
                 
                                                                                                     

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΙΘΑΡΧΗΗ – ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΧΕΙΡΑΦΕΣΗΗ: 

Ο  ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΚΟ ΡΟΛΟ  ΣΗ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

                                        

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη,  

Οκ. Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ΑΠΘ - ζπγγξαθέαο 

         

Η επεηεηαθή εκέξα  θηινζνθίαο   καο  ππελζπκίδεη ηελ  ππνρξέσζε λα 

ππνγξακκίδνπκε θαη λα εμεγνχκε ηηο αηηίεο, αιιά θαη ηηο νιέζξηεο  

ζπλέπεηεο ηεο εμαθάληζή ηεο απφ ηα πεδία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θξηηηθήο,  ηεο  παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη  κέζσ απηψλ, αιπζηδσηά, 

απφ ηελ  άζθεζε  ηεο  πνιηηηθήο  θαη  παξαπέξα απφ  ηελ  ίδηα ηελ δσή, 

ζήκεξα  θαη ζην εγγχο κέιινλ. 

     Τν λα παξαθνινπζνχκε,  ζε ζπλζήθεο παξάδνζεο  άλεπ φξσλ, κε  ηελ  

πηθξή αίζζεζε  φηη ηίπνηα άιιν  δελ καο απέκεηλε,  ηε ξηδηθή αζπλέρεηα  

πνπ   ρσξίδεη ηελ επνρή καο απφ   έλα παξειζφλ πνπ  ππνζρφηαλ  πνιιά  

θαη  ην νπνίν, φκσο,  θαιφ  ζα ήηαλ,  αληί λα ζξελνχκε,  λα μεράζνπκε, 

δελ είλαη  ζηάζε  πνπ  πξνθξίλεη  ε  θηινζνθία. Αξθεί λα αλαινγηζζεί 

θαλείο  ηελ  απφζηαζε  πνπ ρσξίδεη κηα ηέηνηα παζεηηθή  ζηάζε  απφ ην 

πλεχκα κε ην νπνίν ν Nietzsche  επηρεηξνχζε ηελ αλαηνκία ηνπ δπηηθνχ 

κεδεληζκνχ• αληί λα καο θαιεί λα μεράζνπκε ηα ρακέλα ηδαληθά, ν 

Nietzsche σο  γλήζηνο θηιφζνθνο, επέιεμε λα ξίμεη άπιεην θψο ζηνλ  

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηηάρηεθαλ.  

Αλάινγε απφζηαζε  απφ ηελ κνηξνιαηξία ρσξίδνπλ ηα θείκελα ηεο  

ζηελ  ψξηκεο θαη χζηεξεο  θάζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Μ. Foucault, γξακκέλα  

ζε  πλεχκα  εηνηκφηεηαο,  παξά ηελ αηζηνδνμία ηεο ηφηε αθφκε αλζνχζαο  



                 
                                                                                                     

κεηακνληέξλαο ζθέςεο. Παξφηη ν γάιινο θηιφζνθνο, ζπγγξαθέαο ησλ 

Λέξεων και ηων ππαγμάηων, είλαη γλσζηφο θαη σο ηζηνξηθφο ηνπ 

δνκηζκνχ, ερζξηθά δηαθείκελνο ζηηο θηινζνθίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

δηαβάδνληαο ψξηκα θείκελά ηνπ θαηαλννχκε φηη ν ηερλνινγηθφο  

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο λενθηιειεχζεξεο θνηλσλίαο δελ ζπληειείηαη 

εξήκελ  ησλ κειψλ ηεο θαη φηη εθηφο απφ ηηο αθειείο ζξελσδίεο γηα ηελ  

θνπιηνχξα ηνπ πλεχκαηνο πνπ ππνρσξεί δξαζηηθά, ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο, αθφκε θαη κεηαιιαγκέλνο ζε θνξέα απξφζσπσλ κεραληζκψλ, 

δελ έραζε νινζρεξψο ηε  δπλαηφηεηα  λα  επεκβαίλεη  ζηνπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο θαη  εμέιημήο  ηεο δσήο ηνπ. 

 Αθνινπζψληαο,  ηα ίρλε ηνπ εζηθηζηή  Nietzsche πνπ γελεαιφγεζε  

ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ ειιελν-δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ν Μ.Foucault 

απνηφικεζε κηαλ αλάινγε  γελεαιφγεζε  ησλ εμνπζηαζηηθψλ  πξαθηηθψλ  

κε ηελ πξφζεζε  φρη ηφζν  λα επαλεθηηκήζεη   ηηο αμίεο  πνπ αλαδείθλπαλ  

φζν λα δηεξεπλήζεη  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  ηηο έθαλε  λα πξνθχςνπλ ε 

ζέιεζε  γηα  θπξηαξρία  πνπ εμέθξαζε ε Γχζε,  απφ ηνλ  κεζαίσλα κέρξη 

ζήκεξα, πξνζθνιιεκέλε  ζηηο  ηνπδαην - ρξηζηηαληθέο, θπξίσο,  ξίδεο ηεο. 

  Δπηκέλσ λα ζπλαξηψ ηε ζεηηθφηεηα ηεο θηινζνθίαο κε ηελ 

γελεαιφγεζε ηνπ παξαδεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ επηρείξεζε ν  

Nietzsche, φρη κφλνλ γηαηί είλαη έλαο εκβιεκαηηθφο θηιφζνθνο πνπ  νη 

παξαθηλδπλεπκέλεο εξκελείεο   ηεο ζθέςεο ηνπ ιεηηνχξγεζαλ ζαλ άιινζη 

γηα ηελ εππάζεηα ηνπ  κεηακνληέξλνπ ζρεηηθηζκνχ, αιιά θαη γηαηί 

ηαξάδεη ηελ εζπρία ηεο  παξαδεδνκέλε εζηθήο, ηνλίδνληαο  φηη ε ιήζε, ε 

πιάλε, ε ζπλήζεηα, ν αλεμέηαζηνο βίνο θαη   ην ζπκθέξνλ θαζνξίδνπλ ηηο 

επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο  πνπ  εμπθαίλνπλ  ηε ζέιεζε γηα δχλακε πνπ  

θαηεπζχλεη ηνλ βίν. 



                 
                                                                                                     

 Αληίζεηα, φκσο, κε ηνλ Nietzsche πνπ, ερζξφο ηνπ ηδεαιηζκνχ 

αιιά θαη ηνπ θαηαζηξνθηθνχ  κεδεληζκνχ, ππνγξάκκηζε ηελ ακθηζεκία  

ηεο  έλλνηαο ηεο δχλακεο  σο  θπξηαξρίαο απφ ηελ κηα, θαη σο  πεγήο 

δσήο, απφ ηελ άιιε, ν Foucault, αληηδξψληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  ε 

ζχγρξνλε δηαιεθηηθή ζθέςε  αληηκεηψπηζε ηε δηηηφηεηα θαη ηε κεζφηεηα, 

ηαπηίδεη  ηε  δχλακε κε ηελ εμνπζία θαη ηε ζέιεζε γηα  δχλακε κε ηελ 

άζθεζή ηεο.    

 Υπ’ απηήλ ηελ έλλνηα,  εμνπζία είλαη ε ζπλερήο  δξάζε πάλσ ζηε δξάζε  

άιισλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πεηζάξρεζή ηνπο, ζπλεπψο ηελ  

απνδπλάκσζε  ηεο ελαληίσζήο ηνπο πνπ ζπζηήλεη ε ζέιεζή ηνπο γηα 

ειεπζεξία.  

 Η θηινζνθία  καο βνήζεζε λα  θαηαιάβνπκε φηη θάζε δξάζε πάλσ 

ζε πξφζσπα αζθείηαη κε κηα πξννπηηθή ζπλπθαζκέλε κε κηαλ 

αμηνιφγεζε.  Τελ  πξννπηηθή ι.ρ., κε ηελ νπνία ε λενθηιειεχζεξε 

θνηλσλία  αζθεί εμνπζία ζηα κέιε ηεο, ηε δηακνξθψλνπλ νη λφκνη ηεο 

αγνξάο. Μέηξν πάλησλ ρξεκάησλ, ην ρξήκα θαη ε αμία ηνπ θέξδνπο 

επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απνηηκήζεηο,  κε απνηέιεζκα ηελ θνζηνιφγεζε  

θη απηψλ αθφκε ησλ αηζζεκάησλ πνπ δηαπλένπλ ηηο  ζεζκίζεηο θαη ηηο 

αμηνινγήζεηο. Έηζη, ε πνηφηεηα ελφο πιηθνχ αγαζνχ, αιιά θη ελφο  

ζπλαηζζήκαηνο,  κεηξηέηαη   κε  ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο, ην ρξήκα πνπ 

καο αλαγθάδνπλ λα πιεξψζνπκε  ή πνπ καο σζνχλ λα θεξδίζνπκε γηα λα 

ηα έρνπκε. 

  Υπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, αζθψ εμνπζία δελ ζεκαίλεη  απιψο θαη 

κφλνλ δηνηθψ πξφζσπα, νξγαλψλσ ρψξνπο  δξάζεο,  ή   ηεξαξρψ αλάγθεο 

θαη ζθνπνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη  δεκφζηνπ βίνπ,  φπσο ζα  ππνζηήξηδε 

έλαο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο ή έλαο πνιηηηθφο. Σεκαίλεη επίζεο ζβήλσ 



                 
                                                                                                     

θαη μαλαγξάθσ ηελ ηζηνξία ηεο δσήο απηψλ, ζηνπο νπνίνπο αζθψ  

εμνπζία, δνκψληαο  θαη επηηεξψληαο ην  πεδίν δξάζεο ηνπο, έηζη ψζηε λα  

ειέγρσ  ηηο επηπηψζεηο ηεο  ζηελ ηάμε πξαγκάησλ θαη ιφγνπ πνπ ζεζκίδεη 

θαη επηβάιιεη ην παξαγσγηθφ θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα.  

       Φπζηθά, γηα ηελ θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ εμνπζηαζηηθψλ 

πξαθηηθψλ, εθηφο απφ κηαλ απζηεξή ζπιινγηζηηθή, ρξεηάδνληαη ηα κέζα 

πνπ  ζα εμαζθάιηδαλ έλα θαηλνχξην ζθεληθφ θη έλα άιιν ζελάξην φπνπ ε  

ζέιεζε επεξεαζκνχ ηεο ξνήο ησλ γεγνλφησλ λα εκθαλίδεηαη σο ε  

χςηζηε  θαηάθαζε  ηεο ζέιεζεο γηα δσή.  

 Δλλνείηαη φηη ε εμνπζηαζηηθή  δξάζε, ελψ θαίλεηαη λα είλαη  

απξφβιεπηε,  έρεη  ηππηθφ  θαη   θσδηθνπνηεκέλεο θφξκνπιεο. Αζθείηαη   

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ζέηεη φξνπο θαη ππνρξεψζεηο θαη ελεξγνπνηεί 

δηαδηθαζίεο πεηζάξρεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ, ηα πξφζσπα πνπ ηηο 

πθίζηαληαη, κεηαηξέπνληαη ζε ππνθείκελα, ζε απξφζσπνπο θνξείο 

ιεηηνπξγηψλ.  Βέβαηα, εμίζνπ απξφζσπνο σο ειεγρφκελνο είλαη θαη απηφο 

πνπ αζθεί  εμνπζία, ζαλ λα είλαη απιφ γξαλάδη κηα κεραλήο,  αθνχ  γηα  

λα  αζθήζεη ηελ εμνπζία,  ρξεηάδεηαη λα  ηελ έρεη  ππνζηεί  ηθαλνπνηεηηθά  

θαη ν ίδηνο, σο  ππφδνπινο, θπξίσο, φκσο, σο  νπαδφο ή   ζηαζψηεο  ηεο.  

Γη’ απηφ θαη ε άζθεζε εμνπζίαο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηηο ηερληθέο  

πεηζάξρεζεο, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, είλαη αλελεξγέο ρσξίο ηα 

ζψκαηα πάλσ ζηα νπνία  εθαξκφδνληαη. 

            Ο Foucault, φπσο θαη ν Merleau-Ponty,  πξηλ απφ απηφλ θαη ν  

Agaben,  κεηά απφ απηφλ,   δίλνπλ  ηελ πξνηεξαηφηεηα ζην  ζψκα, αθνχ   

ην ζψκα πξνζθέξεηαη σο πεδίν  αηζζεηηθψλ  δηεξγαζηψλ  εθπιήξσζεο  

παληφο είδνπο «εμαλζξσπηζκψλ»  κέζσ   ζηπγλψλ  ηερλν - ινγηζηηθψλ   

θαη πνιηηηθψλ  πξαθηηθψλ.  



                 
                                                                                                     

       Υπάξρεη, πξάγκαηη, κηα νιφθιεξε πνιηηηθή ηερλνινγία  κε επίθεληξν  

ην ζψκα, ηελ νπνία  ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια ζπζηήκαηα κηθξν - εμνπζίαο, 

εληζρχνληαο, έηζη, ηα κέζα ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη κηαο 

επξχηεξεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πάλσ ζηνπο θνξείο ησλ  ιεηηνπξγηψλ πνπ 

πξνβιέπεη ην νηθνλνκηθφ - πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ν θνηλσληθφο 

βηφθνζκνο ηνλ νπνίν  νξγαλψλεη θαη ειέγρεη. 

Αιιά γηα λα γίλεη δπλαηφο έλαο ζηνηρεησδψο απνηειεζκαηηθφο  

έιεγρνο, ρξεηάδεηαη ηα δσληαλά άηνκα λα γίλνπλ απξφζσπα  θη απηφ 

απαηηεί πξηλ απ’ φια, ηελ αιινηξίσζε ηνπ ζψκαηνο (θαη  ηνπ ςπρηζκνχ,  

πνπ είλαη ε άιιε φςε ηνπ ζψκαηνο). Απαηηεί, κε άιια ιφγηα,  απνμέλσζε 

απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ εληέιιεηαη λα θέξεη ζε πέξαο. Με απηφ ην πλεχκα,  

ρξεηάδεηαη λα επέκβνπλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ  θειηνχ,  

ηνπ ζαιάκνπ, κεραληζκνί απνθιεηζκνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζηνιή 

ηεο ηξέιαο, ηεο αλππνηαγήο,  ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θνθ. 

 Τέηνηα θαηλφκελα θαηαζηνιήο  έρνπλ  ηε δηθή ηνπο ινγηθή, θαη 

ηνπο δηθνχο ηνπο ζπληειεζηέο (νηθνγέλεηα, ζεζκνχο αζθάιεηαο, 

πεξίζαιςεο, εθπαίδεπζεο θι.) θαη γηα λα πξνθχςνπλ, ρξεηάδεηαη λα 

δηαρπζεί φζν γίλεηαη  πεξηζζφηεξν θαη λα ξηδψζεη φζν γίλεηαη βαζχηεξα ε 

αιινηξίσζε ηνπ ζψκαηνο πνπ επηθέξνπλ νη ηερληθέο  ηεο πεηζάξρεζεο.   

 Τν ζψκα, φληαο εχπιαζην, θαζψο ππνβάιιεηαη ζε απηέο ηηο 

ηερληθέο, ρεηξαγσγείηαη. Τα πάγηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

πάγηεο  δνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δελ ην βνεζνχλ λα δηαζψζεη  ηε δχλακή 

ηνπ. Πξηλ πξνζπαζήζεη λα ην θάλεη, έρνπλ πξνιάβεη νη ηερληθέο 

πεηζάξρεζεο  λα ην ζέζνπλ ππφ ηελ  εμνπζία ηνπο, κε πξψηε θίλεζε ηνλ 

έιεγρν ηνπ δπλακηθνχ ησλ ελζηίθησλ ηνπ. 



                 
                                                                                                     

 Η απελεξγνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο  ηζνδπλακεί κε ηελ θαηαζηνιή θαη 

ηελ αξγή παξαθκή ηνπ. Τν ζψκα  βπζίδεηαη  ζην πεδίν  ησλ  ζηξαηεγηθψλ  

ηεο εμνπζίαο θαη εζσηεξηθεχεη  ηνπο πεηζαλαγθαζκνχο, ψζηε  λα παξάγεη,  

απφ κφλν ηνπ,  ηελ απαηηνχκελε ζπκκφξθσζή ηνπ.  Όζν πην αλππφηαθην 

ππήξμε, ζην παξειζφλ,  ηφζν πεξηζζφηεξν βηψλεη,  ηψξα,  ηε ζέιεζή ηνπ 

γηα δσή σο ζέιεζε γηα άξλεζε ηεο δσήο. 

                                            ./. 

    Τν πξψην πνπ θάλεη έλαο θηιφζνθνο ελ πξνθεηκέλσ, είλαη λα  

αλαξσηεζεί  ζε βάξνο πνηψλ  αηφκσλ  θαη κε πνηνλ ηξφπν είλαη  δπλαηή ε  

ζχζηαζε θαη ελεξγνπνίεζε  ησλ ζπζηεκάησλ  κηθξν - εμνπζίαο.  

 Δδψ, ν Foucault  εχζηνρα  παξαηεξεί φηη γηα ηε ιεηηνπξγία  ησλ  

ζπζηεκάησλ κηθξν - εμνπζίαο, ρξεηάδνληαη ζηξαηεγηθέο αλάγθεο, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ  ππνηίζεηαη φηη δελ ηα ππνθηλεί 

ην  ζπκθέξνλ, αιιά ηα επηβάιιεη ε αλάγθε. Έηζη,  ε εμνπζία ηνπ γηαηξνχ, 

ηνπ δάζθαινπ, ηνπ δηθαζηή θ.ιπ., αζθείηαη πάλσ ζε άηνκα πνπ θξίλνληαη  

σο πξνβιεκαηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εμνπζηαζηηθέο πξαθηηθέο 

λνκηκνπνηνχληαη σο ν απφ κεραλήο ζεφο πνπ βάδεη ηέινο  ζε  πξαθηηθέο 

πνπ θξίλνληαη νριεξέο, αηειέζθνξεο, επηθίλδπλεο. 

  Μέζα ζην ράνο  πνπ πξνθαινχλ  ηέηνηεο παξαβαηηθέο  πξαθηηθέο, 

νη ζηξαηεγηθέο αλάγθεο θαηνξζψλνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο 

απεηζάξρεηνπο δξάζηεο  ζε πεηζαξρεκέλα ππνθείκελα πνπ πξνάγνπλ  ηε 

ινγηθή ηνπ ηζρχνληνο, είηε πξφθεηηαη γηα παξαδεδνκέλεο αμίεο είηε γηα  

ηξέρνληεο ζεζκνχο θαη ζπκβάζεηο. Η θαηαζηνιή ηνπ ζψκαηνο πνπ  

πξνεγήζεθε, δηεπθνιχλεη ηε κεηαηφπηζε ηεο δπλακηθήο  απφ ηελ επηζπκία 

γηα δσή ζηελ άξλεζε  ηεο δσήο.  



                 
                                                                                                     

 Καηά ηνλ Foucault,  γηα λα  εκπνδίζνπκε  ηε κεηαηφπηζε απηή, δελ   

ρξεηάδεηαη λα βγνχκε απφ ηε ινγηθή ηνπ παλάξραηνπ ηξηγψλνπ  αιήζεηαο, 

δηθαηνζχλεο, εμνπζίαο.  Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη  γηα  λα θηάζνπκε  ζε  κηα 

λέα κνξθή δηθαίνπ πνπ ζα εμάγληδε ηελ πξνθιεηηθφηεηα απηνχ ηνπ  

αμηαθνχ ζπκπιέγκαηνο, είλαη ε  ελαληίσζε ζηελ πεηζαξρηθή εμνπζία. Καη 

επεηδή νη εμνπζηαζηηθέο καθξν-ζηξαηεγηθέο εμαξηψληαη απφ ηα κηθξν-

ζπζηήκαηα ειέγρνπ,  ηα εγρεηξήκαηα  αληίζηαζεο  πνπ  θξαηνχλ δσληαλφ 

ην αίζζεκα ή ην αίηεκα ηεο ειεπζεξίαο, μεθηλνχλ  απφ ηνπο κηθξνχο 

ρψξνπο φπνπ ν ιφγνο αθνξά δσληαλά φληα θαη φρη κεραληζκνχο. Σηα 

δηάθελα πνπ δεκηνπξγνχληαη, ζπληεξείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο σο δηαιεθηηθήο άξλεζεο, φζνλ 

αθνξά ηα αλζξψπηλα πξάγκαηα  θαη απφ απηήλ πεγάδεη ην  αίζζεκα  ή ην 

αίηεκα ηεο ειεπζεξίαο. Η ηερλν-ινγηζηηθή επηζηήκε θαη νη πνιηηηθνί  

αληαγσληζκνί πνπ δηθαηνινγνχλ, λνκηκνπνηνχλ θαη εδξαηψλνπλ ηελ  

εμάιεηςε ηεο θξηηηθήο δηαινγηθήο ζθέςεο, εδξάδνληαη ζην θαηεζηεκέλν  

ηξίγσλν αιήζεηαο, δηθαηνζχλεο, εμνπζίαο πνπ επέβαιε ν ζεηηθηζκφο, 

αλαπαξάγνληαο  ηνπο δπτζκνχο θαη ηνπο δηαρσξηζκνχο πνπ  θιεξνδφηεζε 

ν κεραληθηζκφο θαη ε βιέςε γηα θπξηαξρία πνπ  ππεξέηεζε.    

                    

  Ωο ηφπνο θξηηηθήο ηεο ηπθιήο απνζέσζεο ηεο ηερλν-ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο  θαη  ηνπ πνιηηηθνχ σο πεδίνπ άζθεζεο   νηθνλνκηθν-πνιηηηθψλ 

αληαγσληζκψλ, ε θηινζνθία, αληί λα θηλδπλνινγεί ή λα πξνθεηεχεη, έξγν 

ηεο έρεη λα αλαζηνράδεηαη, λα μαλαζθέπηεηαη δειαδή θαη λα θξίλεη  ηα 

αλζξψπηλα πξάγκαηα, φζα ζπκβαίλνπλ θαη απηά πνπ ελδέρεηαη λα  

ζπκβνχλ, εμαηηίαο θαιά ππνινγηζκέλσλ, αιιά αιφγηζησλ κέηξσλ, ν 



                 
                                                                                                     

παξαινγηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη αδχλαην λα αληηκεησπηζζεί, απνχζεο ηεο 

ζθέςεο. 

     Η ζθέςε είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ζχλζεησλ ςπρηθψλ,  

λνεηηθψλ, ζπλεηδεζηαθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηελ  

απνθξππηνγξάθεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο, πφξξσ απέρνπκε, εθ’ φζνλ ηέηνηεο ζηνραζηηθέο θαη 

ζπιινγηζηηθέο δηεξγαζίεο είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα πξνζδηνξηζζνχλ  

κέζσ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ. Η ζθέςε σο ζπιινγηζηηθή, 

αλαζηνραζηηθή, θξηηηθή ιεηηνπξγία,  εμαθνινπζεί λα  δηαζαθελίδεηαη 

κέζα απφ ηα έξγα ηεο.  Γη’ απηφ  θαη  ε  αξραηνινγία ηεο  γλψζεο θαη ε 

ηζηνξία ηεο ζθέςεο σο θιάδνη ηεο θηινζνθίαο είλαη θαη ζα είλαη, γηα 

κεγάιν αθφκε ρξνληθφ δηάζηεκα, ζεκειηψδεηο ηνκείο έξεπλαο ησλ  

λεπξν-εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Αξθεί, βέβαηα, λα δηαηεξεζεί ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ  βαζηθή έξεπλα θαη ηε ζεσξία.  

  Τνπο ηξεηο  ηειεπηαίνπο αηψλεο, ε  εξγαιεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο  

δηεπθφιπλε ηελ παξαγσγή ηερλνγλσζίαο,  ηδηαηηέξσο δαπαλεξήο,  αλ 

ζπλππνινγίζεη  θαλείο ην  αθφκε δαπαλεξφηεξν   έιιεηκκα απηνγλσζίαο 

πνπ  πξνθάιεζε  γηα ηηο  ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Με ηα θξηηήξηα ηεο 

αγνξάο, βάζεη ησλ νπνίσλ  θνζηνινγνχληαη θαη θαηαλέκνληαη ηα 

θνλδχιηα γηα ηελ έξεπλα, ε ηερλν-επηζηήκε απνηξέπεη σο   ςεπδν-

επηζηεκνληθή ηελ  γλψζε ηνπ αλζξψπνπ σο φληνο πνπ ελψ ππφθεηηαη 

ζηελ θπζηθή λνκνηέιεηα, ηελ ππεξβαίλεη, ζπγθξνηψληαο δνκέο 

ειεπζεξίαο.   Ωο  κε εκπνξεχζηκε θαη κε θεξδνθφξα,  ε  παξαγσγή 

απηνγλσζίαο  θξίλεηαη    αζχκθνξε  θαη απνζαξξχλεηαη.
1
 Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα,  ζεσξείηαη  αζχκθνξα δαπαλεξή, θαη  απνζαξξχλεηαη 

                                                 
 



                 
                                                                                                     

κε ην θφβν κήπσο νδεγήζεη  ζε  κέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  θαη 

αλζξψπνπ ηα νπνία  ζπλππνινγίδνληαη  ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θέξδνπο. Με απηήλ ηε 

ινγηθή, ιφγσ θφζηνπο, ε σθέιεηα θξίλεηαη δεκηνγφλα.    Τν γεγνλφο  φηη  

ε σθέιεηα ,  ελψ δελ επηθέξεη θέξδνο, κπνξεί λα κεηψζεη αλππνιφγηζηα 

ην θφζηνο ησλ δεκηψλ απφ  πεξηβαιινληνινγηθέο  θαηαζηξνθέο πνπ 

πξνθαιεί ε έιιεηςή απηνζπλεηδεζίαο, δελ ηελ θάλεη δειεαζηηθφηεξε νχηε 

επηηαθηηθφηεξε. Αληίζεηα, ππφ ηελ πίεζε πνπ αζθεί ην δήζελ 

πξαγκαηηζηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο, απηνζπλεηδεζία θαη  απηνγλσζία  

εκθαλίδνληαη σο επηθίλδπλεο.  

                                  ./. 

     Τί θηαίεη; Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ κηα καδνπνηεκέλε θαη  

ηερληθνπνηεκέλε θνπιηνχξα φπσο ε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

δπηηθή θνπιηνχξα, αδηάθνξε εληειψο γηα ην παξαθζαξκέλν αμηαθφ  

ζχζηεκά ηεο, ελαληηψλεηαη ζε δηεξγαζίεο απηνγλσζίαο, κε κπνξψληαο λα 

ελλνήζεη φηη ην θφζηνο ηεο έιιεηςήο ηεο  είλαη αζχιιεπην ζε ζχγθξηζε  

κε ην κέγεζνο ηεο σθέιεηαο  πνπ   εγγπάηαη. 

    Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο  γηα ηελ απαμίσζε ηεο απηνγλσζίαο  έγθεηηαη  

ζην  φηη δελ κπνξεί λα παξαρζεί απηνγλσζία, αλ δελ κεζνιαβήζεη ε 

ηζηνξηθή θαη θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζρχνληνο ηερλν-επηζηεκνληθνχ 

ζεηηθηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο  πνπ ππνηηκά ηελ αμία ηεο. Ο Foucault 

απέθπγε ηελ θξηηηθή άξλεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμέηαζε  ηνπ 

ζεηηθηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο, αλαγλσξίδνληαο   σο αδηαθηινλίθεην 

πιενλέθηεκά ηνπ  ην φηη  είλαη ην κφλν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ηζρχνληα 

θξηηήξηα επηζηεκηθφηεηαο.  Τν εξψηεκα πνπ  ζέηεη ε θηινζνθία  θαη  ην 



                 
                                                                                                     

νπνίν ν Foucault απέθπγε λα εμεηάζεη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ,  αθφκε θαη 

ζηελ  Απσαιολογία ηερ γνώζερ (1969),   είλαη  ζρεηηθφ κε ην πνηνο  νξίδεη 

ηα θξηηήξηα επζηεκηθφηεηαο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο• πξάγκα πνπ θάλεη 

ζηελ Τάξε ηος λόγος (1971), φπνπ θαη πξνηείλεη ηελ άζθεζε θξηηηθήο θαη 

γελεαιφγεζεο. 

    Η εμέηαζε απηή ζα θαηαδείθλπε ηελ αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηνπ  

ζεηηθηζηηθνχ επηζηεκνληθνχ   παξαδείγκαηνο  κε έλα κνληέιν  παξαγσγήο  

αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο πεξί ησλ ελδφμσλ γηα αληηιήςεηο, θαη 

πεπνηζήζεηο  πνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αζρέησο  ηεο αιήζεηαο ή ηεο 

πιάλεο ηνπο,  θαζνξίδνπλ ηνλ ξνπλ ησλ πξαγκάησλ.  

Καζψο ην ζεηηθηζηηθφ επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα   επηδηψθεη ηνλ έιεγρν 

ηεο θχζεο θαη ησλ  αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ, επλνεί ηελ ηερλν-επηζηήκε 

θαη  απνζαξξχλεη ηελ  αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ζθέςε. Υπνηηκψληαο ηε 

ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αμηψλ θαη ηελ απηνγλσζίαο πνπ  

ζπλεπάγεηαη ν θξηηηθφο αλαζηνραζκφο,   ζπλδέεη  ηε  δεκηνπξγία θαη ηελ  

θαηλνηνκία  απνθιεηζηηθά  ζρεδφλ κε ηελ ηερληθή. Γεκηνπξγηθέο θαη 

θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ δελ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ή 

δελ  ηερληθνπνηνχληαη,   απαμηψλνληαη. 

     Σπγθαιχπηεηαη, έηζη, ην βάζνο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηηο θαζηζηά δπλαηέο, 

αιιά θαη o νξίδνληαο πνπ  δεκηνπξγνχλ, θαζψο δηεπξχλνπλ ηελ ζθέςε 

ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ απνδέθηε ηνπο. Απηφ πνπ ράλεηαη είλαη ε 

ηζηνξηθφηεηα ηεο ζπλείδεζεο  θαη ηεο χπαξμεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, 

κε απνηέιεζκα λα ηζνπεδψλεηαη ε δσληαλή ζρέζε κε ην παξειζφλ, ρσξίο 

ηελ νπνία είλαη αδχλαηε ε απνθφιιεζε απφ ηε αλαπαξαγσγή ηνπ 

παξφληνο πνπ πξνυπνζέηεη ην άλνηγκα  ζην κέιινλ. 



                 
                                                                                                     

   Υπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο πεξηζηνιήο ηεο απηνγλσζίαο πνπ επλνεί ε 

αληζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο, ε εληαηηθή ηερληθνπνίεζε δελ  

θαίλεηαη λα είλαη αληηζηξέςηκε ηάζε. Η εηθφλα πνπ ζα απέδηδε ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ ππεξάληιεζε  θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνλ 

εθκεραληθηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη ε εηθφλα ελφο 

απηνθηλήηνπ πνπ αδπλαηψληαο  λα αλαθφςεη ηελ αιφγηζηε ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία ηξέρεη, θαηεπζχλεηαη νινηαρψο ζηνλ γθξεκφ.  

                                              ./. 

   Αθφκε θαη αλ δελ είλαη αληηζηξέςηκε κηα ηέηνηα πνξεία, ζα πξέπεη λα 

πηζηέςνπκε φηη κπνξεί λα αληηζηξαθεί, αξθεί ε  θηινζνθία  σο νληνινγία 

ηνπ ηζηνξηθν-θνηλσληθνχ θαη σο θνζκνινγία ηνπ αζηξνθπζηθνχ - παξά 

ηε ζπλνρή θαη ηελ πιεξφηεηά ηεο, λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θιεηζηφ ζχζηεκα πνπ αλαπαξάγεη  θνζκν-εηθφλεο 

ηζρχνο  ηέηνηεο, φπσο απηέο  πνπ  νδήγεζαλ  ηε ζχγρξνλε δσή ζε νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 Απηφ είλαη δπλαηφ κέζα απφ επηζηεκνινγηθέο, ηζηνξηθέο θαη 

ςπραλαιπηηθέο δηεξεπλήζεηο  ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο πνπ μαλαγπξίδεη  ζηνλ 

εαπηφ ηεο, γηα λα αλαινγηζζεί φζα έγηλαλ θαη φζα έθαλε πξνθεηκέλνπ, 

ηψξα, λα γξάςεη  ηελ αιεζηλή ηζηνξία ηεο σο  ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

είλαη-πνηείλ-ιέγεηλ. 

  Με ην άλνηγκα ηεο θηινζνθίαο, κε εξγαιεία ηνλ θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ, απνζαθελίδεηαη  φρη κφλν ην θαζεζηψο εηεξνλνκίαο, κέζα 

ζην νπνίν  επί αηψλεο  ιεηηνχξγεζε, αιιά  θαη ηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ζα ηεο έδηλαλ  ηε δπλαηφηεηα  λα  ππεξβεί ηα  εμνπζηαζηηθά 

ζρήκαηά  ηνπ.                   



                 
                                                                                                     

 Μπνξνχκε λα ελλνήζνπκε ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία απηνχ ηνπ 

αλνίγκαηνο ηεο ζθέςεο κέζσ κηαο  παξάιιειεο αλάγλσζεο  ηνπ Foucault 

θαη ηνπ  Καζηνξηάδε, εθ’ φζνλ  θαη νη δπν  εκπλεφκελνη απφ ηε ληηζετθή 

γελεαινγία ηεο εζηθήο,  αθήλνπλ  πίζσ ηνπο ηελ  ηδενπνηεκέλε ζθέςε, 

γηα λα αλαηξέμνπλ ζηηο «ηαπεηλέο» απαξρέο  ηεο.   

 Όπνπ ν Foucault θάλεη ιφγν γηα ηε ζρέζε  ηνπ ζψκαηνο κε ηελ 

ηζηνξία, κέζσ ηεο νπνίαο ην ζψκα ζθπξειαηείηαη, αιιά θαη 

θαηαζηξέθεηαη, ν Καζηνξηάδεο θάλεη ιφγν  γηα  ηε ζρέζε ηεο ςπρήο  - σο 

κνξθνπνίεζεο ηνπ  δσληαλνχ ζψκαηνο - κε ηελ ηζηνξία, κέζσ ηεο 

νπνίαο, ε ςπρή  θνηλσληθνπνηείηαη, αιιά θαη εμαλζξσπίδεηαη.     

  Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είηε  πξφθεηηαη  γηα  εμνπζηαζηηθέο  

πξαθηηθέο είηε πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο ζέζκηζεο, απηφ πνπ αλαδχεηαη 

είλαη ην άηνκν πνπ πάζρεη θαη δξα σο ηζηνξηθν-θνηλσληθά δηακνξθσκέλε  

χπαξμε. 

  Υπάξρεη, σζηφζν, κηα θεθαιαηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζην 

θαζηνξηαδηθφ  θαη ζην θνπθστθφ πξίζκα, ην νπνίν  επεξέαζε ελ πνιινίο  

ηνλ κεηαδνκηζκφ θαη ηελ κέζνδν ηεο απνδφκεζεο.  Δλψ ν Foucault    

ηαπηίδεη ηελ νξζνινγηθφηεηα απνθιεηζηηθά κε ηνλ εμνπζηαζηηθφ ιφγν 

πνπ αλέπηπμε ε Γχζε, απνιπηνπνηψληαο έηζη, ην κεδεληζκφ πνπ 

παξήγαγε, κε θίλδπλν λα ηνπ πξνζδψζεη κεηαθπζηθέο  δηαζηάζεηο,  ν 

Καζηνξηάδεο ηνπνζεηψληαο ηελ ηαπηηζηηθή-ζπλνιηζηηθή ζθέςε  ζηελ 

πξψηε απφ ηηο ζηηβάδεο ηνπ φληνο/είλαη, εληνπίδεη, κέζα ζηνλ ίδην ηνλ  

ςπρηζκφ καο, ην θιεηδί πνπ επηηξέπεη ηελ έμνδφ καο απφ ηνπο  

ιαβπξίλζνπο ηνπ εηεξνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο.  

 Φσηίδνληαο ηνπο κεραληζκνχο ηεο θαληαζίαο, καο δείρλεη φηη ε  

ζθέςε είλαη ζε ζέζε λα ιχζεη  ηα αηλίγκαηα  θαη ηηο απνξίεο πνπ γελλνχλ 



                 
                                                                                                     

νη  εηεξνλνκηθέο  ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη πξάμεηο, αξθεί λα  αληέμεη ε  

ίδηα ηε δνθηκαζία  κηαο αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο απην-αλάιπζεο. 

     Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ  θαηεχζπλζε, πξνζαλαηνιηδφκαζηε  ζε κηαλ 

ελεξγνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ καο δπλάκεσλ πνπ καο επηηξέπεη λα  

ζθεθζνχκε φηη γηα λα απνηξαπεί  ε πλεπκαηηθή απνδπλάκσζε θαη ε 

ξνκπνηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, ρξεηάδνληαη δέζκεο ζχλζεησλ κέηξσλ 

πνπ δελ ηα ππαγνξεχνπλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, αιιά  ν λνπο  πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα ηα επεμεξγαζηεί.    

         Δπεηδή, φκσο, θηάζακε λα εκπηζηεπφκαζηε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ λνπ πνπ ηνπο έθηηαμε, πξνέρεη λα 

κειεηεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε εθηφο απφ ηελ  

ηερλν-ινγηζηηθή, θαη ηελ  δηαινγηθή, δηαδξαζηηθή θαη νινγξαθηθή  

ιεηηνπξγία ηνπ λνπ. 

     Τηο ιεηηνπξγίεο απηέο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ηεο ςπρν-

λνεηηθήο δνκήο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ-ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ, αδπλαηνχλ πξνο ην παξφλ λα  ηηο  απνθξππηνγξαθήζνπλ 

ε λεπξνθπζηνινγία θαη ε βηνρεκεία ηνπ εγθεθάινπ. Μαο βνεζνχλ λα ηηο 

θαηαλνήζνπκε νη θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο κειέηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θηινζνθίαο σο πεδίνπ φρη κφλνλ 

δηαχγαζεο, αιιά θαη θαιιηέξγεηαο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, καο βνεζνχλ λα ηηο θαηαλνήζνπκε θιάδνη ηεο 

θηινζνθίαο, φπσο ε θξηηηθή ζεσξία ηεο γλψζεο, ε θηινζνθία ησλ  

επηζηεκψλ θαη  νη αληίζηνηρεο επηζηεκνινγίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηζηνξία θαη εηδηθφηεξα ή κάιινλ γεληθφηεξα, κε ηελ ηζηνξία ηεο ζθέςεο.  



                 
                                                                                                     

Σπληνληζκέλνη ζηελ βάζε κηαο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, νη 

θιάδνη απηνί ζπζηήλνπλ κηαλ αξραηνινγία ηεο γλψζεο άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ γελεαινγία ηεο ζθέςεο θαη ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο, ζηνπο ρψξνπο ηεο κπζνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο.  

Η κειέηε ηεο κπζνινγηθήο, ηεο θηινζνθηθήο,  ηεο επηζηεκνληθήο, 

ηεο ζεσξεηηθήο, ηεο πνηεηηθήο ζθέςεο, ζην πιαίζην κηαο αξραηνινγίαο 

ηεο γλψζεο  θαη ηεο αμηνινγίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

παξαγσγήο απηνγλσζίαο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Ωο θηινζνθηθφο 

θιάδνο,  αλαδεηθλχεη  ηνπο φξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο  κηαο ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο ηερλνγλσζίαο θαη απηνγλσζίαο, εθ’ φζνλ είλαη αδχλαην λα  

γίλεη νπνηνζδήπνηε  γλσζηηθφο θαη αμηαθφο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο, εάλ, 

φπσο, θαη ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο, παιαηφηεξα, δελ μαλαπάκε ζηηο 

απαξρέο ηεο θαη ζηηο ξίδεο ηεο δπηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ.  

 Σηνλ νληνινγηθφ ππξήλα ηεο αξραηνειιεληθήο παξάδνζεο,  ζα 

μαλαβξνχκε ην θαληαζηαθφ ηνπ ζώδονηορ - είναι πνπ ζηέξγεη θαη 

ππεξεηεί ηελ δσή. Τν ζώδον-είναι πξνεγείηαη ηνπ καηαδαμάδονηορ και 

βιαιοππαγούνηορ - είναι θαη ηνπ θαληαζηαθνχ ηνπ,  ην νπνίν  ππεξεηεί ε 

ηερληθή ηεο λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο Γχζεο,  κε ζθνπφ ηελ  ππεξάληιεζε  

ηεο θχζεο ράξηλ ηεο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ.  

 Τν αξηζηνηειηθφ ζώδειν δηα ηεο γλψζεσο  ε επνρή καο θαιείηαη λα 

ην ζπλδέζεη κε ηελ θξηηηθή ηνπ ηζρχνληνο ηερλν - γλσζηηθνχ 

παξαδείγκαηνο. Τν ζώδειν δηα ηνπ κπίναι λόγω, σο αληηθείκελν ηεο 

αξραηνινγίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αμηνινγίαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 



                 
                                                                                                     

βαζηθφηεξε  αζπίδα πξνζηαζίαο  ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ  απφ ηηο κεραλέο  

απην-θαηαζηξνθήο  θαη απην-εθκεδέληζεο πνπ επηλφεζε .  

Φπζηθά, ην ζώδειν δηα ηεο  έιινγεο θξηηηθήο ηεο ηζρχνπζαο  

γλψζεο θαη ησλ παξαθζαξκέλσλ αμηψλ θαη ε απηνγλσζία πνπ 

ζπλεπάγεηαη,  δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ αξραηνγλσζία, ηελ νπνία 

απνκχδεζε θη απνζηέγλσζε, επί δεθαεηίεο, ν θηινινγηζκφο, μεθφβνληάο 

ηελ απφ ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε, ζεσξία θαη θξηηηθή. Έλλνηεο, ζπκβνιηθά 

κνξθψκαηα θαη ηδέεο πνπ δεκηνχξγεζε  ε αξραία ειιεληθή ζθέςε – ε  

αξραηφηεξε ζηελ Γχζε – έρνπλ, ζε κεηαγελέζηεξεο επνρέο, ππνζηεί 

πνιιαπιέο επεμεξγαζίεο θαη κεηαιιάμεηο, πνπ ρξεηάδεηαη λα 

κειεηήζνπκε ψζηε λα κπνξνχκε λα αλαλεψζνπκε ηηο κεζνδνινγηθέο 

θαηεγνξίεο θαη έλλνηεο, εκπινπηίδνληάο ηεο κε ην βάζνο πνπ ηνπο 

πξνζδίδεη ν δηάινγνο κε  ηα είδε θαη ηηο  ζεκαηηθέο  ηεο  καθξαίσλεο 

ζεσξεηηθήο παξάδνζεο.  

 Φξεηάδεηαη, εδψ,  λα ηνληζζεί φηη δνπιεηά ηεο αξραηνινγίαο ηεο 

γλψζεο δελ είλαη λα παξεκπνδίζεη ηελ ηερλνγλσζία, ζηελ νπνία, 

άιισζηε, θαηαθεχγεη, φπνηε ε ρξήζε ηεο ιχλεη ηερληθά θαη πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο. Γνπιεηά ηεο είλαη λα θέξεη ζε πέξαο 

αλαζθαθέο πνπ δελ αθνξνχλ ηάθνπο θη αγάικαηα, αιιά θηινζνθηθά, 

επηζηεκνληθά, ζεσξεηηθά, δνθηκηαθά, πνηεηηθά θείκελα δηαθφξσλ 

πεξηφδσλ ηνπ παξειζφληνο πνπ ελέπλεπζαλ θαη γνληκνπνίεζαλ ην 

άλνηγκα ηεο  ζθέςεο.  

 Σπλδπάδνληαο ηηο θεηκεληθέο αλαζθαθέο κε ηηο ηζηνξηθν-θξηηηθέο 

(γελεαινγηθέο) αλαιχζεηο ηεο γλψζεο  θαη ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο ηεο, ε 

αξραηνινγία ηεο γλψζεο είλαη ζε ζέζε λα θσηίζεη, κεηαμχ άιισλ, ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ θαη επέβαιαλ ηελ ππεξαλάπηπμε ηεο ηερληθήο, 



                 
                                                                                                     

θαζψο θαη ηηο κεζνδεχζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

ζχγρξνλνο θφζκνο νδεγήζεθε ζε κηα ηφζν δεκηνγφλα ππεξθαηαλάισζε 

ηεο ηερλνινγίαο. Καη θπξίσο είλαη ζε ζέζε λα θσηίζεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα δηαζψζνπκε ην πλεχκα ηεο ζχλζεζεο πνπ  

ππήξμε ην εκβιεκαηηθφ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο  ζεσξίαο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

θηινζνθίαο. 

 Τν πλεχκα, φκσο, ηεο  ζχλζεζεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο 

θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ηελ έθιεηςε ηνπ νπνίνπ  εηζεγήζεθε ν  

ζεηηθηζκφο,  κε ην επηρείξεκα φηη  παξάγεη κεηαθπζηθή  πνπ είλαη πιένλ 

αρξείαζηε θαη άλεπ λνήκαηνο, ράξε ζηελ  επηζηήκε. Τν δήηεκα  δελ είλαη 

αλ νη ζηνραζηηθέο θξίζεηο είλαη πξαθηηθά ρξήζηκεο, αιιά αλ είλαη  

αιεζείο  θαη έγθπξεο.  Ο Kant  έζεζε σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα  γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπο,  ηνλ αδέζκεπην ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ πνπ ηηο 

εθθέξεη. Ο Marx πξνζέζεζε κηαλ αθφκε αζθαιηζηηθή δηθιείδα: ηελ 

αλαθνξά ησλ αλαζηνραζηηθψλ θξίζεσλ ζηε θπζηθή-ηζηνξηθν-θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ δηαζπλδένληαη ή δηαπιέθνληαη ην ππνθεηκεληθφ 

θαη ην αληηθεηκεληθφ.  

 Υπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, ε θηινζνθία δελ αλαζηνράδεηαη 

πεπξαγκέλα κφλνλ, ζην ηέινο ηεο κέξαο, φπσο πίζηεπε ν Hegel.  Μεηέρεη 

ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη είηε σο κηα απφ ηηο αδξαλείο είηε σο  κηα απφ ηηο 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξίαο 

γεληθφηεξα. 


