο που σήμερα είναι δικό της: δεν θα μπορούσε άλλωστε να κάνει κάτι τέτοιο εφόσον 
αυτό που δείχνει είναι: από τι χειραφετήθηκε η επιστήμη και όλα όσα χρειάστηκε να αποκαθάρει 
προκειμένου να φθάσει στο κάτωφλι της επιστημονικότητας. Επομένως αυτή η περιγραφή παίρνει 
ως καταστατική αρχή την συγκροτημένη επιστήμη ‘ η ιστορία που αφηγείται έχει κατ’ανάγκην 
ρυθμιστεί από την αντίθεση της αλήθειας με το λάθος, του ορθολογικού με το μη-ορθολογικό, της 

44 Ενδέχεται τα «κατώφλια» θετικότητας και επιστημολογοποίησης να συμπέσουν μέσα στον χρόνο, ή το πρώτο να 
έρθει πολύ πιο πριν από το δεύτερο... κλπ.

45 Ο Foucault διευκρινίζει πως η μόνη επιστήμη για την οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτά τα διάφορα 
κατώφλια, η μόνη πρακτική του λόγου που διάβηκε μονομιας όλα αυτά, είναι τα μαθηματικά: η πρώτη τους θετικότητα 
έπρεπε να συγκροτεί μιαν ήδη τυποποιημένη πρακτική του λόγου
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γονιμότητας με το εμπόδιο, της καθαρότητας με την ‘νοθεία’, του επιστημονικού με το μη-
επιστημονικό. Αυτή τελικώς η ιστορία χαρακτηρίζεται από τον Foucault ως «επιστημολογική  
ιστορία των επιστημών».

Ένας τρίτος τύπος ιστορικής ανάλυσης έχει ως άξονα το «κατώφλι επιστημολογοποίησης», την 
ρωγμή ανάμεσα στους σχηματισμούς του λόγου που έχουν καθοριστεί στην θετικότητά τους και 
στις επιστημολογικές μορφές που δεν είναι απαραίτητα επιστήμες (είναι μάλιστα πιθανό ποτέ να 
μην καταφέρουν να γίνουν τέτοιες). Σε αυτό το επίπεδο η επιστημονικότητα δεν χρησιμεύει ως 
κανονιστική αρχή: αυτή την ιστορία ο Foucault την ονομάζει «αρχαιολογική ιστορία». Εδώ εκείνο 
το οποίο επιδιώκουμε να καταδείξουμε «είναι οι πρακτικές του λόγου στο βαθμό που δίνουν αφορμή  
για μια γνώση, και το σημείο όπου αυτή η γνώση αποκτά το καταστατικό και το ρόλο επιστήμης». 
Εκείνο το οποίο πρέπει να δειχθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο η εγκαθίδρυση μιας επιστήμης, και 
ενδεχομένως το πέρασμά της στην τυποποίηση, μπορεί να πορίστηκε την δυνατότητά της από έναν 
σχηματισμό του λόγου και από τις τροποιήσεις της θετικότητάς της.

Την ανάλυση των σχηματισμών του λόγου, των θετικοτήτων και της γνώσης στις σχέσεις τους 
με τις επιστημολογικές μορφές και τις επιστήμες, ο Foucault την ονομάζει «Επιστήμη» (episteme, 
διαφορετικά μεταφρασμένο «επιστημοσύνη»). Αυτή η «Επιστήμη» μοιάζει με μια «κοσμοθέαση’, 
ένα τμήμα ιστορίας κοινής σε όλες τις γνώσεις που επιβάλει στην καθεμία τις ίδιες κανονιστικές 
αρχές και τα ίδια αιτήματα, ένα «γενικό στάδιο του Λόγου», μια ορισμένη δομή σκέψης από την 
οποία δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν οι άνθρωποι μιας εποχής – «δηλαδή μια μεγάλη νομοθεσία 
γραμμένη άπαξ δια παντός από ένα ανώνυμο χέρι. Όντως, με τη λέξη «επιστημοσύνη» εννοούμε το 
σύνολο των σχέσεων που μπορούν, σε μια δεδομένη εποχή, να ενώσουν τις πρακτικές του λόγου 
που επιτρέπουν επιστημολογικές μορφές, επιστήμες, ενδεχομένως δε τυποποιημένα συστήματα». 
Με τον όρο «Επιστήμη» (επιστημοσύνη) εννοούμε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο σε καθέναν 
από τους σχηματισμούς λόγου, τοποθετούνται και επιτελούνται τα περάσματα στην 
επιστημολογοποίηση, στην επιστημονικότητα, στην τυποποίηση ‘ την κατανομή αυτών των 
κατωφλίων τα οποία «μπορεί να συμπέσουν, να υποταχθούν το ένα στο άλλο ή να ετεροχρονιστούν» ‘ 
εννοούμε τις «πλευρικές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε επιστημολογικές μορφές ή σε  
επιστήμες στο βαθμό που προκύπτουν από πρακτικές του λόγου που είναι γειτονικές αλλά ξέχωρες». Η 
«Επιστήμη» δεν είναι μια μορφή γνώσης, λεει ο Foucault, ή ένας τύπος ορθολογικότητας που, 
διασχίζοντας τις πιο διαφορετικές επιστήμες, θα εκδήλωνε την κυρίαρχη ενότητα ενός υποκειμένου, 
ενός πνεύματος ή μιας εποχής. «Είναι το σύνολο των σχέσεων που μπορούμε να ανακαλύψουμε, για  
μια δεδομένη εποχή, ανάμεσα στις επιστήμες, όταν τις αναλύουμε στο επίπεδο των κανονικοτήτων του  
λόγου».

Η «Επιστήμη» ως σύνολο σχέσεων ανάμεσα σε επιστήμες, επιστημολογικές μορφές, θετικότητες 
και πρακτικές του λόγου επιτρέπει να συλλάβουμε το παιχνίδι των εξαναγκασμών και των 
περιορισμών που, σε μια δεδομένη στιγμή, επιβάλλονται στον λόγο: αυτός ο περιορισμός ωστόσο 
«δεν είναι ο αρνητικός περιορισμός που αντιτάσσει την γνώση στην άγνοια, τη φαντασία στον  
συλλογισμό, στην πάνοπλη εμπειρία την πίστη στα επιφαινόμενα, και την ονειροπόληση στις επαγωγές  
και στις απαγωγές». Η «Επιστήμη» δεν είναι ό,τι μπορούμε να μάθουμε σε μιαν εποχή 
λογαριάζοντας τις τεχνικές ανεπάρκειες, τις διανοητικές συνήθειες ή τα όρια που επιβάλλει η 
παράδοση ‘ είναι εκείνο που, μέσα στην θετικότητα των πρακτικών του λόγου, καθιστά δυνατή την 
ύπαρξη των επιστημολογικών μορφών και των επιστημών. Η ανάλυση της «Επιστήμης» δεν αφορά 
μια ερώτηση για την ‘νομιμότητα’ ή τα ‘δικαιώματα’ αυτού που αποκαλούμε επιστήμη ‘ η ερώτηση 
αφορά μάλλον το τι σημαίνει τελικώς γι’αυτή την επιστήμη το γεγονός ότι είναι ‘δεδομένη’, το 
γεγονός ότι υπάρχει. Το σημείο δια του οποίου χωρίζεται από όλες τις φιλοσοφίες της γνώσης, είναι 
γράφει ο Foucault ότι «δεν συναρτά αυτό το γεγονός με την βαθμίδα μιας καταγωγικής προσφοράς  
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που, μέσα σε ένα υπερβατικό υποκείμενο, θα θεμελίωνε το έμπρακτο και το αυτοδίκαιο, αλλά με τις  
διαδικασίες μιας ιστορικής πρακτικής».46

(στ.5) ‘αρχαιολογία  των  επιστημών’:  απάντηση  του  Foucault  στον 
‘Επιστημολογικό Κύκλο’

[…]

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]

46 Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια αρχαιολογική ανάλυση που θα εμφάνιζε την κανονικότητα μιας 
γνώσης, αλλά δεν θα είχε την πρόθεση να την αναλύσει προς την κατεύθυνση επιστημολογικών μορφών και επιστημών; 
Ο Foucault εξετάζει ποιες θα ήταν οι κατευθύνσεις της έρευνας για μια αρχαιολογική περιγραφή της 
«σεξουαλικότητας», ή για την ανάλυση ενός ζωγραφικού πίνακα. Το ίδιο επιχειρεί σκιαγραφώντας μια αρχαιολογία της 
«πολιτικής γνώσης» (...)
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