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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Τό σώμα των καταδίκων 

Στίς 2 Μαρτίου τοϋ 1757, ό Damiens καταδικάστηκε «νά όμο-
λογήσει δημοσία τά σφάλματα του μπροστά στήν κύρια πύλη της 
Εκκλησίας τών Παρισίων», όπου «θά όδηγοϋνταν μ' ενα κάρρο, 
γυμνός, μονάχα μ' ενα πουκάμισο, βαστώντας στό χέρι εναν 
αναμμένο κέρινο δαυλό πού ζύγιζε δυό λίβρες»· κατόπιν, νά 
όδηγηθεϋ «μέ τό ϊδιο κάρρο, στην Πλατεία της Grève, όπου, σ' 
ενα ικρίωμα πού θά στηνόταν έκεϊ, νά βασανιστεί μέ πυρακτωμέ-
νες λαβίδες στούς μαστούς, στά χέρια, στούς μηρούς, στίς κνή-
μες, κρατώντας στό δεξί του χέρι τό μαχαίρι μέ τό όποϊο ειχε 
έκτελέσει τήν εν λόγω πατροκτονία, τό χέρι αυτό νά καεί μέ 
άναμμένο θειάφι, καί πάνω στίς πληγές από τίς λαβίδες νά χυθεί 
λιωμένο μολύβι, βραστό λάδι, καυτό ρετσίνι, κερί και θειάφι 
λιωμένα καί ανακατεμένα, καί υστέρα, τό σώμα του νά εξαρθρω-
θεί καί νά διαμελιστεί από τέσσερα άλογα, τά μέλη του καθώς 
καί τό κορμί του νά γίνουν παρανάλωμα τοϋ πυρός, νά άποτε-
φρωθοϋν, καί ή στάχτη νά σκορπιστεί στόν άέρα^» 

«Τελικά, 6 Damiens διαμελίστηκε», γράφει ή 'Εφημερίδα τον 
"Αμστερνταμ^. « Ή τελευταία αυτή πράξη παρατάθηκε γιά πολ-
λήν ώρα, γιατί τά άλογα πού χρησιμοποιήθηκαν δέ\' ήταν εξα-
σκημένα γι' αύτη τή δουλειά" ετσι, άντί τέσσερα, χρειάστηκαν 
εξι· άλλά κι αυτά άκόμα δέν στάθηκαν αρκετά, κι ετσι άναγκά-
στηκαν, γιά νά διαμελίσουν τούς μηρούς τοϋ άμοιρου ανθρώπου, 
νά τοΰ κόψουν τά νεύρα καί νά τού πελεκήσουν τίς κλειδώσεις... 

»Όλοι διαβεβαιώνουν πώς, αν καί πάντα του υπήρξε μεγάλος 
υβριστής, δέν τοΰ ξέφυγε καμιά βλαστήμια. Όμως, οί τρομαχτι-
κοί πόνοι τόν έκαναν νά ούρλιάζει φριχτά, καί επαναλάβαινε 
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αδιάκοπα: "Ήμαρτον, Θεέ μου· Χριστέ μου, βοήθα με...". Οί 
θεατές έντυπωσιάστηκαν άπό τή συμπόνοια του ιερέα του 'Αγίου 
Παύλου πού, παρ' όλη τήν προχωρημένη ηλικία του, παρηγορού-
σε άκατάπαυστα τόν κατάδικο.» 

Καί ό ύπομοίραρχος Bouton λέει: «"Αναψαν τό θειάφι, αλλά ή 
φωτιά δέν ήταν δυνατή κι ετσι μόνον ή έπιδερμίδα τοϋ επάνω μέ-
ρους τού χεριού καψαλίστηκε λιγάκι. Τότε, ενας από τους δή-
μιους, μέ τά μανίκια σηκωμένα πάνω άπό τούς αγκώνες, πήρε 
στά χέρια του κάτι άτσάλινες λαβίδες, επίτηδες φτιαγμένες γι' 
αυτόν τό σκοπό, ενάμισι πόδι μάκρος, τού τίς εχωσε βαθιά πρώ-
τα στήν κνήμη τού δεξιού ποδιού, ύστερα στό μηρό, στό δεξιό 
βραχίονα καί τέλος στους μαστούς. Ό δήμιος αύτός, μ' δλο πού 
ήταν δυνατός καί εύρωστος, μέ μεγάλο κόπο κατόρθωνε νά απο-
σπά κομμάτια σάρκας, συστρέφοντας τίς λαβίδες δυό τρεις φο-
ρές στήν κάθε μεριά τού σώματος, προξενώντας στόν κατάδικο 
πληγές σάν ενα νόμισμα τών εξι τάληρων. 

«Ύστερα άπό αυτά τά βασανιστήρια, 6 Damiens, πού φώναζε 
γοερά, χωρίς μολαταύτα νά βλάστημάει, σήκωνε τό κεφάλι καί 
κοίταζε τό σώμα του· 6 ίδιος δήμιος εβγαζε μέ μιά σιδερένια 
κουτάλα τό βραστό ύγρό μέσ' οιπό τό καζάνι καί τό εχυνε απανω-
τά στήν κάθε πληγή. Ύστερα, εδεσαν μ' ενα λεπτό σκοινί τά λου-
ριά πού προορίζονταν γιά τό ζέψιμο τών άλόγων, κι εζεψαν τά 
άλογα στό κάθε μέλος τού άνθρώπου, στους μηρούς, στά πόδια 
καί στούς βραχίονες. 

» Ό κύριος Le Breton, γραφιάς τού Δικαστηρίου, πλησίασε 
πολλές φορές τόν κατάδικο καί τόν ρωτούσε άν είχε κάτι νά πει" 
ό Damiens άπαντούσε αρνητικά· σέ κάθε νέο βασάνισμα ξεφώνι-
ζε σάν τούς κολασμένους: "Θεέ μου, συχώρα με! Παντοδύναμε, 
έλέησέ με!". Παρ' όλους τούς αβάσταχτους πόνους, σήκωνε πού 
καί πού τό κεφάλι καί κοίταζε άφοβα τό κορμί του. Τά σκοινιά, 
πού οί άντρες τά έσφιγγαν ολοένα καί περισσότερο τραβώντας 
τίς άκρες τους, τού προκαλούσαν άνείπωτους πόνους. Γιά μιάν 
ακόμα φορά, ό κύριος Le Breton τόν πλησίασε καί τόν ρώτησε άν 
ειχε κάτι νά πει - απάντησε καί πάλι αρνητικά. Οί ιερωμένοι τόν 
πλησίασαν κι αυτοί πολλές φορές καί τού μίλησαν γιά κάμποσην 
ώρα· φιλούσε πρόθυμα τό σταυρό πού τού πρότειναν τέντωνε τά 
χείλη καί έπαναλάβαινε συνέχεια: "Κύριε, ήμαρτον!". 

»Μ' ενα τίναγμα, τά άλογα τράβηξαν τά μέλη τού κατάδικου, 
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τό καθένα πρός τή μεριά του, ένώ άπό ενας δήμιος κρατούσε τό 
κάθε άλογο. Κάθε τέταρτο ξανάρχιζε ή ίδια διαδικασία, καί, τέ-
λος, επειτα από πολλές επαναλήψεις, άναγκάστηκαν νά σπρώ-
ξουν τά άλογα γιά νά τραβήξουν: αυτά πού ήταν δεμένα στό δεξί 
του χέρι, τά έσπρωξαν μπροστά, στήν κεφαλή· αυτά πού ήταν 
στούς μηρούς τά ένωσαν μέ τούς βραχίονες - πράγμα πού έκανε 
τούς βραχίονες νά σπάσουν στίς κλειδώσεις. Τά τραβήγματα αυ-
τά έπαναλήφθηκαν πολλές φορές χωρίς επιτυχία. Ό κατάδικος 
σήκωνε τό κεφάλι καί κοίταζε τό κορμί του. 'Αναγκάστηκαν νά 
προσθέσουν δυό άκόμα άλογα σ' εκείνα πού ήταν δεμένα στούς 
μηρούς - κι ετσι τά άλογα έγιναν εξι. Καί πάλι όμως δεν κατάφε-
ραν τίποτα. 

»Τελικά, ό δήμιος Samson είπε στόν κύριο Le Breton πώς δέν 
υπήρχε τρόπος ούτε κι έλπίδα νά τελειώνουν, καί τοϋ πρότεινε νά 
ρωτήσει τούς δικαστές αν ήθελαν νά τόν κατακομματιάσουν. Ό 
κύριος Le Breton γυρίζοντας άπό τήν πόλη εδωσε εντολή νά γί-
νουν νέες προσπάθειες - ετσι και εγινε. 'Αλλά τά άλογα μουλάρω-
σαν, καί μάλιστα ενα άπό εκείνα πού ήταν ζεμένα στούς μηρούς 
επεσε στό πλακόστρωτο. Οί ιερωμένοι πλησίασαν καί πάλι τόν 
κατάδικο καί τοϋ μίλησαν. Αυτός τούς είπε (τόν άκουσα μέ τ' αυ-
τιά μου): "Φιλεΐστε με, Κύριοι". Ό ιερέας τοϋ 'Αγίου Παύλου 
δέν τόλμησε νά τό κάνει, άλλά ό αίδεσιμότατος de MarsUly πέρασε 
κάτω άπό τό σκοινί όπου ήταν δεμένο τό άριστερό χέρι τού κατά-
δικου καί τόν φίλησε στό μέτωπο. Οί δήμιοι ένωσαν τίς δυνάμεις 
τους, καί ό Damiens τούς ελεγε νά μή βλαστημάνε, νά κάνουν τή 
δουλειά τους, κι ότι δέν τούς κρατάει κακία- τούς παρακαλούσε 
νά προσευχηθούν γι' αυτόν, καί ζήτησε άπό τόν Ιερέα τού 'Αγίου 
Παύλου νά τόν μνημονεύσει στήν πρώτη του λειτουργία. 

»'Ύστερα άπό δυό τρεις άπόπειρες, ό δήμιος Samson, κι αύτός 
πού τόν είχε βασανίσει μέ τίς λαβίδες, τράβηξαν ό καθένας τους 
ενα μαχαίρι μέσ' άπό τήν τσέπη τους, καί τοϋ κόψαν τούς μηρούς 
σύρριζα στόν κορμό· καθώς τραβούσαν μέ δύναμη, τά τέσσερα 
άλογα έσυραν τούς δυό μηρούς πίσω τους, πρώτα τόν δεξιό κι 
υστέρα τόν άριστερό· τό ίδιο εγινε καί μέ τούς βραχίονες, πού 
άποσπάστηκαν άπό τούς ώμους, στίς μασχάλες· χρειάστηκε νά 
κοπούν οί σάρκες σχεδόν ως τό κόκκαλο, ένώ τά άλογα τραβού-
σαν μέ δλη τή δύναμή τους πρώτα τόν δεξιό κι ύστερα τόν αρι-
στερό βραχίονα. 
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w-Qtav άποκόπηκαν καί τά τέσσερα μέλη τοΰ κατάδικου, οί ιε-
ρωμένοι πλησίασαν γιά νά τοΰ μιλήσουν ό δήμιος όμως τους είπε 
πώς ήταν πιά νεκρός· ένώ στ' άλήθεια έγώ έβλεπα άκόμα τόν άν-
θρωπο νά σπαράζει καί τό κάτω του σαγόνι νά κουνιέται σάν νά 
ήθελε νά μιλήσει. Ένας μάλιστα από τους δημίους εϊπε λίγο αρ-
γότερα πώς όταν σήκωσαν τό κορμί γιά νά τό ρίξουν στή φωτιά, 
ό άνθρωπος ήταν άκόμα ζωντανός. Άφοϋ λευτέρωσαν τά τέσσε-
ρα μέλη του άπό τά σκοινιά πού τά ένωναν μέ τά άλογα, τά 'ρι-
ξαν σέ μιά πυρά πού ειχε ετοιμαστεί στήν πλατεία, κατάντικρυ 
στό ικρίωμα" υστέρα κάλυψαν τό κορμί κι όλα τ' άλλα μέ κού-
τσουρα καί δεμάτια άπό κληματόβεργες, κι έβαλαν φωτιά στά 
άχυρα πού είχαν άνακατέψει μέ τά ξύλα. 

»...Σύμφωνα μέ τήν καταδικαστική απόφαση, ολόκληρος απο-
τεφρώθηκε. Τό τελευταίο κομμάτι πού βρέθηκε στήν άνθρακιά 
δεν ειχε καεί ως τίς δεκάμισι τό βράδυ. Δηλαδή, οί κομματιασμέ-
νες σάρκες καί τό κορμί καίγονταν γύρω στίς τέσσερις ώρες. Οί 
άξιωματικοί, πού άνάμεσά τους ήμουνα κι έγώ καθώς καί ό γιός 
μου, μαζί μέ τό άπόσπασμα τών χωροφυλάκων μείναμε στήν 
πλατεία σχεδόν ώς τίς 'έντεκα τό βράδυ. 

»Πολλά ειπώθηκαν γιά ενα σκύλο πού ξάπλωσε τήν έπαύριο 
στό μέρος όπου ειχε στηθεί ή πυρά καί πού ολοένα ξαναγύριζε 
εκεί μ' δλο πού τόν έδιωχναν. Θέλησαν μάλιστα νά βγάλουν καί 
συμπεράσματα. Μά δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς πώς 
τό ζώο βρήκε τή θέση τούτη πιό ζεστή άπό άλλες^.» 

Παραθέτουμε εδώ μερικά άρθρα άπό τόν Κανονισμό πού συν-
τάχθηκε άπό τόν Léon Faucher, τρία τέταρτα τοΰ αίώνα άργότε-
ρα, «γιά τόν Οικο τών Νεαρών Κρατουμένων, στό Παρίσι''»: 

ΑΡΘΡΟ 17. - Οί κρατούμενοι θά σηκώνονται στις εξι τό πρωί τό χει-
μώνα καί στίς πέντε τό καλοκαίρι. Σέ όλες τίς έποχές τοΰ έτους ή 
δουλειά θά διαρκεί εννέα ώρες τήν ήμέρα. Δυό ώρες θά είναι 
άφιερωμένες στή διδασκαλία. Ή εργασία καί ή ήμέρα όλόκληρη 
θά σταματούν ή ώρα έννιά τό χειμώνα, καί στίς όχτώ τό καλο-
καίρι. 
ΑΡΘΡΟ 18. - "Εγερση. Μέ τήν πρώτη τυμπανοκρουσία, οί κρατού-
μενοι οφείλουν νά σηκωθούν καί νά ντυθούν σιωπηλά, ένώ ό επι-
στάτης άνοίγει τίς πόρτες τών κελλιών. Μέ τή δεύτερη τύμπανο-
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κρουσία οι κρατούμενοι όφείλουν νά είναι έτοιμοι καί νά ορτιά-
ξουν τό κρεβάτι τους. Μέ την τρίτη, μπαίνουν στη σειρά καί ξε-
κινάνε γιά τό παρεκκλήσι, όπου γίνεται ή πρωινή προσευχή. Τά 
τύμπανα ήχοϋν κατά διαστήματα πέντε λεπτών. 
ΑΡΘΡΟ 19. - Ή προσευχή λέγεται άπό τόν ιερέα του 'Ιδρύματος, 
καί άκολουθεΐται άπό ενα ηθικοπλαστικό ή θρησκευτικό κήρυγ-
μα. Όλόκληρη ή τελετουργία δεν πρέπει νά ξεπερνάει τά τριάντα 
λεπτά. 
ΑΡΘΡΟ 20. - 'Εργασία. Στίς ε | ι παρά τέταρτο τό καλοκαίρι καί στίς 
εφτά παρά τέταρτο τό χειμώνα, οί κρατούμενοι κατεβαίνουν 
στήν αύλή γιά νά πλύνουν τά χέρια καί τό πρόσωπό τους, καί νά 
τούς γίνει ή πρώτη διανομή ψωμιοΰ. 'Αμέσως μετά, συγκροτού-
νται σέ όμάδες κατά έργαστήρι καί ξεκινάνε γιάτή δουλειά, πού 
θά πρέπει νά αρχίζει στίς έξι τό καλοκαίρι καί στίς έφτά τό χει-
μώνα. 
ΑΡΘΡΟ 21, - Γεϋμα. Στίς δέκα τό πρωί, οί κρατούμενοι σταματάνε 
τή δουλειά καί πηγαίνουν στήν τραπεζαρία τού 'Ιδρύματος· πλέ-
νουν τά χέρια τους στήν αύλή καί χωρίζονται σέ όμάδες. Μετά τό 
γεϋμα, διάλειμμα ως τίς εντεκα παρά είκοσι. 
ΑΡΘΡΟ 22. - Σχολείο. Στίς εντεκα παρά είκοσι, μόλις ήχήσουν τά 
τύμπανα, οι κρατούμενοι στοιχίζονται καί πηγαίνουν στό σχο-
λείο σέ όμάδες. Τά μαθήματα διαρκούν δυό ώρες, πού χρησιμο-
ποιούνται διαδοχικά γιά άνάγνωση, γραφή, γραμμικό σχέδιο καί 
αριθμητική. 
ΑΡΘΡΟ 23. - Στή μία παρά είκοσι, οί κρατούμενοι φεύγουν άπό τό 
σχολείο σέ όμάδες, καί διαμοιράζονται στίς διάφορες αυλές γιά 
τό διάλειμμα. Στή μία παρά πέντε, στούς ήχους τών τύμπανων, 
συγκροτούνται ξανά σέ όμάδες εργαστηρίου. 
ΑΡΘΡΟ 24. - Στή μία ακριβώς, οί κρατούμενοι πρέπει νά βρίσκο-
νται στά έργαστήρια: ή έργασία διαρκεί ώς τίς τέσσερις τό από-
γευμα. 
ΑΡΘΡΟ 25. - Στίς τέσσερις, οί κρατούμενοι εγκαταλείπουν τά έργα-
στήρια καί πηγαίνουν στίς αύλές τους όπου πλένουν τά χέρια 
τους καί, σχηματίζοντας όμάδες, κατευθύνονται στήν τραπεζα-
ρία. 
ΑΡΘΡΟ 26. - Τό δείπνο, καθώς καί τό διάλειμμα πού άκολουθεί, 
διαρκούν ώς τίς πέντε· τήν ώρα έκείνη οί κρατούμενοι ξαναγυρί-
ζουν στά έργαστήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 27. - Στίς έφτά τό καλοκαίρι καί στίς όχτώ τό χειμώνα, κά-
θε δουλειά σταματά. Γίνεται μιά τελευταία διανομή ψωμιοΰ στά 
έργαστήρια. Όμιλία ενός τετάρτου της ώρας, με αντικείμενο όρι-
σμένες διδακτικές γνώσεις ή κάποια συγκινητική πράξη, γίνεται 
από εναν κρατούμενο ή εναν έπιστάτη καί επακολουθεί ή βραδι-
νή προσευχή. 
ΑΡΘΡΟ 28. - Στίς έφτάμισι τό βράδυ τό καλοκαίρι, καί οτίς όχτώμι-
σι τό χειμώνα, oL κρατούμενοι πρέπει νά έχουν γυρίσει στά κελ-
λιά τους, υστέρα άπό ενα τελευταίο πλύσιμο χεριών καί επιθεώ-
ρηση τών ρούχων τους, πού γίνεται στίς αυλές τοϋ 'Ιδρύματος· 
στήν πρώτη τυμπανοκρουσία, πρέπει νά ξεντυθοϋν καί στή δεύ-
τερη νά έχουν πλαγιάσει. Κλείνουν οί πόρτες τών κελλιών, καί οί 
επιστάτες περιπολούν στούς διαδρόμους γιά νά βεβαιωθούν πώς 
υπάρχει τάξη καί ησυχία». 

Έχουμε λοιπόν εδώ ενα είδος βασανισμού καί ενα πρόγραμμα 
απασχόλησης. Δέν κυρώνουν τά ίδια εγκλήματα, ούτε καί τιμω-
ρούν εγκληματίες της ίδιας κατηγορίας. Καθένα τους όμως προσ-
διορίζει καθαρά ενα ιδιαίτερο ποινικό σύστημα. Λιγότερο άπό 
ενας αιώνας τά χωρίζει. Είναι ή έποχή όπου αναδιαρθρώνεται 
ολόκληρη ή ρύθμιση της τιμωρίας στήν Ευρώπη καί στίς Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Έποχή τών μεγάλων «σκανδάλων» γιά τήν παρα-
δοσιακή δικαιοσύνη, έποχή τών πολυάριθμων μεταρρυθμιστικών 
σχεδίοον· καινούργια θεωρία τού Νόμου καί τού εγκλήματος, και-
νούργια δικαιολόγηση - ηθική ή πολιτική - τοϋ δικαιώματος της 
τιμωρίας· κατάργηση τών παλιών διαταγμάτων, έξάλειψη τών 
έθίμων σχεδιάζονται καί συντάσσονται «σύγχρονοι κώδικες»: 
Ρωσία, 1769· Πρωσία, 1780· Πενσυλβανία καί Τοσκάνη, 1786· 
Αύστρία, 1788· FaUia , 1791, ετος IV, 1808 καί 1810. Γιά τήν 
ποινική δικαιοσύνη - μιά καινούργια αφετηρία. 

'Ανάμεσα σέ όλες αυτές τίς αλλαγές, θά ξεχωρίσω εδώ μονάχα 
μία: τήν έξαφάνιση τών βασανιστηρίων. Έχουμε σήμερα τήν τά-
ση νά μήν της δίνουμε μεγάλη σημασία· ίσως, στόν καιρό της, νά 
ειχε προκαλέσει ύπερβολική ρητορεία· Ισως, πολύ έπιπόλαια καί 
με πολλή έμφαση, νά συνδέθηκε μέ εναν «άνθρωπισμό» πού έπέ-
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τρεπε νά άποφευχθεϊ ή ανάλυση της. "Οπως καί νά 'ναι, ποιά εί-
ναι ή πραγματική της σημασία, &ν τη συγκρίνουμε μέ τίς μεγάλες 
θεσμικές άλλαγές, μέ τους σαφείς καί γενικούς κώδικες, μέ τους 
ένιαίους κανόνες της δικονομίας· μέ την υιοθέτηση τον θεσμού 
των ένόρκων σέ όλες σχεδόν τίς χώρες, μέ τόν προσδιορισμό τού 
ουσιαστικά επανορθωτικού χαρακτήρα της ποινής, καί μέ τήν 
τάση αύτή - πού δέν παύει νά έπιτείνεται από τόν δέκατο ένατο 
αιώνα καί μετά - νά μεταλλάζουν οί ποινές ανάλογα μέ τούς ένό-
χους; Κι αν ακόμα θεωρήσουμε πώς οί τιμωρίες δέν άνάγονται 
πιά άμεσα στό κορμί, πώς εμφανίστηκε στήν τέχνη τού βασανι-
σμού μιά κάποια διακριτικότητα, πώς υπάρχει μιά κλίμακα άπό 
όδύνες πιό λεπταίσθητες, πιό συγκαλυμμένες, στερημένες άπό τή 
δημόσια έπίδειξη - άξίζει, άραγε, νά τούς δώσουμε ιδιαίτερη ση-
μασία, αφού πρόκειται μονάχα γιά τό αποτέλεσμα μιάς καινούρ-
γιας καί βαθύτερης αναδιάρθρωσης; Καί όμως, ενα γεγονός είναι 
αναντίρρητο: μέσα σέ μερικές δεκαετίες εξαφανίστηκε τό βασανι-
σμένο κορμί, τό διαμελισμένο, τό άκρωτηριασμένο, τό συμβολικά 
σημαδεμένο στό πρόσωπο ή στόν ώμο, τό έκτεθειμένο ζωντανό ή 
νεκρό σώμα, πού έπιδείχνεται σάν θέαμα. Εξαφανίστηκε τό σώ-
μα σάν κύριος στόχος της ποινικής καταστολής. 

Στά τέλη τού 18ου αιώνα καί στίς αρχές τού 19ου, παρ' όλο 
πού υπήρξαν άκόμα μερικές εντυπωσιακές αναλαμπές, ή ζοφερή 
τιμωρητική φιέστα αρχίζει λίγο λίγο νά σβήνει. Δύο διαδικασίες 
συνέβαλαν στή μεταμόρφωση αύτή. Δέν είχαν ούτε τήν ϊδια απο-
λύτως χρονολογία, ούτε καί οφείλονταν στά ίδια αίτια. Ά π ό τή 
μιά, εχουμε τήν εξαφάνιση τού θεάματος της τιμωρίας. Ή τελε-
τουργία τής ποινής εχει τήν τάση νά συγκαλύπτεται, μέχρι πού 
δέν αποτελεί πιά παρά μόνο μιά καινούργια δικονομική ή διοι-
κητική πράξη. Ή δημόσια όμολογία είχε καταργηθεί στή Γαλλία 
γιά πρώτη φορά στά 1791 καί άργότερα στά 1830, ύστερα άπό 
μιά σύντομη έπαναφορά της· ή στηλίτευση καταργείται κι αύτή 
στά 1789· στήν 'Αγγλία στά 1837. Τά δημόσια εργα, μέσα καί εξω 
άπό τίς πόλεις, πού άλλοτε ή Αυστρία, ή Ελβετία καί ορισμένες 
πολιτείες τής 'Αμερικής (όπως λ.χ. ή Πενσυλβανία) έπέβαλλαν 
τήν έκτέλεσή τους στούς κατάδικους - βαρυποινίτες μέ σιδερένια 
περιλαίμια, μέ πολύχρωμα ρούχα, μέ βαρύτατες σιδερένιες μπάλ-
λες στά πόδια, πού ανταλλάσσουν μέ τόν όχλο προκλήσεις, βρι-
σιές, πειράγματα, χειροδικίες, έκδηλώσεις μνησικακίας ή συνε-
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νοχής^ - καταργούνται σχεδόν παντού γύρω στά τέλη του 18ου 
αίώνα ή στά μέσα του 19ου. Ή δημόσια έκτέλεση της ποινής εΪχε 
διατηρηθεί στη Γαλλία ώς τά 1831, παρ' όλες τίς βίαιες έπικρι-
σεις - «άηδιαστική σκηνή», τήν αποκαλούσε ό Réal^ - καί κα-
ταργήθηκε όριστικά τόν 'Απρίλη του 1848. "Οσο γιά τίς «Αλυσί-
δες», πού σέρνουν οί βαρυποινίτες άπ' άκρη σ' άκρη της Γαλ-
λίας, ώς τή Βρέστη, καί τήν Τουλόν, αυτές δίνουν τή θέση τους, 
στά 1837, σέ διακριτικές κλούβες, βαμμένες μαύρες. Ή τιμωρία 
παύει σιγά σιγά νά είναι δημόσιο θέαμα. "Ο,τι ήταν θεαματικό 
στοιχείο έπηρεάζεται άπό δώ καί πέρα άπό κάποια αρνητική έν-
δειξη- καί σάν νά επαυε προοδευτικά ό ρόλος της ποινικής τελε-
τουργίας νά είναι κατανοητός, γεννιέται τώρα ή υποψία πώς ή 
τελετουργία αυτή πού «συμπλήρωνε» τό έγκλημα, ε?χε κάποιαν 
ύποπτη συγγένεια μέ τό ϊδιο τό έγκλημα: έξισώνεται μέ τό έγκλη-
μα ή καί τό ξεπερνά σέ άγριότητα, εξοικειώνει τους θεατές μέ μιά 
θηριωδία άπό τήν όποία ήθελαν νά τους αποτρέψουν, άποδείχνει 
σ' αυτούς τή συχνότητα τού εγκλήματος, προσομοιάζει τόν δήμιο 
μέ εγκληματία, τους δικαστές μέ δολοφόνους, αναστρέφει τους 
ρόλους τήν τελευταία στιγμή, ό βασανιζόμενος παρουσιάζεται 
σάν κάτι πού προκαλεί οίκτο ή καί θαυμασμό. Ό Beccaria στά-
θηκε ένας άπό τους πρώτους πού είπε: « Ή δολοφονία, πού μας 
τήν παρουσιάζουν σάν αποτρόπαιο έγκλημα, βλέπουμε νά έκ,τε-
λείται έν ψυχρώ, χωρίς τύψεις^.» Ή δημόσια έκτέλεση θεωρείται 
τώρα μιά εστία όπου αναζωπυρώνεται ή βιαιότητα. 

Ή τιμωρία τείνει, λοιπόν, νά γίνει ή πιό συγκαλυμμένη πλευρά 
τής ποινικής διαδικασίας - πράγμα πού εχει πολλές συνέπειες: 
εγκαταλείπει τό πεδίο τής σχεδόν καθημερινής αντίληψης γιά νά 
εισχωρήσει στήν περιοχή της άφηρημένης συνείδησης· ή άποτελε-
σματικότητά της άναζητιέται στό μοιραίο της καί όχι στή θεαμα-
τική της ένταση- ή βεβαιότητα ότι θά τιμωρηθείς, μόνη αυτή, καί 
όχι τό άποκρουστικό θέαμα, είναι έκείνη πού πρέπει νά σέ άπο-
τρέψει άπό τό έγκλημα· ό υποδειγματικός μηχανισμός τής τιμω-
ρίας άλλάζει τώρα τά γρανάζια του. Καί συνακόλουθα, ή δι-
καιοσύνη δεν έπωμίζεται πιά δημόσια τό ποσοστό τής βιαιότητας 
πού συνδέεται μέ τήν άσκησή της. "Οσο κι άν σκοτώνει, κι αυτή, 
δσο κι άν σκληρά τιμωρεί, αυτό δέν άποτελεϊ πιά εξύμνηση τής 
δύναμης της· είναι ενα στοιχείο της, πού είναι αναγκασμένη νά 
τό άνέχεται, άλλά πού δύσκολα μπορεί νά τό προβάλλει. Ά ν α -
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κατανέμονται οί υποδηλώσεις της άτίμ(οσης: στην τιμωρία-θέαμα 
μιά συγκεχυμένη φρίκη άναδυόταν άπό τό ικρίωμα, και σκέπαζε 
ταυτόχρονα καί τόν δήμιο καί τόν κατάδικο: κι άν άκόμα ήταν 
πάντοτε έτοιμη νά άντιστρέψει σέ οίκτο ή σέ δόξα τό όνειδος που 
έπιβαλλόταν στόν βασανιζόμενο, μετέτρεπε κατά κανόνα σέ κα-
ταισχύνη τή νόμιμη βία τοϋ δημίου. Ά π ό τώρα καί μπρός, τό 
σκάνδαλο καί ή δημοσιότητα θά κατανέμονται διαφορετικά· ή 
ίδια ή καταδίκη πρόκειται νά στιγματίζει φανερά τόν ένοχο μέ 
ενα σημάδι άρνητικό καί μονοσήμαντο: επομένως, δημοσιότητα 
της δίκης καί της καταδίκης· όσο γιά τήν εκτέλεση, αυτή είναι 
τώρα κάτι σάν ενα επιπρόσθετο όνειδος, πού ή δικαιοσύνη ντρέ-
πεται νά επιβάλλει στόν κατάδικο· παραμένει λοιπόν σέ απόστα-
ση, έχοντας πάντα τήν τάση νά τήν αναθέτει σέ άλλους, καί μέ τή 
μεγαλύτερη εχεμύθεια. "Ασκημο είναι νά κάνεις κάτι τό άξιόποι-
νο, άλλά καί καθόλου ωραίο νά τιμωρείς. Ά π ό δώ προκύπτει τό 
διττό αυτό σύστημα προστασίας πού ή δικαιοσύνη εχει εγκατα-
στήσει άνάμεσα σ' αυτήν καί στήν ποινή πού επιβάλλει. Ή εκτέ-
λεση της ποινής τείνει νά άποτελέσει εναν αυτόνομο τομέα, άπό 
τόν όποιο ενας διοικητικός μηχανισμός απαλλάσσει τή δικαιοσύ-
νη· ή δικαιοσύνη άπελευθερώνεται άπό τή βαριά αυτή δυσφορία, 
μέ ενα γραφειοκρατικό καταχώνιασμα της ποινής. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι στή Γαλλία, ή διοίκηση των φυλακών υπαγόταν 
γιά καιρό στή δικαιοδοσία τοϋ Υπουργείου τών Εσωτερικών, 
καί ή διοίκηση τών κατέργων βρισκόταν κάτω άπό τόν ελεγχο 
του 'Υπουργείου τών Ναυτικών ή τών Αποικιών. Πέρα όμως 
άπό αυτή τήν κατανομή τών ρόλων, πραγματοποιείται καί ή θεω-
ρητική άρνηση: τό ουσιώδες τής ποινής πού επιβάλλουμε εμείς οί 
Δικαστές, μή νομίσετε πώς είναι γιά τιμωρία- προσπαθεί νά σω-
φρονίσει, νά έπανορθώσει, νά «θεραπεύσει»· μιά τεχνική τής 
βελτίωσης άπωθεί, στήν ποινή, τήν αυστηρή έξιλέωση τοϋ αμαρ-
τήματος, καί απαλλάσσει τούς δικαστές άπό τό αισχρό έπάγγελ-
μα τής επιβολής τιμωρίας. 

Υπάρχει στή σύγχρονη δικαιοσύνη καί σ' αυτούς πού τήν 
άπονέμουν ενα είδος ντροπής νά τιμωρούν, πού δέν άποκλείει 
πάντα τόν ζήλο· καί ή ντροπή αυτή αδιάκοπα αυξάνει: πάνω σ' 
αυτήν τήν πληγή σκύβει μέ πολύ ενδιαφέρον ό ψυχολόγος καθώς 
καί 6 άσημος λειτουργός τής ορθοπεδικής ήθικής. 

Ή έξαφάνιση, λοιπόν, τών βασανιστηρίων σημαίνει ότι κα-
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ταργεϊται τό θέαμα· είναι όμως καί ή έπιλαβή τοϋ σώματος πού 
τερματίζεται. Στά 1787, ό Rush λέει: «Ζώ πάντα μέ τήν ελπίδα 
πώς πλησιάζει ό καιρός όπου ή αγχόνη, ή στηλίτευση, τό ικρίω-
μα, ή μαστίγωση, ό τροχός, θά θεωρούνται στην ιστορία των βα-
σανιστηρίων σημάδια της βαρβαρότητας των αιώνων καί των χω-
ρών, καί θά είναι άποδείξεις της αδύναμης έπιρροής της λογικής 
καί της θρησκείας πάνω στην ανθρώπινη νόηση®.» Πράγματι, 
έξήντα χρόνια αργότερα, στίς Βρυξέλλες, ό Van Meenen στην 
εναρκτήρια όμιλία του στό Δεύτερο Συνέδριο γιά τό Σωφρονι-
στικό Σύστημα, αναπολεί τήν παιδική του ήλικία σάν μιά εποχή 
πού δέν πρόκειται ποτέ νά ξανάρθει: «Είδα γύρω μου τροχούς, 
ικριώματα, αγχόνες, πασσάλους· είδα φριχτούς σκελετούς δεμέ-
νους πάνω σέ τροχούς^.» 

Ό στιγματισμός είχε καταργηθεί στήν 'Αγγλία (1834) καί στή 
Γαλλία (1832)· στά 1820 ή 'Αγγλία δέν τολμούσε πιά νά έπιβάλει 
στούς προδότες τό «μεγάλο βασανιστήριο» σέ όλη του τήν 6κταση 
(ό Thistlewood δέν διαμελίστηκε). Μόνο ή μαστίγωση παρέμενε 
άκόμα σ' εναν περιορισμένο άριθμό άπό ποινικά συστήματα (Ρω-
σία, 'Αγγλία, Πρωσία). Γενικότερα όμως, ή πρακτική τής τιμω-
ρίας εχει γίνει πιό σεμνή. Τό σώμα δέν πρέπει νά άγγίζεται, ή, 
τουλάχιστον, τό λιγότερο δυνατό, καί γίνεται μιά προσπάθεια νά 
άγγίζεται κάτι πού δέν είναι τό σώμα αυτό καθεαυτό. Θά μας 
πουν: ή φυλάκιση, ή κάθειρξη, τά καταναγκαστικά εργα, τό κά-
τεργο, ή απαγόρευση διαμονής, ή έκτόπιση - πού όλα τους κατέ-
χουν τόσο σημαντική θέση στά σύγχρονα ποινικά συστήματα - εί-
ναι κι αυτά «σωματικές» ποινές: σέ αντίθεση μέ τό πρόστιμο, επι-
δρούν, καί άμεσα μάλιστα, πάνω στό σώμα. 'Αλλά ή σχέση τιμω-
ρία-σώμα δέν είναι ταυτόσημη μ' έκείνη τών βασανιστηρίων. Τό 
σώμα κατέχει έδώ τή θέση τοΰ όργάνου ή τού διάμεσου: αν έπεμ-
βαίνουν πάνω σ' αυτό μέ τήν κάθειρξη, ή τήν άναγκαστική έργα-
σία, αυτό γίνεται γιά νά στερήσουν τό άτομο άπό μιάν ελευθερία 
πού θεωρείται ταυτόχρονα καί δικαίωμα καί άγαθό. Σύμφωνα μέ 
τήν ποινική αυτή τακτική, τό σώμα συλλαμβάνεται μέσα σ' ενα 
σύστημα καταναγκασμού καί στέρησης, υποχρεώσεων καί απα-
γορεύσεων. Ή σωματική όδύνη, ό πόνος τοϋ ϊδιου τού σώματος, 
δέν είναι πιά στοιχεία συστατικά τής ποινής. Ή τιμωρία μετα-
τρέπεται άπό μιά τέχ-ντι άβάσταχτων σωματικών ταλαιπωριών, σέ 
μιά διαβάθμιση τής στέρησης τών δικαιωμάτων. Καί άν άκόμα 



TO ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 13 

χρειαστεί νά επέμβει ή δικαιοσύνη καί νά θίξει τό σώμα τοϋ υπό-
δικου, αυτό γίνεται άπό απόσταση, σύμφωνα μέ αύστηρούς κα-
νόνες, άποβλέποντας σ' Ιναν «άνώτερο» σκοπό. Σάν αποτέλεσμα 
της νέας αυτής διακριτικότητας, μιά όλόκληρη στρατιά άπό τε-
χνικούς ερχεται νά αντικαταστήσει τόν δήμιο - άμεσο ανατόμο 
τοΐ3 πόνου: επιτηρητές, γιατροί, ιερωμένοι, ψυχίατροι, ψυχολό-
γοι, παιδαγωγοί· καί μόνη ή παρουσία τους κοντά στόν κατάδικο 
πλέκει τό απαραίτητο στή δικαιοσύνη εγκώμιο: της έγγυώνται 
πώς τό σώμα καί 6 πόνος δεν είναι ό έσχατος στόχος τής κολα-
στικής της ένέργειας. Πρέπει νά εχουμε υπόψη μας πώς, σήμερα, 
ό γιατρός είναι υποχρεωμένος νά παρακολουθεί τους καταδικα-
σμένους σέ θάνατο ως τήν τελευταία τους στιγμή, υποκαθιστώ-
ντας ετσι - ώς διορισμένος γιά τή δημιουργία μιάς ευχάριστης 
άτμόσφαιρας στόν κατάδικο, ώς παράγοντας τής μή οδύνης -
τους αρμόδιους υπαλλήλους, πού, έκείνοι, είναι επιφορτισμένοι 
μέ τήν κατάλυση τής ζωής. "Οταν πλησιάζει ή στιγμή τής εκτέλε-
σης, ό γιατρός κάνει στόν «άρρωστο» μιά ενεση ήρεμιστική. Ου-
τοπία τής δικαστικής αίδημοσύνης: άναίρεση τής ύπαρξης, απο-
φεύγοντας τήν έπιβολή τής αίσθησης τής οδύνης, στέρηση άπό 
όλα τά δικαιώματα χωρίς τήν πρόκληση πόνου, έπιβολή ποινών 
απαλλαγμένων άπό οδύνη. Ή προσφυγή στήν ψυχο-φαρμακολο-
γία, καθώς καί σέ διάφορους φυσιολογικούς «άποσυνδετήρες» -
εστω κι αν πρόκειται μονάχα γιά προσωρινά μέτρα - ευθυγραμ-
μίζεται μέ τό «έξωσωματικό» αύτό ποινικό σύστημα. 

Μαρτυρία τής διπλής αυτής διαδικασίας - έξάλειψη τοϋ θεά-
ματος, έξουδετέρωση του πόνου - αποτελούν οί σύγχρονες τελε-
τουργίες τής θανατικής έκτέλεσης. Τήν ίδια κίνηση άκολούθησαν 
οί ευρωπαϊκές νομοθεσίες, ή καθεμιά μέ τό δικό της ρυθμό: γιά 
όλους ό ϊδιος θάνατος, χωρίς αυτός νά υποχρεώνεται νά επιδεί-
χνει σάν έμβλημα τό έξειδικευμένο στίγμα τοϋ εγκλήματος ή τήν 
κοινωνική θέση τοϋ έγκληματία· ενας θάνατος πού διαρκεί μονά-
χα μιά στιγμή, καί πού καμιά λύσσα δεν θά πρέπει νά τόν πολλα-
πλασιάζει άπό πρίν πάνω στό σώμα, ή καί νά τόν προεκτείνει 
πάνω στό πτώμα - μιά έκτέλεση πού πλήττει τή ζωή μάλλον παρά 
τό σώμα. Έγκατοχλείπονται πιά οί μακριές έκεϊνες διαδικασίες 
όπου ό θάνατος έπιβραδύνεται μέ καλά ύπολογισμένες διακοπές 
καί ταυτόχρονα πολλαπλασιάζεται μέ μιά σειρά από διαδοχικά 
έπιθετικά πλήγματα. Εγκαταλείπονται οί πολύπλοκοι συνδυα-
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σμοί πού σκηνοθετούνταν άλλοτε γιά νά θανατωθεί ένας βασιλο-
κτόνος, ή σάν αύτη πού ονειρευόταν στις αρχές τον δέκατου 
όγδοου αιώνα ό συγγραφέας τοϋ « Ό άπαγχονισμός δέν επαρκεί 
σάν ποινή» (Hanging not punishment enough)^", καί πού θά έπέ-
τρεπε νά συντριβεί ενας κατάδικος πάνω στόν τροχό, κι υστέρα 
νά μαστιγωθεί ώσπου νά πέσει αναίσθητος, μετά νά κρεμαστεί μέ 
αλυσίδες καί νά αφεθεί, τέλος, νά άργοπεθάνει από την πείνα. 
Εγκαταλείπονται τά βασανιστήρια εκείνα, όπου ό κατάδικος 
σέρνεται πάνω σέ μιά καλαμωτή (γιά νά μή σπάσει πρόωρα τό 
κεφάλι του στό πλακόστρωτο), όπου ξεκοιλιάζεται κι αρπάζο-
νται βιαστικά τά σπλάχνα του γιά νά προφτάσει νά τά δει, μέ τά 
μάτια του, νά τά ρίχνουν στή φωτιά, κι όπου, τελικά, αποκεφα-
λίζεται καί τό σώμα του διαμελίζεται^^ Ή σύμπτυξη αυτών τών 
«χιλίων θανάτων» σέ μιά αυστηρή θανατική έκτέλεση, καθορίζει 
μιά νέα ήθική, ιδιαίτερο γνώρισμα της ποινικής πράξης. 

Ήδη στά 1760 (γιά τήν έκτέλεση τοϋ Λόρδου Ferer) είχε πειρα-
ματικά δοκιμαστεί στήν 'Αγγλία μιά μηχανή-άγχόνη (ενα βάθρο 
άποσποϋνταν απότομα κάτω άπό τά πόδια τοϋ κατάδικου, γιά 
νά άποφευχθεϊ ή αργή άγωνία καί ή πάλη σώμα μέ σώμα ανάμε-
σα στό θύμα καί στό δήμιο). Ή μηχανή αυτή τελειοποιήθηκε καί 
τελικά υιοθετήθηκε στά 1783, τήν ίδια χρονιά πού καταργήθηκε 
ή παραδοσιακή παρέλαση άπό τό Newgate στό Tyburn, καί όπου, 
μέ τήν άνοικοδόμηση της φυλακής (ύστερα άπό τήν άνταρσία τοϋ 
Γκόρντον καί τών οπαδών του), έπωφελήθηκαν γιά νά στήσουν 
αγχόνες στό ϊδιο τό Newgate^^. Τό περίφημο άρθρο 3 τοϋ Γαλλι-
κού Κώδικα τού 1791 - «κάθε καταδικασμένος σέ θάνατο θά 
άποκεφαλίζεται» - εχει τήν τριπλή αυτή έννοια: ίσος θάνατος γιά 
όλους («Τά άδικήματα τοϋ ίδιου είδους θά τιμωρούνται μέ τήν 
ίδια ποινή, όποια κι άν είναι ή κοινωνική τάξη καί ή θέση τοϋ 
ενόχου» - όριζε κιόλας ή εισήγηση πού ψηφίστηκε, ύστερα άπό 
τήν πρόταση τοϋ Guillotin^^, τήν 1η τού Δεκέμβρη τοϋ 1789)" ϊδια 
μορφή θανάτου γιά κάθε κατάδικο, θάνατος άκαριαίίος, χωρίς 
προσφυγή στά «παρατεταμένα καί κατά συνέπεια σκληρά» έκεϊ-
να βασανιστήρια, όπως, λογουχάρη, ή άγχόνη, πού τήν καταδί-
καζε ό Le Peletier· τέλος, τιμωρία γιά μόνο τόν κατάδικο, άφού ό 
άποκεφαλισμός, ποινή γιά τούς ευγενείς, είναι ή λιγότερο άτιμω-
τική γιά τήν οικογένεια τοϋ έγκληματία^'^. Ή λαιμητόμος, πού 
χρησιμοποιήθηκε άπό τό Μάρτη τοϋ 1792, άποδείχτηκε ή κα-
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ταλληλότερη μηχανή γιά τήν έφαρμογή των άρχων αΐιτών. Ό θά-
νατος περιορίζεται σ' ενα γεγονός θεατό άλλά στιγμιαίο. 'Ανάμε-
σα στό νόμο ή σ' εκείνους πού τόν έφαρμόζουν, καί στό σώμα 
τοϋ έγκληματία, ή έπαφή είναι άστραπιαία. Δέν υπάρχει σωματι-
κή άναμέτρηση: ό δήμιος δέν είναι παρά ενας σχολαστικός ρολο-
γάς. « Ή εμπειρία καί ή λογική αποδείχνουν πώς ό τρόπος πού 
χρησιμοποιούνταν άλλοτε γιά νά οιποκεφαλιστεϊ Ινας έγκλημα-
τίας εκθέτει σε βασανιστήρια πολύ χειρότερα από τήν απλή 
άφαίρεση της ζωής, πού είναι ή απόλυτη επιθυμία τού νόμου, 
ώστε ή εκτέλεση νά γίνεται ακαριαία καί μονομιάς- τά παραδείγ-
ματα άποδείχνουν πόσο δύσκολο είναι νά φτάσει κανείς σ' αυτόν 
τό στόχο. Γιά νά εξασφαλιστεί ή επιτυχία της μεθόδου, πρέπει νά 
βασίζεται σε αμετάβλητα μηχανικά μέσα, πού ή δύναμη καί ή 
άποτελεσματικότητά τους θά μπορεί εξίσου νά προσδιοριστεί... 
Εύκολο είναι νά κατασκευαστεί μιά τέτοια μηχανή πού τό άποτέ-
λεσμά της θά είναι αλάθητο- ό αποκεφαλισμός θά έκτελεΐται 
ακαριαία, σύμφωνα με τήν έπιθυμία τοϋ καινούργιου νόμου. Ή 
μηχανή αυτή, αν είναι ανάγκη, δέν θά κάνει καμιάν αίσθηση καί 
θά είναι έλάχιστα α ν τ ι λ η π τ ή Χ ω ρ ί ς σχεδόν νά αγγίζει τό σώ-
μα, ή λαιμητόμος άφαιρεϊ τή ζωή, όπως ή φυλακή στερεί τήν 
έλευθερία, ή ενα πρόστιμο κατακρατά μέρος των άγαθών. Υπο-
τίθεται πώς εφαρμόζει τό νόμο, όχι τόσο σ' ενα πραγματικό σώ-
μα ευαίσθητο στόν πόνο, όσο σ' ενα νομικό υποκείμενο, κάτοχο -
άνάμεσα σέ άλλα δικαιώματα - τού δικαιώματος της ύπαρξης. 
Ή μηχανή αυτή επρεπε νά είναι ή άφαίρεση τοϋ ίδιου τοϋ νόμου. 

'Αναμφίβολα, στή Γαλλία κάτι από τά βασανιστήρια επέζησε 
γιά κάμποσο καιρό στή λιτότητα των εκτελέσεων. Οί πατροκτό-
νοι, καθώς καί οί βασιλοκτόνοι πού προσομοιάζονταν μ' αυτούς, 
όδηγούνταν στό ικρίωμα καλυμμένοι μ' ενα μαύρο πέπλο- κι 
εκεί, ώς τά 1832, τούς έκοβαν τό ενα χέρι. Παράμενε, λοιπόν, μό-
νο τό στολίδι τοϋ πέπλου. "Ετσι εγινε μέ τόν Fieschi, τό Νοέμβρη 
τοϋ 1836: «Καταδικάζεται νά οδηγηθεί στόν τόπο της έκτέλεσης 
μ' ενα πουκάμισο, ξιπόλυτος, καί μέ τό κεφάλι σκεπασμένο μ' 
ενα μαϋρο πέπλο- νά εκτεθεί πάνω σ' ενα ικρίωμα, ενώ ό δικα-
στικός κλητήρας θά διαβάζει μεγαλοφώνως τήν καταδικαστική 
άπόφαση, κι ύστερα νά εκτελεστεί αμέσως.» "Ας θυμηθούμε τόν 
Damiens. Καί ας σημειώσουμε πώς τό τελευταίο συμπλήρωμα τού 
ποινικού θανάτου στάθηκε ενα πένθιμο πέπλο. Ό κατάδικος δέν 
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πρέπει πιά νά έκτίθεται σέ δημόσια θέα. Μόνη ή ανάγνωση της 
δικαστικής άπόφασης γιά την έκτέλεση τοϋ κατάδικου στη λαιμη-
τόμο αναγγέλλει ενα έγκλημα πού δέν πρέπει νά εχει πρόσωπο^^. 
Τό τελευταίο ίχνος των μεγάλων βασανιστηρίων είναι ή ϊδια ή 
ακύρωση τους: ενα πανί γιά νά κρύψει ενα σώμα. Έκτέλεση του 
Benoît, τριπλά έπονείδιστου - δολοφόνου της μητέρας του, όμο-
φυλόφιλου, φονιά - , τοϋ πρώτου από τούς πατροκτόνους πού, 
χάρη στόν καινούργιο νόμο, δέν τοϋ κόψανε τό χέρι: «Ενόσω 
διαβαζόταν ή άπόφαση της καταδίκης του, στεκόταν όρθιος στό 
ικρίωμα, υποβασταζόμενος άπό τούς δημίους του. Τό θέαμα 
ήταν τρομαχτικό: τυλιγμένος σ' ενα κατάλευκο σάβανο, τό πρό-
σωπο σκεπασμένο μ' ενα πένθιμο μαύρο πέπλο, ο πατροκτόνος 
διέφευγε ετσι τά βλέμματα τοϋ σιωπηλού όχλου, καί, κάτω άπό 
τά μυστηριώδη καί μακάβρια αυτά ρούχα, ή ζωή έκδηλωνόταν 
πιά μονάχα μέ φριχτές οιμωγές, πού γρήγορα έσβησαν κάτω άπό 
τό μαχαίρι'^.» 

Καταργείται, λοιπόν, στίς αρχές τοϋ 19ου αιώνα, τό μεγάλο 
θέαμα τής σωματικής τιμωρίας· αποφεύγεται εντεχνα τό βασανι-
σμένο σώμα· άποκλείεται άπό τήν τιμωρία ή σκηνοθεσία τής οδύ-
νης. 'Αρχίζει τώρα ή έποχή τής κολαστικής λιτότητητας. Ή εξα-
φάνιση αυτή τών βασανιστηρίων μπορεί νά θεωρηθεί «κεκτημέ-
νη» γύρω στά 1830-1848. Βέβαια, ή συνολική αυτή κατάφαση 
άπαιτεί ορισμένες έπιφυλάξεις. Πρώτα άπ' όλα, οί μετατροπές 
δέν γίνονται ούτε μονομιάς, ούτε καί σύμφωνα μέ μιά μονότροπη 
διαδικασία. Σημειώθηκαν καθυστερήσεις. Κατά παράδοξο τρό-
πο, ή 'Αγγλία υπήρξε μιά άπό τίς χώρες τίς πιό άντίθετες στήν 
έξαφάνιση τών βασανιστηρίων: ίσως έξαιτίας τοϋ πρότυπου ρό-
λου πού είχαν προσδώσει στήν ποινική της δικαιοσύνη ή υιοθέ-
τηση τοϋ θεσμού τών ένόρκων, ή δημόσια διαδικασία, ό σεβα-
σμός τοϋ habeas οοφαβ· μάλλον όμως, επειδή δέν θέλησε νά 
μειώσει τήν άκαμψία τών ποινικών της νόμων κατά τή διάρκεια 
τών μεγάλων κοινωνικών ταραχών στά χρόνια 1780-1820. Γιά πο-
λύν καιρό, ό Romilly, ό Mackintosh καί ό Fowell Buxton δέν κα-
τόρθωσαν νά μετριάσουν τίς πολλαπλές καί βαρύτατες ποινές τίς 
προβλεπόμενες άπό τόν άγγλικό νόμο - «τό φοβερό αύτό μακε-
λειό», όπως έλεγε ό Rossi. Ή αυστηρότητα τών άγγλικών νόμων 
(τουλάχιστον γιά τίς προβλεπόμενες ποινές, γιατί ή έφαρμογή 
τους γινόταν όλο καί πιό χαλαρή, δσο οι ένορκοι έκριναν τό νό-



TO ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 13 

μο ΰπερβολικό) είχε μάλιστα αυξηθεί, αφού στά 1760, ό Blacksto-
ne υπολόγιζε πώς υπάρχουν στην άγγλική νομοθεσία 160 εγκλή-
ματα τιμωρούμενα μέ θάνατο, ενώ στά 1819 αυτά ανέρχονταν σέ 
223. Θά επρεπε έπίσης νά έχουμε υπόψη μας, πώς ή συνολική 
διαδικασία υπέστη πολλές έπισπεύσεις καί έπιβραδύνσεις ανάμε-
σα στά χρόνια 1760 καί 1840· πώς υπήρξε μεγάλη επιτάχυνση τής 
μεταρρύθμισης σέ όρισμένα κράτη, δπως στήν Αυστρία, ή στή 
Ρωσία, στίς Ηνωμένες Πολιτείες, στή Γαλλία στήν έποχή τής 
Συντακτικής Συνέλευσης, καί μεγάλη πισωδρόμηση στήν έποχή 
τής Άντεπανάστασης στήν Ευρώπη καί τής τεράστιας κοινωνι-
κής τρομοκρατίας των ετών 1820-1848· τίς λίγο πολύ πρόσκαιρες 
τροποποιήσεις πού έπέφεραν τά δικαστήρια ή οι έκτακτοι νόμοΓ 
τήν άντίθεση ανάμεσα στούς νόμους καί στήν πραγματική πρα-
κτική πού εφαρμοζόταν από τά δικαστήρια (καί πού δέν άντικα-
θρεφτίζει πάντοτε τήν άληθινή νομοθεσία). "Ολα αυτά κατέστη-
σαν αρκετά άνώμαλη τήν εξέλιξη πού σημειώθηκε γύρω στά τέλη 
του δέκατου όγδοου αιώνα καί στίς αρχές του δέκατου ένατου. 

Σ' αύτά πρέπει νά προσθέσουμε πώς, αν καί ή μετατροπή είναι 
ουσιαστικά κεκτημένη γύρω στά 1840, άν καί οί μηχανισμοί της 
τιμωρίας έχουν τήν έποχή εκείνη προσλάβει τή νέα μορφή λει-
τουργίας τους, ή διαδικασία μολαταύτα δέν εχει ακόμα όλοκλη-
ρωθεΐ. Ή έλάττωση του βασανισμού είναι μιά τάση πού έχει βα-
θιές τίς ρίζες της στή μεγάλη αλλαγή ιών έτών 1760-1840· άλλά 
δέν εχει άκόμα συμπληρωθεί· καί μπορούμε νά πούμε πώς ή πρα-
κτική των βασανιστηρίων επισκίασε γιά καιρό τό ποινικό μας 
σύστημα, καί εξακολουθεί ακόμα νά τό επηρεάζει. Ή λαιμητό-
μος, ή μηχανή αυτή τού σύντομου καί διακριτικού θανάτου, επι-
σφραγίζει στή Γαλλία μιά καινούργια ηθική τού νόμιμου θανά-
του. Άλλά ή Γαλλική 'Επανάσταση τήν περιβάλλει αμέσως μέ 
μιά μεγάλη θεατρική τελετουργία. Γιά πολλά χρόνια, αποτελεί 
θέαμα. Καί χρειάστηκε νά μετατοπιστεί ως τή διασταύρωση της 
όδού Saint-Jacques, τό άνοιχτό κάρρο νά αντικατασταθεί μέ τήν 
κλειστή αμαξα, ό κατάδικος νά σπρωχτεί άπότομα άπό τήν άμα-
ξα στη σανίδα τής λαιμητόμου, νά οργανωθούν βιαστικές έκτελέ-
σεις σέ άνοίκειες ωρες, ή λαιμητόμος νά τοποθετηθεί τελικά μέσα 
στόν περίβολο των φυλακών, καί νά καταστεί άπροσπέλαστη στό 
κοινό (υστέρα άπό τήν έκτέλεση τού Weidmann στά 1939), νά 
άπαγορευθεϊ ή κίνηση στούς δρόμους πού όδηγοϋν στή φυλακή 
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όπου είναι κρυμμένη ή λαιμητόμος καί όπου ή εκτέλεση γίνεται 
μυστικά (έκτέλεση του Buffet και τοϋ Bontemps στη φυλακή τήζ 
Santé στά 1972), νά διώκονται ποινικά οί μάρτυρες πού άφηγου-
νται τη σκηνή, γιά νά πάψει ή έκτέλεση νά αποτελεί θέαμα καί 
νά παραμείνει ενα περίεργο μυστικό ανάμεσα στή δικαιοσύνη 
καί στόν κατάδικο της. Φτάνει νά αναλογιστεί κανείς δλες αύτές 
τις προφυλάξεις, γιά νά καταλάβει πώς ό ποινικός θάνατος πα-
ραμένει κατά βάθος, άκόμα καί σήμερα, ενα θέαμα πού δικαιο-
λογημένα πρέπει νά απαγορεύεται. 

Όσο γιά τόν σωματικό βασανισμό, οΰτε κι αυτός τερματίζεται 
όλότελα στά μέσα τοΰ δέκατου ένατου αιώνα. Ή ποινή παύει, 
άναμφίβολα, νά συγκεντρώνεται στόν βασανισμό, ώς τεχνική 
όδύνης· κύριο άντικείμενό της είναι τώρα ή άπώλεια ενός αγα-
θού ή ενός δικαιώματος. Άλλά μιά ποινή σάν τά καταναγκαστι-
κά εργα, ή έστω καί σάν τή φυλάκιση - καθαρή στέρηση της 
ελευθερίας - δέν λειτούργησε ποτέ χωρίς κάποιο κολαστικό συ-
μπλήρωμα πού αφορά πραγματικά τό ιδιο τό σώμα: τροφικοί πε-
ριορισμοί, σεξουαλική αποστέρηση, ξύλο, απομόνωση. "Αθελη, 
αλλ' άναπόφευχτη συνέπεια της κάθειρξης; Στήν πράξη, ή φυλα-
κή - άκόμα καί στίς πιό σαφείς της διατάξεις - διατήρησε πάντα 
κάποιο ποσοστό σωματικού πόνου. Ή κριτική πού γίνεται συνή-
θως στό σωφρονιστικό σύστημα, στά πρώτα πενήντα χρόνια τοΰ 
19ου αιώνα (ή φυλακή δέν είναι αρκετά τιμωρητική: οί κρατού-
μενοι πεινούν λιγότερο, κρυώνουν λιγότερο, καί υποβάλλονται 
στό σύνολο τους σέ πολύ λιγότερες στερήσεις από πολλούς φτω-
χούς, άκόμα καί από έργάτες) βασίζεται σ' ενα άξίωμα πού δέν 
εχει άκόμα άληθινά καταργηθεί: δίκαιο είναι ένας κατάδικος νά 
ύποφέρει σωματικά περισσότερο άπό τούς άλλους άνθρώπους. 
Δύσκολα ή ποινή διαχωρίζεται άπό ενα συμπλήρωμα σωματικού 
πόνου. Τί νόημα θά ειχε μιά τιμωρία έξω-σωματική; 

Παραμένει λοιπόν πάντα ενα στοιχείο «βασανιστικό» στούς 
σύγχρονους μηχανισμούς της ποινικής δικαιοσύνης - ενα στοι-
χείο πού δέν εχει όλότελα εξουδετερωθεί, άλλά πού άντίθετα εν-
σωματώνεται, ολοένα καί πιό πλατιά, στό «έξω-σωματικό» ποι-
νικό σύστημα. 
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Ό μετριασμός της ποινικής αύστηρότητας οπτή διάρκεια των 
τελευταίων αιώνων είναι ενα φαινόμενο πολύ γνωστό στους Ιστο-
ρικούς τοϋ Δικαίου. Γιά καιρό, όμως, θεωρήθηκε στό σύνολό 
του ώς ποσοτικό φαινόμενο: λιγότερη σκληρότητα, λιγότερος πό-
νος, περισσότερη ευσπλαχνία, περισσότερος σεβασμός, περισσό-
τερη άνθρωπιά. Στήν πραγματικότητα, οί μεταβολές αυτές συνο-
δεύονται άπό μιά μετατόπιση τοϋ ίδιου τοϋ άντικειμένου τής κο-
λαστικής πράξης. Μείωση τής έντασης; "Ισως. 'Αλλαγή στόχου, 
άναμφισβήτητα. 

"Αν τό ποινικό σύστημα, μέ τήν πιό αυστηρή του μορφή, δέν 
στρέφεται πιά στό σώμα, τότε πάνω σέ τί έγκαθιστά τήν επιβολή 
του; Ή απάντηση τών θεωρητικών - αυτών πού γύρω στά 1760 
έγκαινιάζουν μιά καινούργια περίοδο πού δέν εχει τερματιστεί 
ακόμα - είναι άπλή, σχεδόν αυτονόητη. Φαίνεται νά εγγράφεται 
στήν ϊδια τήν ερώτηση. Άφοϋ δέν απευθύνεται στό σώμα, απευ-
θύνεται στήν ψυχή. Τή σωματική ποινή πού χρησιμοποιόταν ώς 
τώρα μέ πάθος γιά νά εξασφαλιστεί ό εξιλασμός, πρέπει τώρα νά 
τή διαδεχθεί μιά τιμωρία πού νά έπιδρά βαθύτερα, στήν καρδιά, 
στή σκέψη, στή θέληση, στό θυμικό. Μιά γιά πάντα, ό Mably δια-
τύπωσε τό άξίωμα: «Πρέπει ή τιμωρία νά πλήττει, θά ελεγα, μάλ-
λον τήν ψυχή καί όχι τό σώμα^®.» 

Σημαντική στιγμή. Οί παλιοί μέτοχοι τής λαμπρής ποινικής 
γιορτής, τό σώμα καί τό αίμα, παραχωρούν τή θέση τους. Ένα 
καινούργιο πρόσωπο κάνει τήν έμφάνισή του στή σκηνή, με-
ταμφιεσμένο. Τελείωσε μιά κάποια τραγωδία* αρχίζει τώρα μιά 
κωμωδία μέ σκοτεινές σιλουέτες, μέ φωνές χωρίς πρόσωπο, μέ 
ανεξιχνίαστες οντότητες. Ό μηχανισμός τής ποινικής δικαιοσύ-
νης πρέπει νά δαγκώσει τώρα αυτή τή χωρίς σώμα πραγματικό-
τητα. ^ 

Άπλή, άραγε, θεωρητική κατάφαση, πού τή διαψεύδει ή ποι-
νική πρακτική; "Ας τό σκεφθούμε λιγάκι. Ή αλήθεια είναι πώς 
τό νά τιμωρείς δέν είναι, σήμερα, απλά καί μόνο νά μεταβάλλεις 
μιά ψυχή· όμως, ή άρχή τοϋ Mably δέν παρέμεινε μιά άπλή ευχή. 
Ά π ό τήν αρχή κιόλας τοϋ σύγχρονου ποινικού συστήματος μπο-
ρούμε νά παρακολουθήσουμε τά άποτελέσματά της. 

Καί πρώτα άπ' όλα, ή υποκατάσταση τών άντικειμένων. Δέν 
θέλω μ' αυτό νά πώ πώς ξαφνικά άρχισαν νά τιμωρούνται άλλα 
έγκλήματα. Χωρίς άμφιβολία, ό προσδιορισμός τών άδικημάτων. 
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ή ιεράρχηση της σοβαρότητας τους, τά περιθώρια έπιείκειας, αυ-
τό πού ήταν άνεκτό στην πράξη κι εκείνο πού ήταν νόμιμα έπι-
τρεπτό - όλα αυτά μεταβλήθηκαν ευρύτατα μέσα στά τελευταία 
διακόσια χρόνια" πολλά εγκλήματα έπαυσαν νά θεωρούνται 
έγκλήματα, γιατί ήταν συνδεδεμένα μέ μιά όρισμένη άσκηση της 
θρησκευτικής εξουσίας ή μέ ëva όρισμένο είδος οικονομικής 
ζωής· ή βλασφημία εχασε τόν ορισμό της σάν έγκλημα· τό λαθρε-
μπόριο καί ή οικιακή κλοπή έχασαν ενα μέρος της βαρύτητάς 
τους. "Ομως, οί μετατοπίσεις αυτές δεν είναι ίσως τό πιό σημα-
ντικό φαινόμενο: ό διαχωρισμός τού έπιτρεπτοϋ καί τοϋ απαγο-
ρευμένου διατήρησε, από τόν ενα αιώνα στόν άλλο, μιά κάποια 
σταθερότητα. 'Αντίθετα, βαθιές άλλαγές σημειώθηκαν στό αντι-
κείμενο «έγκλημα» - κύριο στόχο τής ποινικής πρακτικής: στήν 
ποιότητά του, στή φύση του, στήν ουσία του θά λέγαμε, πού 
αποτελεί τό άξιόποινο στοιχείο, πολύ περισσότερο άπό ότι 6 τυ-
πικός καθορισμός του. Ή σχετική σταθερότητα τοϋ νόμου στέγα-
σε μιά όλόκληρη κλίμακα από λεπτότατες καί σύντομες άλλαγές. 
Μέ τό όνομα «έγκλημα» ή «πλημμέλημα», δικάζονται, βέβαια, 
πάντοτε νομικά άντικείμενα προσδιορισμένα άπό τόν Κώδικα, 
οιλλά δικάζονται έπίσης καί πάθη, ένστικτα, διαστροφές, άναπη-
ρίες, μή προσαρμογές, επιδράσεις περιβάλλοντος ή άποτελέσμα-
τα κληρονομικότητας· τιμωρούνται έπιθετικές πράξεις, άλλά δια-
μέσου αυτών καί ή ίδια ή επιθετικότητα· βιασμοί, άλλά ταυτό-
χρονα καί διαστροφές· δολοφονίες, πού είναι όμως καί παρορ-
μήσεις ή πόθοι. Θά μας πούνε: δέν είναι αυτά πού δικάζονται· 
άν τά έπικαλούμαστε, είναι γιά νά έξηγηθούν τά υπό έκδίκαση 
γεγονότα, καί γιά νά καθοριστεί ώς ποιό σημείο ένυπάρχει στό 
έγκλημα ή βούληση τού υποκειμένου. 'Ανεπαρκέστατη άπάντη-
ση-

Γιατί είναι άκριβώς αύτά - αυτές οί σκιές πίσω άπό τά στοι-
χεία τής υπόθεσης - πού στ' άλήθεια δικάζονται καί τιμωρού-
•ντται. Δικάζονται μέ τόν πλάγιο τρόπο των «έλαφρυντικών περι-
πτώσεων» πού παρεμβάλλουν στήν απόφαση όχι μονάχα «περι-
στασιακά» στοιχεία τής πράξης, άλλά καί κάτι άλλο, πού δέν εί-
ναι νομικώς κωδικοποιήσιμο: ή γνώση τής προσωπικότητας τοϋ 
έγκληματία, ή έκτίμηση τού άτόμου του, όλα όσα είναι δυνατό νά 
μαθευτούν γιά τή σχέση άνάμεσα σ' αύτόν, στό παρελθόν του καί 
στό έγκλημά του, τί μπορούμε νά προσδοκάμε στό μέλλον άπό 
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αύτόν. Δικάζονται άκόμα, μέ βάση όλες τίς γνώσεις πού άναμε-
ταδόθηκαν άπό την ιατρική στη νομολογία άπό τόν 19ο αιώνα 
καί μετά (τά «τέρατα» της έποχής τοϋ Georget, οι «ψυχικές ανω-
μαλίες» της εγκυκλίου Chaumié, οΐ «διεστραμμένοι» καί οΐ 
«άπροσάρμοστοι» πού άναφέρονται στίς σύγχρονες πραγματο-
γνωμοσύνες), καί πού, μέ τό πρόσχημα πώς εξηγούν μιά πράξη, 
είναι τρόποι γιά νά χαρακτηριστεί ενα άτομο. Τιμωρούνται, μέ 
μιά τιμωρία πού διατείνεται πώς εργο της είναι νά καταστήσει 
τόν εγκληματία «όχι μονάχα πρόθυμο αλλά καί ικανό νά ζήσει 
σεβόμενος τό νόμο, καί νά ανταποκρίνεται ό ϊδιος στίς ανάγκες 
του»· τιμωρούνται μέ τήν έσωτερική οικονομία μιας ποινής πού, 
άν καί κυρώνει τό έγκλημα, μπορεί νά μετατραπεί (συντομευόμε-
νη ή επεκτεινόμενη, άνάλογα μέ τίς περιστάσεις), στό μέτρο πού 
άλλάζει ή συμπεριφορά τοϋ κατάδικου· τιμωρούνται ακόμα άπό 
ολην τήν κλίμακα των «μέτρων ασφαλείας» πού συνοδεύουν τήν 
ποινή (άπαγόρευση διαμονής, έπιτηρούμενη έλευθερία, ποινική 
κηδεμονία, αναγκαστική ιατρική παρακολούθηση), καί πού 
προορισμός τους δέν είναι νά τιμωρούν τό αδίκημα, αλλά νά 
κρατούν τό άτομο υπό ελεγχο, νά εξουδετερώνουν τίς επικίνδυ-
νες διαθέσεις του, νά αλλάζουν τίς έγκληματικές του τάσεις, καί 
νά παύουν μονάχα όταν εχει επιτευχθεί ή αλλαγή αυτή. Στό δι-
καστήριο δέν αναφέρεται ή ψυχή τοϋ έγκληματία μέ σκοπό νά 
έξηγηθεΐ τό εγκλημά του, καί νά παρεμβληθεί ή ψυχή σάν στοι-
χείο νομικού καταλογισμού των ευθυνών αν τήν επικαλούνται, 
μέ τόσο μεγάλη έμφαση, μέ τόσην έγνοια κατανόησης, μέ τόσο 
«έπιστημονικό» ζήλο, είναι ακριβώς γιά νά δικαστεί, αύτή, μαζί 
μέ τό έγκλημα καί γιά νά ύπολογιστεϊ στην έπιμέτρηση της ποι-
νής. Σέ όλόκληρη τήν ποινική τελετουργία, άπό τήν ανάκριση ώς 
τή δικαστική άπόφαση καί τά τελευταία επακόλουθα τής ποινής, 
έπιπροστίθεται ëva πεδίο άπό αντικείμενα πού έρχονται νά συν-
δέσουν, άλλά καί νά διαχωρίσουν τά νομικώς προσδιορισμένα 
καί κωδικοποιημένα άντικείμενα. Ή ψυχιατρική πραγματογνω-
μοσύνη, αλλά καί γενικότερα ή ανθρωπολογία τοϋ εγκλήματος 
καί τά άκατάπαυστα άναμασήματα τής εγκληματολογίας, άπο-
κτούν έδώ τή συγκεκριμένη τους λειτουργία: μέ τήν πανηγυρική 
έγγραφή τών παράνομων πράξεων στό πεδίο των άντικειμένων 
πού έπιδέχονται έπιστημονική γνώση δίνεται στόν μηχανισμό της 
νόμιμης τιμωρίας μιά δικαιολογήσιμη έπιβολή όχι άπλώς πάνω 
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στά αδικήματα, άλλα καί πάνω στά άτομα· όχι μονάχα πάνω στίς 
πράξεις τους, άλλά καί πάνω σ' αύτό πού οί ϊδιοι είναι, πού θά 
είναι ή πού ενδεχόμενα θά γίνουν. Τό συμπλήρωμα ψυχής πού 
εχει εξασφαλίσει ή δικαιοσύνη, είναι φαινομενικά επεξηγηματι-
κό καί περιοριστικό, στήν πραγματικότητα είναι προσαρτητικό. 
Πάνε εκατόν πενήντα μέ διακόσια χρόνια πού ή Εύρώπη εχει 
εγκαταστήσει τά καινούργια της ποινικά συστήματα, καί οί δικα-
στικοί λειτουργοί, σιγά σιγά, άλλά ακολουθώντας μιά διαδικα-
σία πού χρονολογείται από πολύ παλιά, άρχισαν νά δικάζουν 
κάτι άλλο καί όχι τά εγκλήματα: τήν «ψυχή» του έγκληματία. 

Καί κατά συνέπεια, άρχισαν νά κάνουν κάτι άλλο, και όχι νά 
δικάζουν. Ή , γιά νά είμαστε πιό ακριβόλογοι, μέσα στήν ϊδια τή 
δικαστική διαμόρφωση της κρίσης, έχουν εισχωρήσει άλλα πρό-
τυπα αξιολόγησης, πού μετατρέπουν ούσιαστικά τούς κανόνες 
της επεξεργασίας της, 'Από τότε πού ό Μεσαίωνας είχε επινοή-
σει, όχι χωρίς δυσκολία καί βραδύτητα, τόν μεγάλο δικαστικό 
τύπο άνάκρισης, τό νά δικάζεις ήταν νά άποδείχνεις τήν αλήθεια 
ενός εγκλήματος, ήταν νά προσδιορίζεις τόν δράστη, ήταν νά του 
έπιβάλλεις μιά νόμιμη κύρωση. Γνώση της παράβασης, γνώση του 
υπεύθυνου, γνώση του νόμου - αυτοί ήταν οί τρεις όροι πού επέ-
τρεπαν νά θεμελιωθεί μιά κρίση πάνω στήν αλήθεια. Νά όμως 
πού τώρα στή διάρκεια της ποινικής δίκης, εγγράφεται ενα ολό-
τελα διαφορετικό πρόβλημα αλήθειας: όχι πιά τό άπλό: «Διαπι-
στώθηκε τό γεγονός; Είναι πραγματικά παράνομο;» Άλλά καί: 
«Τί είναι άραγε τό γεγονός αύτό; Τί είναι αυτή ή βιαιότητα ή αύ-
τό τό έγκλημα; Σέ ποιό έπίπεδο, σέ ποιό πεδίο της πραγματικό-
τητας πρέπει νά εγγραφεί; Φαντασίωση, ψυχωτική αντίδραση, 
παραληρηματικό επεισόδιο, διαστροφή;» 

"Οχι πιά άπλώς: «Ποιός είναι ό δράστης;» Άλλά: «Πώς νά 
προσδιορίσουμε τήν αιτιατή διαδικασία ή όποία προκάλεσε τό 
έγκλημα; Ποιά είναι, αναφορικά μέ τό δράστη, ή προέλευση του 
εγκλήματος; Ένστικτο, άσυνείδητο, περιβάλλον, κληρονομικότη-
τα;» Ό χ ι πιά άπλώς: «Ποιός νόμος τιμωρεί αύτήν τήν παράβα-
ση;». 'Αλλά: «Ποιά θά ήταν τά πιό αποτελεσματικά μέτρα ενα-
ντίον της; Πώς νά προβλέψουμε τήν εξέλιξη τοϋ υποκειμένου; 
Ποιός θά ήταν ό άσφαλέστερος τρόπος νά συνετιστεί;» "Ενα όλό-
κληρο σύνολο από κρίσεις άξιολογικές, διαγνωστικές, προγνω-
στικές, τυπολογικές, αναφερόμενες στό πρόσωπο τοϋ έγκλημα-
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τία, Ιχουν τώρα εισχωρήσει στή δομή της ποινικής διαδικασίας. 
Μιά διαφορετική αλήθεια εισδύει τώρα σ' έκείνην πού άπαιτοΐ-
νταν άλλοτε άπό τόν δικαστικό μηχανισμό: μιά αλήθεια πού, πε-
ριπλεγμένη μέ τήν πρώτη, μετατρέπει τήν έπιβεβαίωση της ενοχής 
σέ παράδοξο έπιστημονικο-δικονομικό σύμπλεγμα. Καί κάτι τό 
πολύ σημαντικό: ό τρόπος πού τό ζήτημα τής τρέλας εξελίχτηκε 
μέσα στήν ποινική πρακτική. Σύμφωνχχ μέ τόν Κώδικα τού 1810, 
τό ζήτημα αυτό αναφέρεται μονάχα στό τέλος τοϋ άρθρου 64. 
Όμως, τό άρθρο τούτο όρίζει πώς δέν υπάρχει έγκλημα ούτε καί 
πλημμέλημα αν ό δράστης βρισκόταν σέ κατάσταση παραφροσύ-
νης τη στιγμή τής πράξης. Ή δυνατότητα λοιπόν τής βεβαίωσης 
τής τρέλας άπέκλειε τόν προσδιορισμό μιας πράξης ώς έγκλημα-
τικής: αν ό δράστης ήταν τρελός, ή σοβαρότητα τής χειρονομίας 
του δέν μεταβαλλόταν άπό τό γεγονός αυτό, ούτε καί ή ποινή του 
επρεπε νά μειωθεί: τό έγκλημα αυτό καθεαυτό εξαφανιζόταν. 
Δέν ήταν λοιπόν δυνατό κάποιος νά κηρυχθεί ένοχος καί ταυτό-
χρονα τρελός· ή διάγνωση τής τρέλας, μιά πού είχε επιβεβαιωθεί, 
δέν ήταν πιά δυνατό νά υποβληθεί σέ δικαστική κρίση· διέκοπτε 
τή διαδικασία, καί έξουδετέρωνε τήν έξουσιαστική δύναμη τής 
δικαιοσύνης πάνω στό δράστη τοϋ έγκλήματος. Ό χ ι μονάχα ή 
ιατρική εξέταση τοϋ υπόπτου γιά παραφροσύνη εγκληματία, άλ-
λά καί τά άποτελέσματα τής έξέτασης αυτής επρεπε νά είναι όλό-
τελα ξένα πρός τήν ποινή καί νά προηγούνται άπό τήν ποινή. 
'Ωστόσο, πολύ νωρίς, τά δικαστήρια τοϋ δέκατου ένατου αιώνα 
παραγνώρισαν τό νόημα τοϋ άρθρου 64. Σέ άντίθεση μέ πολλές 
άποφάσεις τοϋ 'Αρείου Πάγου, πού υπενθύμιζαν ότι ή κατάστα-
ση παραφροσύνης δέν συνεπάγεται ούτε μέτρια ποινή ούτε καί 
άθώωση, άλλά μονάχα άπαλλακτικό βούλευμα, τά δικαστήρια 
παρενέβαλαν στήν ϊδια τήν άπόφασή τους τό ζήτημα τής τρέλας. 
Δέχονταν πώς μίτορεϊ κανείς νά είναι καί ένοχος καί τρελός· τό-
σο λιγότερο ένοχος, όσο είναι περισσότερο τρελός· ένοχος βέ-
βαια, άλλά άξιος γιά ψυχιατρείο καί νοσηλεία, παρά γιά τιμω-
ρία· επικίνδυνα ένοχος, άφοϋ είναι όλοφάνερα άρρωστος, κ.τ.λ. 
Ά π ό τήν άποψη τοϋ Ποινικού Κώδικα, πρόκειται γιά νομικούς 
παραλογισμούς. Άλλά όλα αυτά στάθηκαν ή άφετηρία μιας έξέ-
λιξης, πού ή δικονομία, καθώς καί ή νομοθεσία τήν επιταχύνουν 
στά έπόμενα εκατόν πε-νήντα χρόνια: ή μεταρρύθμιση τοϋ 1832, 
εισάγοντας τίς «ελαφρυντικές περιπτώσεις», έπέτρεπε κιόλας νά 
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μετατραπεί ή καταδίκη σύμφωνα μέ τόν ύποτιθέμενο βαθμό μιας 
άρρώστιας, ή μέ τίς μορφές τρέλας. Καί ή πρακτική - πού ακο-
λουθούνταν κατά κανόνα στά κακουργοδικεΐα καί επεκτεινόταν 
μερικές φορές καί στά πλημμελειοδικεία - της ψυχιατρικής πραγ-
ματογνωμοσύνης, επιτρέπει στήν καταδίκη, ακόμα καί άν διατυ-
πώνεται μονάχα μέ δρους νόμιμης ποινής, νά υποδηλώνει μέ τρό-
πο λίγο πολύ άσαφή κρίσεις γιά τη φυσιολογική κατάσταση του 
έγκληματία, γιά προσδιορισμούς αιτιάσεων, γιά προϋποθέσεις 
ένδεχόμενης αλλαγής, γιά προβλέψεις γιά τό μέλλον του. Όλες 
αυτές οί πράξεις δέν είναι βέβαια δυνατό νά θεωρηθούν - ιδωμέ-
νες άπ' ε |ω - προάγγελλοι μιας καλά θεμελιωμένης δικαστικής 
κρίσης· ένσωματώνονται άμεσα στή διαδικασία διαμόρφωσης τής 
άπόφασης τού δικασπιρίου. Άντί ή τρέλα νά έξαλείφει τό έγκλη-
μα, σύμφωνα μέ την πρωταρχική έννοια τοϋ άρθρου 64, κάθε 
έγκλημα, καί, στό ακρότατο όριο, κάθε αδίκημα ενέχει τώρα, ώς 
θεμιτή υποψία, αλλά ταυτόχρονα καί ώς δικαίωμα πού μπορεί 
νά διεκδικηθεί, τήν προϋπόθεση τής τρέλας, ή, τουλάχιστον, τής 
ψυχικής ανωμαλίας. Καί ή απόφαση πού καταδικάζει ή αθωώνει 
δέν είναι απλώς μιά κρίση ενοχής, μιά απόφαση πού επιβάλλει 
ποινή- έμπεριέχει μιάν έκτίμηση τήζ φυσιολογικής κατάστασης 
καί μιά τεχνική συνταγή γιά τή ρύθμιση τής φυσιολογικής κατά-
στασης. Ό δικαστής σήμερα - δικαστής ή ένορκος - δέν περιορί-
ζεται στό «νά δικάζει». 

Καί δέν είναι άλλωστε ό μόνος πού δικάζει. Σέ δλη τή 
διάρκεια τής ποινικής διαδικασίας, καθώς καί κατά τή διαδικα-
σία τής εκτέλεσης τής ποινής, αφθονούν πρόσθετες άρμοδιότη-
τες. Μικρές δικαιοσύνες καί παράλληλοι δικαστικοί λειτουργοί 
πολλαπλασιάστηκαν γύρω από τήν κυρίως δίκη: εμπειρογνώμο-
νες ψυχίατροι ή ψυχολόγοι, δικαστές εντεταλμένοι μέ τήν έφαρ-
μογή τής ποινής, παιδαγωγοί, υπάλληλοι τής διοίκησης των σω-
φρονιστηρίων διαμοιράζονται τή νόμιμη έξουσία κολασμού- θά 
πουν πώς κανένας από αυτούς δέν εχει στήν πραγματικότητα τό 
δικαίωμα νά δικάζει' πώς οι μέν, ύστερα από τήν απόφαση, δέν 
έχουν άλλο δικαίωμα παρά νά εφαρμόσουν μιά ποινή πού εχει 
καθορίσει τό δικαστήριο, καί, προπαντός, πώς οί άλλοι - οί 
πραγματογνώμονες - παρεμβαίνουν πρίν άπό τή δικαστική άπό-
φαση, δχι γιά νά δικάσουν, άλλά γιά νά διαφωτίσουν τούς δικα-
στές πού πρόκειται νά πάρουν τήν άπόφαση. Ά π ό τή στιγμή, 
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όμως, πού οί ποινές καί τά μέτρα άσφαλείας, τά έπιβαλλόμενα 
άπό τό δικαστήριο, δέν είναι άπόλυτα προσδιορισμένα, από τη 
στιγμή πού μπορούν νά μετατραπούν στή διάρκεια της δίκης, 
από τή στιγμή πού έπιτρέπεται σέ άλλους κι όχι μονάχα στους 
τακτικούς δικαστές νά αποφασίζουν άν 6 κατάδικος είναι 
«άξιος» νά τού έπιβληθεΐ περιορισμένη ελευθερία, ή υπό όρους 
έλευθερία, ή άν μπορούν νά τερματίζουν την ποινική του κηδε-
μονία, πρόκειται καθαρά γιά μηχανισμούς νόμιμης τιμωρίας πού 
μπαίνουν στή διάθεσή τους καί αφήνονται στήν έκτίμησή τους: 
βοηθοί-δικαστές, αλλά, πάντως, δικαστές. "Ολο αυτό τό σύστημα 
πού αναπτύχθηκε, χρόνια τώρα, άναφορικά μέ τήν έπιβολή ποι-
νών, καί μέ τήν προσαρμογή τους στά άτομα, ελαττώνει τίς αρ-
μοδιότητες της δικαστικής άπόφασης καί τήν επεκτείνει πέρα 
άπό τήν καταδίκη. "Οσο γιά τούς ψυχιάτρους-πραγματογνώμο-
νες, μπορούν, βεβαίως, νά υπεραμύνονται, ότι αυτοί δέν δικά-
ζουν. "Ας έξετάσουμε τά τρία ερωτήματα στά όποϊα όφείλουν νά 
άπαντήσουν, ύστερα άπό τήν εγκύκλιο τού 1958: είναι ή όχι επι-
κίνδυνος ό κατηγορούμενος; Μπορεί, ναί ή όχι, νά υποστεί ποι-
νική τιμωρία; Μπορεί, ναί ή όχι, νά θεραπευθεί ή νά επανακτη-
θεί άπό τήν κοινωνία; Τά έρωτήματα αυτά δέν έχουν καμιά σχέ-
ση μέ τό άρθρο 64, ούτε καί μέ τήν ένδεχόμενη τρέλα τού κατηγο-
ρουμένου τή στιγμή της πράξης. Δέν εϊναι ερωτήματα πού ανα-
φέρονται στό βαθμό της «ευθύνης». 'Αφορούν μονάχα στήν επι-
βολή της ποινής, στή χρησιμότητά της, στήν άποτελεσματικότητά 
της· επιτρέπουν νά υποδειχθεί, μέ ενα λεξιλόγιο ελάχιστα κωδι-
κοποιημένο, άν τό ψυχιατρείο είναι πιό κατάλληλο οιπό τή φυλα-
κή, αν πρέπει νά προβλεφθεί ενας έγκλεισμός σύντομος ή μακρο-
χρόνιος, ιατρική νοσηλεία ή μέτρα άσφάλειας. Ό ρόλος τού ψυ-
χιάτρου στό ποινικό πεδίο; "Οχι, βέβαια, ρόλος ειδικού γιά τόν 
καταλογισμό ευθυνών, άλλά συμβούλου γιά τήν ποινή· αύτός θά 
πει δν τό υποκείμενο είναι «επικίνδυνο», πώς πρέπει νά προστα-
τευθούμε άπό αυτό, πώς νά παρέμβουμε γιά νά τό αναμορφώ-
σουμε, άν είναι προτιμότερο νά γίνει κάποια προσπάθεια κατα-
στολής ή θεραπείας. Στις αρχές της ιστορίας της, μόνη υποχρέω-
ση της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ήταν νά διατυπώνει 
«άληθινές» προτάσεις γιά τό ποσοστό έλεύθερης βούλησης τού 
παραβάτη κατά τήν έκτέλεση τής πράξης του· τώρα πρέπει νά 
υποδείχνει κάποια συνταγή γι' αύτό πού θά μπορούσαμε νά άπο-
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καλέσουμε «ίατρο-δικαστική νοσηλεία του». 
Συνοψίζουμε: άπό τότε πού λειτουργεί τό νέο ποινικό σύστημα 

- αυτό πού καθορίστηκε άπό τούς περίφημους Κώδικες τον δέ-
κατου όγδοου καί τοϋ δέκατου ένατου αιώνα - , μιά όλική διαδι-
κασία όδήγησε τούς δικαστές στό νά κρίνουν κάτι άλλο παρά τά 
έγκλήματα· στίς δικαστικές τους αποφάσεις, ώθοϋνταν στό νά 
κάνουν κάτι άλλο άπό τό νά δικάζουν καί ή δικαστική εξουσία 
μετατοπίστηκε, ώς ενα σημείο, σέ άλλες αρμοδιότητες εκτός άπό 
τούς ποινικούς δικαστές. Σέ όλόκληρη τήν ποινική διαδικασία 
έχουν τώρα προστεθεί εξω-δικαστικά στοιχεία καί πρόσωπα. Θά 
μας πουν πώς δέν υπάρχει έδώ τίποτα τό άνοίκειο, πώς μοίρα 
τοϋ Δικαίου είναι νά απορροφά λίγο λίγο στοιχεία πού τοϋ είναι 
ξένα. Συμβαίνει όμως κάτι τό πολύ περίεργο στή σύγχρονη ποινι-
κή δικαιοσύνη: άν έπιβαρύνεται μέ τόσα έξω-δικαστικά στοιχεία, 
δέν είναι γιά νά τά άξιοποιήσει δικαστικά καί νά τά ένσωματώ-
σει λίγο λίγο στήν αυστηρά συγκεκριμένη τιμωρητική εξουσία: 
αντίθετα, είναι γιά νά διευκολύνει τή λειτουργία τους, σάν μή-δι-
καστικά στοιχεία, στά ενδότερα της ποινικής επιχείρησης· είναι 
γιά νά έμποδίζει τήν επιχείρηση αυτή νά αποτελεί άπλά καί μόνο 
μιά νόμιμη τιμωρία· είναι γιά νά άπαλλάσσει τόν δικαστή άπό 
τήν ένοχη τοϋ νά είναι 6 μόνος πού τιμωρεί: «'Απαγγέλλουμε, βέ-
βαια, τήν ετυμηγορία μας, άλλά όσο κι άν αυτή προκαλείται άπό 
ενα έγκλημα, βλέπετε πολύ καλά ότι, γιά μας, λειτουργεί σάν 
τρόπος χειρισμού ενός έγκληματία· τιμωρούμε, άλλά μ' αυτό θέ-
λουμε νά ποϋμε πώς επιθυμούμε νά θεραπεύσουμε.» Σήμερα, ή 
ποινική δικαιοσύνη δέν λειτουργεί καί δέν δικαιολογείται παρά 
μονάχα μέ τήν άδιάκοπη αυτήν άναφορά σέ κάτι άλλο απ' ο,τι ή 
ίδια είναι, μέ τήν αδιάλειπτη αυτή έπανεγγραφή σέ συστήματα 
μή-δικαστικά. Υπόκειται σ' αυτόν τόν έπαναχαρακτηρισμό άπό 
τή γνώση. 

Κάτω άπό τήν αύξανόμενη ήπιότητα των ποινών, μπορούμε 
λοιπόν νά διακρίνουμε μιά μετατόπιση των σημείων εφαρμογής 
τους, καί μέσ' άπό τή μετατόπιση αυτή, ενα ολόκληρο πεδίο άπό 
πρόσφατα άντικείμενα, ενα όλόκληρο νέο σύστημα άλήθειας, κα-
θώς καί ενα πλήθος άπό ρόλους πρωτόφαντους στήν άσκηση της 
ποινικής δικαιοσύνης. Μιά όρισμένη γνώση, διάφορες τεχνικές, 
«έπιστημονικές» θεωρίες, διαμορφώνονται καί π£ριπλέκονται μέ 
τήν πρακτική της κολαστικής έξουσίας. 
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Σκοπός τοϋ βιβλίου τούτου: ή συσχετισμένη Ιοπτορία τής σύγ-
χρονης ψυχής καί μιας νέας έξουσίας στήν απονομή τής δικαιο-
σύνης· ή γενεαλογική ιστορία τοϋ σύγχρονου έπιστημονικο-διχα-
στικοϋ συμπλέγματος, όπου στηρίζεται ή κολαστική έξουσία 
άπό όπου άντλεϊ τή δικαιολόγησή της καί τούς κανόνες της, 
προεκτείνει τά άποτελέσματά της καί συγκαλύπτει τήν υπέρμετρη 
ιδιορρυθμία της. 

Ά π ό ποϋ όμως νά ξεκινήσει κανείς γιά νά μελετήσει τήν ιστο-
ρία τής υπό εκδίκαση σύγχρονης ψυχής; "Αν περιοριστούμε στήν 
έξέλιξη των νομικών κανόνων ή των ποινικών δικονομιών, ριψο-
κινδυνεύουμε νά δώσουμε τήν προτεραιότητα στό συνολικό, εξω-
τερικό, αδρανές καί πρωταρχικό γεγονός τής άλλαγής τής αν-
θρώπινης συλλογικής ευαισθησίας, τής προόδου τοϋ άνθρωπι-
σμοϋ ή τής άνάπτυξης τών επιστημών τοϋ άνθρώπου. "Αν εξετά-
σουμε μονάχα - όπως τό εκανε ό Durkheim^^ - τίς γενικές κοινω-
νικές μορφές, διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά θέσουμε σάν αρχή τοϋ 
μετριασμού τής τιμωρίας διαδικασίες έξατομίκευσης πού είναι 
μάλλον ενα άπό τά αποτελέσματα τών νέων μεθόδων έξουσίας, 
καί πρώτα άπ' όλα τών νέων ποινικών μηχανισμών. Ή μελέτη 
μας τούτη βασίζεται σέ τέσσερις γενικούς κανόνες: 

1. - Νά μήν έπικεντρώσουμε τή μελέτη τών κολαστικών μηχανι-
σμών μονάχα στά «κατασταλτικά» τους αποτελέσματα, μονάχα 
στήν πλευρά τους «τής τιμωρίας», άλλά νά τούς επανατοποθετή-
σουμε μέσα σέ ολόκληρη τή σειρά τών θετικών άποτελεσμάτων 
πού είναι δυνατό νά προκαλέσουν, εστω κι άν φαίνονται περιθω-
ριακά μέ τήν πρώτη ματιά. Καί επομένως εξετάζουμε τήν τιμω-
ρία σάν περίπλοκη κοινωνική λειτουργία. 

2. - Νά αναλύσουμε τίς κολαστικές μεθόδους, όχι σάν άπλές 
συνέπειες κανόνων Δικαίου ή σάν ενδείξεις κοινωνικών δομών 
αλλά σάν τεχνικές, πού ή έξειδίκευσή τους βρίσκεται στό γενικό-
τερο πεδίο άλλων μεθόδων εξουσίας. Νά εξετάσουμε τίς τιμωρίες 
μέσα στήν προοπτική τής πολιτικής τακτικής. 

3. - 'Αντί νά αντιμετωπίζουμε τήν ιστορία τοϋ ποινικού δικαί-
ου κι έκείνη τών έπιστημών τοϋ άνθρώπου σάν δυό ξεχωριστές 
σειρές, πού ή διασταύρωσή τους εχει πάνω στή μιά ή στήν άλλη -
ή ίσως καί στίς δυό - άποτελέσματα, όπως θά τά θέλαμε, διατα-
ρακτικά ή χρήσιμα, νά αναζητήσουμε τήν κοινή τους μήτρα, καί 
νά δούμε άν υπάγονται καί οι δυό σέ μιά «έπιστημολογικο-δικα-



-'β M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

στική» διαδικασία διαμόρφωσης- κοντολογίς, νά τοποθετήσουμε 
την τεχνολογία της έξουσίας στη βάση καί του έξανθρωπισμοϋ 
της ποινής καί της γνώσης του άνθρωπου. 

4. - Νά ερευνήσουμε μήπως ή εμφάνιση αύτη της ψυχής στό 
πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, καί μαζί της ή παρεμβολή στή 
δικαστική πρακτική μιάς ολόκληρης «έπιστημονικής» γνώσης, 
δεν είναι τό άποτέλεσμα μιάς αλλαγής στόν τρόπο έπένδυσης τοϋ 
ίδιου τοϋ σώματος άπό τους συσχετισμούς της εξουσίας. 

Μέ λίγα λόγια, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά αναλύσουμε τή 
μεταμόρφωση των μεθόδων τιμωρίας, ξεκινώντας άπό μιά πολι-
τική τεχνολογία τοϋ σώματος, όπου θά μπορούσε κανείς νά δια-
κρίνει καθαρά τήν κοινή ιστορία των συσχετισμών της έξουσίας 
καί των σχέσεων ανθρώπου πρός αντικείμενο. Και ετσι, μέ τήν 
άνάλυση τής κολαστικής έπιείκειας ως τεχνικής τής έξουσίας, θά 
μπορούσαμε νά αντιληφθούμε καί μέ ποιό τρόπο ό ανθρωπρς, ή 
•ψυχή, τό φυσιολογικό ή μή-φυσιολογικό άτομο έρχονται τώρα νά 
έπιπροστεθοϋν στό έγκλημα σάν άντικείμενα τής ποινικής παρέμ-
βασης· καί μέ ποιό τρόπο μιά εξειδικευμένη μέθοδος καθυπότα-
ξης κατόρθωσε νά δημιουργήσει τόν άνθρωπο ώς άντικείμενο 
γνώσης, κατάλληλο γιά μιά πραγματεία μέ «έπιστημονικό» χαρα-
κτήρα. 

Δέν διατείνομαι, πάντως, πώς είμαι ό πρώτος πού εργάστηκε 
πρός αύτήν τήν κατεύθυνση^®. 

Ά π ό τό άξιόλογο βιβλίο των Rusche καί Kirchheimer^^ θά 
μπορούσε κανείς νά συγκρατήσει όρισμένα ουσιαστικά σημεία. 
Καί πρώτα πρώτα, ότι πρέπει νά αποβάλουμε τήν ψευδαίσθηση 
πώς ή ποινή είναι πάνω άπ' δλα (άν όχι άποκλειστικά) ενας τρό-
πος καταστολής τών άδικημάτων, καί πώς σ' αύτόν τό ρόλο της -
ανάλογα μέ τίς κοινωνικές μορφές, τά πολιτικά συστήματα ή τίς 
θρησκευτικές πεποιθήσεις - μπορεί νά δείχνει αύστηρότητα ή 
έπιείκεια, νά στρέφεται πρός τόν εξιλασμό ή νά άποβλέπει στήν 
έπίτευξη μιάς έπανόρθωσης, νά εχει σάν στόχο τήν ποινική δίω-
ξη τών ατόμων ή τόν προσδιορισμό συλλογικών ευθυνών. Νά 
άναλύουμε μάλλον τά «συγκεκριμένα κολαστικά συστήματα», νά 
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τά μελετάμε σάν κοινωνικά φαινόμενα πού δεν είναι δυνατό νά 
καταλογισταϋν μόνο στή δικαστική δομή της κοινωνίας οΰτε καί 
στίς θεμελιακές ήθικές της επιλογές· νά τά έπαναφέρουμε στό 
λειτουργικό τους πεδίο, όπου ή κύρωση τών έγκλημάτων δεν εί-
ναι τό μοναδικό στοιχείο· νά αποδείξουμε πώς τά κολαστικά μέ-
τρα δέν είναι άπλώς «άρνητικοί» μηχανισμοί πού επιδιώκουν τήν 
καταστολή, τήν παρεμπόδιση, τόν αποκλεισμό, τόν περιορισμό· 
αλλά πώς είναι συνδεδεμένα μέ μιάν όλόκληρη σειρά από θετικές 
καί χρήσιμες ενέργειες, πού εργο τους είναι νά τά υποστηρίζουν 
(καί μ' αυτή τήν έννοια, αν οί νόμιμες ποινές είναι φτιαγμένες 
γιά νά τιμωρούν τά άδικήματα, θά μπορούσαμε νά ποϋμε πώς ό 
ορισμός τών αδικημάτων καί ή δίωξή τους είναι, αντίθετα, 
φτιαγμένοι γιά νά διατηρούν τους κολαστικούς μηχανισμούς καί 
τίς λειτουργίες τους). Μέ βάση τά παραπάνω, οι Rusche καί Kir-
chheimer, συσχετίζουν τά διάφορα κολαστικά συστήματα μέ τά 
συστήματα παραγωγής, άπ' όπου άντλούν τίς ένέργειές τους: 
ετσι, στήν οικονομία της δουλείας, ρόλος τών κολαστικών μηχα-
νισμών είναι νά προσκομίσουν ενα συμπλήρωμα από εργατικά 
χέρια - καί νά διαμορφώσουν μιάν «αστική» δουλεία παράλληλη 
μ' έκείνη πού έξασφαλίζεται από τους πολέμους ή άπό τό εμπό-
ριο· στή φεουδαρχία, καί σέ μιάν εποχή όπου ελάχιστη είναι ή 
νομισματική καί ή παραγωγική ανάπτυξη, εχουμε μιάν απότομη 
αύξηση τών σωματικών τιμωριών - στίς περισσότερες περιπτώ-
σεις τό σώμα είναι τό μόνο προσιτό αγαθό· ή φυλακή-άναμορφω-
τήριο - τό γενικό Νοσοκομείο, τό Spinhuis ή τό Rasphuis - , ή κα-
ταναγκαστική εργασία, τό ποινικό εργαστήριο έμφανίζονται μέ 
τήν εξέλιξη της εμπορικής οικονομίας. Καθώς τό βιομηχανικό 
σύστημα απαιτεί μιάν έλεύθερη έργατική αγορά, τό ποσοστό της 
αναγκαστικής εργασίας μειώνεται στούς κολαστικούς μηχανι-
σμούς, κατά τόν δέκατο ένατο αιώνα, καί τή θέση της παίρνει ή 
κάθειρξη μέ άναμορφωτικό σκοπό. Χωρίς άμφιβολία, πολλές πα-
ρατηρήσεις θά μπορούσαμε νά κάνουμε άναφορικά μέ τόν αύστη-
ρό αύτό συσχετισμό. 

'Αλλά θά μπορούσαμε άναμφίβολα νά υιοθετήσουμε τούτο τό 
γενικότερο θέμα, ότι, στίς κοινωνίες μας τά κολαστικά συστήμα-
τα πρέπει νά επανενταχθούν σέ κάποια «πολιτική οικονομία» 
του σώματος: ακόμα καί όταν τά συστήματα αυτά δέν καταφεύ-
γουν σέ βίαιες ή αιματηρές τιμωρίες, ακόμα κι όταν χρησιμοποι-
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οϋν μέθοδες «απαλές» πού έγκλείουν ή άναμορφώνουν, άσφαλώς 
πρόκειται πάντοτε γιά τό σώμα - γιά τό σώμα καί τις δυνάμεις 
του, γιά τη χρησιμότητα τών δυνάμεων αυτών καί γιά την εύπεί-
θειά τους, γιά την κατανομή τους καί γιά την υποταγή τους. Δι-
καιολογημένα θά μπορούσαμε νά φτιάξουμε μιάν ιστορία της τι-
μωρίας μέ βάση ηθικές ιδέες ή νομικές δομές. 'Αλλά μπορούμε, 
άραγε, νά τήν κάνουμε βασιζόμενοι σέ μιάν ιστορία τών σωμά-
των, άπό τή στιγμή πού διατείνονται πώς ή τιμωρία εχει πιά σάν 
μοναδικό στόχο τήν κρυφή "ψυχή τών έγκληματιών; 

Οί ιστορικοί ασχολήθηκαν άπό καιρό μέ τήν ιστορία του σώ-
ματος. Μελέτησαν τό σώμα άπό τήν άποψη μιας ιστορικής δημο-
γραφίας και παθολογίας· τό άντιμετώπισαν σάν εδρα άπό άνά-
γκες καί ορέξεις, σάν πεδίο άπό φυσιολογικές διαδικασίες καί 
μεταβολισμούς, σάν στόχο έπιθέσεων μικροβίων καί ιών: άπόδει-
ξαν ώς ποιό σημείο οί ιστορικές διαδικασίες ένέχονταν σ' αύτό 
πού θά ήταν δυνατό νά θεωρηθεί τό καθαρά βιολογικό βάθρο της 
ύπαρξης· καί ποιά θέση, στήν ιστορία τών κοινωνιών, επρεπε νά 
δοθεί σέ διάφορα «βιολογικά» γεγονότα, όπως ή κυκλοφορία τών 
βάκιλλων ή ή παράταση της διάρκειας της ζωής^^. 'Αλλά καί τό 
σώμα υπάγεται, έπίσης, άμεσα σ' ενα πολιτικό πεδίο· οι συσχετι-
σμοί έξουσίας άσκούν πάνω του άμεσο ελεγχο· τό έπενδύουν, τό 
σημαδεύουν, τό δαμάζουν, τό βασανίζουν, τό υποβάλλουν σέ 
άναγκαστική εργασία, τό υποχρεώνουν σέ συμμετοχή σέ τελε-
τουργίες, άπαιτούν άπό αύτό σήματα. Ή πολιτική αύτή έπένδυ-
ση τού σώματος συνδέεται, χάρη σέ περίπλοκες καί άμοιβαϊες 
σχέσεις, μέ τήν οικονομική του χρησιμοποίηση· κατά μεγάλο μέ-
ρος, σάν δύναμη παραγωγής τό σώμα περιβάλλεται μέ σχέσεις 
έξουσίας καί κυριαρχίας· άλλά, αντίθετα, δέν είναι δυνατό νά 
άποτελέσει δύναμη έργασίας παρά μονάχα άν ένταχθεί σ' ενα σύ-
στημα καθυπόταξης (όπου ή άνάγκη είναι έπίσης ενα πολιτικό 
όργανο προσεκτικά ρυθμισμένο, υπολογισμένο καί χρησιμοποιή-
σιμο)· τό σώμα μετατρέπεται σέ χρήσιμη δύναμη μόνον άν γίνει 
σώμα παραγωγικό καί σώμα καθυποταγμένο. Ή καθυπόταξη 
αύτή δέν άποκτάται μέ μόνα τά όργανα της βίας ή της ιδεολο-
γίας· μπορεί κάλλιστα νά είναι άμεση, σωματική, νά χρησιμοποι-
εί τή δύναμη ενάντια στή δύναμη, νά στρέφεται σέ υλικά στοι-
χεία, καί εντούτοις νά μήν είναι βίαιη· μπορεί νά είναι υπολογι-
σμένη, οργανωμένη, τεχνικά μελετημένη, μπορεί νά είναι λεπτό-
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τατη, νά μή χρησιμοποιεί οϋτε όπλα οΰτε καί τρομοκρατία, κι έν-
τούτοις νά παραμένει σωματική. Μπορεί, δηλαδή, νά υπάρχει 
εκεί μιά όρισμένη «γνώση» τοϋ σώματος πού δέν είναι ακριβώς ή 
έπιστήμη της λειτουργίας του, καί μιά κυριαρχία πάνω στίς δυ-
νάμεις του ποΰ είναι κάτι περισσότερο από τή δυνατότητα νά 
υπερνικηθούν: ή γνώση αυτή καί αυτή ή κυριαρχία αποτελούν 
έκεϊνο πού θά μπορούσε νά ονομαστεί ή πολιτική τεχνολογία τού 
σώματος. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ή τεχνολογία τούτη είναι 
άπροσδιόριστη καί σπανιότατα διατυπώνεται μέ τρόπο σαφή καί 
συστηματικό· αποτελείται πολύ συχνά άπό τμήματα καί κομμά-
τια· χρησιμοποιεί ανόμοια εργαλεία ή μεθόδους. Σχεδόν πάντα 
δέν είναι τίποτ' άλλο - παρ' όλη τή συνοχή τών άποτελεσμάτων 
της - παρά μιά πολύμορφη ενορχήστρωση. Έπί πλέον, δύσκολα 
θά μπορούσε κανείς νά τήν εντοπίσει σ' εναν καθορισμένο θεσμι-
κό τύπο, ή σ' εναν κρατικό μηχανισμό. Αυτοί είναι εκείνοι πού 
προσφεύγουν σ' αυτήν χρησιμοποιούν, άξιολογούν ή επιβάλλουν 
όρισμένες άπό τίς μεθόδους της. Ένώ αυτή ή ϊδια, μέ τούς μηχα-
νισμούς της καί τίς ένέργειές της, βρίσκεται σέ ολότελα διαφορε-
τικό έπίπεδο. Πρόκειται, θά λέγαμε, γιά μιά μικροφυσική τής 
εξουσίας πού ενεργοποιείται άπό τά συστήματα καί τούς θε-
σμούς, άλλά πού ή έγκυρότητά της τοποθετείται, κατά κάποιον 
τρόπο, άνάμεσα στίς τεράστιες αυτές λειτουργίες καί στά ιδια τά 
σώματα μέ τήν ύλικότητά τους καί τίς δυνάμεις τους. 

'Ωστόσο, ή μελέτη τής μικροφυσικής αύτής προϋποθέτει ότι ή 
εξουσία πού άσκεϊται έδώ δέν εκλαμβάνεται σάν ιδιοποίηση, αλ-
λά σάν στρατηγική, πώς οί κυριαρχικές της ένέργειες δέν άποδί-
δονται σέ εναν «σφετερισμό», αλλά σέ μέτρα, σέ ελιγμούς, σέ τα-
κτικές, σέ τεχνικές, σέ λειτουργίες· πώς άποκρυπτογραφεϊται σ' 
αυτήν μάλλον κάποιο πλέγμα άπό σχέσεις πάντοτε τεταμένες, 
πάντοτε σέ δραστηριότητα, παρά σέ κάποιο προνόμιο πού κά-
ποιος τό κατέχει· πώς τής δίνεται γιά πρότυπο μάλλον ή αδιάκο-
πη διαμάχη, παρά τό συμβόλαιο πού διενεργεί μιά παραχώρηση 
ή μιά κατάκτηση πού σφετερίζεται κάποιο πεδίο. Πρέπει, κοντο-
λογίς, νά δεχτούμε πώς ή εξουσία αυτή μάλλον ασκείται, παρά 
κατέχεται, πώς δέν είναι τό άποκτημένο ή τό διατηρημένο «προ-
νόμιο» τής κυρίαρχης τάξης, άλλά τό συνολικό αποτέλεσμα τών 
στρατηγικών της θέσεων - αποτέλεσμα πού φανερώνει, καί κά-
ποτε μάλιστα άνανεώνει τή θέση έκείνων πού κυριαρχούνται. 
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'Από την άλλη μεριά, ή έξουσία αυτή δέν έπιβάλλεται άπλά καί 
μόνο σάν υποχρέωση ή σάν απαγόρευση σ' αυτούς πού δέν την 
«κατέχουν»· τούς περιβάλλει, τους χρησιμοποιεί σάν διάμεσο" 
στηρίζεται πάνω τους, ακριβώς όπως κι αύτοί, στόν άγώνα τους 
εναντίον της, στηρίζονται μέ τη σειρά τους στη λαβή πού άσκεί 
πάνω τους. Τούτο σημαίνει ότι οί σχέσεις αυτές έχουν βαθιές τίς 
ρίζες τους στά στρώματα της κοινωνίας, ότι δέν εντοπίζονται 
στίς σχέσεις Κράτους καί πολίτη, ή στά όρια των τάξεων, καί ότι 
δέν αρκούνται νά αντιγράφουν, στό έπίπεδο των ατόμων, τών 
σωμάτων, τών κινήσεων καί της συμπεριφοράς, τή γενικότερη 
μορφή τού Νόμου ή της Κυβέρνησης· πώς εστω κι αν υπάρχει σ' 
αυτές κάποια συνέχεια (γιατί πραγματικά διαρθρώνονται πολύ 
καλά στή μορφή αυτή σύμφωνα μέ μιάν όλόκληρη κλίμακα από 
περίπλοκους μηχανισμούς), δέν υπάρχει καμιά αναλογία ούτε 
καί αντιστοιχία, άλλά ιδιαιτερότητα μηχανισμών καί διαμορφώ-
σεων. Τέλος, δέν είναι μονοσήμαντες- προσδιορίζουν αναρίθμη-
τα σημεία άναμέτρησης, έστίες αστάθειας, πού ή καθεμιά τους 
ενέχει κινδύνους σύγκρουσης, πάλης ή τουλάχιστον αναστροφής 
τώι^ συσχετισμών τών δυνάμεων. Ή άνατροπή τών «μικρο-έξου-
σιών» αυτών δέν υπακούει λοιπόν στό νόμο τού «όλα ή τίποτα»· 
δέν είναι κεκτημένη μιά γιά πάντα άπό εναν καινούργιο ελεγχο 
τών μηχανισμών, ούτε καί άπό μιά νέα λειτουργία ή κατάλυση 
τών θεσμών άντίθετα, κανένα από τά έντοπισμένα έπεισόδιά της 
δέν είναι δυνατό νά έγγραφεί στήν ιστορία παρά μονάχα έξαιτίας 
τών αποτελεσμάτων πού ή άνατροπή αύτη επιφέρει σέ όλόκληρο 
τό πλέγμα όπου εχει παγιδευτεί. 

"Ισως θά πρέπει ακόμα ν' άπαρ-νηθούμε μιάν όλόκληρη παρά-
δοση πού μάς κάνει νά φανταζόμαστε ότι δέν μπορεί νά υπάρξει 
γνώση παρά μονάχα εκεί όπου αναστέλλονται οί σχέσεις εξου-
σίας, καί ότι ή γνώση αναπτύσσεται μονάχα χώρια άπό τίς εντο-
λές της, τίς απαιτήσεις της καί τά συμφέροντά της. "Ισως θά πρέ-
πει νά άπαρνηθούμε τήν ιδέα ότι ή έξουσία τρελαίνει καί πώς, 
άντίθετα, ή άπάρνηση τής έξουσίας είναι Ινας άπό τούς όρους 
γιά νά γίνουμε σοφοί. Πρέπει μάλλον νά δεχτούμε πώς ή έξουσία 
παράγει γνώση (καί όχι μονάχα ευνοώντας την έπειδή τήν έξυπη-
ρετεί, ή έφαρμόζοντάς την έπειδή τής είναι χρήσιμη)· πώς έξου-
σία καί γνώση άμεσα άλληλοεξαρτιόνται- πώς δέν υπάρχει σχέση 
έξουσίας χωρίς συσχετισμένη σύσταση ένός πεδίου γνώσης, ούχε 
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καί γνώση πού νά μην προϋποθέτει καί νά μην άποτελεϊ ταυτό-
χρονα σχέσεις έξουσίας. Οί σχέσεις αυτές «έξουσίας-γνώσης» δεν 
πρέπει λοιπόν νά άναλύονται μέ άφετηρία Ινα υποκείμενο γνώ-
σης πού θά ήταν έλεύθερο ή όχι σέ σχέση μέ τό σύστημα της έξου-
σίας· πρέπει άντίθετα νά εχουμε υπόψη μας πώς τό υποκείμενο 
πού κατέχει τή γνώση, τά αντικείμενα της γνώσης καθώς καί οΐ 
διάφοροι τρόποι γνώσης, είναι αποτελέσματα θεμελιακών αλλη-
λοεξαρτήσεων της έξουσίας-γνώσης καί των Ιστορικών τους με-
ταλλαγών. Κοντολογίς, δέν είναι ή δραστηριότητα τοϋ υποκειμέ-
νου της γνώσης εκείνη πού παράγει μιά γνώση, χρήσιμη ή άνυπό-
τακτη στην έξουσία, άλλά ή έξουσία-γνώση, οί διαδικασίες καί 
οί αγώνες πού εισχωρούν σ' αυτήν καί τήν απαρτίζουν, αυτές 
καθορίζουν τίς πιθανές μορφές καί τά πιθανά πεδία της γνώσης. 

Ή ανάλυση της πολιτικής επένδυσης τοϋ σώματος καί της μι-
κρο-φυσικής της έξουσίας προϋποθέτει λοιπόν τήν απάρνηση -
σέ δ,τι άφορα στήν έξουσία - τής αντίθεσης «βία-ίδεολογία», της 
μεταφορικής έννοιας τής ιδιοκτησίας, τοΰ πρότυπου τοϋ συμβο-
λαίου ή εκείνου τής κατάκτησης· καί σέ ο,τι αφορά στή γνώση, 
τήν άπάρνηση τής άντίθέσης «ίδιοτέλεια-άνιδιοτέλεια», τοϋ πρό-
τυπου τής γνώσης καί τής προτεραιότητας τοϋ υποκειμένου. 
Άποδίνοντας στή λέξη διαφορετική έννοια άπό εκείνη πού τής 
έδιναν στόν δέκατο έβδομο αιώνα ό Petty καί οί συγκαιρινοί του, 
θά μπορούσαμε νά αναφερθούμε σέ μιά πολιτική «άνατομία». 
Δέν πρόκειται γιά τή μελέτη ενός Κράτους έκλαμβανόμενου σάν 
«σώμα» (μέ τά στοιχεία του, τούς πόρους του καί τίς δυνάμεις 
του), άλλά οΰτε καί γιά τή μελέτη τοϋ σώματος καί όλων όσα τό 
περιβάλλουν, έκλαμβανόμενου σάν ενα μικρό Κράτος. Πρόκειται 
γιά τό «πολιτικό σώμα» σάν σύνολο άπό υλικά στοιχεία καί τε-
χνικές πού χρησιμεύουν σάν όπλα, σάν σταθμοί έναλλαγής, σάν 
μέσα έπικοινωνίας, σάν σημεία στήριξης τών σχέσεων έξουσίας 
καί γνώσης πού περιβάλλουν τά ανθρώπινα σώματα καί τά καθυ-
ποτάσσουν μετατρέποντάς τα σέ αντικείμενα γνώσης. 

Πρόκειται γιά τήν έπανεξέταση τής κολαστικής τεχνικής - είτε 
αυτή υποβάλλει τό σώμα στήν τελετουργία τών βασανιστηρίων 
είτε άπευθύνεται στήν ψυχή - μέσα στήν ιστορία τοϋ πολιτικού 
αυτού σώματος. Γιά τήν άντιμετώπηση τής ποινικής πρακτικής, 
όχι τόσο σάν συνέπεια μιας νομικής θεωρίας όσο σάν ενα κεφά-
λαιο τής πολιτικής ανατομίας. 
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Ό Kantorowitz^^ εχει δημοσιεύσει μιάν άξιόλογη άνάλυση τοϋ 
«σώματος τοϋ βασιλιά»: σώμα διπλό, σύμφωνα μέ τή μεσαιωνική 
νομική θεολογία, άφοϋ ενέχει έκτός άπό τό μεταβατικό στοιχείο 
πού γεννιέται καί πεθαίνει, ëva άλλο στοιχείο πού, εκείνο, παρα-
μένει μέσα στό χρόνο καί διατηρείται σάν τό άπτό καί μολαταύτα 
αυλό στήριγμα τού βασιλείου· γύρω από τόν δυϊσμό αυτόν, πού, 
στήν αρχή, είχε πολλές όμοιότητες μέ τό χριστολογικό δόγμα, όρ-
γανώνεται μιά εικονογραφία, μιά πολιτική θεωρία της μοναρ-
χίας, νομικοί μηχανισμοί πού διαχωρίζουν καί ταυτόχρονα συν-
δέουν τό πρόσωπο τοΰ βασιλιά μέ τις απαιτήσεις τοϋ Στέμματος, 
καθώς καί μιά σειρά άπό τελετουργίες, πού οι κυριότερες τους 
είναι ή στέψη, ή κήδευση, οί τελετές υποταγής. Στόν άντίθετο 
πόλο θά μπορούσαμε νά τοποθετήσουμε τό σώμα τοϋ κατάδικου· 
εχει κι αυτό τή νομική του υπόσταση· δημιουργεί τό δικό του εθι-
μοτυπικό καί προκαλεί εναν θεωρητικό λόγο, όχι γιά νά θεμελιώ-
σει τήν «αυξημένη έξουσία» πού διέθετε τό πρόσωπο τοϋ ήγεμό-
να, άλλά γιά νά κωδικοποιήσει τή «μειωμένη έξουσία» πού σημα-
δεύει τούς υποβαλλόμενους σέ τιμωρία. Στή σκοτεινότερη περιο-
χή τοϋ πολιτικού πεδίου, 6 κατάδικος αντιπροσωπεύει τή συμμε-
τρική καί αντίστροφη μορφή τοϋ βασιλιά. Πρέπει νά αναλύσουμε 
αυτό πού θά μπορούσε νά ονομαστεί, πρός τιμήν τού Kantoro-
witz, τό «μειωμένο σώμα τοϋ κατάδικου». 

"Αν τό πλεόνασμα της ισχύος πού διαθέτει ό βασιλιάς προκα-
λεί τό διχασμό τοϋ σώματός του, ή υπέρβαση της έξουσίας πού 
άσκεϊται πάνω στό υποταγμένο σώμα τοϋ κατάδικου δεν προκα-
λεί, άραγε, ενα άλλο είδος διχασμού; Τό διχασμό ενός έξω-σωμα-
τικοϋ, μιας «ψυχής», δπως ελεγε 6 Mably. Ή ιστορία αυτής της 
«μικροφυσικής» τής κολαστικής έξουσίας άποτελεΐ τότε μιά γε-
νεαλογία ή ενα στοιχείο τής γενεαλογίας τής σύγχρονης «ψυχής». 
Κι άντί νά βλέπουμε στήν ψυχή αυτή τά άναζωογονημένα κατά-
λοιπα μιας ιδεολογίας, θά μπορούσαμε εδώ νά άναγνωρίσουμε 
μάλλον τό τωρινό συσχετιστικό στοιχείο μιας όρισμένης τεχνολο-
γίας τής έξουσίας πάνω στό σώμα. Δέ πρέπει νά λέμε ότι ή ψυχή 
είναι μιά ψευδαίσθηση ή ενα ιδεολογικό φαινόμενο. Άλλά ότι 
υπάρχει, ότι είναι μιά πραγματικότητα, ότι παράγεται άδιακό-
πως, στά γύρω, στήν επιφάνεια, στό εσωτερικό τού σώματος μέ 
τήν έπιβολή κάποιας έξουσίας πού άσκεϊται πάνω σ' εκείνους 
πού τιμωρούνται - καί γενικότερα, πάνω σ' έκείνους πού έπιτη-
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ροΰνται, πού τιθασεύονται και άναμορφώνονται, πάνω στούς 
τρελούς, στά παιδιά, στούς μαθητές, στούς αποικισμένους, πάνω 
σ' εκείνους πού τούς καθηλώνουν σ' ενα μηχάνημα παραγωγής 
καί ελέγχονται σέ όλη τή διάρκεια της ζωής τους. 'Ιστορική 
πραγματικότητα της ψυχής αυτής, πού, άντίθετα μέ τήν ψυχή 
όπως τήν άναπαρασταίνει ή χριστιανική θεολογία, δέν γεννιέται 
αμαρτωλή καί κολάσιμη, αλλά γεννιέται μάλλον από διαδικασίες 
τιμωρίας, έπιτήρησης, κολασμού καί καταπίεσης. Ή πραγματική 
καί μή-σωματική αυτή ψυχή δέν είναι ϋλη· είναι τό στοιχείο όπου 
άρθρώνονται οι ενέργειες ένός όρισμένου είδους εξουσίας καί ή 
άναφορά μιας γνώσης, είναι 6 μηχανισμός πού διευκολύνει τίς 
σχέσεις έξουσίας στήν απόκτηση κάποιας δυνατότητας γνώσης, 
καί ή γνώση έπαναφέρει καί ενισχύει τίς ένέργειες της έξουσίας. 
Πάνω σ' αυτή τήν πραγματικότητα-άναφορά έχουν οικοδομηθεί 
διάφορες άντιλήψεις καί έχουν χαραχτεί πεδία ανάλυσης: ψυχή, 
υποκειμενικότητα, προσωπικότητα, συνείδηση, κ.τ.λ.· πάνω της 
έχουν θεμελιωθεί τεχνικές καί θεωρίες επιστημονικές- ξεκινώ-
ντας από αυτήν, έχουν προβληθεί οί ήθικές διεκδικήσεις τοϋ αν-
θρωπισμού. 'Αλλ' ας μή γελιόμαστε: τήν ψυχή - ψευδαίσθηση 
των θεολόγων - δέν τήν αντικατέστησε ενας πραγματικός άνθρω-
πος, άντικείμενο γνώσης, φιλοσοφικής σκέψης ή τεχνικής παρέμ-
βασης. Ό άνθρωπος γιά τόν όποιο μάς μιλούν, αυτόν πού μάς 
καλούν νά απελευθερώσουμε, εϊναι κιόλας αυτός καθεαυτός τό 
άποτέλεσμα μιας πολύ ισχυρότερης καθυπόταξης. Κάποια «ψυ-
χή» βρίσκεται μέσα του καί τόν παρακινεί νά ζήσει, καί ή ϊδια 
αυτή ψυχή αποτελεί μέρος τής κυριαρχίας, πού ασκεί ή έξουσία 
πάνω στό σώμα. Ψυχή - άποτέλεσμα καί όργανο μιάς πολιτικής 
οικονομίας· ψυχή - φυλακή τοϋ σώματος. 

Τό ότι οί τιμωρίες γενικά καί ή κάθειρξη ανάγονται σέ μιά πο-
λιτική τεχνολογία τού σώματος, μού τό δίδαξε πολύ περισσότερο 
ή τωρινή κατάσταση παρά ή ιστορία. Στή διάρκεια των τελευ-
ταίων χρόνων, εξεγέρσεις στίς φυλακές σημειώθηκαν λίγο πολύ 
παντού, σ' όλο τόν κόσμο. Οί σκοποί τους, τά συνθήματά τους, 
οί εξελίξεις τους σίγουρα παρουσιάζουν κάτι τό παράδοξο. Πρό-
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κείται γιά εξεγέρσεις ένάντια σέ σωματικές ταλαιπωρίες πού χρο-
νολογούνται από εναν καί περισσότερο αιώνα: ένάντια στό κρύο, 
γάντια οτήν άποπνιχτική άτμόσφαιρα καί στόν ανθρώπινο συ-
νωστισμό, ενάντια στους μουχλιασμένους τοίχους, ένάντια στην 
πείνα, ένάντια στό ξύλο. 'Αλλά υπήρξαν καί έξεγέρσεις ένάντια 
στίς πρότυπες φυλακές, στά ήρεμιστικά, στήν απομόνωση, ενά-
ντια στά ιατρικά ή εκπαιδευτικά συστήματα. Εξεγέρσεις πού οί 
στόχοι τους ήταν, άραγε, μονάχα υλικοί; Εξεγέρσεις άντιφατι-
κές, ενάντια στήν έξαθλίωση, αλλά καί ενάντια στήν άνεση, ενά-
ντια στούς φύλακες, αλλά καί ενάντια στούς ψυχιάτρους; Στήν 
πραγματικότητα, επρόκειτο, βέβαια, σέ όλα αυτά πού διαδραμα-
τίστηκαν, γιά σώματα καί γιά υλικά πράγματα, όπως αναφαίνε-
ται καί στίς άναρίθμητες συζητήσεις πού ή φυλακή υποκίνησε 
άπό τίς άρχές τού δέκατου ένατου αιώνα. Αιτία γιά όλες αύτές 
τίς συζητήσεις καί τίς εξεγέρσεις, γιά όλες τίς αναπολήσεις καί 
τίς βίαιες έπικρίσεις, είναι, βέβαια, αυτά τά μικρά, τά ασήμαντα 
υλικά πράγματα. 'Ελεύθερος είναι ό καθένας νά τίς ερμηνεύει 
σάν τυφλές διεκδικήσεις, ή νά υποψιάζεται ξένες έπιρροές. 
'Επρόκειτο, όμως, καθαρά γιά εξεγέρσεις σέ επίπεδο σωμάτων, 
ένάντια στό ίδιο τό σώμα τής φυλακής. 'Αντικείμενο της συζήτη-
σης δέν ήταν τό υπερβολικά έξαθλιωμένο ή υπερβολικά άπολυ-
μασμένο, τό υπερβολικά πρωτόγονο ή υπερβολικά τελειοποιημέ-
νο περιβάλλον της φυλακής- ήταν ή υλική της πραγματικότητα, 
στό μέτρο όπου λειτουργεί σάν όργανο καί σάν φορέας τής εξου-
σίας· ήταν όλη αυτή ή τεχνολογία τής εξουσίας πάνω στό σώμα, 
πού ή τεχνολογία τής «ψυχής» - έκείνη τών παιδαγωγών, των 
ψυχολόγων καί τών ψυχιάτρων - δέν κατορθώνει ούτε νά συγκα-
λύψει ούτε καί νά άντισταθμίσει, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι 
καί ή ίδια είναι ένα άπό τά έργαλεϊα της. Αυτής άκριβώς της φυ-
λακής, μέ όλες τίς πολιτικές επενδύσεις τοϋ σώματος πού συμπε-
ριλαμβάνει μέσα στό κλειστό της οικοδόμημα, θέλω νά άφηγηθώ 
εδώ τήν ίστορία. Καθαρός αναχρονισμός; "Οχι, αν έννοεϊ κανείς 
μ' αυτό τό νά ιστορεί τό χτές μέ όρους τοϋ σήμερα. Ναί, άν εν-
νοεί κανείς τό νά ιστορεί μ' αυτό τό σήμερα^'^. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ή λαμπρότητα τών βασανιστηρίων 

Τό διάταγμα του 1670 ρύθμιζε, ώς τή Γαλλική Επανάσταση, 
τίς γενικές μορφές της ποινικής πρακτικής. Ή ιεραρχία τών ποι-
νών οριζόταν μ' αύτη τή σειρά: «Θανάτωση, ανάκριση μέχρις 
όμολογίας μέ έπιφύλαξη τίς άποδείξεις, κάτεργα γιά ορισμένο 
χρονικό διάστημα, μαστίγωση, δημόσια ομολογία, εξορία.» Ση-
μαντικό, δηλαδή, ποσοστό από σωματικές ποινές. Τά έθιμα, ή 
φύση τοϋ έγκλήματος, ή κοινωνική θέση τών καταδίκων έπέφε-
ραν καί άλλες παραλλαγές. « Ή ποινή τοϋ φυσικού θανάτου πε-
ριλαμβάνει πολλά είδη θανάτωσης: όρισμένοι μπορούν νά κατα-
δικαστούν σέ άπαγχονισμό, άλλοι νά τούς κοπεί τό χέρι ή νά 
τούς κοπεί ή γλώσσα ή νά τρυπηθεί ή γλώσσα καί ύστερα νά 
άπαγχονιστούν άλλοι πάλι - γιά πιό σοβαρά έγκλήματα - κατα-
δικάζονται νά συντριβούν ζωντανοί καί νά εκπνεύσουν πάνω 
στόν τροχό άφού διαμελιστούν άλλοι νά συντριβούν ώσπου νά 
έπέλθει ό φυσικός θάνατος, άλλοι νά στραγγαλιστούν καί ύστερα 
νά διαμελιστούν, άλλοι νά καούν ζωντανοί, άλλοι νά καούν 
άφοϋ προηγούμενα στραγγαλιστούν άλλοι νά τούς κοπεί ή τρυ-
πηθεί ή γλώσσα καί ύστερα νά καούν ζωντανοί· άλλοι νά διαμε-
λιστούν συρόμενοι άπό τέσσερα άλογα, άλλοι νά άποκεφαλι-
στούν καί άλλοι, τέλος, νά τούς θρυμματιστεί τό κεφάλι^» Καί ό 
Soulatges, χωρίς νά έπεκταθεϊ καί πολύ πάνω ατό ζήτημα, προσ-
θέτει ότι υπάρχουν καί έλαφρότερες ποινές πού δέν άναφέρονται 
στό Διάταγμα: ικανοποίηση τού προσβαλλόμενου άπό έκεϊνον 
πού προσβάλλει, έπίπληξη, μομφή, πρόσκαιρη φυλάκιση, άπαγό-
ρευση διαμονής, καί, τέλος, χρηματικές ποινές - πρόστιμα ή δή-
μευση της περιουσίας. 
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"Ας μή γελιόμαοττε, όμως. 'Ανάμεσα στό οπλοστάσιο αύτό της 
φρίκης καί στην καθημερινή πρακτική τής τιμωρίας, ή απόσταση 
ήταν μεγάλη. Τά βασανιστήρια αυτά καθεαυτά δεν άποτελοΰσαν 
καθόλου τίς συχνότερες ποινές. Χωρίς αμφιβολία, πολύ σημαντι-
κό μας φαίνεται σήμερα τό ποσοστό πού παρουσιάζουν οί θανα-
τικές έκτελέσεις στή δικαιοσύνη τής κλασικής έποχής: οί άποφά-
σεις του Châtelet^ στήν περίοδο 1755-1785, περιλαμβάνουν ποσο-
στό 9-10% από θανατικές ποινές - τροχός, αγχόνη ή πυρά^. Ή 
Σύγκλητος τής Φλάνδρας, άπό τά 1721 ώς τά 1730, ειχε απαγγεί-
λει, σέ πάνω άπό 260 αποφάσεις, 39 θανατικές καταδίκες (καί 26 
πάνω σέ 500, ανάμεσα στά 1781 καί 1790)"*. Δεν πρέπει όμως νά 
ξεχνάμε πώς τά δικαστήρια έβρισκαν συχνότατα τόν τρόπο νά 
παρακάμπτουν τήν αυστηρότητα των ποινικών νόμων, είτε αρ-
νούμενα νά διώξουν αδικήματα πού συνεπάγονταν πολύ βαριές 
ποινές, εϊτε μετατρέποντας τό χαρακτηρισμό του εγκλήματος* 
πολλές φορές μάλιστα, ή ϊδια ή βασιλική έξουσία ΰπόδειχνε τήν 
κατάργηση τής άκαμπτης εφαρμογής κάποιου ιδιαίτερα αύστη-
ρού διατάγματος-''. "Οπως καί νά 'ναι, οι καταδίκες όριζαν, κατά 
μεγάλο μέρος, είτε εξορίες εϊτε πρόστιμα: στή νομολογία, λογου-
χάρη, τού Châtelet (πού ασχολούνταν μέ σχετικά σοβαρά αδική-
ματα), ή εξορία - ανάμεσα στά 1755 καί 1785 - αντιπροσώπευε 
πάνω άπό τό 50% τών ποινών. 'Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος άπό 
τίς μή-σωματικές αυτές ποινές συνοδευόταν άπό συμπληρωματι-
κές ποινές πού προσέγγιζαν τή διάσταση του βασανιστηρίου: δη-
μόσια έκθεση, στηλίτευση, σιδερένιος κλοιός, μαστίγωση, στιγ-
ματισμός- αυτός ήταν ό γενικός κανόνας γιά όλες τίς καταδίκες 
σέ κάτεργα, ή - γιά τήν άντίστοιχη γιά τίς γυναίκες ποινή - σέ 
εγκλεισμό σέ ειδικά νοσηλευτικά 'Ιδρύματα- ή δημόσια εκθεση ή 
ό στιγματισμός συχνά προηγούνταν άπό τήν εξορία- ή δημόσια 
όμολογία συνοδευόταν κάποτε καί μέ μαστίγωση. Καί όχι μονά-
χα στίς μεγάλες πανηγυρικές θανατώσεις, άλλά καί στή συμπλη-
ρωματική του αυτή μορφή τό βασανιστήριο φανερώνει τόν σημα-
ντικό ρόλο πού επαιζε στό ποινικό σύστημα: κάθε ποινή λίγο πο-
λύ σοβαρή έπρεπε νά περιλαμβάνει καί ενα στοιχείο βασανισμού. 

Τί είναι τό βασανιστήριο; «Σωματική ποινή, όδυνηρή καί λίγο 
πολύ φρικαλέα», έλεγε ό Jaucourt, καί πρόσθετε: «Πρόκειται γιά 
ενα άνεξήγητο φαινόμενο τής έκτασης τής ανθρώπινης φαντα-
σίας σέ βαρβαρότητα καί σέ ώμότητα^.» 'Ανεξήγητο ϊσως, αλλά, 
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άσφαλώς, ουτε άντικανονικό οΰτε καί βάρβαρο. Τό βασανιστή-
ριο είναι μιά τεχνική, καί δεν πρέπει νά τό συγχέουμε μέ τό άχα-
λίνωτο μένος τό εκτός νόμου. Μιά ποινή, γιά νά άποτελεί βασα-
νιστήριο, πρέπει νά ανταποκρίνεται σέ τρία βασικά κριτήρια: 
πρέπει πρώτα νά παράγει μιάν όρισμένη ποσότητα πόνου πού, 
άν ϊσως δέν είναι δυνατό νά καταμετρηθεί μέ άκρίβεια, μπορεί 
τουλάχιστο νά εκτιμηθεί, νά συγκριθεί καί νά ιεραρχηθεί· ή θα-
νάτωση άποτελεί βασανιστήριο στό μέτρο πού δέν είναι άπλά καί 
μόνο στέρηση τοϋ δικαιώματος της ζωής, αλλά ή αφορμή καί ό 
τερματισμός μιας υπολογισμένης διαβάθμισης άπό όδύνες: άπό 
τόν άποκεφαλισμό - πού τίς ανάγει δλες σέ μιά μονάχα χειρονο-
μία καί σέ μιά καί μόνη στιγμή: 6 βαθμός μηδέν τοϋ βασανιστη-
ρίου - ώς τό διαμελισμό πού τίς έπεπτείνει ώς τό ακρότατο όριο, 
περνώντας άπό τόν άπαγχονισμό, τήν πυρά καί τόν τροχό, πού 
πάνω του ή άγωνία τοϋ ψυχορραγήματος διαρκεί πολλήν ώρα· ό 
θάνατος-βασανιστήριο είναι ή τέχνη νά διατηρεί κανείς τή ζωή 
μέσα στήν όδύνη, υποδιαιρώντας την σέ «χίλιους θανάτους» καί 
πετυχαίνοντας, πρίν κοπεί τό νήμα τής ζωής, «τίς πιό έξαίσιες 
άγωνίες» («the most exquisite agonies»^). Τό βασανιστήριο βασί-
ζεται στήν ποσοτική τέχνη τής όδύνης. 'Υπάρχει όμως καί κάτι 
άκόμα: ή παραγωγή αυτή τοϋ πόνου είναι κανονισμένη ώς τήν 
πιό μικρή της λεπτομέρεια. Τό βασανιστήριο συσχετίζει τό είδος 
τοϋ σωματικού πλήγματος, τήν ποιότητα, τήν ένταση, τή 
διάρκεια τής όδύνης μέ τή σοβαρότητα τοϋ εγκλήματος, τήν προ-
σωπικότητα τοϋ εγκληματία, τήν κοινωνική τάξη των θυμάτων. 
'Υπάρχει ενας δικαστικός κώδικας τοϋ πόνου· ή ποινή, όταν πε-
ριέχει βασανισμό, δέν καταφέρεται τυχαία ή μονομιάς πάνω στό 
σώμα· υπολογίζεται σύμφωνα μέ λεπτομερειακούς κανόνες: 
άριθμός μαστιγώσεων, μέρος όπου τοποθετείται τό πυρακτωμένο 
σίδερο, διάρκεια της θανάσιμης αγωνίας πάνω στήν πυρά ή στόν 
τροχό (τό δικαστήριο άποφασίζει αν θά στραγγαλιστεί άμέσως ό 
βασανιζόμενος ή αν θά αφεθεί νά πεθάνει άργά, καθώς καί σέ 
πόσην ώρα θά πρέπει νά εφαρμοστεί ή σπλαχνική αυτή χειρονο-
μία), είδος τοϋ ακρωτηριασμού πρύ θά έπιβληθεϊ (κόψιμο τού 
χεριού, τρύπημα τών χειλιών ή τής γλώσσας). Τά διάφορα αυτά 
στοιχεία πολλαπλασιάζουν τίς ποινές καί συνδυάζονται άνάλογα 
μέ τά δικαστήρια καί μέ τά έγκλήματα: « Ή ποίηση τοϋ Δάντη 
μεταλλαγμένη σέ νόμους», ελεγε ό Rossi· πάντως, μιά βαθιά φυ-
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σικο-ποινική γνώση. Έπί πλέον, τό βασανιστήριο άποτελεΐ μέ-
ρος μιάς Ιεροτελεστίας. Είναι στοιχείο της κολαστικής λειτουρ-
γίας καί ανταποκρίνεται σέ δυό άπαιτήσεις. 'Οφείλει - σέ σχέση 
μέ τό θύμα - νά στιγματίζει: προορισμός του είναι, εϊτε με τήν 
ούλη πού άφήνει πάνω στό σώμα, εϊτε μέ τή λαμπρότητα μέ τήν 
όποία περιβάλλεται, νά καθιστά τό θύμα επονείδιστο* τό βασανι-
στήριο, άκόμα κι άν ρόλος του είναι ή «κάθαρση», δέν έξαγνίζει: 
χαράζει γύρω, ή, μάλλον, πάνω στό ϊδιο τό σώμα τοϋ κατάδικου, 
σημάδια πού δέν πρέπει ποτέ νά εξαλειφθούν πάντως, στή μνή-
μη των ανθρώπων θά μένει πάντα ζωντανή ή εικόνα της δημό-
σιας εκθεσης, της στηλίτευσης, τοϋ βασανισμού καί της οδύνης 
πού έχουν άντικρύσει. Καί από τήν πλευρά της δικαιοσύνης πού 
τό επιβάλλει, τό βασανιστήριο πρέπει νά είναι μεγαλόπρεπο, 
πρέπει νά αναγνωρίζεται άπό όλους, ώς, κατά κάποιον τρόπο, ό 
θρίαμβος της. Ή υπερβολή, μάλιστα, των βιαιοτήτων πού 
ασκούνται είναι μέρος της δόξας της: νά βογγά καί νά ξεφωνίζει 
ό ένοχος κάτω άπό τά πλήγματα, δέν είναι κάτι τό έπαίσχυντο, 
είναι ή ιδια ή τελετουργία της δικαιοσύνης πού έκδηλώνεται μέ 
όλη της τήν αίγλη. Χωρίς αμφιβολία, αυτός είναι ό λόγος πού τά 
βασανιστήρια παρατείνονται άκόμα καί μετά τό θάνατο: πτώμα-
τα πού καίγονται, τέφρα πού σκορπίζεται στόν άνεμο, σώματα 
πού σέρνονται πάνω σέ σιδερένια πλέγματα καί πού εκθέτονται 
στούς δρόμους. Ή δικαιοσύνη καταδιώκει τό σώμα πέρα άπό 
κάθε δυνατή όδύνη. 

Τό ποινικό βασανιστήριο δέν ανταποκρίνεται σέ οποιαδήποτε 
σωματική τιμωρία: είναι μιά διαφοροποιημένη παραγωγή άπό 
οδύνες, μιά τελετουργία όργανωμένη γιά νά στιγματίζει τά θύμα-
τα καί νά εκδηλώνει τήν έξουσία πού τιμωρεί - καί όχι ή έκτρά-
χυνση μιας δικαιοσύνης πού, παραμερίζοντας τίς αρχές της, χά-
νει τόν ελεγχο τών πράξεών της. Στίς «υπερβολές» τών βασανι-
στηρίων επενδύεται μιά ολόκληρη οικονομία τής εξουσίας. 

Τό βασανισμένο σώμα έγγράφεται πρώτα πρώτα στό δικαστικό 
τελετουργικό πού πρέπει νά αποδείξει περίτρανα τήν αλήθεια 
τού εγκλήματος. 
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Στή Γαλλία, όπως καί στίς περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες -
μέ άξιοσημείωτη έξαίρεση την 'Αγγλία - , ολόκληρη ή ποινική 
διαδικασία, ώς τή δικαστική απόφαση, παρέμενε μυστική: αδια-
φανή δηλαδή, όχι μονάχα γιά τό κοινό, αλλά καί γιά τόν ίδιο τόν 
κατηγορούμενο. Διεξαγόταν χωρίς αυτόν, ή τουλάχιστον χωρίς ό 
ίδιος νά γνωρίζει τήν κατηγορία, τά έπιβαρυντικά στοιχεία, τίς 
καταθέσεις, τίς αποδείξεις. Στήν τάξη της ποινικής δικαιοσύνης, 
ή γνώση ήταν τό αποκλειστικό προνόμιο της δίωξης. «"Ολα νά 
διεξαχθούν μέ τόν επιμελέστερο καί τόν μυστικότερο δυνατό τρό-
πο», ελεγε, άναφορικά μέ τήν άνάκριση, τό διάταγμα τού 1498. 
Σύμφωνα μέ τή διάταξη τού 1670, πού συνοψίζει καί, σέ ορισμέ-
να σημεία, έπαυξάνει τήν αυστηρότητα της προηγούμενης επο-
χής, δέν επιτρέπεται στόν κατηγορούμενο νά γνωρίσει τά στοι-
χεία της δικογραφίας· τού είναι αδύνατο νά μάθει τήν ταυτότητα 
των κατηγόρων του, αδύνατο νά μάθει τήν ουσία των καταθέ-
σεων πρίν ζητήσει τήν έξαίρεση των μαρτύρων, αδύνατο νά άξιο-
ποιήσει - ώς τίς τελευταίες στιγμές της δίκης - τίς απαλλακτικές 
άποδείξεις, άδύνατο νά διορίσει ενα δικηγόρο είτε γιά νά έλέγξει 
τό αδιάβλητο της διαδικασίας, ειτε γιά νά μετάσχει στήν ουσια-
στική υπεράσπιση. 'Από τή δική του μεριά, ό ανακριτής είχε τό 
δικαίωμα νά δέχεται ανώνυμες καταγγελίες, νά κρύβει από τόν 
κατηγορούμενο τή φύση της υπόθεσης, νά τόν ανακρίνει μέ πα-
ραπειστικές ερωτήσεις, νά χρησιμοποιεί υπονοούμενα®. Ό ϊδιος 
διαμόρφωνε - αύτός καί μόνος καί μέ άπόλυτη εξουσία - μιάν 
αλήθεια, μέ τήν όποία περιέβαλλε τόν κατηγορούμενο· καί ή αλή-
θεια τούτη προσφερόταν στούς δικαστές, όλοέτοιμη, μέ τή μορφή 
αποδεικτικών στοιχείων καί γραπτών εκθέσεων γιά τούς δικα-
στές, καί μόνον αύτά αποτελούσαν απόδειξη· δέν άντίκρυζαν τόν 
κατηγορούμενο παρά μιά φορά μονάχα, γιά νά τού υποβάλουν 
έρωτήσεις προτού απαγγείλουν τήν άπόφασή τους. Ή μυστική 
καί γραπτή μορφή της διαδικασίας παραπέμπει στήν άρχή ότι, 
σχετικά μέ τά ποινικά ζητήματα ή έδραίωση της αλήθειας ήταν 
άπόλυτο δικαίωμα καί στήν άποκλειστική έξουσία τού βασιλιά 
καί των δικαστών του. Ό Ayrault υποθέτει πώς προέλευση της 
διαδικασίας αύτής (πού τό ουσιαστικό της μέρος ειχε κιόλας συ-
σταθεί στόν δέκατο εκτο αιώνα) ήταν «ό φόβος μήπως προκλη-
θούν ταραχές, κραυγές καί επευφημίες εκ μέρους τού λαού, ό φό-
βος μήπως ξεσπάσουν βιαιότητες καί έκτροπα έναντίον τών δια-
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δίκων, ακόμα καί εναντίον των δικαστών»· ό βασιλιάς ήθελε μ' 
αυτόν τόν τρόπο νά αποδείξει πώς «ή ηγεμονική εξουσία», άπ' 
όπου πηγάζει καί τό δικαίωμα της τιμωρίας, δέν μπορεί σέ καμιά 
περίπτωση νά ανήκει «στόν όχλο»^. Όταν μιλά ή βασιλική δι-
καιοσύνη, δλοι πρέπει νά σωπαίνουν. 

Παρ' ολην όμως τή μυστικότητα, επρεπε νά άκολουθοΰνται 
ορισμένοι κανόνες γιά νά έδραιωθεϊ ή αλήθεια. Ή μυστικότητα 
έπέβαλλε. μάλιστα, τόν προσδιορισμό ένός αυστηρού προτύπου 
γιά την ποινική αποδεικτική διαδικασία. Μιά ολόκληρη παράδο-
ση, πού χρονολογείται από τά μέσα του Μεσαίωνα, αλλά πού οί 
μεγάλοι νομομαθείς της 'Αναγέννησης ανέπτυξαν ευρύτατα, κα-
θόριζε τή φύση καί τήν άποτελεσματικότητα τών αποδείξεων. 
'Ακόμα καί στόν δέκατο όγδοο αιώνα βρίσκουμε συχνότατα δια-
κρίσεις όπως οί ακόλουθες: τίς άληθινές άποδείξεις, άμεσες ή θε-
μιτές (οι μαρτυρίες, λογουχάρη), καί τίς έμμεσες αποδείξεις, συ-
μπερασματικές, τεχνητές (μέ επιχειρήματα)· ή ακόμα, τίς εκδηλες 
αποδείξεις, τίς σημαντικές αποδείξεις, τίς άτελεϊς ή άσήμαντες 
αποδείξεις'"· ακόμα τίς «επιτακτικές ή αναγκαίες» αποδείξεις, 
πού δέν έπιτρέπουν νά άμφιβάλλει κανείς γιά τήν αλήθεια ένός 
γεγονότος (πρόκειται γιά «πλήρεις» άποδείξεις: λογουχάρη, δυό 
άμεμπτοι μάρτυρες πού βεβαιώνουν ότι είδαν τόν κατηγορούμε-
νο μ' ενα γυμνό καί ματοβαμμένο σπαθί στό χέρι νά βγαίνει από 
τόν τόπο δπου, λίγο άργότερα, βρέθηκε τό σώμα τού νεκρού τρυ-
πημένο άπό σπαθιές)· οί παραπλήσιες ή άτελεις ενδείξεις, πού 
μπορούν νά θεωρηθούν άληθινές, έφόσον 6 κατηγορούμενος δέν 
τίς άνασκευάζει μέ μιάν άντίθετη απόδειξη («ατελής» άπόδειξη: 
λογουχάρη, ενας μονάχα αυτόπτης μάρτυρας, ή άπειλές θανάτου 
πού προηγούνται άπό μιά δολοφονία)· τέλος, αόριστες ένδείξεις, 
ή αμυδρά στοιχεία αποδείξεων, πού βασίζονται μονάχα στή γνώ-
μη τών ατόμων (λαϊκή άπήχηση, άπόδραση τού υπόπτου, ταραχή 
του όταν τόν ανακρίνουν, κ.τ.λ.)". 'Ωστόσο, αυτές οί διακρίσεις 
δέν είναι μόνο θεωρητικές λεπτολογίες. Παίζουν άποφασιστικό 
ρόλο. Καί πρώτ' απ' όλα, έπειδή ή καθεμιά τους, αυτή καθεαυτή 
εστω καί ολότελα απομονωμένη, μπορεί νά έχει ενα καθορισμένο 
δικαστικό αποτέλεσμα: οί πλήρεις αποδείξεις μπορούν νά επιφέ-
ρουν οποιαδήποτε καταδίκη· οι άτελεϊς αποδείξεις νά προκαλέ-
σουν επανορθωτικές ποινές, άλλά ποτέ θανάτωση· οί ατελείς καί 
έλαφρές ένδείξεις είναι άρκετές γιά νά «χαρακτηριστεί» κάποιος 
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ώς ΰποπτος, γιά νά διεξαχθεί έναντίον τον πληρέ<κερη ανάκριση 
ή γιά νά τοϋ έπιβληθεϊ πρόστιμο. Δεύτερο, έπειδή συνδυάζονται 
μεταξύ τους σύμφωνα με άκριβόλογους αριθμητικούς ύπολογι-
σμούς: δυό άτελεϊς άποδείξεις μπορούν νά άποτελέσουν μιά πλή-
ρη άπόδειξη: αμυδρά «στοιχεία αποδείξεων», υπό τόν όρο νά εί-
ναι πολυάριθμα καί νά συμπίπτουν, μπορούν νά συνδυαστούν 
γιά νά άποτελέσουν μιά άτελή απόδειξη· άλλά μόνα τους, όσα κι 
δν είναι, δεν είναι δυνατό νά έξισωθούν μέ μιά πλήρη άπόδειξη. 
Έχουμε, λοιπόν, μιά ποινική άριθμητική πού σέ πολλά σημεία 
είναι λεπτόλογη, μά πού άφήνει κάποιο περιθώριο γιά συζήτηση: 
μπορούμε, άραγε, γιά νά άπαγγείλουμε. μιά θανατική καταδίκη, 
νά στηριχθούμε σέ μιά καί μόνη πλήρη άπόδειξη, ή μήπως θά 
επρεπε αυτή νά άκολουθεϊται άπό άλλες έλαφρότερες ενδείξεις; 
Δύο παραπλήσιες ενδείξεις είναι, άραγε, πάντα ισότιμες μέ μιά 
πλήρη άπόδειξη; Μήπως θά 'πρεπε νά δεχτούμε τρεις ή νά τίς 
συνδυάσουμε μέ άπροσδιόριστες ένδείξεις; 'Υπάρχουν, άραγε, 
στοιχεία πού δέν μπορούν νά άποτελέσουν ενδείξεις παρά μονά-
χα γιά ορισμένα έγκλήματα, σέ ορισμένες περιπτώσεις καί σέ 
σχέση μέ όρισμένα πρόσωπα (ετσι, μιά μαρτυρία άκυρώνεται άν 
προέρχεται άπό εναν άλήτη· άντίθετα, υπολογίζεται περισσότερο 
άν προέρχεται άπό ενα «άξιόλογο πρόσωπο» ή άπό εναν άφέντη 
σχετικά μέ ενα οικιακό άδίκημα). Άριθμητική τροποποιημένη 
άπό μιά καζουϊστική πού ρόλος της είναι νά καθορίζει μέ ποιό 
τρόπο μιά δικαστική άπόδειξη είναι δυνατό νά κατασκευαστεί. 
Ά π ό τή μιά, τό σύστημα αυτό των «νόμιμων άποδείξεων» δίνει 
τήν έντύπωση πώς ή άλήθεια είναι - στόν ποινικό τομέα - τό 
αποτέλεσμα μιας περίπλοκης τέχνης· άκολουθεϊ κανόνες πού μό-
νοι οί ειδικοί θά μπορούσαν νά γνωρίζουν καί, συνακόλουθα, 
ενισχύει τό άξίωμα της μυστικότητας. « Ό δικαστής δέν φτάνει 
νά εχει τήν πεποίθηση πού μπορεί νά εχει ενας όποιοσδήποτε λο-
γικός άνθρωπος... Τίποτα δέν είναι πιό λαθεμένο άπό τόν τρό-
πον αύτόν της έκδίκασης, πού, στήν πραγματικότητα, είναι μο-
νάχα μιά άποψη λίγο πολύ βάσιμη.» Ά π ό τήν άλλη όμως, τό σύ-
στημα αυτό είναι γιά τόν δικαστή αυστηρά καταπιεστικό· άν δέν 
ύπήρχαν αυτοί οΐ κανόνες, «κάθε καταδικαστική άπόφαση θά 
ήταν παράτολμη, καί θά μπορούσε κανείς νά πει πώς ή άπόφαση 
είναι άδικη, άκόμα κι άν στήν πραγματικότητα ό κατηγορούμε-
νος είναι ενοχος^^». Θά 'ρθει μιά μέρα δπου ή Ιδιομορφία αυτής 
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της δικαστικής άλήθειας θά φανεί εξοργιστική: σάν νά μήν όφει-
λε ή δικαιοσύνη νά υπακούει στούς κανόνες της κοινής λογικήζ·' 
«Τί θά λέγαμε γιά μιάν άτελή απόδειξη στίς έπιστήμες έκεϊνες 
πού απαιτούν μονάχα πλήρεις άποδείξεις; Πού θά στηριζόταν 
μιά γεωμετρική ή αλγεβρική ατελής άπόδειξη^^;» Δεν πρέπει 
όμως νά ξεχνάμε πώς οί τυπικοί αυτοί καταπιεστικοί κανόνες 
πού αναφέρονται στίς δικαστικές αποδείξεις άποτελούσαν εναν 
τρόπο έσωτερικής ρύθμισης της απόλυτης καί αποκλειστικής 
εξουσίας τής γνώσης. 

Γραπτή, μυστική, υποταγμένη σε αυστηρούς κανόνες γιά νά 
εδραιώσει τις αποδείξεις της, ή ποινική ανάκριση είναι μιά μηχα-
νή ικανή νά παράγει τήν αλήθεια χωρίς τήν παρουσία τού κατη-
γορουμένου. 'Από τά γεγονότα προκύπτει πώς àv καί μέ τή στε-
νή έννοια τού νόμου ή άλήθεια δεν εχει ανάγκη τόν κατηγορού-
μενο, ή τέτοια διαδικασία τείνει αναγκαστικά πρός τήν ομολο-
γία. Γιά δυό κυρίως λόγους: πρώτα, γιατί ή ομολογία αποτελεί 
μιά τόσο ισχυρή απόδειξη ώστε δεν υπάρχει ανάγκη νά προστε-
θεί καί άλλη, ούτε καί νά προσφύγει κανείς στό δυσχερέστερο 
καί αμφίβολο συνδυασμό των ενδείξεων ή όμολογία - υπό τόν 
όρο νά γίνεται σύμφωνα μέ τούς τύπους - απαλλάσσει σχεδόν 
ολότελα τόν κατήγορο άπό τό νά προσκομίζει άλλες αποδείξεις 
(τουλάχιστον τίς πιό δύσκολες). Καί δεύτερο, ό μόνος τρόπος νά 
χάσει ή διαδικασία αυτή τό μονοσήμαντο κύρος της, καί νά μετα-
τραπεί σέ πραγματική εξουθένωση τού κατηγορουμένου, ό μόνος 
τρόπος ή άλήθεια νά ασκήσει όλη της τή δύναμη, είναι νά έπωμι-
στεϊ ό κατηγορούμενος τό έγκλημα του, καί νά προσυπογράψει 
τά όσα ύπούλως καί έπιμελώς εχει κατασκευάσει ή άνάκριση. 
«Τό πάν δέν είναι», όπως ελεγε ό Ayrault, πού άπεχθανόταν τίς 
μυστικές αυτές διαδικασίες, «νά τιμωρούνται δίκαια οί κακοί. 
Πρέπει, άν είναι δυνατό, νά αύτοδικάζονται καί νά αύτοκαταδι-
κάζονται οί ίδιοι''*.» Στή γραπτή αναπαράσταση τού έγκλήματος, 
ό εγκληματίας πού ομολογεί παίζει τό ρόλο τής ζωντανής αλή-
θειας. Ή όμολογία - πράξη τού εγκληματικού, υπεύθυνου καί 
όμιλούντος υποκειμένου - άποτελεί τό συμπληρωματικό στοιχείο 
μιας γραπτής καί μυστικής ανάκρισης. Γιά τούτο καί δλη αύτη ή 
διαδικασία ίεροεξεταστικού τύπου άποδίδει τοσο μεγάλη σημα-
σία στήν όμολογία. 

Ά π ό δώ προκύπτει επίσης ό διφορούμενος χαρακτήρας τού 
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ρόλου της όμολογίας. Ά π ό τή μιά μεριά, γίνεται προσπάθεια νά 
ένταχθεϊ στό γενικό ύπολογισμό τών άποδείξεων τονίζεται πώς 
είναι άπλώς μιά μονάχα άπό τίς άποδείξεις: δέν είναι ή «evide-
ntia rei»· οΰτε καί ή ισχυρότερη από τίς αποδείξεις, δέν μπορεί 
από μόνη της νά προκαλέσει μιά καταδίκη, πρέπει νά συνοδεύε-
ται από συμπληρωματικές ενδείξεις καί πιθανολογίες- γιατί συμ-
βαίνει πολλές φορές, κατηγορούμενοι νά δηλώνουν ενοχή γιά 
εγκλήματα πού δέν έχουν διαπράξει· ό δικαστής είναι ετσι υπο-
χρεωμένος νά κάνει επιπρόσθετες ερευνες, αν μόνο στοιχείο πού 
κατέχει είναι ή σύμφωνη μέ τούς τύπους ομολογία τού ένοχου. 
Ά π ό την άλλη, όμως, μεριά, ή ομολογία εχει μεγαλύτερη βαρύ-
τητα άπό κάθε άλλη άπόδειξη. "Ως ενα σημείο, μπορούμε νά 
πούμε πώς τις υπερβαίνει όλες· στοιχείο στόν υπολογισμό της 
άλήθειας, ή ομολογία αποτελεί άκόμα καί τήν έμπρακτη αποδοχή 
της κατηγορίας άπό τόν κατηγορούμενο, άναγνωρίζοντας ταυτό-
χρονα καί τό βάσιμο της κατηγορίας· μετατρέπει σέ θεληματική 
επιβεβαίωση μιάν άνάκριση πού εγινε χωρίς αυτόν. Μέ τήν ομο-
λογία, ό κατηγορούμενος παίρνει 6 ίδιος μέρος στην τελετουργία 
της παραγωγής της ποινικής άλήθειας. "Οπως αναφέρεται κιόλας 
στό Μεσαιωνικό Δίκαιο, ή ομολογία καθιστά τό αδίκημα περίο-
πτο καί έκδηλο. Στό πρώτο αυτό διφορούμενο στοιχείο, προστί-
θεται ενα δεύτερο: άποτελώντας άπόδειξη ιδιαίτερα ισχυρή, 
πού, γιά νά έπιφέρει τήν καταδίκη, άπαιτεϊ μονάχα μερικές συ-
μπληρωματικές ενδείξεις, περιορίζοντας στόν έλάχιστο βαθμό τό 
εργο τής άνάκρισης καί τούς μηχανισμούς της απόδειξης, ή όμο-
λογία είναι, επομένως, περιζήτητη· καί γιά νά άποκτηθεϊ χρησι-
μοποιούνται όλοι οί δυνατοί καταναγκασμοί. Άλλ' άν πρόκειται 
νά χρησιμοποιηθεί στή διαδικασία, σάν ζωντανό καί ρηματικό 
άντίστοιχο τής γραπτής άνάκρισης, άν πρόκειται νά είναι τό 
άντίστοιχό της καί σάν - κατά κάποιο τρόπο - έπικύρωσή της 
άπό τόν ιδιο τόν κατηγορούμενο, τότε θά πρέπει νά περιβάλλεται 
άπό εγγυήσεις καί νά γίνεται σύμφωνα μέ όλους τούς τύπους. 
Εμφανίζει κάτι σάν συναλλαγή: γι' αυτό καί απαιτείται νά είναι 
«αυθόρμητη», νά διατυπώνεται μπροστά στό άρμόδιο δικαστή-
ριο, νά γίνεται ενσυνείδητα, νά μήν αναφέρεται σέ ανέφικτα 
πράγματα, κ.τ.λ.^^ Μέ τήν όμολογία, ό κατηγορούμενος δεσμεύε-
ται σέ σχέση μέ τή διαδικασία· προσυπογράφει τήν άλήθεια της 
άνάκρισης. 
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Τό διττά διφορούμενο αυτό γνώρισμα της όμολογίας (στοιχείο 
άπόδειξης καί άντιστοιχία ανάκρισης· αποτέλεσμα καταναγκα-
σμού καί ήμιθεληματική συναλλαγή) έξηγεϊ τά δυό κύρια μέσα 
πού χρησιμοποιεί τό κλασικό ποινικό δίκαιο γιά νά την άποσπά-
σει: τόν όρκο, πού ζητείται από τόν κατηγορούμενο πρίν αρχίσει 
ή άνάκριση (άπειλή γιά τόν κατηγορούμενο νά γίνει έπίορκος 
«ένώπιον Θεού καί άνθρώπων»· καί ταυτόχρονα μιά τελετουργι-
κή πράξη δέσμευσης)· τά βασανιστήρια (σωματική βία γιά νά 
άποσπαστεϊ μιά αλήθεια, πού, ετσι καί αλλιώς, πρέπει νά επανα-
ληφθεί μπροστά στούς δικαστές σάν «αύθόρμητη» ομολογία γιά 
νά καταστεί απόδειξη). Στά τέλη του 18ου αιώνα, τά βασανιστή-
ρια καταγγέλλονται σάν κατάλοιπα βαρβαρότητας παρωχημένης 
εποχής: σημάδια μιάς αγριότητας πού καταγγέλλεται σάν «γοτθι-
κή». Είναι αλήθεια πώς ή πρακτική τών βασανιστηρίων χρονολο-
γείται άπό πολύ παλιά: ή 'Ιερά 'Εξέταση, βέβαια, άλλά καί πρίν 
άπό αυτήν τά μαρτύρια τών σκλάβων. "Ομως, στό κλασικό δί-
καιο δέν άναφέρεται σάν προηγούμενο ή σάν στίγμα. Κατέχει 
συγκεκριμένη θέση σ' εναν πολύπλοκο κολαστικό μηχανισμό, 
όπου ή διαδικασία ίεροξεταστικού τύπου έπιβαρύνεται μέ στοι-
χεία παρμένα άπό τό ενοχοποιητικό σύστημα· όπου.ή γραπτή 
ουτόδειξη απαιτεί ενα ρηματικό αντίστοιχο· όπου οί τεχνικές της 
προσκομιζόμενης άπό τούς δικαστές άπόδειξης περιπλέκονται μέ 
τίς διαδικασίες της δοκιμασίας μέ τήν όποία άπειλεϊτο ό κατηγο-
ρούμενος· όπου απαιτείται άπό τόν κατηγορούμενο - στήν άνά-
γκη μέ τόν πιό βίαιο καταναγκασμό - νά παίξει στη διαδικασία 
τό ρόλο τοϋ εθελοντικού συνεργάτη· όπου, κοντολογίς, πρόκειται 
νά παραχθεί ή αλήθεια, άπό ëva μηχανισμό μέ δυό στοιχεία: τό 
στοιχείο της ανάκρισης πού διεξάγει μυστικά ή δικαστική έξου-
σία, καί τό στοιχείο τής πράξης πού εκτελείται τελετουργικά άπό 
τόν κατηγορούμενο. Τό σώμα τού κατηγορούμενου - σώμα πού 
μιλά και, άν χρειαστεί, σώμα πού βασανίζεται - έξασφαλίζει τήν 
άλληλοεξάρτηση τών δυό αυτών μηχανισμών γι' αύτόν τό λόγο, 
όσο τό κλασικό κολαστικό σύστημα δεν θά εχει έκ θεμελίων άνα-
θεωρηθεί, ελάχιστες ριζοσπαστικές κριτικές τών βασανιστηρίων 
θά ύπάρξουν^^. Πολύ συχνότερα συναντάμε άπλές συστάσεις γιά 
φρόνηση: «Τό βασανιστήριο άποτελεί πολύ έπικίνδυνο μέσο γιά 
νά φτάσει κανείς στήν άλήθεια· γι' αυτό καί οί δικαστές δέν θά 
πρέπει νά προστρέχουν σ' αυτό παρά ύστερα άπό ώριμη σκέψη. 
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Τίποτα δεν είναι πιό διφορούμενο. 'Υπάρχουν ένοχοι μέ άρκετό 
σθένος γιά νά μποροΐ3ν κάλλιστα νά αποκρύψουν Ινα πραγματι-
κό έγκλημα...· άλλοι πάλι, άθώοι, άνίκανοι νά άντισταθοϋν στά 
βασανιστήρια, ομολογούν εγκλήματα πού δεν έχουν διαπρά-
ξει^'.» 

Ξεκινώντας άπό τά παραπάνω, μπορεί κανείς νά άντιληφθεϊ 
πώς λειτουργεί τό βασανιστήριο γιά τήν άποκάληψη τής άλή-
θειας. Καί πρώτα πρώτα τό βασανιστήριο τής εποχής έκείνης δέν 
είναι τό κατάλληλο μέσο γιά νά οιποσπαστεί μέ κάθε τρόπο ή 
άλήθεια. Δέν πρόκειται γιά τά έξαλλα βασανιστικά μέσα τής ση-
μερινής άνάκρισης- εϊναι, βέβαια, σκληρό, άλλά όχι άγριο. Πρό-
κειται γιά μιά πρακτική πού άκολουθεϊ συγκεκριμένους κανόνες, 
πού υπακούει σέ μιά διαδικασία άπόλυτα προσδιορισμένη: χρό-
νος, διάρκεια, χρησιμοποιούμενα μέσα, μήκος τών σχοινιών, βά-
ρος τών σταθμών, άριθμός τών σφηνών, παρεμβάσεις τού δικα-
στή πού άνακρίνει - όλα αυτά είναι, άνάλογα μέ τά διάφορα έθι-
μα, προσεκτικά κωδικοποιημένα^®. Τό βασανιστήριο είναι μιά 
άκριβόλογη δικαστική πράξη. Καί μ' αυτή τήν έννοια, πέρα άπό 
τίς τεχνικές της 'Ιεράς 'Εξέτασης, συνδέεται μέ τίς παλιές δοκι-
μασίες πού συνηθίζονταν στίς ένοχοποιητικές διαδικασίες: θεο-
δικίες, δικαστικές μονομαχίες, Θεία Δίκη. Μεταξύ του δικαστή 
πού διατάζει τό βασανιστήριο καί τοϋ υπόπτου πού βασανίζεται, 
διεξάγεται ενα είδος κονταρομαχίας· ό «πάσχων» (αυτός ήταν ό 
όρος πού υπόδειχνε τόν βασανιζόμενο) υποβάλλεται σέ μιά σειρά 
άπό δοκιμασίες, κλιμακωνόμενες σέ αυστηρότητα, καί σ' αυτές 
είτε «άντέχει» είτε υποκύπτει καί ομολογεί^'. 'Αλλά καί ό δικα-
στής δέν έπιβάλλει τόν βασανισμό χωρίς κι αυτός νά διατρέχει 
όρισμένους κινδύνους (καί δέν πρόκειται μονάχα γιά τόν κίνδυ-
νο θανάτου τοϋ ύπόπτου)· στό παιχνίδι πού παίζεται, ριψοκιν-
δυνεύει τά άποδεικτικά στοιχεία πού ό ίδιος εχει κιόλας συγκε-
ντρώσει· γιατί, σύμφωνα μέ τόν κανόνα, άν ό κατηγορούμενος 
«άντέξει» καί δέν όμολογήσει, ό δικαστής είναι υποχρεωμένος νά 
έγκαταλείψει τήν κατηγορία. Ό βασανιζόμενος βγαίνει νικητής. 
Ά π ό κει προέκυψε ή συνήθεια πού υιοθετήθηκε γιά τίς πιό σο-
βαρές περιπτώσεις, νά έπιβάλλεται τό βασανιστήριο μέ τήν «έπι-
φύλαξη τών άποδείξεων»: στήν περίπτωση τούτη, ό δικαστής 
μπορούσε - υστέρα άπό τά βασανιστήρια - νά έξακολουθεί νά 
χρησιμοποιεί τίς ένδείξεις πού είχε συσσωρεύσει· ό ΰποπτος δέν 
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άθωωνόταν χάρη στην άντοχή του. "Ομως, χάρη στη νίκη του, 
μπορούσε νά είναι βέβαιος πώς ôév θά καταδικαζόταν σέ θάνα-
το. Ό δικαστής διατηρούσε όλα τά ατού του έκτός άπό τό κυριό-
τερο: Omnia citra mortem. Γι' αυτό και ή συνήθης υπόδειξη στούς 
δικαστές νά μην υποβάλλουν σέ βασανιστήρια εναν ύποπτο πού 
βαρυνόταν μέ αποδείξεις γιά σοβαρά έγκλήματα, γιατί αν κατά 
τύχη άντεχε στά βασανιστήρια, ό δικαστής δέν θά είχε πιά τό δι-
καίωμα νά τοΰ επιβάλει θανατική ποινή, πού όμως του άξιζε· 
στην κονταρομαχία αυτή ή δικαιοσύνη θά 'βγαίνε χαμένη: άν αρ-
κούν οί άποδείξεις γιά νά «καταδικαστεί σέ θάνατο ό ένοχος», 
δέν πρέπει «ή καταδίκη νά αφεθεί στήν τύχη, εξαρτημένη άπό 
ενα βασανιστήριο πού συχνότατα δέν είναι αποτελεσματικό, για-
τί, Jελικά, είναι γιά τό γενικό καλό καί πρός τό δημόσιο συμφέ-
ρον ή υποδειγματική τιμωρία γιά τά σοβαρά, ειδεχθή καί άξια 
θανάτου έγλήματα^".» 

Κάτω άπό τή φαινομενικά πεισματική αναζήτηση μιας βεβια-
σμένης άλήθειας, ξαναβρίσκουμε στό κλασικό βασανιστήριο τόν 
αυστηρό μηχανισμό μιας δοκιμασίας: μιά φυσική πρόκληση πού 
θά είναι άποφασιστική γιά τήν αλήθεια· άν ό βασανιξόμενος εί-
ναι ένοχος, ή οδύνη πού έπιβάλλει ή δοκιμασία δέν είναι άδικη· 
είναι όμως ταυτόχρονα καί ενδειξη της άθωότητάς του αν εϊναι 
αθώος. 'Οδύνη, αναμέτρηση καί αλήθεια είναι, στήν πρακτική 
τοΰ βασανιστηρίου, στενά δεμένες ή μιά μέ τήν άλλη: καταπο-
νούν άπό κοινού τό σώμα τοΰ βασανιζόμενου. Ή άναζήτηση της 
αλήθειας μέ τό μέσο της «άνάκρισης-βασανιστήριου», είναι στήν 
πραγματικότητα ενας τρόπος νά προκληθεί μιά ενδειξη - ή πιό 
σοβαρή άπ' όλες: ή όμολογία τοΰ ενόχου* είναι όμως επίσης ή μά-
χη, καί ή νίκη τοΰ ενός αντιπάλου πάνω στόν άλλον πού «παρά-
γει» τελετουργικά τήν αλήθεια. Τό βασανιστήριο πού έπιβάλλε-
ται γιά νά άναγκαστεί κάποιος νά όμολογήσει, περιέχει ενα στοι-
χείο άνάκρισης, αλλά καί ενα στοιχείο μονομαχίας. 

"Οπως έπίσης περιπλέκονται σ' αυτό μιά άνακριτική πράξη, 
καί ενα στοιχείο κολασμού. Κι αύτό δέν είναι ή μόνη παραδοξο-
λογία. Πραγματικά, τό βασανιστήριο καθορίζεται σάν τρόπος 
όλοκλήρωσης της άπόδειξης δταν «δέν υπάρχουν κατά τήν έκδί-
καση επαρκείς ποινές». Καί κατατάσσεται μεταξύ τών ποινών 
καί πρόκειται γιά μιά ποινή τόσο βαριά, ώστε στήν ιεραρχία τών 
ποινών, τό Διάταγμα τοΰ 1670 τήν τοποθετεί άμέσως μετά τή θα-
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νάτωση. 'Αργότερα θά βρεθούμε μπροστά στό έρώτημα; πώς εί-
ναι δυνατό μιά ποινή νά χρησιμοποιείται σάν μέσο; Πώς είναι 
δυνατό νά ύπολογίζεται σάν ποινή αυτό πού θά 'πρεπε νά θεω-
ρείται αποδεικτική μέθοδος; Τούτο οφείλεται στόν τρόπο πού, 
στήν κλασική εποχή, ή ποινική δικαιοσύνη μεταχειριζόταν γιά 
τήν απόσπαση της άλήθειας. Τά διάφορα μέρη μιας απόδειξης 
δεν αποτελούσαν ουδέτερα στοιχεία· δεν περίμεναν νά συνδε-
θούν μεταξύ τους σέ μιάν ένιαία δέσμη γιά νά αποδειχθεί τό βέ-
βαιο της ένοχης· κάθε ένδειξη παρουσίαζε από μόνη της ενα συ-
γκεκριμένο βαθμό άχρειότητας. Ή ένοχή δέν άρχιζε μετά από τή 
συγκέντρωση όλων των αποδείξεων: κομμάτι κομμάτι, σχηματι-
ζόταν μέ τό κάθε στοιχείο πού έπέτρεπε νά προσδιοριστεί ό ένο-
χος. Έτσι , μιά άνολοκλήρωτη άπόδειξη δέν καθιστούσε αθώο 
τόν ύποπτο, εφόσον δέν είχε όλοκληρωθεί: τόν καθιστούσε «έν 
μέρει» ένοχο· ή ένδειξη - έστω καί ή άμυδρότερη - ένός σοβαρού 
εγκλήματος, στιγμάτιζε τόν ύποπτο σάν «ολίγον» εγκληματία. Μέ 
λίγα λόγια, ή αποδεικτική μέθοδος στήν ποινική διαδικασία δέν 
ακολουθούσε ενα μανιχαϊκό σύστημα: άλήθεια ή ψέμα· άκολου-
θούσε μιάν άρχή ατέρμονης διαβάθμισης: ενας ορισμένος βαθμός 
απόδειξης αντιστοιχούσε σ' έναν ορισμένο βαθμό ένοχης, καί εί-
χε γιά συνέπεια εναν ορισμένο βαθμό τιμωρίας. Ό ύποπτος, ώς 
ύποπτος, έπρεπε νά υποβληθεί σέ μιάν ορισμένη τιμωρία· δέν 
μπορούσε κανείς ατιμωρητί νά είναι αντικείμενο υποψίας. Ή 
υποψία υποδήλωνε, ταυτόχρονα, ένα στοιχείο απόδειξης από 
τήν πλευρά τού δικαστή, ενα σημάδι μιας κάποιας ένοχης από 
τήν πλευρά τού υπόδικου, καί μιά περιορισμένη μορφή ποινής 
από τήν πλευρά της τιμωρίας. Ό ύποπτος πού παρέμενε ύποπτος 
δέν άθωωνόταν, αλλά τιμωρούνταν «έν μέρει». "Οταν ό δικαστής 
εφτανε σ' εναν όρισμένο βαθμό ύποψίας, μπορούσε νόμιμα νά 
εφαρμόσει μιά πρακτική πού ό ρόλος της ήταν διττός: αρχίζο-
ντας νά τιμωρεί μέ βάση τίς υπάρχουσες κιόλας ενδείξεις· καί νά 
χρησιμοποιεί τήν αρχή αυτή της ποινής γιά νά αποσπάσει τό έλ-
λίπον υπόλοιπο της αλήθειας. Τό δικαστικό βασανιστήριο λει-
τουργεί, στόν δέκατο όγδοο αιώνα, μέ τόν παράδοξο τούτον τρό-
πο: τό τελετουργικό πού παράγει τήν αλήθεια συμβαδίζει μέ το 
τελετουργικό πού επιβάλλει τήν τιμωρία. Τό σώμα πού ανακρίνε-
ται μέ τό βασανιστήριο αποτελεί τό σημείο εφαρμογής της τιμω-
ρίας καί τό πεδίο απόσπασης της άλήθειας. Καί άκριβώς όπως ή 
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ύπόνοια είναι, άλληλεγγύως. Ινα στοιχείο άνάκρισης καί ενα 
κομμάτι ένοχης, ό όργανωμένος πόνος τοΰ βασανιστηρίου είναι 
ταυτόχρονα ëva μέτρο τιμωρίας καί μία πράξη ανάκρισης. 

Κατά περίεργο, όμως, τρόπο, αύτη ή συναρμογή των δύο τελε-
τουργιών μέσα στό σώμα, συνεχίζεται - καί μετά πού ή άπόδειξη 
εχει όλοκληρωθεϊ καί ή δικαστική άπόφαση εχει διατυπωθεί -
καί στην ίδια τήν εκτέλεση της ποινής. Τό σώμα τοΰ κατάδικου 
γίνεται καί πάλι ουσιαστικό τμήμα τής τελετουργίας τής δημό-
σιας τιμωρίας. Ό κατάδικος πρέπει πιά νά έπωμιστεί δημόσια 
τήν καταδίκη του καί τήν όμολογία τοΰ εγκλήματος πού εχει δια-
πράξει. Τό έπιδεικνυόμενο, περιφερόμενο, εκτιθέμενο, βασανι-
σμένο σώμα του πρέπει νά αποτελέσει τό δημόσιο στήριγμα μιας 
διαδικασίας πού ως τότε είχε παραμείνει κρυφή· σ' αυτό τό σώ-
μα, ή δικαστική πράξη πρέπει νά είναι γιά όλους όρατή. Ή ου-
σιαστική καί λαμπρή αύτή επίδειξη τής αλήθειας μέ τή δημόσια 
εκτέλεση τών ποινών αποκτά, στόν δέκατο όγδοο αιώνα, πολλές 
μορφές. 

1. - Καί πρώτα πρώτα ό ένοχος εξαναγκάζεται νά γίνει ό κή-
ρυκας της ίδιας του τής καταδίκης. 'Επιφορτίζεται, κατά κά-
ποιον τρόπο, νά τήν γνωστοποιήσει καί νά επιβεβαιώσει τήν άλή-
θεια αύτοϋ πού τοΰ προσάπτουν: περιφορά στούς δρόμους, πινα-
κίδα κρεμασμένη στή ράχη ή στό στήθος του, ή τοποθετημένη πά-
νω στό κεφάλι του γιά νά υπενθυμίζεται ή καταδίκη· στάθμευση 
στά διάφορα σταυροδρόμια, ανάγνωση τής κχχταδικαστικής άπό-
φασης, δημόσια όμολογία στήν είσοδο τών εκκλησιών, πού μ' αυ-
τήν ό κατάδικος άναγνωρίζει πανηγυρικά τό εγκλημά του: «Ξι-
πόλυτος, μέ τό πουκάμισο, βαστώντας στό χέρι εναν δαυλό, γο-
νατιστός λέει καί δηλώνει πώς κακόβουλα, φρικιαστικά καί προ-
μελετημένα διέπραξε τό απαίσιο Ιγκλημά του, κ.τ.λ.»· στάση 
μπροστά σ' ενα στύλο όπου άναφέρονται ξανά τά γεγονότα καί ή 
καταδίκη· ανάγνωση, γιά μιάν άκόμα φορά, τής άπόφασης τοΰ 
δικαστηρίου, μπροστά στό Ικρίωμα- εστω κι άν πρόκειται μονά-
χα γιά στηλίτευση, ή γιά πυρά καί τροχό, ό κατάδικος παρουσιά-
ζει δημόσια τό Ιγκλημά του καί τή δικαστική άπόφαση, έκθέτο-
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ντάς τα υλοποιημένα, πάνω στό σώμα του. 
2. - Επαναλαμβάνεται γιά μιάν άκόμα φορά ή σκηνή της όμο-

λογίας. Στήν καταναγκαστική απαγγελία της δημόσιας όμολο-
γίας, προστίθεται ή αυθόρμητη καί δημόσια άναγνώριση τοϋ 
έγκλήματος. Τό βασανιστήριο κατακυρώνεται σάν «στιγμή άλή-
θειας». Καί ετσι οί τελευταίες στιγμές τοϋ ενόχου, πού δέν έχει 
πιά τίποτα νά χάσει, συμβάλλουν στό νά λάμψει ή αλήθεια. Τό 
δικαστήριο μπορούσε κιόλας, υστέρα άπό τήν έκδοση της δικα-
στικής άπόφασης, νά διατάξει τήν εφαρμογή ενός καινούργιου 
βασανιστήριου γιά νά αποσπάσει από τόν κατάδικο τά ονόματα 
των ενδεχόμενων συνενόχων του. Προβλέπεται άκόμα πώς ό κα-
τάδικος - τή στιγμή πού άνεβαίνει στό ικρίωμα - μπορεί νά ζητή-
σει τήν άναβολή της εκτέλεσης του γιά νά προβεί σέ νέες άποκα-
λύψεις. Τό κοινό προσμένει άνυπόμονα τήν καινούργια αυτή φά-
ση τής άλήθειας. Πολλοί έγκληματίες επωφελούνταν γιά νά κερ-
δίσουν λίγο χρόνο, όπως ό Michel Barbier, πού ήταν καταδικα-
σμένος γιά ένοπλη επίθεση: «Κοίταξε μέ άναίδεια τό ικρίωμα, λέ-
γοντας πώς σίγουρα δέν ήταν στημένο γι' αυτόν, άφού 6 ίδιος 
ήταν αθώος· ζήτησε πρώτα νά γυρίσει στό δικαστήριο, όπου γιά 
μισή ώρα δέν εκανε τίποτ' άλλο παρά νά λέει ασυναρτησίες, 
προσπαθώντας νά δικαιολογηθεί- κι όταν τόν στέλνουν πίσω στό 
Ικρίωμα άνεβαίνει σ' αυτό χωρίς κανένα δισταγμό· άλλά όταν 
ήρθε ή ώρα νά τόν ξεντύσουν καί νά τόν δέσουν στό σταυρό, κι 
ετοιμάζονται νά τοϋ σπάσουν τά κόκκαλα μ' ενα λοστό, ξαναζη-
τά νά γυρίσει στό δικαστήριο, όπου τελικά ομολογεί πώς είναι 
ένοχος, καί μάλιστα πώς έχει διαπράξει κι άλλον ένα φόνο^^» 
Πραγματικός σκοπός τού βασανιστηρίου είναι νά διατρανωθεί ή 
άλήθεια· καί ετσι, τό εργο του συνεχίζεται άκόμα καί μπροστά 
στά μάτια τοϋ κοινοϋ: προσφέρει στήν καταδίκη τήν ϊδια τήν 
υπογραφή έκείνου πού τό υφίσταται. Έ ν α άποτελεσματικό βα-
σανιστήριο δικαιώνει τήν δικαιοσύνη, στό μέτρο πού καθιστά 
δημόσια τήν αλήθεια τοϋ έγκλήματος πάνω στό σώμα τού βασα-
νιζόμενου. Παράδειγμα «καλού» κατάδικου είναι ό François Bil-
liard, γενικός ταμίας τών Ταχυδρομείων, πού στά 1772 είχε δολο-
φονήσει τή γυναίκα του· ό δήμιος θέλησε νά τού σκεπάσει τό 
πρόσωπο γιά νά τόν βοηθήσει νά άποφύγει τους χλευασμούς τοϋ 
κοινοϋ: «Δέν μοϋ έπέβαλαν, είπε, τήν ποινή αύτη πού μοϋ άξίζει, 
γιά νά μήν μπορέσει τό κοινό νά μέ δει... Φορούσε άκόμα τά πέν-
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θιμα ρούχα γιά τό θάνατο της γυναίκας του... στά πόδια του φο-
ρούσε ολοκαίνουργια σκαρπίνια... τά μαλλιά του ήταν καλοχτε-
νισμένα, σγουρά καί ασπρισμένα μέ ποΰντρα· ή συμπεριφορά 
του ηταν τόσο συνεσταλμένη καί επιβλητική, ώστε εκείνοι Λού 
τόν είδαν άπό κοντά είπαν πώς θά έπρεπε νά ήταν 6 τελειότερος 
χριστιανός ΐ] ό μεγαλύτερος υποκριτής τού κόσμου. "Οταν ή πι-
νακίδα πού κρεμόταν στό στήθος του μετατοπίστηκε κατά λάθος, 
τό κοινό παρατήρησε πώς τήν ίσιωσε ό ίδιος, σίγουρα γιά νά 
μπορούν νά τήν διαβάζουν μέ μεγαλύτερη εύκολία^^.» Ή ποινική 
ιεροτελεστία, αν ό καθένας πού παίρνει μέρος σ' αυτήν παίζει 
σωστά τό ρόλο του, είναι αποτελεσματική όπως καί μιά λεπτομε-
ρειακή δημόσια όμολογία. 

3. - Τό βασανιστήριο σχετίζεται μέ τό ϊδιο τό έγκλημα· από τό 
ενα στό άλλο εγκαθίσταται μιά σειρά άπό σχέσεις πού μπορούν 
νά αποκρυπτογραφηθούν. Έκθεση τού πτώματος τού κατάδικου 
στόν τόπο τού έγκλήματος, ή σ' ενα άπό τά πιό κοντινά σταυρο-
δρόμια. Εκτέλεση στό μέρος όπου εχει διαπραχθεί τό έγκλημα -
παράδειγμα, ό φοιτητής εκείνος πού στά 1723 ειχε σκοτώσει πολ-
λά άτομα; τό δικαστήριο της Νάντης αποφάσισε νά στηθεί ενα 
ικρίωμα μπροστά στήν πόρτα τού πανδοχείου όπου ό φοιτητής 
είχε διαπράξει τούς φόνους". Χρησιμοποίηση διαφόρων «συμ-
βολικών» βασανιστηρίων, όπου ή μορφή της εκτέλεσης ανάγει 
στή φύση τού εγκλήματος: τρύπημα της γλώσσας των βλασφή-
μων, κάψιμο των άκόλαστων, κόψιμο τού χεριού πού εχει σκοτώ-
σει· πολλές φορές ό κατάδικος εξαναγκάζεται νά κρατά ψηλά τό 
έργαλεϊο πού χρησιμοποίησε γιά τό έγκλημα του - ετσι, στό ένο-
χο χέρι τού Damiens ειχε προσδεθεί ό περίφημος σουγιάς καί ειχε 
άλειφθει μέ θειάφι γιά νά καεί μαζί του. "Οπως ειπε πολύ σωστά 
ό Vico, ή παλιά αυτή νομολογία ήταν «μιά όλόκληρη ποιητική». 

Στό άκρότατο όριο, ή εκτέλεση τού ενόχου θυμίζει θεατρική 
αναπαράσταση τού εγκλήματος: ίδια έργαλεΐα, ίδιες χειρονομίες. 
Μπροστά στό κοινό ή δικαιοσύνη άναπαρασταίνει τό έγκλημα μέ 
τά βασανιστήρια, έκθέτοντας τήν πράξη του καί ταυτόχρονα εκ-
μηδενίζοντάς το μέ τό θάνατο τού ενόχου. 'Ακόμα καί στά τέλη 
τού δέκατου όγδοου αιώνα (1772) βρίσκουμε δικαστικές άποφά-
σεις όπως ή ακόλουθη: μιά υπηρέτρια άπό τό Cambrai, πού είχε 
σκοτώσει τήν κυρία της, καταδικάστηκε να οδηγηθεί στον τόπο 
της έκτέλεοης μέσα σ' ενα δίκυκλο κάρρο «πού χρησίμευε γιά νά 
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μαζεύονται τά άπορρίμματα σέ κάθε σταυροδρόμι»· ή απόφαση 
όριζε, άκόμα, νά στηθεί έκεί «μιά άγχόνη καί δίπλα της νά τοπο-
θετηθεί ή ϊδια πολυθρόνα όπου καθόταν ή de Laleu, ή κυρία της, 
τη στιγμή πού τή δολοφόνησε· νά την καθίσουν στην πολυθρόνα, 
καί ό δήμιος, έκτελεστής της δικαιοσύνης, νά της κόψει τό δεξί 
χέρι καί, μπροστά στά μάτια της, νά τό ρίξει στή φωτιά· αμέσως 
μετά, νά της καταφέρει τέσσερα πλήγματα μέ τή μαχαίρα πού ή 
ίδια ειχε χρησιμοποιήσει γιά νά δολοφονήσει τήν de Laleu: τό 
πρώτο πλήγμα καί τό δεύτερο στό κεφάλι, τό τρίτο στόν αριστερό 
βραχίονα καί τό τέταρτο στό στήθος· επειτα νά κρεμαστεί καί νά 
στραγγαλιστεί πάνω στήν άγχόνη ώσπου νά επέλθει ό θάνατος· 
υστέρα άπό δυό ώρες, αό νεκρό της σώμα νά ξεκρεμαστεί, τό κε-
φάλι νά κοπεί πάνω στό ικρίωμα δίπλα στήν άγχόνη, μέ τήν ίδια 
μαχαίρα πού εΪχε μεταχειριστεί γιά νά δολοφονήσει τήν κυρία 
της, καί τό κεφάλι αυτό νά έκτεθεΐ πάνω σέ μιά λόγχη ύψους εί-
κοσι ποδιών μπροστά στήν πύλη του Cambrai, πρός τό δρόμο 
πού όδηγεϊ στό Douai, καί τό υπόλοιπο σώμα της νά μπει σ' Ινα 
σάκκο καί νά ταφεϊ κοντά στή λόγχη, σέ βάθος δέκα πόδια^'*». 

4. - Τέλος, ό άργός ρυθμός του βασανιστηρίου, οί περιπέτειές 
του, οί κραυγές καί ή όδύνη τού κατάδικου, παίζουν, στό τέλος 
της δικαστικής αγωγής, τό ρόλο μιας έσχατης δοκιμασίας. Όπως 
κάθε έπιθανάτια αγωνία, αυτή πού παρατείνεται πάνω στό 
ικρίωμα εκφράζει κάποιαν άλήθεια: αλλά μέ μεγαλύτερη έμφα-
ση, στό μέτρο όπου έντείνεται άπό τήν οδύνη· μέ περισσότερη 
σαφήνεια, άφοϋ βρίσκεται άκριβώς στό σημείο όπου σμίγουν ή 
κρίση τών άνθρώπων καί ή κρίση του Θεού· μέ περισσότερη λα-
μπρότητα, άφοΰ εξελίσσεται δημόσια. Ή οδύνη του βασανιστη-
ρίου παρατείνει τήν όδύνη της προανακριτικής έξέτασης· σ' αυ-
τήν, πάντως, τά ζάρια δέν έχουν ριχτεί, καί μπορούσες άκόμα νά 
σώσεις τή ζωή σου· τώρα όμως 6 θάνατος είναι βέβαιος, πρέπει 
νά σώσεις τήν ψυχή σου. Τό παιχνίδι τής αιωνιότητας εχει κιό-
λας άρχίσει: τό βασανιστήριο προαναγγέλλει τά βάσανα τού άλ-
λου κόσμου· μας δείχνει τί είδους είναι αυτά· τό βασανιστήριο 
είναι τό θέατρο τής κόλασης· οί κραυγές τού κατάδικου, ή άγα-
νάκτησή του, οί βλαστήμιες του υποδηλώνουν κιόλας τήν άναπό-
δραστη μοίρα του. 'Αλλά καί τά βάσανα τού δικού μας κόσμου 
μπορούν επίσης νά θεωρηθούν σάν μεταμέλεια γιά νά απαλύνουν 
τήν τιμωρία τού άλλου κόσμου: αν υπομείνει κανείς τό μαρτύριό 
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του μέ καρτερία, ό θεός σίγουρα θά τό πάρει ύπόψη του. Η 
σκληρότητα της γήινης τιμωρίας άφαιρεϊται από τή μελλούμενη 
ποινή: διαγράφεται εδώ ή έλπίδα της άφεσης των άμαρτιών. Θ« 
μπορούσαμε, όμως, νά πούμε έπίσης: μήπως οί τόσο άβάσταχτοι 
πόνοι δεν είναι Ινα σημάδι πώς 6 θεός εχει εγκαταλείψει τόν Ινο-
χο στά χέρια των άνθρώπων; Μήπως, αντί νά εγγυώνται μιά μελ-
λοντική άφεση άμαρτιών, σημαίνουν τό άναπόφευχτο βύθισμα 
στην κόλαση; Ένώ, άν ό κατάδικος πεθάνει άμέσως, χωρίς πα-
ρατεινόμενη αγωνία, μήπως αυτό δέν είναι ή απόδειξη πώς ό 
θεός θέλησε νά τόν προστατεύσει καί νά τόν εμποδίσει νά περι-
πέσει σε άπόγνωση; Έχουμε, λοιπόν, εδώ μιά διφορούμενη έν-
νοια της όδύνης: μπορεί νά σημαίνει εϊτε την άλήθεια του εγκλή-
ματος εϊτε τήν έσφαλμένη άπόφαση τών δικαστών, τήν καλοσύνη 
ή τήν κακία τοΰ έγκληματία, τή σύμπτωση ή τή διάσταση ανάμε-
σα στήν κρίση τών άνθρώπων καί στήν κρίση τοΰ θεού. Γι' αντό 
καί τό κοινό συνωστίζεται μέ παθιασμένη περιέργεια γύρω άπό 
τό ικρίωμα, γιά νά παρακολουθήσει τό θέαμα της οδύνης- εκεί 
διευκρινίζεται τό έγκλημα καί ή άθωότητα, τό χτές καί τό αύριο, 
τό κοσμικό καί τό αιώνιο. Στιγμή άλήθειας, πού όλοι οί θεατές 
έρχονται νά τήν άναζητήσουν: κάθε λέξη, κάθε κραυγή, ή 
διάρκεια της αγωνίας, τό σώμα πού αντιστέκεται, ή ζωή πού γα-
ντζώνεται στό σώμα, όλα αυτά είναι σημάδια: ό ενας «εζησε εξι 
ώρες πάνω στόν τροχό, χωρίς ν' άφήνει τόν δήμιο, πού τόν παρη-
γορούσε καί τόν ένθάρρυνε μέ καλοσύνη, νά απομακρυνθεί ούτε 
γιά ενα λεπτό»· ό άλλος πεθαίνει μέ «βαθιά χριστιανικά αισθή-
ματα καί μεταμελείται ειλικρινά»· άλλος «ξεψυχά πάνω στόν 
τροχό ΰστερά άπό μιάν ώρα πόνους· λέγεται πώς οι θεατές πού 
ήταν παρόντες στό βασανιστήριο του συγκινήθηκαν άπό τά αι-
σθήματα εύσέβειας καί μεταμέλειας πού είχε δείξει»· άλλος, σέ 
όλόκληρη τή διαδρομή ως τό ικρίωμα, δείχνει πώς αληθινά μετα-
νοεί, άλλά όταν τόν δένουν ζωντανό πάνω στόν τροχό «ουρλιάζει 
με τόν πιό φριχτό τρόπο»· άς άναφέρουμε ακόμα καί τή γυναίκα 
έκείνη πού «είχε διατηρήσει όλη της τήν ψυχραιμία ώς τή στιγμή 
πού διαβάστηκε ή καταδίκη της, καί πού τότε εχασε τά λογικά 
της· όταν τήν άπαγχόνιζαν ήτανε πιά ολότελα τρελή^^». 

Ό κύκλος εχει κλείσει: από τό βασανιστήριο ώς τήν έκτέλεση 
τό σώμα εχει παραστήσει καί άναπαραστήσει τήν άλήθεια τοΰ 
εγκλήματος. Ή μάλλον, αποτελεί τό στοιχείο πού, μέσ' άπό μιά 
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σειρά τελετουργίες καί δοκιμασίες, άποδείχνει πώς υπήρξε 
Ιγκλημα, γνωστοποιεί πώς τό έγκλημα αυτό εχει διαπραχθεί άπό 
τό ίδιο τό σώμα, έμφανίζει τό έγκλημα χαραγμένο μέσα του καί 
πάνω του, υπομένει την τιμωρία καί εκδηλώνει μέ τόν πιό έντυ-
πωσιακό τρόπο τά άποτελέσματά της. Τό πολυβασανισμένο αυτό 
σώμα έξασφαλίζει τή σύνθεση της πραγματικότητας τών γεγονό-
των καί της αλήθειας τής πληροφόρησης, τής ποινικής διαδικα-
σίας καί τής απολογίας του εγκληματία, του εγκλήματος καί τής 
τιμωρίας. Καί, κατά συνέπεια, αποτελεί ούσιαστικό τεκμήριο 
μιας ποινικής λειτουργίας, όπου πρέπει νά άποτελέσει τόν συνερ-
γάτη σέ μιά διαδικασία ρυθμισμένη γύρω από τά τεράστια δι-
καιώματα τοΰ μονάρχη, της δίωξης καί τοϋ μυστικού. 

Τό δικαστικό βασανιστήριο μπορεί νά ερμηνευθεί καί σάν πο-
λιτική ιεροτελεστία. 'Αποτελεί μέρος, εστω καί σέ έλάσσονα τό-
νο, τών τελετών πού μ' αυτές εκδηλώνεται ή εξουσία. 

Τό αδίκημα, σύμφωνα μέ τό δίκαιο τής κλασικής έποχής, πέρα 
άπό τή ζημιά πού μπορεί ένδεχόμενα νά έπιφέρει, πέρα άκόμα 
καί άπό τόν κανόνα πού παραβαίνει, προσβάλλει τά δικαιώματα 
έκείνου πού συμβολίζει τόν νόμο: «Έστω κι άν υποθέσουμε πώς 
δέν υπήρξε ζημιά ούτε καί προσβολή κάποιου άτόμου, αν κανείς 
διαπράξει κάτι πού άπαγορεύεται από τόν νόμο, αυτό άποτελεϊ 
πλημμέλημα πού απαιτεί επανόρθωση, γιατί παραβιάζεται τό δι-
καίωμα τοϋ άνωτέρου καί παραβλάπτεται ή άξιοπρέπειά του̂ *̂ .» 
'Εκτός άπό τό θύμα του, τό έγκλημα πλήττει καί τόν άνώτατο 
άρχοντα· τόν πλήττει προσωπικά, άφοϋ ό νόμος ισοδυναμεί μέ τή 
θέληση τοϋ μονάρχη· τόν πλήττει σωματικά, άφοϋ ή δύναμη τοϋ 
νόμου είναι ή δύναμη τοΰ μονάρχη. Διότι, «γιά νά ισχύσει ένας 
νόμος στό βασίλειο, πρέπει άπαραίτητα νά πηγάζει άπευθείας 
άπό τόν μονάρχη, ή τουλάχιστον νά επικυρώνεται μέ τή σφραγί-
δα τής εξουσίας του^'». Ή παρέμβαση τοϋ μονάρχη δέν είναι 
λοιπόν μιά διαιτησία άνάμεσα σέ δυό άντιπάλους· είναι μάλιστα 
πολύ περισσότερο άπό μιάν άπλή πράξη έπιβολής σεβασμού τών 
δικαιωμάτων κάθε άτομου· είναι ή άμεση ανταπάντηση σ' έκεϊ-
νον πού εχει προσβάλει τόν μονάρχη. « Ή άσκηση τής βασιλικής 
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έξουσίας στήν τιμωρία των έγκλημάτων αποτελεί χωρίς άμφιβο-
λία ëva άπό τά πιό ουσιαστικά μέρη της απονομής της δικαιοσύ-
νης̂ ®.» Ή τιμωρία δέν μπορεί λοιπόν νά ταυτιστεί μέ την επα-
νόρθωση της ζημιάς, οΰτε κάν νά άρκεστεϊ σ' αυτήν πρέπει πά-
ντα νά περιλαμβάνει καί τη μερίδα πού άνήκει στόν άρχοντα: κι 
άκόμα, όταν συνδυάζεται μέ την προβλεπόμενη επανόρθωση, 
άποτελεϊ τό κυριότερο στοιχείο της ποινικής έκκαθάρισης του 
εγκλήματος. Άλλά τό μερίδιο αυτό του μονάρχη είναι κάπως πε-
ρίπλοκο: άπό τή μιά μεριά, προϋποθέτει την επανόρθωση τής ζη-
μιάς πού εχει προξενηθεϊ στό βασίλειο του (διατάραξη τής τάξης, 
κακό παράδειγμα" τό τεράστιο αυτό αδίκημα δέν εχει κοινό μέ-
τρο μ' εκείνο πού μπορεί κανείς νά διαπράξει σέ βάρος ενός άτό-
μου)· άλλά προϋποθέτει άκόμα καί τό δικαίωμα του βασιλιά νά 
προβαίνει σέ αντίποινα γιά την προσβολή πού εχει γίνει στό πρό-
σωπο του. 

Τό δικαίωμα τής τιμωρίας είναι λοιπόν κάτι τό άνάλογο μέ τό 
δικαίωμα του μονάρχη νά κηρύττει πόλεμο στούς εχθρούς του: ή 
τιμωρία πού έπιβάλλει ανάγεται στό «δίκαιο τής σπάθης (droit 
de glaive), στό απόλυτο δικαίωμα ζωής καί θανάτου πού άναφέ-
ρεται στό ρωμαϊκό δίκαιο μέ τίς λέξεις merum imperium, δικαίω-
μα τοϋ άρχοντα νά προβαίνει στήν εκτέλεση τοϋ νόμου του δια-
τάσσοντας τήν τιμωρία τοϋ έγκλήματος^^». "Ομως, ή τιμωρία εί-
ναι καί ενας τρόπος εκδίκησης προσωπικής καί ταυτόχρονα δη-
μόσιας, άφοϋ ή φυσικο-πολιτική δύναμη τοϋ μονάρχη εμπεριέχε-
ται, κατά κάποιον τρόπο, στόν νόμο: «Άπό τή διατύπωση τοϋ 
ϊδιου τον νόμου, βλέπουμε πώς αυτός δέν τείνει μονάχα στό νά 
παρεμποδίσει άλλά καί στό νά έκδικηθεΐ γιά τήν περιφρόνηση 
τοϋ κύρους του, τιμωρώντας εκείνους πού παραβιάζουν τίς (Απα-
γορεύσεις του̂ *̂ .» Στήν έκτέλεση τής πιό ομαλής ποινής, στόν αύ-
στηρότερο σεβασμό των νομικών τύπων, βασιλεύουν οί δραστι-
κές δυνάμεις τής εκδίκησης. 

Τό βασανιστήριο έχει λοιπόν νομικο-πολιτική ιδιότητα. Πρό-
κειται γιά Ινα τελετουργικό πού άνασυγκροτεϊ τή στιγμιαία 
τραυματισμένη ανώτατη έξουσία. Τήν άποκαθιστά έμφανίζοντάς 
τη σέ όλη τή λαμπρότητά της. Ή δημόσια έκτέλεση, όσο πρόχει-
ρη καί συνηθισμένη κι άν είναι, ενσωματώνεται σέ ολόκληρη τή 
σειρά τών μεγάλων τελετουργιών τής έπισκιασμένης καί έπανορ-
θωμένης έξουσίας (στέιί^η, είσοδος τοϋ βασιλιά σέ μιά κατακτη-
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μένη πόλη, καθυπόταξη των επαναστατημένων ύπηκόοτν)· πάνω 
άπό τό έγκλημα πού περιφρόνησε τόν άρχοντα, ή έκτέλεση επι-
δείχνει, μπροστά σέ όλους, μιάν άήττητη δύναμη. Σκοπός της εί-
ναι, όχι τόσο νά επαναφέρει κάποιαν ισορροπία, όσο νά φανε-
ρώσει, &ς τό άκρότατο σημείο, τήν ανισότητα πού υπάρχει ανά-
μεσα στόν υπήκοο πού τόλμησε νά παραβιάσει τόν νόμο καί τόν 
παντοδύναμο άνώτατο άρχοντα πού διατρανώνει τή δύναμη του. 
"Αν ή επανόρθωση της ιδιωτικής ζημιάς πού έχει προκληθεί άπό 
τό αδίκημα πρέπει νά είναι σωστά υπολογισμένη, αν ή δικαστική 
άπόφαση πρέπει νά είναι δίκαιη, ή έκτέλεση της ποινής πρέπει 
νά δίνει τήν εντύπωση όχι του ορθοϋ μέτρου, αλλά τής δυσανα-
λογίας καί τής υπερβολής· στήν τελετουργία τής ποινής πρέπει 
νά υπάρχει μιά έμφαντική επιβεβαίωση τής ισχύος καί τής ουσια-
στικής άνωτερότητάς της. Καί ή ανωτερότητα αυτή δέν είναι 
άπλώς ή ανωτερότητα τοϋ δικαίου, άλλά ή ανωτερότητα τής φυ-
σικής δύναμης τοϋ μονάρχη πού ένσκύπτει πάνω στό σώμα τοϋ 
αντιπάλου του καί τόν εξουσιάζει: παραβαίνοντας τόν νόμο, ό 
παραβάτης πλήττει τό ϊδιο τό πρόσωπο τοϋ άρχοντα· ό άρχοντας 
- ή έκεΐνοι πού αντιπροσωπεύουν τήν ισχύ του - είναι εκείνος 
πού αδράχνει τό σώμα τοϋ κατάδικου γιά νά τό επιδείξει στιγμα-
τισμένο, ηττημένο, συντριμμένο. Ή κολαστική τελετή είναι λοι-
πόν στό σύνολο της «τρομοκρατική». OL νομομαθείς "οϋ δέκατου 
όγδοου αιώνα - όταν άρχισε ή πολεμική τους μέ τους μεταρρυθ-
μιστές - έδωσαν στή σωματική ώμότητα τών ποινών μιά ερμηνεία 
περιοριστική καί «νεοτεριστική»: άν υπάρχει άνάγκη νά έπιβλη-
θοΰν αυστηρές ποινές, είναι γιατί τό παράδειγμα πρέπει βαθιά 
νά χαραχτεί στήν καρδιά τών ανθρώπων. Στήν πραγματικότητα, 
έντούτοις, αυτό πού βρισκόταν ώς τότε πίσω από τό βασανιστή-
ριο δέν ήταν τόσο ό παραδειγματισμός - μέ τήν έννοια πού θά 
τόν έρμηνεύσουν άργότερα οί ιδεολόγοι (πώς ή αναπαράσταση 
τής ποινής ενδιαφέρει περισσότερο άπό τό έγκλημα) - , όσο μιά 
πολιτική εκφοβισμού: επρεπε, δηλαδή, νά νιώσουν όλοι τήν ασυ-
γκράτητη δύναμη τοϋ ανώτατου άρχοντα πάνω στό σώμα τοϋ 
εγκληματία. Τό βασανιστήριο δέν αποκαθιστούσε τή δικαιοσύνη· 
ενίσχυε τήν έξουσία. Στόν δέκατο έβδομο αΙώνα, κι ώς τίς άρχές 
τοϋ δέκατου όγδοου, τό βασανιστήριο, μέ όλους τούς τρομοκρα-
τικούς θεατρινισμούς του πού τό συνόδευαν, δέν ήταν, λοιπόν, 
τό ζωντανό κατάλοιπο μιας παρωχημένης έποχής. Ή πεισματική 
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του σκληρότητα, ή λαμπρότητα του, ή σωματική βία, ή ύπέρμε-
τρη επίδειξη δύναμης, τό προσεγμένο τελετουργικό του, κοντο-
λογίς, ολόκληρος ό μηχανισμός του έγγραφόταν στήν πολιτική 
λειτουργία τοΰ ποινικού συστήματος. 

Ύστερα άπό δλα αυτά, μπορεί κανείς νά άντιληφθεϊ ορισμένα 
χαρακτηριστικά της τελετουργίας των βασανιστηρίων. Καί πρώ-
τα άπ' δλα, τή μεγάλη σημασία ένός έθιμοτυπικοΰ πού επρεπε νά 
επιδείχνει δημόσια όλη τή μεγαλοπρέπειά του. Τίποτα άπό τό 
θρίαμβο του νόμου δεν επρεπε νά παραμείνει συγκαλυμμένο. Οί 
φάσεις άκολουθοΰσαν πάντα τήν ίδια παραδοσιακή σειρά, καί 
δμως οί καταδικαστικές αποφάσεις δεν παρέλειπαν νά τίς απα-
ριθμούν, τόσο ουσιαστικές ήταν γιά τόν ποινικό μηχανισμό: πα-
ρελάσεις, στάθμευση στά σταυροδρόμια καί στίς εισόδους των 
έκκλησιών, δημόσια ανάγνωση της δικαστικής άπόφασης, γονυ-
κλισία, μεγαλόφωνες δηλώσεις μετάνοιας γιά τήν προσβολή τών 
θεϊκών καί τών βασιλικών νόμων. Πολλές φορές, τά ζητήματα 
προτεραιότητας καί έθιμοτυπίας καθορίζονταν από τό ίδιο τό δι-
καστήριο: «Οί αξιωματικοί έφιπποι θά ακολουθήσουν τούτη τή 
σειρά: επικεφαλής θά είναι δυό αστυνομικοί· επειτα θά 'ακολου-
θεί ό κατάδικος· ύστερα άπό τόν κατάδικο, ό Bonfort καί αρι-
στερά του ό Le Corre θά βαδίζουν μαζί, καί θά ανοίγουν τό δρό-
μο στόν γραμματέα τού δικαστηρίου, πού θά τους ακολουθεί· καί 
μ' αυτή τή σειρά θά φτάσουν στό δημόσιο χώρο της μεγάλης 
'Αγοράς όπου θά εκτελεστεί ή δικαστική άπόφαση^^.» Ωστόσο, 
ή σχολαστική αυτή τελετουργική διαδικασία είναι, ολοφάνερα, 
όχι μονάχα δικαστική άλλά καί στρατιωτική./Η δικαιοσύνη τοΰ 
βασιλιά έμφανίζεται σάν οπλισμένη δικαιοσύνη. Τό σπαθί πού 
τιμωρεί τόν Ινοχο είναι τό ίδιο πού συντρίβει καί τούς εχθρούς. 
Όλόκληρη στρατιωτική παράταξη πλαισιώνει τό βασανιστήριο: 
έφιπποι φύλακες, τοξότες, άξιωματικοί, στρατιώτες. Κι αύτό βέ-
βαια γιά νά παρεμποδιστεί κάθε άπόδραση ή πραξικόπημα· κι 
ακόμα, γιά νά προληφθούν αισθήματα συμπόνοιας, πού θά ω-
θούσαν ενδεχόμενα τό λαό νά σώσει τούς κατάδικους, ή 
αισθήματα αγανάκτησης πού θά τόν ωθούσαν νά τούς θανατώσει 
βίαια· άλλά καί γιά νά τονιστεί πώς σέ κάθε Ιγκλημα υπάρχει κι 
ενα στοιχείο εξέγερσης ενάντια στόν νόμο καί πώς ό έγκληματιας 
είναι έχθρός τού άρχοντα. "Ολα τά παραπάνω μέτρα - είτε μέτρα 
προφύλαξης γιά μιάν όρισμένη περίπτωση, είτε στοιχεία μιας τε-



TO ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 13 

λετουργίας - καθιστούν τή δημόσια εκτέλεση κάτι περισσότερο 
άπό ενα εργο δικαιοσύνης, μιάν έκδήλωση δύναμης· ή, μάλλον, 
είναι ή ίδια ή δικαιοσύνη πού επιδείχνεται ώς ή φυσική, ύλική 
και τρομαχτική δύναμη τοΰ μονάρχη. Ή τελετή τοϋ βασανιστη-
ρίου διατρανώνει τόν συσχετισμό των δυνάμεων πού ενισχύει τόν 
νόμο. 

Σάν τελετουργική διαδικασία τοϋ όπλισμένου νόμου, όπου ό 
άρχοντας έμφανίζεται, ταυτόχρονα καί άδιαχώριστα, μέ τή διπλή 
ό·ψη τοϋ άρχηγοϋ της δικαιοσύνης καί τοϋ αρχηγού τοϋ στρατού, 
ή δημόσια εκτέλεση εχει δυό πλευρές: τήν πλευρά τής νίκης καί 
τήν πλευρά τής πάλης. Ά π ό τή μιά μεριά, τερματίζει πανηγυρικά 
άνάμεσα στόν εγκληματία καί στόν μονάρχη εναν πόλεμο πού ή 
6κβασή του είναι από πρίν γνωστή· πρέπει νά φανερώσει τήν 
ύπέρμετρη εξουσία τοϋ μονάρχη πάνω σ' εκείνους πού έχει συν-
τρίψει. Ή δυσαναλογία, ή άμετάτρεπτη ανισορροπία των δυνά-
μεων αποτελούσε ανέκαθεν μέρος τοϋ βασανιστηρίου. "Ενα σώμα 
έξουθενωμένο, κονιορτοποιημένο, σκορπισμένο στόν άέρα, ενα 
σώμα διαμελισμένο σέ χίλια κομμάτια άπό τήν απέραντη εξουσία 
τοϋ μονάρχη, αποτελεί όχι μονάχα τό Ιδανικό αλλά καί τό πραγ-
ματικό όριο της τιμωρίας. Παράδειγμα τό γνωστό βασανιστήριο 
τοϋ La Massola, πού εφαρμόστηκε στήν πόλη Avignon καί πού 
υπήρξε ενα άπό τά πρώτα πού προκάλεσαν τήν αγανάκτηση τών 
συγκαιρινών του· βασανιστήριο φαινομενικά παράδοξο, αφού 
ξετυλίγεται σχεδόν όλόκληρο υστέρα άπό τό θάνατο, καί όπου ή 
δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτ' άλλο παρά νά εκτελεί πάνω σ' ενα 
πτώμα τή μεγαλόπρεπη θεατρική της παράσταση - τελετουργικό 
έγκώμιο τής δύναμής της: 6 κατάδικος είναι προσδεμένος σ' ενα 
στύλο μέ τά μάτια δεμένα· γύρω του, πάνω στό ικρίωμα, πάσσα-
λοι μέ σιδερένιους γάντζους: « Ό εξομολογητής άπευθύνεται 
στόν κατάδικο, τοϋ μιλά στ' αυτί καί τοϋ δίνει τήν ευχή του· αμέ-
σως παρεμβαίνει ό δήμιος μ' ενα σιδερένιο λοστό, σάν αυτούς 
πού χρησιμοποιούν στά σφαγεία, καί καταφέρει μέ όλη τή δύνα-
μη του ενα χτύπημα στόν κρόταφο τοϋ άμοιρου ανθρώπου πού 
πέφτει νεκρός: τήν ιδια στιγμή, ό mortis exactor, πού κρατά ενα 
μεγάλο μαχαίρι, τοϋ κόβει τό λαιμό καί τό αίμα τόν περιλούει 
όλόκληρο - θέαμα φρικιαστικό· ύστερα τού σκίζει τά νεύρα τών 
ποδιών στίς φτέρνες καί τού άνοίγει τήν κοιλιά άπ' όπου βγάζει 
τήν καρδιά, τό συκώτι, τή σπλήνα, τά πνευμόνια καί τά κρεμάει 
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όλα στους σιδερένιους γάντζους- σέ συνέχεια, τόν διαμελίζει καί 
κρεμάει τά κομμάτια Ινα ëva στούς άλλους γάντζους, όπως κάνει 
ό χασάπης μέ τά ζώα. Όποιος μπορεί, άς παρακολουθήσει ενα 
τέτοιο θέαμα^^.» Μέ τρόπο πού έκδηλα θυμίζει σφαγείο, ό διαμε-
λισμός αυτός του σώματος σέ απειροελάχιστα κομμάτια αποτελεί 
μέρος του θεάματος: τό κάθε κομμάτι εκτίθεται όπως στόν πάγκο 
του χασάπη. 

Τό βασανιστήριο εκτελείται μέσα σέ μιά τελετουργία θριάμ-
βου· ένέχει όμως ακόμα, σάν δραματικό πυρήνα της μονότονης 
έξέλιξής του, καί μιά σκηνή αναμέτρησης: πρόκειται γιά τήν άμε-
ση καί ακαριαία δράση του δημίου πάνω στό σώμα του «πάσχο-
ντα». Πράξη κωδικοποιημένη, βέβαια, άφοϋ τό έθιμο καί, πολ-
λές φορές, σαφέστατα, ή καταδικαστική άπόφαση καθορίζουν 
τίς κυριότερες φάσεις της. Πράξη πού όπωσδήποτε εχει διατηρή-
σει ενα στοιχείο μάχης. Ό δήμιος δεν είναι απλώς αυτός πού 
έφαρμόζει τόν νόμο, άλλά καί έκεϊνος πού επιδείχνει τή δύναμη. 
Είναι ό εκτελεστής μιας βιαιότητας πού έφαρμόζεται γιά νά πα-
τάξει τή βιαιότητα του έγκλήματος. Σωματικά καί υλικά, είναι ό 
αντίπαλος τού έγκλήματος αυτού. 'Αντίπαλος άλλοτε οικτρός 
καί άλλοτε λυσσασμένος. Ό Damhoudère, καθώς καί πολλοί άπό 
τούς συγχρόνους του, διμαρτύρονταν γιατί οι δήμιοι ασκούσαν 
«τρομαχτικές ώμότητες πάνω σέ κακοποιούς πού, χτυπώντας 
τους καί σκοτώνοτάς τους, τούς μεταχειρίζονταν σάν ζώα^^». 
Καί ή συνήθεια αυτή συνεχίστηκε γιά πάρα πολλά χρόνια^"^. 
'Υπάρχει ακόμα, στήν τελετουργία του βασανιστηρίου, πρόκλη-
ση καί πάλη. "Αν ό δήμιος θριαμβεύσει, άν κατορθώσει νά άπο-
κεφαλίσει μ' ενα μόνο χτύπημα τόν κατάδικο πού του έχουν πα-
ραδώσει, «δείχνει τό κεφάλι στό λαό, τό ξαναβάζει χάμω καί κα-
τόπιν χαιρετά τό κοινό πού τόν καταχειροκροτεί^^». "Αν, αντίθε-
τα, αποτύχει, αν δέν κατορθώσει νά σκοτώσει μέ επιδεξιότητα, 
τότε τιμωρείται. Αυτή στάθηκε ή περίπτωση του δήμιου τού Da-
miens, πού, έπειδή δέν μπόρεσε νά διαμελίσει τόν κατάδικο σύμ-
φωνα μέ τούς κανόνες, άναγκάστηκε νά τόν κατακομματιάσει μ' 
ενα μαχαίρι· τά άλογα πού είχαν πάρει μέρος στό βασανιστήριο 
καί πού τού τά είχαν υποσχεθεί σάν άμοιβή, πουλήθηκαν πρός 
όφελος τών φτωχών. Λίγα χρόνια άργότερα, ό δήμιος της Avi-
gnon παρέτεινε υπερβολικά τά βασανιστήρια τριών επίφοβων λη-
στών πού ήταν ταγμένος νά κρεμάσει· οί θεατές άγανακτοΰν καί 
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τόν καταγγέλλουν καί οΐ 'Αρχές γιά νά τόν τιμωρήσουν καί νά 
τόν σώσουν άπό τή λαϊκή άγανάκτηση, τόν φυλακίζουν^^. Πίσω 
άπό τίς τιμωρίες των αδέξιων δημίων, διαφαίνεται μιά παράδο-
ση, αρκετά πρόσφατη: σύμφωνα μέ τήν παράδοση αυτή, επρεπε 
νά άπονέμεται χάρη στόν κατάδικο αν ή έκτέλεση άποτύχαινε. 
Πρόκειται γιά ενα έθιμο γενικά αποδεκτό σέ όρισμένες έπαρ-
χίες^^. Ό λαός προσδοκούσε τήν έφαρμογή του, καί πολύ συχνά 
συνέβαινε νά προστατεύσει τόν κατάδικο πού μόλις είχε Ιτσι δια-
φύγει τό θάνατο. Γιά νά εξαφανιστεί, καί τό έθιμο αυτό καί ή 
προσδοκία του, χρειάστηκε νά άξιολογηθεί τό ρητό «ή αγχόνη 
δεν χάνει ποτέ τή λεία της»· χρειάστηκε νά έπιτευχθεϊ ή παρεμβο-
λή στίς θανατικές καταδίκες άπόλυτα διευκρινισμένων έντολών: 
« Ό κατάδικος θά άπαγχονίζεται καί θά στραγγαλίζεται ώσπου 
νά έπέλθει ό θάνατος», «ώσπου νά κοπεί τό νήμα της ζωής». Νο-
μομαθείς όπως ό Serpillon καί ό Blackstone επιμένουν, στόν δέ-
κατο όγδοο ακόμα αιώνα, πώς ή αποτυχία τοΰ δημίου δέν πρέπει 
νά σημαίνει τή διάσωση τοΰ κατάδικου^®. Σέ όλα αυτά υπήρχε 
κάποιο στοιχείο θεϊκής δοκιμασίας καί κρίσης, πού μπορούσε νά 
διαπιστωθεί άκόμα καί στήν τελετή τής εκτέλεσης. Στήν αναμέ-
τρηση του μέ τόν κατάδικο, ό δήμιος αντιπροσώπευε, θά λέγαμε, 
τό «τιμωρό χέρι» τοΰ βασιλιά: 'Αλλά τιμωρό χέρι ανομολόγητο 
καί άποκηρυγμένο, άφοΰ, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, όταν 
σφραγιζόταν τό διάταγμα πού διόριζε τόν δήμιο, δέν τό άκου-
μπούσαν κάν στό τραπέζι, αλλά τό ρίχναν χάμω. Γνωστές είναι 
όλες οί αντιδράσεις πού περιέβαλαν τήν «απαραίτητη» αυτήν 
υπηρεσία, άλλά ταυτόχρονα καί «παρά φύση^^». "Οσο κι αν αντι-
προσώπευε τή «σπάθη τοΰ βασιλιά», ό δήμιος διαμοιραζόταν μέ 
τόν άντίπαλό του τήν ατίμωσή του. Ή κυρίαρχη δύναμη πού τόν 
διέταζε νά σκοτώσει καί πού επληττε μέ τό διάμεσό του, δέν εκ-
φραζόταν σ' αυτόν δέν ταυτιζόταν μέ τή λυσσαλέα του βαναυσό-
τητα. Γι' αυτό καί ή δύναμη αυτή δέν εμφανιζόταν ποτέ μέ τόση 
λαμπρότητα, όσο όταν διέκοπτε τήν πράξη τοΰ δημίου μέ τήν 
απονομή χάρης. Τό ελάχιστο χρονικό διάστημα πού χώριζε συνή-
θως τή δικαστική απόφαση άπό τήν έκτέλεση (συχνότατα λίγες 
ώρες μονάχα) εκανε νά φαίνεται ότι ή χάρη παρεμβαίνει, συνή-
θως, τήν τελευταία στιγμή. Άλλά σίγουρα καί ό βραδύτατος 
ρυθμός τής τελετής ήταν υπολογισμένος ετσι, ώστε νά μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί ενα τέτοιο ενδεχόμενο·*". Οί κατάδικοι τό 
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προσμένουν καί, γιά νά κερδίσουν καιρό, διατείνονται, άκόμα 
καί πάνω στό ικρίωμα, πώς έχουν κι άλλες αποκαλύψεις νά κά-
νουν. Όταν ό λαός έπιθυμούσε την απονομή χάρης, τήν άποζη-
τοΰσε μέ κραυγές, προσπαθούσε νά παρατείνει τήν τελευταία αύ-
τη στιγμή, περίμενε άνυπόμονα τήν άφιξη τοϋ άγγελιαφόρου πού 
θά φέρει τό γράμμα μέ τό βουλοκέρι, καί στήν άνάγκη προσποιό-
ταν πώς τόν βλέπει νά ερχεται (ετσι εγινε στίς 3 Αύγούστου τοϋ 
1750, τήν ώρα πού έκτελούσαν τούς υπαίτιους της έξέγερσης γιά 
τίς απαγωγές των παιδιών). Ό μονάρχης είναι παρών στήν έκτέ-
λεση, όχι μονάχα ως ή έξουσία πού υπεραμύνεται τού νόμου, άλ-
λά καί ως ή δύναμη πού μπορεί νά καταργήσει καί τόν νόμο καί 
τήν εκδίκηση. Μόνος αυτός μπορεί νά αποφασίσει άν θά συχωρέ-
σει ή όχι τίς προσβολές πού έχει υποστεί- μ' όλο πού εχει αναθέ-
σει στά δικαστήρια τό δικαίωμα νά άσκοϋν τή δική του έξουσία 
ώς άπονεμητή της δικαιοσύνης, δεν εχει παραιτηθεί από τό δι-
καίωμα αυτό: τό διατηρεί στό ακέραιο, τόσο γιά νά άναιρεΐ τήν 
ποινή, όσο καί γιά νά τήν αφήνει νά εκτελεστεί. 

Τό βασανιστήριο - όπως έμφανίζεται τελετουργικά άκόμα καί 
στόν δέκατο όγδοο αιώνα - πρέπει νά θεωρείται πολιτικό όργα-
νο. Εγγράφεται )ξογικά σ' ενα κολαστικό σύστημα, όπου ό μο-
νάρχης, εμμεσα ή άμεσα, άπαιτει, άποφασίζει, καί εντέλλεται 
τήν έκτέλεση της τιμωρίας, στό μέτρο πού αυτός ό ίδιος εϊναι πού 
εχει θιγεί άπό τό έγκλημα διά μέσου τού νόμου. Σέ κάθε άδίκημα 
υπάρχει ενα crimen majestatis, καί στόν πιό άσήμαντο έγκλημα-
τία υπάρχει δυνάμει ενας μικρός βασιλοκτόνος. 'Αλλά καί ό βα-
σιλοκτόνος, μέ τή σειρά του, δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λι-
γότερο παρά ένας ολοκληρωτικός καί άπόλυτος εγκληματίας, 
άφού, όπως ό οποιοσδήποτε παραβάτης, άντί νά προσβάλλει 
μιάν άπόφαση ή μιά συγκεκριμένη διαταγή τοϋ άνώτατου άρχο-
ντα, πλήττει τόν ιδιο τό θεσμό στή φυσική ύπόσταση τού άρχο-
ντα. 'Ιδανική τιμωρία τοϋ βασιλοκτόνου θά ήταν τό άθροισμα 
όλων των δυνατών βασανιστηρίων. Θά ήταν ή ατέρμονη έκδίκη-
ση: πάντως, οί γαλλικοί νόμοι δεν προέβλεπαν καμιάν ειδική 
ποινή γιά τέτοιου είδους τερατωδίες. Γιά τόν Ravaillac χρειάστη-
κε νά επινοηθεί μιά ποινή πού νά συνδυάζει όλα τά πιό σκληρά 
βασανιστήρια πού εϊχαν εφαρμοστεί ώς τότε στή Γαλλία. Θέλη-
σαν νά έφεύρουν άκόμα πιό άπάνθρωπα βασανιστήρια γιά τόν 
Damiens. Μελετήθηκαν διάφορα σχέδια, άλλά κι αυτά κρίθηκαν 
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άτελή. Επανέλαβαν λοιπόν τή σκηνοθεσία τοϋ Ravaillac. Καί 
πρέπει νά άναγνωρίσουμε πώς ύπήρξε έδώ κάποια μετριοπάθεια, 
&ν άναλογιστοΰμε μέ ποιό τρόπο, στά 1584, ό δολοφόνος τοϋ 
Γουλιέλμου τής Όράγγης εγκαταλείφθηκε σέ μιά πραγματικά 
άτέρμονη έκδίκηση: «Την πρώτη μέρα οδηγήθηκε στήν πλατεία 
όπου υπήρχε ενα καζάνι γεμάτο βραστό νερό, καί μέσα σ' αύτό 
βούτηξαν τό χέρι μέ τό όποιο είχε διαπράξει τό έγκλημα. Τήν άλ-
λη μέρα, του κόψανε τό χέρι, πού καθώς κύλησε μπροστά στά 
πόδια του, τό κλώτσησε κάτω οιπό τό ικρίωμα· τήν τρίτη μέρα 
τόν βασάνισαν μέ πυρακτωμένες λαβίδες στούς μαστούς καί 
στούς βραχίονες· τήν τέταρτη μέρα επαναλήφθηκαν τά Ιδια στή 
ράχη καί στούς γλουτούς- καί ετσι γιά δέκα οχτώ μέρες, συνέ-
χεια, ό άνθρωπος αυτός μαρτύρησε κατά τόν Ιδιο τρόπο.» Τήν 
τελευταία μέρα τόν έβαλαν πάνω στον τροχό καί τοϋ σπάσανε τά 
κόκκαλα. "Υστερα από εξι ώρες βασανιστήρια μπόρεσε νά ζητή-
σει νερό, άλλά δέν τοϋ δώσανε. «Τέλος, παρακάλεσαν τόν έπικε-
φαλής τοϋ βασανιστηρίου νά τόν στραγγαλίσει, νά τόν αποτε-
λειώσει, γιά νά μήν περιέλθει ή ψυχή του σέ απόγνωση καί γιά 
νά σωθεί τουλάχιστον αύτή'*^» 

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς τό βασανιστήριο συνδέεται μέ 
πολλά άλλα πράγματα καί όχι μονάχα μέ τήν εσωτερική οργάνω-
ση τοϋ Κράτους. Οί Rusche καί Kirchheimer δικαιολογημένα 
θεωροϋν πώς τά βασανιστήρια είναι αποτέλεσμα ένός συστήμα-
τος παραγωγής όπου οί δυνάμεις εργασίας, καί κατά συνέπεια τό 
άνθρώπινο σώμα, δέν έχουν τή χρησιμότητα ούτε καί τήν εμπορι-
κή άξία πού θά τούς άποδοθεϊ αργότερα σέ μιάν οικονομία βιο-
μηχανικού τύπου. 'Αναμφισβήτητο είναι, έπίσης, πώς ή «περι-
φρόνηση» τοϋ ανθρώπινου σώματος άνάγεται σέ μιά γενικότερη 
στάση άπέναντι στό θάνατο- καί στή στάση αύτη μπορεί κανείς 
νά διαγνώσει τόσο τίς άξίες πού χαρακτηρίζουν τόν χριστιανι-
σμό, όσο καί μιά κατάσταση δημογραφική καί, κατά κάποιον 
τρόπο, βιολογική: οί άφανισμοί από τίς άρρώστιες καί από τήν 
πείνα, οί περιοδικές έκατόμβες άπό τίς έπιδημίες, ή τεράστια 
θνησιμότητα τών παιδιών, ή άστάθεια τής βιο-οικονομικής ίσορ-
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ροπίας - όλα αυτά καθιστούσαν οικείο τό θάνατο καί υποκινού-
σαν γύρω άπό αύτόν τελετουργίες γιά τήν ενσωμάτωση του στό 
σύστημα, γιά νά τόν καταστήσουν άποδεκτό καί νά δώσουν κά-
ποιο νόημα στή μόνιμη απειλή του. Θά πρέπει άκόμα, γιά νά 
άναλύσουμε τή μακρόχρονη αυτή διατήρηση τών βασανιστηρίων, 
νά αναφερθούμε σε περιστασιακά γεγονότα· δέν πρέπει νά ξε-
χνάμε πώς τό διάταγμα τού 1670, πού ρύθμιζε τήν ποινική δι-
καιοσύνη &ς τίς παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, είχε έν-
τείνει σέ όρισμένα σημεία τήν αυστηρότητα τών παλαιών νόμων 
6 Pussort, §νας άπό τούς έπιφορτισμένους γιά τήν έπεξεργασία 
τών κειμένων καί πού αντιπροσώπευε τίς προθέσεις τοϋ βασιλιά, 
ειχε έπιβάλει τό διάταγμα αυτό παρ' όλη τήν άντίδραση ορισμέ-
νων δικαστών, όπως ό Lamoignon· oL πολλαπλές εξεγέρσεις πού 
συνεχίζονται άκόμα καί στήν κλασική εποχή, ή υπόκωφη βοή 
πού προαναγγέλλει τούς εμφύλιους πολέμους, ή άξίωση τού βα-
σιλιά νά επιδείχνεται ή έξουσία του σέ βάρος τών κοινοβουλίων, 
εξηγούν κατά μεγάλο μέρος τήν επίμονη διατήρηση ένός «σκλη-
ρού» ποινικού συστήματος. 

Γιά νά ερμηνεύσουμε τό ποινικό σύστημα τών βασανιστηρίων, 
εχουμε έδώ αιτίες γενικές και, κατά κάποιον τρόπο, έξωτερικές· 
αιτίες πού εξηγούν τή δυνατότητα καί τή μακρόχρονη διατήρηση 
τών σωματικών ποινών, τίς άδύναμες καί μάλλον σπάνιες δια-
μαρτυρίες πού τούς άντιτάσσονται. Θά πρέπει όμως, έχοντας 
υπόψη μας τά δεδομένα αυτά, νά διευκρινίσουμε τόν συγκεκρι-
μένο τους σκοπό. "Αν τό βασανιστήριο είναι τόσο βαθιά ριζωμέ-
νο στή δικαστική πρακτική, είναι γιατί συμβάλλει στήν αποκάλυ-
ψη της αλήθειας καί στήν επίδειξη της εξουσίας. 'Εξασφαλίζει τή 
διάρθρωση τοϋ γραπτού πάνω στό προφορικό, τοϋ μυστικού πά-
νω στό δημόσιο, της άνακριτικής διαδικασίας πάνω στήν άπό-
σπαση της όμολογίας· έπιτρέπει τήν άναπαράσταση καί τήν άνα-
στροφή τού εγκλήματος πάνω στό όρατό σώμα τοϋ έγκληματία* 
έπιτρέπει τήν εκδήλωση καί τήν ταυτόχρονη εκμηδένιση τού 
έγκλήματος μέ τόν ϊδιο φρικιαστικό τρόπο. Καθιστά τό σώμα τού 
κατάδικου τό χώρο έφαρμογης της βασιλικής έκδίκησης, τό ση-
μείο άγκυροβόλησης της εκδήλωσης της εξουσίας, τήν εύκαιρία 
επιβεβαίωσης της δυσαναλογίας τών δυνάμεων. "Οπως θά δοϋμε 
παρακάτω, ή σχέση άλήθεια-έξουσία βρίσκεται στό κέντρο όλων 
τών κολαστικών μηχανισμών, καί έπανεμφανίζεται στίς σύγχρο-



TO ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 13 

νες ποινικές μέθοδες - αλλά μέ ολότελα διαφορετική μορφή καί 
μέ πολύ διαφορετικές λειτουργίες. Στόν αιώνα τοΐ Διαφωτι-
σμού, τά βασανιστήρια καταδικάζονται γιά τή «φρικαλεότητά» 
τους. Μ' αυτόν τόν όρο χαρακτηρίζονται πολύ συχνά από τούς 
ίδιους τούς νομομαθείς, χωρίς δμως κριτική πρόθεση. "Ισως ή έν-
νοια της «φρικαλεότητας» νά είναι μιά άπό αυτές πού προσδιο-
ρίζουν μέ τόν πιό όρθό τρόπο τό σύστημα των βασανιστηρίων 
στήν παλιά ποινική πρακτική. Ή φρικαλεότητα είναι πρώτα άπ' 
όλα ενα ιδιαίτερο γνώρισμα ορισμένων μεγάλων εγκλημάτων: 
άνάγεται στόν άριθμό των νόμων, φυσικών ή θεσμικών, θεϊκών ή 
ανθρώπινων, πού τά έγκλήματα προσβάλλουν, στή σκανδαλώδη 
δημοσιότητα ή, αντίθετα, στήν ύπουλη δολιότητα μέ τήν όποία 
έχουν διαπραχθεί, στήν κοινωνική σειρά καί θέση αυτών πού τά 
διέπραξαν καθώς καί τών θυμάτων τους, στή διατάραξη τής τά-
ξης πού προϋποθέτουν ή πού επιφέρουν, στή φρίκη πού προκα-
λούν. 'Ωστόσο, ή τιμωρία, στό μέτρο πού διατρανώνει στά μάτια 
όλων τό έγκλημα μέ όλη του τή σοβαρότητα, πρέπει καί νά έπω-
μιστεί αυτήν τή φρικαλεότητα: πρέπει νά τή φωτίσει μέ ομολο-
γίες, μέ λόγους, μέ επιγραφές πού νά τήν καθιστούν δημόσια· 
πρέπει νά τήν αναπαραστήσει σέ τελετές πού νά τήν εφαρμόζουν 
στό σώμα τού ένόχου μέ μορφή έξευτελισμοϋ καί όδύνης. Ή φρι-
καλεότητα είναι ή πλευρά έκείνη τού εγκλήματος πού ή τιμωρία 
τήν άναστρέφει σέ βασανιστήριο γιά νά τήν πλημμυρίσει μέ φώς: 
μορφή ένεχόμενη στόν μηχανισμό πού παράγει - στό έπίκεντρο 
τής ίδιας τής τιμωρίας - τήν όρατή αλήθεια τού έγκλήματος. Τό 
βασανιστήριο οιποτελεϊ μέρος τής διαδικασίας πού εδραιώνει τήν 
πραγματικότητα τού κολάσιμου αδικήματος. Άλλά κι έκτος από 
αυτό: ή φρικαλεότητα ενός έγκλήματος είναι επίσης ή βιαιότητα 
τής πρόκλησης πρός τόν μονάρχη· αυτή θά προκαλέσει άπό τήν 
πλευρά του μιάν ανταπάντηση, πού ρόλος της είναι νά αύξήσει 
τή φρικαλεότητα, νά τήν έξουσιάσει, νά τήν ξεπεράσει μέ κάτι τό 
υπερβολικό πού τήν εξουδετερώνει. Ή άξεχώριστη άπό τό βασα-
νιστήριο φρικαλεότητα παίζει, λοιπόν, διπλό ρόλο: άπό τή μιά 
είναι ή έπικοινωνία τού εγκλήματος μέ τήν ποινή, καί άπό τήν 
άλλη ή παρόξυνση τής τιμωρίας σέ σχέση μέ τό έγκλημα· έξασφα-
λίζει ταυτόχρονα καί τή λαμπρή αποκάλυψη τής αλήθειας καί 
έκείνην της εξουσίας· είναι ή τελ.ετουργία τής άνάκρισης πού τερ-
ματίζεται, καί ή τελετή όπου θριαμβεύει ό μονάρχης. Καί αυτή 
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είναι πού τις συνδέει καί τις δυό μέσα στό βασανισμένο κορμί. 
Ή κολαστική πρακτική θά προσπαθήσει, στόν δέκατο ένατο 
αιώνα, νά απομακρύνει όσο τό δυνατό περισσότερο τή «γαλήνια» 
άναζήτηση της άλήθειας άπό τή βιαιότητα, πού δεν είναι δυνατό 
νά τήν έξαφανίσει ολότελα από την τιμωρία. Θά τονιστεί ιδιαίτε-
ρα ή έτερογένεια άνάμεσα στό έγκλημα πού πρέπει νά τιμωρηθεί 
καί στήν ποινή πού επιβάλλεται άπό τήν κρατική εξουσία. 'Ανά-
μεσα στήν αλήθεια καί στήν τιμωρία δεν πρέπει πιά νά υπάρχει 
παρά μόνο μιά σχέση θεμιτής συνεΛειας. 

Ή έξονσία πού τιμωρεί, δεν πρέπει πιά νά μολύνεται άπό ενα 
έγκλημα μεγαλύτερο οιπό έκεΐνο πού θέλει νά τιμωρήσει. Πρέπει 
νά μένει απομακρυσμένη άπό τήν ποινή πού επιβάλλει. « Ά ς 
άποκηρύξουμε τό γρηγορότερο τά τέτοια βασανιστήρια. 'Αντά-
ξια μονάχα των έστεμμένων τεράτων πού κυβερνούσαν τους Ρω-
μαίους''^.» Άλλά σύμφωνα μέ τήν ποινική πρακτική της προη-
γούμενης εποχής, τό πλησίασμα τού μονάρχη καί τοϋ εγκλήματος 
στό βασανιστήριο, ή άλληλοεξάρτηση της «αποδεικτικής διαδι-
κασίας» καί της τιμωρίας πού δημιουργιόταν έκεϊ, δέν ανάγο-
νταν σέ μιά βάρβαρη σύγχυση, άλλά πολύ περισσότερο στόν μη-
χανισμό τής φρικαλεότητας καί στά άναπόφευκτα παρεπόμενά 
της. Ή φρικαλεότητα τοϋ έξιλασμοϋ προκαλούσε τήν τελετουργι-
κή εκμηδένιση τής άτιμίας μέ τήν παντοδυναμία. 

Ή έπικοινωνία άνάμεσα στό άδίκημα καί στήν τιμωρία, καί ή 
σύνδεση μέ τή μορφή τής φρικαλεότητας, δέν ήταν συνέπεια ένός 
εκδικητικού νόμου ύπούλως άποδεκτοΰ. '^Ηταν τό άποτέλεσμα -
στίς κολαστικές τελετουργίες - κάποιου συγκεκριμένου μηχανι-
σμού τής εξουσίας: μιας εξουσίας πού όχι μονάχα δέν κρύβεται 
όταν άσκεΐ άμεσα τή δύναμή της πάνω στά σώματα, άλλά καί 
υπερηφανεύεται καί ενισχύεται άπό τίς φυσικές αυτές έκδηλώ-
σεις της· μιας εξουσίας πού αύτοεπιβεβαιώνεται ώς ένοπλη έξου-
σία, καί πού οί λειτουργίες της στήν επιβολή τής τάξης δέν δια-
χωρίζονται άπό τίς πολεμικές της λειτουργίες· μιας έξουσίας πού 
προβάλλει τους κανονισμούς καί τίς υποχρεώσεις σάν προσωπι-
κούς δεσμούς, πού ή ρήξη τους άποτελεΐ προσβολή καί άπαιτεϊ 
έκδίκηση· μιας έξουσίας πού γι' αυτήν ή άνυπακοή είναι πράξη 
εχθρική, άρχή έξέγερσης, πού στήν ουσία δεν διαφέρει πολύ άπό 
τόν εμφύλιο πόλεμο· μιας εξουσίας πού δέν εχει άνάγκη νά άπο-
δείξει γιατί έφαρμόζει τούς νόμους της, άλλά νά δείξει ποιοί εΐ-
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ναι oî έχθροί της, καί ποιά υπέρμετρη δύναμη τους απειλεί· μιας 
έξουσίας πού, άφοϋ δέν διαθέτει άδιάκοπη επιτήρηση, άναζητά 
την ανανέωση της άποτελεσματικότητάς της στή λαμπρότητα των 
ειδικών έκδηλώαεών της- μιας έξουσίας πού αντλεί νέες δυνάμεις 
έπιδείχνοντας τελετουργικά την άλήθεια της υπερεξουσίας της. 

'Ωστόσο, ανάμεσα στά πολλά αίτια πού οδήγησαν στήν υποκα-
τάσταση των αδιάντροπα «φρικαλέων» ποινών με τιμωρίες πού 
διεκδικούν τήν τιμή νά είναι «άνθρωπιστικές», υπάρχει ενα πού 
θά πρέπει άμέσως νά τό άναλύσουμε, γιατί ένέχεται στό ίδιο τό 
βασανιστήριο: είναι στοιχείο της λειτουργίας του καί ταυτόχρονα 
άξίωμα της αέναης αταξίας του. 

Στίς τελετές τών βασανιστηρίων, κύριο πρόσωπο είναι 6 λαός, 
πού ή πραγματική καί άμεση παρουσία του άπαιτείται γιά τήν 
όλοκλήρωσή τους. "Ενα βασανιστήριο πού θά ειχε γνωστοποιη-
θεί, άλλά πού ή διαδικασία του θά είχε εξελιχθεί κρυφά, δέν θά 
ειχε κανένα νόημα. Ό παραδειγματισμός θεωρείται άπαραίτη-
τος, όχι μονάχα γιά νά συνειδητοποιήσει ό λαός πώς /.αί τό πα-
ραμικρό άδίκημα εχει γιά επακόλουθο μιά τιμωρία· αλλά καί γιά 
νά προξενήσει μιάν εντύπωση τρόμου τό θέαμα της έξουσίας πού 
καταφέρεται μέ λύσσα πάνω στόν ένοχο: «Στά ποινικά ζητήματα, 
τό πιό δύσκολο σημείο είναι ή επιβολή της ποινής: αυτός είναι ό 
στόχος καί ό σκοπός της διαδικασίας, καθώς καί τό μόνο δφελός 
της, μέ τό παράδειγμα καί τήν τρομοκρατία, όταν έφαρμόζεται 
όρθά στόν ενοχο'^^.» 

Άλλά στή σκηνή αυτή της τρομοκρατίας, διφορούμενος είναι 
ό ρόλος τοϋ λαοΰ. Καλείται σάν θεατής: τόν προσκαλούν νά πα-
ραβρεθεί στίς έπιδείξεις, στίς δημόσιες όμολογίες· οί πάσσαλοι, 
οί αγχόνες καί τά ικριώματα στήνονται στίς δημόσιες πλατείες ή 
στά σταυροδρόμια· πολλές φορές τά πτώματα τών βασανισθέ-
ντων τά εκθέτουν γιά άρκετές μέρες σέ κοινή θέα κοντά στόν τό-
πο τοϋ έγκλήματος. Ό κόσμος πρέπει όχι μονάχα νά μάθει άλλά 
καί νά δει. Γιατί όλοι πρέπει νά φοβηθούν άλλά καί γιατί πρέ-
πει νά εϊναι μάρτυρες, κάτι σάν έγγυητές της τιμωρίας, κι άκόμα 
γιατί πρέπει ώς ενα σημείο, νά πάρουν μέρος σ' αυτήν. Τό νά εί-
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ναι μάρτυρες είναι ενα δικαίωμα πού τό έχουν καί πού τό διεκδι-
κούν ëva κρυφό βασανιστήριο είναι ενα βασανιστήριο γιά προ-
νομιούχους, καί ό κόσμος συχνά υποπτεύεται πώς δεν εχει έπι-
βληθεϊ με τήν απαιτούμενη αυστηρότητα. Γι' αυτό και διαμαρτύ-
ρεται όταν, τήν τελευταία στιγμή, του αποκρύβουν τό θύμα. Ό 
ταμίας των Ταχυδρομείων πού είχε στηλιτευθεϊ έπειδή είχε σκο-
τώσει τή γυναίκα του, φυγαδεύτηκε υστέρα άπό τη στηλίτευση 
του: «Τόν χώνουν βιαστικά σ' ενα αμάξι· κι àv δεν είχε ισχυρή 
συνοδεία, θά ήταν δύσκολο νά προστατευθεί άπό τήν όργή τοϋ 
όχλου πού κραύγαζε αποδοκιμάζοντας τον"^.» "Οταν ή Lescom-
bat άπαγχονίστηκε, της κάλυψαν τό πρόσωπο μέ μιά «κουκού-
λα»: «Φοράει ενα μαντίλι πού σκεπάζει τό κεφάλι καί τό λαιμό 
της, πράγμα πού κάνει τό κοινό νά διαμαρτύρεται καί νά λέει 
πώς δεν πρόκειται γιά τήν πραγματική Lescombat'*^.» Ό λαός 
διεκδικεί τό δικαίωμα του νά διαπιστώνει τά βασανιστήρια καί 
νά βλέπει ποιόν βασανίζουν'*^. "Εχει επίσης τό δικαίωμα νά 
παίρνει μέρος στήν τελετή. Ό κατάδικος περιφερόμενος επί αρ-
κετό χρόνο, εκτεθειμένος, στιγματισμένος, ταπεινωμένος, μέ δια-
τυμπανιζόμενη συνέχεια τή φρίκη του έγκλήματός του, προσφέ-
ρεται στούς προπηλακισμούς καί συχνά στίς έπιθέσεις των θεα-
τών. Στήν έκδίκηση τοϋ μονάρχη καλείται νά εισχωρήσει καί ή 
εκδίκηση τοϋ λαού. "Οχι πώς αποτελεί τό θεμέλιο της έκδίκησης 
τοϋ μονάρχη, καί πώς αυτός θά ερμηνεύσει μέ τόν δικό του τρό-
πο τήν αγανάκτηση τοϋ λαού- μάλλον ό λαός είν' έκεΐνος πού 
πρέπει νά συμπαρασταθεί στόν βασιλιά του, όταν αυτός αποφα-
σίζει νά «έκδικηθεϊ τους εχθρούς του», ιδιαίτερα μάλιστα δταν οι 
έχθροί του είναι άνθρωποι τοϋ λαού. Υπάρχει κάτι σάν «υπηρε-
σία τοϋ ικριώματος» πού ό λαός όφείλει στήν έκδίκηση τοϋ βασι-
λιά του. «Υπηρεσία» πού προβλεπόταν άπό τά παλιά διατάγμα-
τα· τό διάταγμα τοϋ 1347 γιά τούς βλάσφημους όριζε πώς θά πα-
λουκώνονταν «άπό τήν αρχή τοϋ βασανιστηρίου ώς τήν ώρα τοϋ 
θανάτου. Επιτρέπεται νά τούς ρίξουν στά μάτια λάσπη καί άλλα 
απορρίμματα, όχι όμως πέτρες ή δ,τι άλλο είναι δυνατό νά πλη-
γώσει... Καί τή δεύτερη φορά, αν δηλαδή ό ένοχος έπαναλάβει 
τό εγκλημά του, διατάσσουμε νά παλουκωθεί μιά μέρα λαϊκής 
άγοράς, καί νά τοϋ σκίσουν τό άνω χείλος ώσπου νά φανούν τά 
δόντια του». Στήν κλασική έποχή, άσφαλώς, ή μορφή αύτη της 
συμμετοχής στό βασανιστήριο δέν είναι πιά παρά μονάχα κάτι τό 
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ανεκτό, πού προσπαθούν νά τό περιορίσουν: επειδή ύποκινεϊ σέ 
βαρβαρότητα, και άποτελεΐ ενα είδος σφετερισμού της κολαστι-
κής εξουσίας. "Ομως, ή μορφή αυτή συμμετοχής είναι άκόμα τό-
σο στενά δεμένη μέ τό γενικό σύστημα των βασανιστηρίων, ώστε 
δεν είναι δυνατό νά απαγορευθεί ολότελα. Άκόμα καί στόν δέ-
κατο όγδοο αιώνα βλέπουμε σκηνές σάν κι αυτές πού άκολούθη-
σαν τό βασανιστήριο τού Montigny: τήν ώρα πού ό δήμιος εκτε-
λεί τόν κατάδικο, οι γυναίκες της Ψαραγοράς περιφέρουν ενα 
άνδρείκελο καί τού κόβουν τό κεφάλι''^. Καί πάρα πολλές φορές 
χρειάστηκε νά «προστατευθούν» από τό πλήθος εγκληματίες πού 
όδηγούνταν άργά άργά στό ικρίωμα μέσ' από αύτό - καί γιά πα-
ράδειγμα, αλλά καί σάν στόχος, σ' ενδεχόμενη απειλή καί σάν 
ταγμένη καί ταυτόχρονα απαγορευμένη λεία. Ό μονάρχης, κα-
λώντας τά πλήθη νά παραστούν στήν εκδήλωση της ισχύος του, 
ανέχεται γιά μιά στιγμή τίς βιαιότητες πού έρμηνεύει σάν σημά-
δια υπακοής, αλλ' αμέσως αντιτάσσει σ' αυτές τά όρια των δικών 
του προνομίων. 

'Ακριβώς, όμως, στό σημείο αύτό ό λαός, καλούμενος σ' ενα 
θέαμα σκόπιμα φτιαγμένο γιά νά τόν τρομοκρατήσει, μπορεί νά 
προβάλει άρνηση στήν κολαστική εξουσία, καί άκόμα νά εξεγερ-
θεί. Τό νά έμποδίζει μιάν εκτέλεση πού τή θεωρεί άδικη, νά άπο-
σπά 'έναν κατάδικο από τά χέρια τού δημίου, νά αποχτά μέ τή 
βία τή χάρη τού κατάδικου, νά καταδιώκει καί ένδεχόμενα νά 
επιτίθεται ενάντια στούς δήμιους, νά καταριέται τούς δικαστές 
καί νά διαμαρτύρεται μέ κραυγές ενάντια στή δικαστική άπόφα-
ση - όλα αυτά άποτελούν μέρος τής λαϊκής πρακτικής πού προ-
βάλλει, παρεμποδίζει καί πολλές φορές άνατρέπει τήν τελετουρ-
γία των βασανιστηρίων. Αυτά βέβαια συμβαίνουν συχνότατα 
όταν οί καταδίκες κυρώνουν έξεγέρσεις: παράδειγμα, ή υπόθεση 
τής άπαγωγής των παιδιών, όπότε τό πλήθος προσπάθησε νά 
εμποδίσει τήν έκτέλεση τριών υποτιθέμενων στασιαστών, πού τε-
λικά άπαγχονίστηκαν στό νεκροταφείο τού 'Αγίου 'Ιωάννη, 
«επειδή είχε έλάχιστες έξόδους καί μονοπάτια πού επρεπε νά φυ-
λάγονται'^®. Φοβισμένος, ό δήμιος κατεβάζει άπό τήν άγχόνη τόν 
εναν άπό τούς καταδίκους· οί τοξότες ρίχνουν τά βέλη τους ένα-
ντίον τού πλήθους. Άλλη περίπτωση στάθηκε ή έξέγερση γιά τό 
ζήτημα τών σιτηρών στά 1775· άκόμα καί στά 1786, όταν οί μι-
κροπωλητές, ύστερα άπό μιά πορεία στίς Βερσαλίες, έπιχείρησαν 
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νά απελευθερώσουν τους δικούς τους πού είχαν συλληφθεί. 'Αλ-
λά κι εκτός άπό αυτές τίς περιπτώσεις, όπου οί ταραχές ξέσπα-
σαν πρίν έπιβληθοΰν τά μέτρα της ποινικής δικαιοσύνης, καί γιά 
αϊτια πού δεν σχετίζονται μ' αύτήν, υπάρχουν άπειρα παραδείγ-
ματα όπου οί ταραχές προκαλούνται άμεσα άπό μιά δικαστική 
απόφαση καί μιάν εκτέλεση. Μικρές άλλ' αναρίθμητες «συγκινή-
σεις του ικριώματος». 

Στήν πιό στοιχειώδη τους μορφή, οί εξεγέρσεις αυτές αρχίζουν 
άπό τίς ένθαρρύνσεις, τίς επιδοκιμασίες, πολλές φορές, πού συ-
νοδεύουν τόν κατάδικο ώς τόν τόπο της εκτέλεσης. Σέ όλη τη μα-
κριά του διαδρομή, έγκαρδιώνεται άπό «τη συμπόνοια των πονό-
ψυχων ανθρώπων, καί άπό τά χειροκροτήματα, τό θαυμασμό, 
καί τό φθόνο των παθιασμένων καί των σκληρών"^^.» "Αν τά πλή-
θη συνωστίζονται γύρω άπό τό ικρίωμα, δέν είναι μονάχα γιά νά 
παραβρεθούν στήν οδύνη του κατάδικου ή γιά νά διεγείρουν τήν 
οργή τού δημίου: είναι άκόμα καί γιά ν' άκούσουν αύτόν, πού 
δέν εχει πιά τίποτα νά χάσει, νά καταριέται τούς δικαστές, τούς 
νόμους, τήν έξουσία, τή θρησκεία. Τό βασανιστήριο επιτρέπει 
στόν κατάδικο νά άπολαύσει γιά μιά στιγμή τήν παγανιστική αυ-
τή γιορτή, όπου τίποτα πιά δέν απαγορεύεται, τίποτα πιά δέν τι-
μωρείται. Προστατευμένος άπό τόν επικείμενο θάνατο, ό εγκλη-
ματίας μπορεί νά πει ο,τι θέλει, καί τό κοινό νά τόν επευφημεί. 
«"Αν υπήρχαν χρονικά, όπου νά καταγράφονταν λεπτομερειακά 
τά τελευταία λόγια των βασανιζόμενων, κι άν είχε κανείς τό θάρ-
ρος νά τά διαβάσει, άν ρωτούσε καθείς τόν χυδαίο αύτόν όχλο 
πού μιά σκληρόκαρδη περιέργεια τόν συγκεντρώνει γύρω άπό τό 
ικρίωμα, θά απαντούσε πώς δέν ύπάρχει στόν κόσμο Ινοχος δε-
μένος σ' έναν τροχό πού, πεθαίνοντας, νά μήν κατηγόρησε τό θεό 
γιά την εξαθλίωση πού τόν εσπρωξε στό έγκλημα, νά μήν εψεξε 
τούς δικαστές γιά τή βαρβαρότητά τους, νά μήν καταράστηκε 
τούς ιερωμένους πού τόν συνοδεύουν καί νά μή βλαστήμησε τό 
θεό καί τούς παπάδες πού είναι δργανά του^°.» Στίς έκτελέσεις 
αυτές, πού θά επρεπε νά δείχνουν μονάχα τήν τρομοκρατική δύ-
ναμη τού άρχοντα, υπάρχει μιά πραγματική όψη καρναβαλιού 
όπου οί ρόλοι αντιστρέφονται: οί 'Αρχές έμπαίζονται, καί οί 
έγκληματίες μετατρέπονται σέ ήρωες. Ή άχρειότητα άναστρέφε-
ταΐ" τό θάρρος τους, όπως καί τά κλάματα τους καί οί φωνές 
τους μειώνουν μονάχα τόν νόμο. Ό Fielding τό σημειώνει μέ πι-
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κρία: «"Οταν τό πλήθος βλέπει έναν κατάδικο νά τρέμει, δεν 
άναλογίζεται τήν άχρειότητά του· καί μάλιστα όταν είναι άναι-
δής^^.» Γιά τό λαό πού είναι έκεΐ καί κοιτάζει, ύπάρχει πάντα, 
άκόμα καί στην ύπέρτατη έκδίκηση του άρχοντα, αφορμή γιά 
άντεκδίκηση. 

Άκόμα περισσότερο άν ή καταδίκη θεωρείται άδικη. Καθώς 
καί όταν θανατώνεται ενας άνθρωπος του λαού γιά ενα έγκλημα 
πού, αν τό ειχε διαπράξει ένας ευγενής ή ενας πλούσιος, θά τι-
μωρούνταν με ποινή πολύ έλαφρότερη. 'Ορισμένες, άλλωστε, 
πρακτικές της ποινικής δικαιοσύνης δέν ήταν πιά άνεκτές στόν 
δέκατο όγδοο αιώνα (ισως κι άκόμα πιό πρίν) άπό τά κατώτερα 
λαϊκά στρώματα - πράγμα πού προκαλούσε συχνά μικρο-εξεγέρ-
σεις. Άφού οι πιό φτωχοί - όπως τό παρατηρεί κάποιος δικα-
στής - δέν έχουν τή δυνατότητα νά άκουστούν άπό τή δικαιοσύ-
νη^^, παρεμβαίνουν άκόμα καί έμπρακτα εκεί όπου ή δικαιοσύνη 
έκδηλώνεται δημόσια, έκεΐ όπου καλούνται σάν μάρτυρες καί 
σχεδόν σάν τοποτηρητές της - μπορούν δηλαδή νά επέμβουν, καί 
μέ τή βία, στόν κολαστικό μηχανισμό καί νά άνακατατάξουν, κα-
τά κάποιον τρόπο, τά άποτελέσματά του- νά κατευθύνουν διαφο-
ρετικά τή βιαιότητα των κολαστικών τελετουργιών. Εξέγερση 
ένάντια στή διαφορά των ποινών άνάλογα μέ τήν κοινωνική τάξη 
τού καθενός: στά 1781, ό εφημέριος τού Champré δολοφονείται 
άπό τόν άρχοντα τού χωριού, τόν όποιο ή δικαιοσύνη προσπαθεί 
νά σώσει περνώντας τον γιά τρελό: «Εξοργισμένοι οί χωρικοί, 
πού ήταν άφοσιωμένοι στόν πάστορά τους, φάνηκαν άρχικά 
αποφασισμένοι νά προβούν σέ βιαιοπραγίες εναντίον τού άρχο-
ντα - άποπειράθηκαν μάλιστα καί νά πυρπολήσουν τόν πύργο 
του... Όλος ό κόσμος δικαιολογημένα διαμαρτύρεται γιά τήν 
έπιείκεια τού υπουργείου, πού άφαιρεί άπό τή δικαιοσύνη τά μέ-
σα γιά νά τιμωρήσει ενα τόσο άποτρόπαιο εγκλημα^^.» Εξέγερση 
επίσης καί ενάντια στίς υπερβολικά βαριές ποινές πού έπιβάλλο-
νται γιά κοινά έγκλήματα, ελάχιστα σοβαρά κατά τή γνώμη τού 
λαού (κλοπή ύστερα άπό διάρρηξη)· ή ένάντια σέ τιμωρίες πού 
έπιβάύ.ονται γιά ορισμένα αδικήματα συνδεδεμένα μέ κοινωνι-
κές συνθήκες (όπως λογουχάρη ή οικιακή κλοπή)· ή θανατική 
ποινή γιά τό έγκλημα τούτο προκαλούσε μεγάλη δυσαρέσκεια, 
γιατί οί υπηρέτες ήταν πολυάριθμοι, τούς ήταν δύσκολο, σέ πα-
ρόμοιες περιπτώσεις, νά άποδείξουν τήν άθωότητά τους, εύκολα 
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μπορούσαν νά ύποπέσουν στή δυσμένεια του άφέντη τους, καί 
δταν όρισμένοι αφέντες ήταν επιεικείς κι έκαναν πώς δεν έβλε-
παν, ή έπιείκεια αυτή καθιστούσε άκόμα πιό σκληρή τή μοίρα 
των άλλων υπηρετών πού κατηγορούνταν άπό τούς δικούς τους 
άφέντες, καταδικάζονταν καί στέλνονταν στην αγχόνη. Ή εκτέ-
λεση τών υπηρετών αυτών προκαλούσε συχνά διαμαρτυρίες^'^. 
Σημειώθηκε μάλιστα καί μιά μικρή έξέγερση στό Παρίσι, στά 
1761, δταν μιά υπηρέτρια εκλεψε ενα κομμάτι ύφασμα άπό τόν 
άφέντη της. Μ' όλο πού τοϋ τό εδωσε πίσω, μ' όλο πού τόν ίκέ-
τευσε, 6 άφεντης δεν θέλησε νά αποσύρει τή μήνυσή του: τή μέρα 
της εκτέλεσης, οι γείτονες εμποδίζουν τήν έκτέλεση, εισβάλλουν 
στό μαγαζί τοϋ έμπόρου καί τό λεηλατούν τελικά, δόθηκε χάρη 
στην υπηρέτρια- άλλά κάποια γυναίκα πού άποπειράθηκε νά 
σκοτώσει τόν κακό άφέντη τρυπώντας τον μέ βελόνες, εξορίστηκε 
γιά τρία χρόνια^^. 

Γνωστές είναι οι μεγάλες δικαστικές υποθέσεις τού δέκατου 
όγδοου αιώνα, όπου ή φωτισμένη κοινή γνώμη παρεμβαίνει μέ 
τούς φιλοσόφους καί όρισμένους δικαστές: υποθέσεις Calas, Sir-
ven, 'Ιππότη de la Barre. Όμως δεν γίνεται καί πολύς λόγος γιά 
όλες αυτές τίς λαϊκές ταραχές γύρω άπό τήν κολαστική πρακτική. 
Καί πραγματικά, πολύ σπάνια ξεπερνούν τά όρια μιας πόλης, 
κάποτε καί μιας συνοικίας. Καί όμως, είχαν κι αυτές τή σημασία 
τους. Ειτε γιατί οί έξεγέρσεις αυτές, ξεκινώντας άπό τά λαϊκά 
στρώματα διαδόθηκαν, καί βρίσκοντας απήχηση σέ όρισμένους 
άνώτερους κύκλους πήραν καινούργιες διαστάσεις (μπορούμε 
λογουχάρη νά άναφέρουμε τίς άκόλουθες υποθέσεις πού προηγή-
θηκαν άπό τήν Επανάσταση: τήν υπόθεση της Catherine Espi-
nas, πού έσφαλμένα καταδικάστηκε γιά πατροκτονία, στά 1785" 
τήν υπόθεση τών τριών κατοίκων τοϋ Chaumont, πού καταδικά-
στηκαν στό βασανιστήριο τού τροχού, γιά τούς όποίους ό Dupaty 
εγραψε, στά 1786, τό περίφημο Μνημόνιο του· άκόμα καί τήν πε-
ρίπτωση της Marie Françoise Salmon, πού τό άνώτατο δικαστή-
ριο της Rouen είχε καταδικάσει, στά 1782, νά πεθάνει στήν πυρά 
γιά άπόπειρα δηλητηρίασης, άλλά πού ώς τά 1786 δέν είχε άκόμα 
έκτελεστεϊ). Ειτε γιατί οί έξεγέρσεις αυτές είχαν πάνω άπ' όλα 
δημιουργήσει γύρω άπό τήν ποινική δικαιοσύνη καί τίς έκδηλώ-
σεις της, πού θά επρεπε νά είναι υποδειγματικές, μιά μόνιμη 
άνησυχία. Πόσες καί πόσες φορές δέν χρειάστηκε, γιά νά έξα-
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σφαλιστεί ή τάξη καί ή ηρεμία γύρω άπό τά ικριώματα, νά λη-
φθούν μέτρα «λυπηρά γιά τό λαό» καί προφυλάξεις «ταπεινωτι-
κές γιά τίς Άρχές^®»; 'Αναφαίνεται καθαρά πώς ή θεαματική 
λειτουργία των ποινών κινδύνευε νά αναστραφεί άπό εκείνους 
άκριβώς στους όποιους απευθυνόταν. Πράγματι ό τρόμος τοϋ 
βασανιστηρίου υποκινεί παράνομες πράξεις: τίς μέρες τών εκτε-
λέσεων, κάθε δουλειά διακόπτεται, τά καπηλειά είναι γεμάτα, 
έκστομίζονται ύβρεις ενάντια στίς 'Αρχές, απειλούνται ή λιθοβο-
λούνται 6 δήμιος, οί αστυνομικοί καί οΐ στρατιώτες· 6 λαός 
προσπαθεί νά άρπάξει τόν κατάδικο, είτε γιά νά τόν σώσει εϊτε 
γιά νά τόν σκοτώσει μέ μεγαλύτερη σιγουριά· γίνονται συμπλο-
κές, καί οι κλέφτες βρίσκουν τήν καλύτερη ευκαιρία γιά δράση 
έπωφελούμενοι άπό τήν περιέργεια καί τόν συνωστισμό γύρω 
άπό τό ικρίωμα^'. 'Αλλά προπάντων - κι έδώ είναι πού τά έκτρο-
πα αυτά μετατρέπονταν σέ πολιτικό κίνδυνο - σέ καμιάν άλλη 
περίπτωση δσο σ' αυτές τίς τελετουργίες, πού θά έπρεπε νά επι-
δείχνουν τήν αισχρότητα τού έγκλήματος καί τήν παντοδυναμία 
της εξουσίας, ό λαός δέν ενιωθε τόσο στενά δεμένος μ' αυτούς 
πού υποβάλλονταν στην ποινή* σέ καμιάν άλλη περίπτωση δέν 
ενιωθε τόσο πολύ, όπως κι αυτοί, τήν απειλή της νόμιμης βίας, 
τήν ανελέητη καί χωρίς μέτρο. Ή αλληλεγγύη ένός μεγάλου λαϊ-
κού στρώματος μέ έκείνους πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέσου-
με «μικροεγκληματίες» - αλήτες, ·ψευτο-ζητιάνοι, εξεγερμένοι 
φτωχοί, πορτοφολάδες, κλεπταποδόχοι καί μεταπωλητές - δέν 
παύει νά έκδηλώνεται: ή αντίσταση στήν αστυνομική επιτήρηση, 
τό κυνήγι τών χαφιέδων, οί επιθέσεις ενάντια στίς περιπόλους 
καί στούς αστυνομικούς, είναι τρανή άπόδειξη^^. Καί άκριβώς, ή 
ρήξη αυτής της άλληλεγγύης γίνεται τώρα ό κυριότερος στόχος 
της ποινικής καί αστυνομικής καταστολής. "Ομως, άπό τήν τελε-
τή τοϋ βασανιστηρίου, άπό τήν επικίνδυνη αυτή γιορτή όπου ή 
βία μπορεί άκαριαϊα νά αναστραφεί, κινδυνεύει νά ενισχυθεί πο-
λύ περισσότερο ή αλληλεγγύη παρά ή εξουσία τού δυνάστη. Καί 
οί μεταρρυθμιστές τοϋ δέκατου όγδοου καί τού δέκατου ένατου 
αιώνα δέν θά ξεχάσουν πώς οί εκτελέσεις, σέ τελευταία ανάλυση, 
άπλώς δέν έφόβιζαν τό λαό. Γι' αυτό καί μιά άπό τίς πρώτες επι-
διώξεις τους ήταν ή πρόταση τους γιά τήν κατάργησή τους. 

Γιά νά άποδείξουμε τή σοβαρότητα τοϋ πολιτικού προβλήμα-
τος πού προκαλεί ή λαϊκή παρέμβαση στό μηχανισμό τού βασανι-
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στηρίου, άρκεϊ νά παραθέσουμε έδώ δυό περιπτώσεις: ή μιά χρο-
νολογείται άπό τά τέλη τοϋ δέκατου έβδομου αιώνα καί εχει γιά 
πλαίσιο τήν Avignon. Ξαναβρίσκουμε έδώ τά κυριότερα στοιχεία 
τοϋ θεάτρου της φρίκης: τη σωματική άναμέτρηση τοϋ δημίου 
καί τοϋ κατάδικου, τή μεταστροφή της διαμάχης, τόν κατατρεγμό 
τοϋ δημίου άπό τό λαό, τή διάσωση τοϋ κατάδικου άπό τήν εξέ-
γερση τοϋ όχλου καί τή βίαιη αναστροφή τοϋ ποινικού μηχανι-
σμού. 'Επρόκειτο νά άπαγχονιστεί 6 δολοφόνος Pierre du Fort' 
πολλές φορές «τά πόδια του μπερδεύτηκαν στά σκαλοπάτια» καί 
παρά λίγο νά πέσει στό κενό. «Τότε ό δήμιος τοϋ σκέπασε τό κε-
φάλι μέ τό μακρύ γιλέκο του καί άρχισε νά τόν χτυπά μέ τό γόνα-
το στό στομάχι καί στήν κοιλιά. Ό λαός, βλέποντας πώς τόν υπέ-
βαλλε σέ υπερβολικές οδύνες, καί πιστεύοντας μάλιστα πώς, στά 
κρυφά, τόν τρυπούσε μέ τή λόγχη του... Ινιωσε τόση συμπόνοια 
γιά τόν κατάδικο καί τόση άγανάκτηση γιά τόν δήμιο, ώστε άρχι-
σε νά τόν λιθοβολεί" εκείνη τή στιγμή ό δήμιος απομάκρυνε τίς 
δυό σκάλες, εριξε χάμω τόν κατάδικο, πήδηξε πάνω του καί τόν 
ποδοπατούσε, ενώ ή γυναίκα τού δημίου τόν τραβούσε άπό τά 
πόδια κάτω άπό τήν άγχόνη. Τόσο άγρια τόν χτυπούσαν, ώστε τό 
αίμα ετρεχε άπό τό στόμα του. Μά τήν ώρα εκείνη, οί πέτρες επε-
σαν βροχή (μερικές μάλιστα βρήκαν τόν άπαγχονισμένο στό κε-
φάλι) κι αύτό άνάγκασε τόν δήμιο νά κατέβει τόσο βιαστικά άπό 
τό ικρίωμα, ώστε επεσε μέ τό κεφάλι άπό τή σκάλα καί βρέθηκε 
άνάμεσα στόν όχλο. Τά πλήθη τόν περιζώνουν. Ξανασηκώνεται 
αμέσως καί άπειλεΐ μέ τή λόγχη του αύτούς πού τόν πλησιάζουν 
κι άφού πέφτει καί ξανασηκώνεται πολλές φορές, δέν κατορθώ-
νει νά αποφύγει τήν οργή τού λαού πού τόν δέρνει άνελέητα, τόν 
καταλασπώνει καί τόν πνίγει στό χαντάκι· ύστερα, μέ λύσσα καί 
άγανάκτηση σέρνουν τό πτώμα του ώς τό Πανεπιστήμιο, κι άπό 
κει στό νεκροταφείο τών Cordeliers. Ό βοηθός του, ξυλοδαρμέ-
νος κι αυτός καί μωλωπισμένος στό σώμα καί στό κεφάλι, μετα-
φέρεται στό νοσοκομείο όπου πέθανε λίγες μέρες άργότερα. Στό 
μεταξύ, μερικοί ξένοι καί άγνωστοι άνεβαίνουν τή σκάλα τού 
ικριώματος, κόβουν τό σκοινί, ένώ άλλοι άπό κάτω σηκώνουν 
στά χέρια τόν κατάδικο πού ειχε μείνει κρεμασμένος γιά κάμπο-
ση ώρα - όσο περίπου βαστά ενα τρισάγιο. Κατακομματιάζουν 
τήν άγχόνη καί σπάζουν τή σκάλα... Τά παιδιά άρπάζουν τά 
κομμάτια καί τά ρίχνουν στό Ροδανό.» "Οσο γιά τόν κατάδικο, 
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τόν μεταφέρουν σ' Ινα νεκροταφείο «γιά νά μην ξαναπέσει στά 
χέρια της δικαιοσύνης, κι άπό κει στην έκκλησία τοϋ Saint-Antoi-
ne». Ό αρχιεπίσκοπος τοϋ απονέμει χάρη, διατάζει νά τόν μετα-
φέρουν στό νοσοκομείο καί συστήνει στους αξιωματικούς νά τόν 
περιποιηθούν. Τέλος, προσθέτει ό συντάκτης της άναφοράς, 
«τοϋ παραγγείλαμε καινούργιο κοστούμι, δυό ζευγάρια κάλτσες, 
παπούτσια, καί τόν ξαναντύσαμε από τό κεφάλι ώς τά πόδια μέ 
ολοκαίνουργια ρούχα. Οι συνάδελφοί μας τού χάρισαν άλλος 
πουκάμισα, άλλος γάντια, άλλος μιά περούκα...®^». 

Ή άλλη σκηνή ξετυλίγεται στό Παρίσι, έναν αιώνα άργότερα, 
στά 1775, τήν έπαύριο της εξέγερσης γιά τό ζήτημα τών σιτηρών. 
Εξαιτίας της ύπέρμετρης έντασης πού παρατηρείται στό λαό, οι 
'Αρχές έπιθυμούν νά γίνει ή έκτέλεση όσο τό δυνατόν πιό όμαλά. 
'Ανάμεσα στό ικρίωμα καί στό κοινό - πού έπιμελέστατα κρατιέ-
ται σέ άπόσταση - μιά διπλή σειρά άπό στρατιώτες φρουρεί, από 
τή μιά μεριά τήν έπικείμενη έκτέλεση, κι άπό τήν άλλη τήν ενδε-
χόμενη λαϊκή εξέγερση. "Ετσι, κάθε επαφή διακόπτεται: δημόσιο 
βασανιστήριο, άλλά τώρα τό θεαματικό μέρος εξουδετερώνεται, 
ή μάλλον περιορίζεται στόν έμμεσο έκφοβισμό. Μέ τήν κάλυψη 
τών όπλων, ή Δικαιοσύνη εκτελεί, μέ νηφαλιότητα, σέ μιάν άδεια 
πλατεία. "Αν έπιδείχνει τό θάνατο πού επιβάλλει, τό κάνει «αφ' 
ύψηλοΰ» καί άπό μακριά: «Στίς τρεις τό άπόγευμα μονάχα τοπο-
θετήθηκαν οί δυό άγχόνες: ή καθεμιά τους είχε ϋ-ψος δεκαοχτώ 
ποδιών, σίγουρα γιά νά προκαλούν μεγαλύτερη έντύπωση. Ά π ό 
τίς δύο ή ώρα, στήν Πλατεία της Grève (καί σ' όλον τόν περίγυ-
ρο) είχαν τοποθετηθεί αποσπάσματα πεζών καί έφιππων στρα-
τιωτών έλβετοί της βασιλικής φρουράς καί άστυνομικά αγήματα 
έξακολουθοΰσαν νά περιπολούν στούς γειτονικούς δρόμους. Δέν 
επιτρέπεται σέ κανέναν νά πλησιάσει τήν Πλατεία της Grève κα-
τά τήν ώρα της εκτέλεσης, καί σ' όλο τόν περίγυρο ήταν τοποθε-
τημένοι, σέ διπλή σειρά, στρατιώτες έφ' όπλου λόγχη, πλάτη μέ 
πλάτη, έτσι ώστε ή μιά σειρά νά βλέπει πρός τά εξω καί ή δ ^ η 
πρός τά μέσα, πρός τό έσωτερικό της πλατείας. ΟΙ δυό δύσμοιροι 
κατάδικοι... κραυγάζουν σέ δλη τή διαδρομή πώς είναι άθώοι, κι 
έξακολουθοϋν νά διαμαρτύρονται άνεβαίνοντας τή σκάλα της 
άγχόνης^.» Στήν απόφαση νά εγκαταλειφθούν οί τελετουργίες 
τών βασανιστηρίων, ποιόν ρόλο έπαιξαν άραγε τά άνθρωπιστικά 
αισθήματα άπέναντι στούς καταδικασμένους; Τό βέβαιο είναι 
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πώς, άπό τή μεριά της έξουσίας παρατηρείται κάποιος πολιτικός 
φόβος γιά τίς συνέπειες πού ένδεχόμενα θά προκαλούνταν άπό 
τίς διφορούμενες αυτές τελετουργίες. 

Ένα τέτοιο διφορούμενο στοιχείο αναφαίνεται όλοκάθαρα σ' 
αυτό πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέσουμε «ό λόγος πάνω στό 
ικρίωμα». Σύμφωνα μέ την τελετουργία της εκτέλεσης, ό κατάδι-
κος επρεπε νά διακηρύξει ό ίδιος την ένοχη του μέ τή δημόσια 
όμολογία του, μέ την πινακίδα πού κρεμιόταν πάνω του, μέ τίς 
δηλώσεις πού τόν ανάγκαζαν νά κάνει. Φαίνεται πώς τή στιγμή 
της έκτέλεσης τού έπέτρεπαν νά μιλήσει, όχι γιά νά διακηρύξει 
την άθωότητά του, άλλά γιά νά βεβαιώσει τό εγκλημά του καί νά 
άναγνωρίσει τήν όρθότητα της καταδίκης του. Τά χρονικά της 
εποχής αναφέρουν πολυάριθμους λόγους του είδους αυτού. Γνή-
σιοι λόγοι; 'Ασφαλώς - σέ ορισμένες περιπτώσεις. Φανταστικοί 
λόγοι - πού τούς κυκλοφορούσαν άργότερα γιά παραδειγματισμό 
καί συνέτιση; Χωρίς άμφιβολία αυτή ήταν ή συχνότερη περίπτω-
ση. "Ως ποιό σημείο μπορούμε, άραγε, νά πιστέψουμε τά όσα 
αναφέρονται, λογουχάρη, σχετικά μέ τό θάνατο της Marion le 
Goff, πού ήταν έπικεφαλής μιας περίφημης συμμορίας ληστών 
στή Βρετάνη, στά μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα; Λέγεται πώς 
τήν ώρα πού ανέβαινε στό ικρίωμα, αναφώνησε: «Πατέρες καί 
μητέρες πού μ' άκούτε, φυλάξτε καί διδάξτε προσεχτικά τά παι-
διά σας· άπό παιδί ήμουνα ψεύτρα καί τεμπέλα· πρώτα εκλεψα 
ενα φτηνό μαχαιράκι... υστέρα εκλεψα πραματευτάδες, ζωέμπο-
ρους· τελικά, είχα ολόκληρη συμμορία άπό ληστές στίς διαταγές 
μου, γι' αυτό καί μέ βλέπετε τώρα έδώ. "Ολα αυτά πού σας είπα 
ξαναπέστε τα στά παιδιά σας, γιά νά τούς χρησιμεύσουν σάν πα-
ράδειγμα^^» Μιά τέτοια όμιλία, μέ τούς όρους μάλιστα πού χρη-
σιμοποιεί, μοιάζει υπερβολικά μέ τά φτηνά ήθικά διδάγματα, 
πού βρίσκει κανείς στά κατηχητικά λαϊκά φυλλάδια καί στήν 
πλανόδια παραφιλολογία, ώστε νά μήν είναι αυθεντική. 'Αλλά 
άκόμα καί ή άπλή ύπαρξη τού τύπου «τά τελευταία λόγια ενός 
καταδίκου» είναι έξαιρετικά σημαντική. Γιά τή Δικαιοσύνη, 
άπαραίτητο ήταν τό θύμα νά άναγνωρίσει, κατά κάποιον τρόπο. 
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τό βασανιστήριο στό όποιο ύποβαλλόταν. 'Αξιώνεται άπό τόν 
έγκληματία νά κατακυρώσει ό ϊδιος τήν τιμωρία του, διακηρύτ-
τοντας τή στυγερότητα των έγκλημάτων του· έξαναγκάζεται σέ 
δηλώσεις, όπως, λογουχάρη, αύτη τοϋ Jean-Dominique Langlade, 
πού είχε διαπράξει τρεις φόνους: «'Ακούστε όλοι σας τήν απαί-
σια, άτιμη καί άξιοθρήνητη πράξη μου, πού διέπραξα στην Avi-
gnon, όπου ή μνήμη μου θά μείνει μισητή, γιατί παραβίασα, χω-
ρίς καμιάν άνθρωπιά, τούς ιερούς δεσμούς της φιλίας^^.» 'Από 
μιάν όρισμένη άποψη, τά φυλλάδια καί τά τελευταία λόγια τοΰ 
κατάδικου είναι μιά συνέχεια της δίκης· ή, μάλλον, συνεχίζουν 
τόν μηχανισμό μέ τόν όποιο τό βασανιστήριο μεταβίβαζε τήν 
κρυφή καί γραπτή άλήθεια της ποινικής διαδικασίας στό σώμα, 
στίς χειρονομίες καί στίς λεκτικές αποστροφές τού έγκληματία. 
Ή δικαιοσύνη είχε άνάγκη άπό τά «απόκρυφα» αυτά κείμενα γιά 
νά έδραιωθεϊ ώς άλήθεια. Οί αποφάσεις της ενισχύονταν έτσι 
άπό τίς μεταθανάτιες αυτές «αποδείξεις». Πολλές φορές μάλιστα, 
δημοσιεύονταν, πρίν άπό κάθε δίκη, αφηγήσεις γιά έγκλήματα 
καί γιά βίους γεμάτους άχρειότητα, γιά καθαρή προπαγάνδα, μέ 
σκοπό νά επηρεαστεί μιά δικαιοσύνη πού θεωρούνταν υπερβολι-
κά άνεκτική. Γιά νά δυσφημήσουν τούς λαθρεμπόρους, οί τελω-
νειακές 'Αρχές δημοσίευαν «δελτία» όπου περιγράφονταν τά 
εγκλήματα τους: στά 1768, έπιτίθενται ενάντια σέ κάποιον Mo-
ntagne άρχηγό συμμορίας, καί κυκλοφορούν φυλλάδια όπου ό 
ϊδιος ό συντάκτης τους λέει γι' αυτά: «Τού φόρτωσαν ληστείες 
πού είναι άμφίβολο άν τις διέπραξε...· τόν παριστάνουν σάν 
άγριο 'θηρίο, σάν ύαινα πού πρέπει νά έξοντωθεΐ· καί καθώς 
στήν Auvergne τά πνεύματα είναι έξημμένα, ή ιστορία αυτή γίνε-
ται πιστευτή^^.» 

"Ομως, τά αποτελέσματα, καθώς καί ή χρήση των κειμένων αυ-
τών ήταν διφορούμενα. Ό κατάδικος ήρωοποιοϋνταν άπό τή με-
γάλη δημοσιότητα πού δινόταν στά έγκλήματά του, καθώς και, 
κάποτε, άπό τήν εκδήλωση της όψιμης μεταμέλειάς του. 'Ενάντια 
στόν νόμο, ένάντια στούς πλούσιους, στούς ισχυρούς, στούς δι-
καστές, στήν άστυνομία ή στίς περιπόλους, ενάντια στήν έφορία 
καί στούς πράκτορες της, εμφανιζόταν σάν νά είχε δώσει μιά μά-
χη όπου 6 καθένας θά μπορούσε νά είχε πάρει μέρος. Τά έγκλή-
ματα πού δηλοποιοϋνταν στά φυλλάδια αυτά, μεγαλοποιοϋσαν, 
καί πολλές φορές μετέτρεπαν σέ έποποιΐες, άσήμαντους άγώνες 
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πού συνήθως περνούσαν άπαρατήρητοι. "Αν ό κατάδικος εμφα-
νιζόταν μετανιωμένος, δτι άποδεχόταν τήν έτυμηγορία, καί ζη-
τούσε συχώρεση άπό τό θεό καί από τους άνθρώπους γιά τά 
εγκλήματα του, θεωρούνταν έξαγνισμένος: πέθαινε, με τόν τρόπο 
του, σάν άγιος. "Αν όμως παρέμενε άνένδοτος, τότε εδειχνε όλο 
του τό μεγαλείο: μέ τό νά μήν υποκύπτει στά βασανιστήρια, δια-
τράνωνε μιά δύναμη πού καμιά έξουσία δέν μπορούσε νά λυγί-
σει: «Τήν ήμέρα της έκτέλεσης - όσο κι αν φαίνεται άπίστευτο -
ομολόγησα δημόσια χωρίς καμιά συγκίνηση καί, τέλος, ανέβηκα 
στό ικρίωμα χωρίς νά ωχριάσω^.» Σκοτεινός ήρωας ή εγκλημα-
τίας μεταμελημένος, υπέρμαχος τού δικαίου ή ανυπόταχτη δύνα-
μη, ό εγκληματίας πού περιγράφεται στά φυλλάδια, στά χειρό-
γραφα, στά καλαντάρια, στίς έκδόσεις της Γαλάζιας βιβλιοθήκης 
ξαναζωντανεύει - μ' όλο πού τά κείμενα τόν έμφανίζουν σάν κα-
κό παράδειγμα άπό ήθική άποψη - θύμησες άπό αγώνες καί ανα-
μετρήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις καταδίκων πού ύστερα άπό 
τό θάνατό τους έγιναν ενα είδος άγιοι, των οποίων τή μνήμη τι-
μούσαν καί προσκυνούσαν τούς τάφους τους® .̂ "Αλλοι μετατρά-
πηκαν σέ πραγματικούς ήρωες. Καί άλλοι, πού σ' αυτούς ή αϊγλη 
καί ή άχρειότητα δέν ήταν δυνατόν νά διαχωριστούν, άλλά συνυ-
πήρχαν γιά καιρό σέ μιά μορφή αναστρεφόμενη. Ό λ α αυτά τά 
δημοσιεύματα, πού πολλαπλασιάζονται γύρω άπό μερικά διάση-
μα πρόσωπα^, δέν θά πρέπει νά εκλαμβάνονται σάν γνήσιες 
«λαϊκές εκδηλώσεις», ούτε καί σάν επιχείρηση προπαγάνδας καί 
ηθικής διαπαιδαγώγησης, καθοδηγιιμένης άπό τά πάνω. Είναι ό 
χώρος όπου συναντιόνται δυό έκφάνσεις της ποινικής πρακτικής 
- ενα είδος άγωνιστικού μετώπου γύρω άπό τό έγκλημα: ή τιμω-
ρία του καί ή άναπόλησή του. "Αν δημοσιεύονται καί κυκλοφο-
ρούν τέτοιες άφηγήσεις, είναι έπειδή υπάρχει ή πεποίθηση πώς 
μ' αυτά θά πετύχουν εναν ιδεολογικό ελεγχο®^, τή «μυθοποίηση» 
άνεκδοτολογίας. Κι άν προκαλούν τόσο ένδιαφέρον, άν άποτε-
λούν βασική άνάγνωση γιά τίς λαϊκές τάξεις, είναι γιατί ξαναζω-
ντανεύουν άναμνήσεις καί προσφέρουν κάποιο στήριγμα στίς τά-
ξεις αυτές· τό ένδιαφέρον πού προέρχεται άπό τήν «περιέργεια» 
είναι έπίσης καί πολιτικό ένδιαφέρον. Κι ετσι τά κείμενα αυτά 
μπορούν νά διαβαστούν σάν κείμενα μέ διπλή όψη: τόσο γιά τά 
περιστατικά πού άναφέρουν, γιά τήν άπήχηση πού τούς δίνουν 
καί τήν αίγλη πού προσδίνουν στούς εγκληματίες άποκαλώντας 
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χους «διάσημους», όσο καί γιά τους όρους πού χρησιμοποιούν 
(θά πρέπει νά μελετήσουμε ιδιαίτερα τη χρήση των διαφόρων κα-
τηγοριών, όπως «δυστυχία», «άχρειότητα», ή των επιθέτων δπως 
«διαβόητος», «άξιοθρήνητος», πού γίνεται στίς αφηγήσεις του 
τύπου «'Ιστορία της ζωής, των μεγάλων ληστειών καί της πα-
νουργίας τοϋ Guillen καί τών συντρόφων του, καθώς καί του 
οδυνηρού καί άξιοθρήνητου τέλους των»)^. 

Μπορούμε άναμφίβολα νά συσχετίσουμε τη λογοτεχνία αύτη 
μέ τίς «συγκινήσεις τού ικριώματος», όπου έρχονται σέ αναμέ-
τρηση, μέσ' άπό τό σώμα τού βασανιζόμενου, ή εξουσία πού κα-
ταδικάζει καί ό λαός - μάρτυρας, μέτοχος, ένδεχόμενο καί «περί-
τρανο» θύμα αυτής τής εκτέλεσης. Στά ίχνη μιας τελετής πού δέν 
κατορθώνει νά διευθετήσει τόν συσχετισμό δυνάμεων γιά νά τόν 
μετατρέψει σέ ιεροτελεστία, έρχονται νά επισωρευτούν ενα πλή-
θος άπό όμιλίες πού συνεχίζουν τήν ίδια άναμέτρηση· ή μεταθα-
νάτια άνακήρυξη τών έγκλημάτων δικαίωνε τή δικαιοσύνη, αλλά 
καί ήρωοποιούσε τόν εγκληματία. Γι' αυτό καί τό ότι πολύ σύν-
τομα οί μεταρρυθμιστές τοϋ ποινικού συστήματος ζήτησαν νά 
καταργηθούν αυτά τά φυλλάδια^^. Γι' αύτό καί τό δτι ό λαός εν-
διαφερόταν τόσο ζωηρά γιά τό ρόλο πού έπαιζε ή φτηνή καί κα-
θημερινή αυτή έποποιΐα γύρω από τίς παράνομες πράξεις. Γι' 
αύτό, τέλος, καί τό ότι ή λογοτεχνία αυτή εχασε λίγο λιγο τή βα-
ρύτητά της όταν άρχισε νά άλλάζει ό πολιτικός ρόλος τής λαϊκής 
παρανομίας. 

Καί τά φυλλάδια αυτά έξαφανίστηκαν όταν άρχισε νά ανα-
πτύσσεται μιά όλότελα διαφορετική λογοτεχνία τού έγκλήματος: 
μιά λογοτεχνία όπου ήρωοποιεϊται τό έγκλημα, αλλά ήρωοποιεϊ-
ται πιά γιατί θεωρείται εργο τέχνης, γιατί δέν μπορεί νά είναι 
παρά μιά πράξη πού έπιτελεΐται άπό εξαιρετικές προσωπικότη-
τες, γιατί άποκάλύπτει τίς τερατωδίες τών ισχυρών καί τών κρα-
τούντων, γιατί τό νά είσαι κακούργος είναι κι αύτό ενας τρόπος 
νά είσαι προνομιούχος: άπό τό μυθιστόρημα τού τρόμου ώς τά 
εργα τοϋ Quincey, ή άπό τό «Château d'Otrante» ώς τόν Baude-
laire, υπάρχει μιά καινούργια αισθητική συγγραφή τοϋ έγκλήμα-
τος, πού είναι καί ή υιοθέτηση τής έγκ/.ηματικότητας σέ άποδε-
κτές μορφές. Πρόκειται, φαινομενικά, γιά τήν ανακάλυψη τής 
όμορφιάς καί τοϋ μεγαλείου τοϋ έγκλήματος· στήν πραγματικό-
τητα, δμως, είναι ή έπιβεβαίωση πώς τό μεγαλείο εχει κι αύτό τό 
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δικαίωμα νά διαπράττει έγκλήματα, καί μάλιστα πώς τό έγκλημ» 
είναι τό άποκλειστικό προνόμιο των πραγματικά ισχυρών. OL τέ-
λειες δολοφονίες δέν είναι γιά τούς ψιλικατζήδες της παρανο-
μίας. Όσο γιά τά αστυνομικά μυθιστορήματα, άπό τόν Gaboriau 
καί πέρα, αποτελούν τή συνέχιση της πρώτης αυτής μετατόπισης: 
μέ τίς πονηριές του, τά τεχνάσματά του, την ύπέρμετρη όξυδέρ-
κειά του, ô εγκληματίας, όπως τόν παρουσιάζουν, είναι υπεράνω 
κάθε ύποψίας· ή πάλη ανάμεσα σέ δυό καθαρές διάνοιες - έκείνη 
τοΰ δολοφόνου κι εκείνη τοΰ ντετέκτιβ - θά άποτελέσει την ού-
σιαστική μορφή της αναμέτρησης. Βρισκόμαστε τώρα πολύ μα-
κριά άπό τίς αφηγήσεις έκεΐνες όπου περιγράφονται λεπτομε-
ρειακά ή ζωή καί τά κακουργήματα τοΰ εγκληματία, όπου ό 
ίδιος ομολογεί τά εγκλήματα του, όπου τό βασανιστήριο προβάλ-
λεται μέ όλες του τίς λεπτομέρειες: έχουμε περάσει άπό τήν έκθε-
ση των γεγονότων, ή άπό τήν όμολογία, στήν αργή διαδικασία 
της ανακάλυψης· άπό τή φάση τοΰ βασανιστηρίου, στή φάση της 
άνάκρισης· άπό τή σωματική άναμέτρηση μέ τήν εξουσία, στή 
διανοητική πάλη ανάμεσα στόν έγκληματία καί στόν ανακριτή. 
"Οταν γεννιέται ή άστυνομική λογοτεχνία, δέν εξαφανίζονται μο-
νάχα τά φυλλάδια· εξαφανίζεται ή εξύμνηση τοΰ άξεστου κακο-
ποιού καί ή σκοτεινή ήρωοποίησή του μέσ' άπό τό βασανιστήριο. 
Ό άνθρωπος τού λαοΰ είναι τώρα ύπερβολικά άπλοϊκός γιά νά 
γίνει πρωταγωνιστής μιας περίπλοκης αλήθειας. Στό καινούργιο 
αυτό λογοτεχνικό είδος δέν υπάρχουν πιά ούτε λαϊκοί ήρωες ού-
τε θεαματικές εκτελέσεις· στή λογοτεχνία αυτήν είναι κανείς κα-
κός, άλλά έξυπνος· κι άν τιμωρηθεί, δέν πρόκειται νά υποφέρει. 
Ή άστυνομική λογοτεχνία μετατοπίζει σέ μιάν άλλη κοινωνική 
τάξη τή λαμπρότητα πού περιέβαλλε τόν έγκληματία. "Οσο γιά 
τίς εφημερίδες, αύτές άναπαρασταίνουν, στά καθημερινά τους 
επίκαιρα, τήν άτονη καί χωρίς εποποιίες άτμόσφαιρα των αδικη-
μάτων καί των κολασμών. Ή κατανομή εχει τελειώσει: άς ξεχά-
σει πιά 6 λαός τήν άλλοτινή έπαρση γιά τά έγκλήματά του· οι με-
γάλες δολοφονίες έχουν τώρα μετατραπεί σέ σιωπηρό παιχνίδι 
των σοφών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ή γενικευμένη τιμωρία 

«οι ποινές νά είναι μετριοπαθείς καί άνάλογες μέ τά παρα-
πτώματα, ή θανατική ποινή νά επιβάλλεται μονάχα στους δολο-
φόνους, καί νά καταργηθοί3ν τά βασανιστήρια γιατί εξοργίζουν 
τήν άνθρωπότητα^» Παντού βρίσκουμε διαμαρτυρίες ενάντια 
στά βασανιστήρια, από τά μέσα τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα: 
στους φιλοσόφους καί στους θεωρητικούς τοϋ δικαίου· στους δι-
καστές, στους νομομαθείς, στούς βουλευτές· στά υπομνήματα 
παραπόνων καί στούς νομοθέτες των συνελεύσεων. Ή τιμωρία 
πρέπει τώρα νά είναι διαφορετική: νά καταργηθεί ή σωματική 
αναμέτρηση άνάμεσα στόν μονάρχη καί στόν κατάδικο· νά εξου-
δετερωθεί ή πάλη σώμα μέ σώμα άνάμεσα στήν έκδίκηση τοϋ άρ-
χοντα καί στή συγκρατημένη αγανάκτηση τοϋ λαού, μέ τό διάμε-
σο τον βασανιξόμενου καί τοϋ δημίου. Πολύ σύντομα τό βασανι-
στήριο γίνεται κάτι τό απαράδεκτο. Εξοργιστικό, άν τό κρίνου-
με αναφορικά μέ τήν εξουσία, γιατί φανερώνει τήν τυραννία, τήν 
υπερβολή, τή δίψα γιά έκδίκηση, τή «σκληρή απόλαυση της τι-
μωρίας^». 'Επαίσχυντο, αν τό κρίνουμε αναφορικά μέ τό θύμα, 
πού οδηγείται στην απόγνωση καί πού τοϋ ζητούν άκόμα νά δο-
ξάζει «τό Θεό καί τούς κριτές του πού τόν έχουν έγκαταλείψει^». 
'Επικίνδυνο, όπωσδήποτε, γιατί προσφέρει ενα στήριγμα καί στή 
βία πού άσκεϊ ό βασιλιάς καί σ' έκείνη πού άσκεϊ 6 λαός. Λές καί 
ή κυρίαρχη έξουσία δεν αντιλαμβανόταν, σ' αυτόν τόν ανταγωνι-
σμό των φρικαλέων πράξεων, τήν πρόκληση πού εκτοξεύει αύτη 
ή ϊδια καί πού, κάποια μέρα, θά στραφεί έναντίον της: συνηθι-
σμένος νά «βλέπει τό αίμα νά κυλά», ό λαός γρήγορα καταλαβαί-
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νει πώς «δέν μπορεί νά εκδικηθεί παρά μονάχα μέ αίμα»·*. Στίς 
τελετές αυτές όπου γίνονται τόσο άντιθετικές τοποθετήσεις, δια-
φαίνεται ή σύγκρουση ανάμεσα στή δυσαναλογία της ένοπλης δι-
καιοσύνης καί στην όργή του λαοϋ πού απειλείται. Στη σχέση αυ-
τή, ό Joseph de Maistre άναγνωρίζει εναν άπό τους θεμελιακούς 
μηχανισμούς της απόλυτης έξουσίας: ανάμεσα στόν άρχοντα καί 
στό λαό, ό δήμιος είναι τό συνδετικό γρανάζι· ό θάνατος πού 
έπιφέρει μοιάζει μ' έκεΐνον των υποδουλωμένων χωρικών πού 
έχτιζαν τήν Άγια Πετρούπολη πάνω σέ ελη καί μες στίς άρρώ-
στιες: είναι αξίωμα οικουμενικότητας· μετατρέπει τήν ιδιαίτερη 
βούληση τού τυράννου σέ νόμο γιά όλους τούς άνθρώπους, καί 
τό κάθε εξουθενωμένο σώμα μιά συμβολή γιά τήν ένίσχυση τού 
Κράτους- τί σημασία εχει αν πλήττει άθώους! Οί μεταρρυθμιστές 
τού δέκατου όγδοου αιώνα καταγγέλλουν τήν παράτολμη καί τε-
λετουργική αύτή βία σάν κάτι πού υπερβαίνει, άπό τή μιά καί 
άπό τήν άλλη μεριά, τή θεμιτή άσκηση της έξουσίας: ή τυραννία, 
κατά τή γνώμη τους, ερχεται αντιμέτωπη μέ τήν έξέγερση· ή μιά 
προκαλεί τήν άλλη. Διπλός κίνδυνος. 'Αντί νά εκδικείται, ή ποι-
νική δικαιοσύνη πρέπει έπιτέλους νά τιμωρεί. 

Ή άναγκαιότητα αύτή μιάς τιμωρίας χωρίς βασανιστήρια δια-
τυπώνεται άρχικά σάν αυθόρμητη έπιθυμία ή εκφράζεται σάν 
φυσική άγανάκτηση: στόν χειρότερο δολοφόνο υπάρχει τουλάχι-
στον ενα στοιχείο πού πρέπει κανείς νά τό σέβεται όταν τιμωρεί: 
τό «άνθρώπινο στοιχείο». Θά ερθει μιά μέρα, στόν δέκατο ένατο 
αιώνα, όπου αυτός ό «άνθρωπος», πού ανακαλύπτεται σέ κάθε 
έγκληματία, θά γίνει ό στόχος της ποινικής έπέμβασης, τό άντι-
κείμενο πού ή ποινική έπέμβαση διατείνεται ότι θά τό άναμορ-
φώσει καί θά τό μεταβάλει, τό πεδίο μιας όλόκληρης σειράς άπό 
παράδοξες έπιστημες καί πρακτικές - «σωφρονιστικές», «έγκλη-
ματολογικές». Στήν εποχή, όμως, αύτή τού Διαφωτισμού, ό άν-
θρωπος δέν άντιτάσσεται στή βαρβαρότητα τού βασανιστηρίου 
σάν στοιχείο θετικής γνώσης, άλλά σάν άκρότατο όριο τοϋ Δι-
καίου: θεμιτό όριο τού δικαιώματος κολασμού. Ό χ ι όριο όπου 
πρέπει νά φτάσει ή Δικαιοσύνη άν θέλει νά μεταβάλλει τόν άν-
θρωπο, άλλά όριο πού πρέπει νά τό άφήσει άθικτο άν θέλει νά 
τόν σεβαστεί. Noli me tangere («Μή μόύ άπτου»). Αυτό είναι τό 
σημείο όπου πρέπει νά σταματήσει ή έκδίκηση τοϋ μονάρχη. Ό 
«άνθρωπος» πού οί μεταρρυθμιστές άντιθέτουν στήν τυραννία 
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τοϋ ικριώματος, είναι κι αυτός ενας άνθρωπος-μέτρο: όχι μέτρο 
των πραγμάτων άλλά της εξουσίας. 

'Υπάρχει λοιπόν ενα πρόβλημα: με ποιό τρόπο αντιτάχθηκε 
αυτός 6 άνθρωπος-όριο στην παραδοσιακή πρακτική της τιμω-
ρίας; Μέ ποιό τρόπο οιποτέλεσε τήν ηθική δικαίωση της με-
ταρρυθμιστικής κίνησης; Γιατί, άραγε, αυτή ή τόσο ομόφωνη 
φρίκη γιά τά βασανιστήρια κι αυτή ή άμετρη λυρική επιμονή γιά 
«άνθρωπιστικές» τιμωρίες; "Η - πράγμα πού είναι πάνω κάτω τό 
ϊδιο - μέ ποιό τρόπο διαρθρώνονται σέ μιά καί μόνη στρατηγική 
τά δυό αυτά στοιχεία πού υπάρχουν πάντα στή διεκδίκηση μιας 
απαλότερης ποινής: τό «μέτρο» καί ή «άνθρωπιά»; Στοιχεία τόσο 
απαραίτητα καί όμως τόσο αβέβαια, στοιχεία τόσο θολά καί πά-
ντα συνδεδεμένα άνάμεσά τους μέ τήν ίδια αμφίβολη σχέση, πού 
τά ξαναβρίσκουμε, πάντα ϊδια, καί σήμερα άκόμα όταν τίθεται 
καί πάλι, όπως άλλοτε, τό πρόβλημα της οικονομίας τών ποινών. 
Θά ελεγε κανείς πώς ό δέκατος όγδοος αιώνας δημιούργησε τήν 
κρίση της οικονομίας αυτής, πώς πρότεινε, γιά νά τήν διευθετή-
σει, τόν θεμελιακό νόμο ότι ή τιμωρία πρέπει νά εχει σάν «μέτρο» 
τήν «άνθρωπιά», χωρίς όμως ποτέ νά δοθεί ενα καθορισμένο 
νόημα στό άξίωμα τούτο, πού μολαταύτα θεωρείται αδύνατο νά 
παρακαμφθεί. Πρέπει λοιπόν τώρα νά περιγράψουμε τή γέννηση 
καί τά πρώτα βήματα της αινιγματικής αυτής «ήπιότητας». 

Εξυμνούνται οι μεγάλοι «μεταρρυθμιστές» - ό Beccaria, 6 Ser-
van, ό Dupaty ή ό Lacretelle, ό Duport, ό Pastoret, ό Target, 6 
Bergasse, καθώς καί οί συντάκτες τών «Υπομνημάτων» ή τά μέ-
λη της Συντακτικής Συνέλευσης - έπειδή έπέβαλαν τήν «ήπιότη-
τα» αυτή σ' ενα δικαστικό σύστημα καί σέ «κλασικούς» θεωρητι-
κούς πού, ώς τά τέλη τού δέκατου όγδοου αιώνα, αντιτάσσονταν 
σ' αυτήν, καί μάλιστα μέ τεκμηριωμένη αυστηρότητα^, 

Θά πρέπει, πάντως, νά έπανατοποθετήσουμε τή μεταρρύθμιση 
αύτή στά πλαίσια μιας διαδικασίας, πού πρόσφατα άναδείχθηκε 
άπό τούς ιστορικούς ύστερα από τή μελέτη τών δικαστικών αρ-
χείων: της ύφεσης στήν αύστηρότητα τών ποινών στόν δέκατο 
όγδοο αιώνα ή, γιά τήν ακρίβεια, τής διπλής κίνησης μέ τήν 
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όποια, στην περίοδο αύτη, τά έγκλήματα φαίνεται νά χάνουν τή 
βιαιότητα τους, ένώ, άντίστοιχα, οί ποινές αποβάλλουν ενα μέ-
ρος της αύστηρότητάς τους, χάρη, όμως, σέ πολλαπλές παρεμβά-
σεις. Πράγματι, άπό τά τέλη κιόλας του δέκατου έβδομου αιώνα 
παρατηρείται σημαντική μείωση τών αιματηρών έγκλημάτων καί, 
γενικότερα, τών σωματικών έπιθέσεων ή παραβίαση της ιδιο-
κτησίας αντικαθιστά τώρα τά βίαια εγκλήματα· ή κλοπή καί ή 
υπεξαίρεση αντικαθιστούν τίς δολοφονίες και τους τραυματι-
σμούς. Ή διάχυτη, συμπτωματική, αλλά συχνή στίς φτωχότερες 
τάξεις έγκληματικότητα, δίνει τή θέση της σέ μιά περιορισμένη 
καί «έντεχνη» έγκληματικότητα· οι εγκληματίες τοΰ δέκατου 
έβδομου αιώνα είναι «άνθρωποι καταπονημένοι, υποσιτισμένοι, 
άνθρωποι της στιγμής, ευερέθιστοι, εγκληματίες έποχιακοί»· ένώ 
οί εγκληματίες τού δέκατου όγδοου αιώνα είναι «κατεργάρηδες, 
πονηροί, πανούργοι υπολογιστές» - έγκληματικότητα τών «περι-
θωριακών»^. Τέλος, ή εσωτερική οργάνωση της έγκληματικότη-
τας μετατρέπεται: οί μεγάλες συμμορίες τών κακοποιών (ληστές 
σέ μικρές οπλισμένες ομάδες, λαθρέμποροι πού πυροβολούν τούς 
υπαλλήλους τού Τελωνείου, απολυμένοι στρατιώτες ή λιποτάχτες 
πού λυμαίνονται τήν ύπαιθρο) τείνουν νά διαλυθούν κυνηγημέ-
νες τώρα πιό άποτελεσματικά, αναγκασμένες νά συμπτύσσονται 
σέ μικρότερες ομάδες γιά νά περνούν άπαρατήρητες (αποτελού-
νται συχνότατα άπό ελάχιστους άντρες μονάχα), περιορίζονται 
σέ έπιχειρήσεις πιό συγκαλυμμένες, μέ ελάχιστη άνάγκη χρησιμο-
ποίησης δύναμης καί μέ έλάχιστο κίνδυνο μακελειού: « Ή φυσική 
έξόντωση ή ή θεσμική εξάρθρωση τών μεγάλων συμμοριών... 
άφήνει, ύστερα άπό τά 1755, τό πεδίο ελεύθερο στήν έγκληματι-
κότητα εναντίον της ιδιοκτησίας, ή όποια αποδείχνεται, άπό δώ 
καί μπρός, άτομικιστική ή χαρακτηρίζει μικροσκοπικές όμάδες 
άποτελούμενες άπό νυχτοκλέφτες καί πορτοφολάδες: ό αριθμός 
τους δεν ξεπερνά τά τέσσερα άτομα^.» Μιά ευρύτατη κίνηση με-
τατοπίζει τίς παράνομες σωματικές έπιθέσεις πρός τή λίγο πολύ 
άμεση υπεξαίρεση διαφόρων άγαθών καί τή «μαζική έγκληματι-
κότητα» πρός μιά «περιθωριακή έγκληματικότητα» πού, κατά με-
γάλο μέρος, χαρακτηρίζει έπαγγελματίες. Παρατηρείται, λοιπόν, 
κάποια προοδευτική ύφεση - «μιά μείωση της έντασης πού έπι-
κρατεί στίς άνθρώπινες σχέσεις... ενας αυστηρότερος έλεγχος 
τών βίαιων παρορμήσεων®» - καί οί παράνομες ενέργειες φαίνε-
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ται τώρα νά παραβλέπουν τό σώμα καί νά στρέφονται σέ άλλους 
στόχους. Άπάλυνση τών έγκλημάτων πού ερχεται πρίν άπό την 
άπάλυνση της νομοθεσίας. 'Ωστόσο, ή αλλαγή αυτή δέν είναι δυ-
νατόν νά διαχωριστεί άπό τίς διάφορες διαδικασίες πού τή θεμε-
λιώνουν καί πρώτ' άπ' όλα, - όπως τό σημειώνει ό Ρ. Chaunu, -
άπό τή μετατροπή τών οικονομικών πιέσεων, άπό μιά γενική 
άνοδο του έπιπέδου ζωής, από μιά σημαντική δημογραφική αΰ-
Ιηση, άπό τόν πολλαπλασιασμό τοϋ πλούτου καί τής ιδιοκτη-
σίας, καί άπό τήν «άνάγκη ασφάλειας πού συνεπάγεται ή από-
κτηση τοϋ πλούτου^». Επίσης, διαπιστώνεται, στή διάρκεια τοΰ 
δέκατου όγδοου αιώνα, κάποια σκλήρυνση τής δικαιοσύνης, τής 
όποιας τά κείμενα έντείνουν τήν αυστηρότητα τους σέ όρισμένα 
σημεία: στήν 'Αγγλία, στά 223 κεφαλικά εγκλήματα πού αναφέ-
ρονται στίς αρχές τοϋ δέκατου ένατου αιώνα, τά 156 είχαν άπα-
σχολήσει τή δικαιοσύνη στά έκατό τελευταία χρόνια'®. Στή Γαλ-
λία, ή νομοθεσία γιά τήν αλητεία είχε πολλές φορές τροποποιηθεί 
καί είχε γίνει πολύ αυστηρότερη άπό τόν δέκατο έβδομο αιώνα 
καί πέρα· μιά πιό μεθοδική καί πιό σχολαστική άσκηση τής δι-
καιοσύνης τείνει νά περιλάβει όλα τά μικρο-άδικήματα πού ώς 
τότε τά άφηνε εύκολα νά τής διαφύγουν: «Στόν δέκατο όγδοο 
αιώνα, ή δικαιοσύνη αρχίζει νά γίνεται πιό άργοκίνητη, πιό 
σκαιά καί πιό αυστηρή γιά τίς κλοπές, πού ή συχνότητά τους εχει 
σχετικά αύξηθεΐ* άναφορικά με τήν κλοπή, παίρνει άπό δώ κι 
εμπρός άστική ό-ψη ταξικής δικαιοσύνης"»· ή άνάπτυξη στή Γαλ-
λία γενικά, αλλά κυρίως στό Παρίσι, ένός αστυνομικού μηχανι-
σμού, πού παρεμπόδιζε τήν αύξηση τής έκδηλης καί οργανωμέ-
νης εγκληματικότητας, τήν προσανατολίζει σέ μορφές πιό συγκα-
λυμμένες. Καί στό σύνολο αυτό τών προφυλακτικών μέτρων, 
πρέπει νά προσθέσουμε τήν άρκετά διαδομένη πίστη σέ μιάν 
αδιάκοπη καί επικίνδυνη άνοδο τής εγκληματικότητας. 'Ενώ οί 
σύγχρονοι μας ιστορικοί διαπιστώνουν πώς οί μεγάλες συμμορίες 
κακοποιών τείνουν νά περιορίζονται, ό Le Trosne τίς βλέπει νά 
ένσκύπτουν σάν σύννεφα άπό ακρίδες σέ ολόκληρη τή γαλλική 
ύπαιθρο: «Μοιάζουν μέ άδηφάγα έντομα πού λυμαίνονται καθη-
μερινά τήν παραγωγή τών καλλιεργητών. Καί, γιά νά μιλήσουμε 
χωρίς μεταφορές, πρόκειται γιά εχθρικές στρατιές σκορπισμένες 
σέ όλη τήν έπικράτεια, πού ζούν σέ βάρος τών κατοίκων σάν νά 
βρίσκονται σέ κατακτημένη χώρα καί έπιβάλλουν τεράστιες βΝ 
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σφορές μέ τό πρόσχημα της ελεημοσύνης.» Στοιχίζουν στους 
φτωχούς χωρικούς περισσότερο άπ' δ,τι θά στοίχιζε ή βασιλική 
εισφορά: κατά ενα τρίτο τουλάχιστον, στίς περιοχές όπου ή φο-
ρολογία είναι ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η Ο ί περισσότεροι παρατηρητές 
υποστηρίζουν πώς ή έγκληματικότητα όλοένα αύξάνει· τό υπο-
στηρίζουν, βέβαια, έκεΐνοι πού άπαιτοϋν μεγαλύτερη αυστηρό-
τητα· τό υποστηρίζουν ακόμα κι εκείνοι πού πιστεύουν ότι μιά 
δικαιοσύνη όχι τόσο σκληρή θά ήταν πιό αποτελεσματική, λιγό-
τερο διατεθειμένη νά ύποχωρεί μονάχη της μπροστά στίς συνέ-
πειες της βίας της'^· τό υποστηρίζουν οί δικαστές πού διατείνο-
νται ότι οί πολυάριθμες δίκες υπερβαίνουν τίς δυνατότητες τους: 
« Ή έξαθλίωση των λαών καί τά έκλυτα ήθη πολλαπλασίασαν τά 
εγκλήματα καί τούς ένοχους'"^»· τό αποδείχνει, οπωσδήποτε, ή 
πραγματική λειτουργία τών δικαστηρίων. «Τά τελευταία χρόνια 
τού παλιού Καθεστώτος προαναγγέλλουν κιόλας τήν έπαναστα-
τική καί αυτοκρατορική έποχή. Στίς δίκες τών έτών 1782-1789, 
έντύπωση κάνει ή αύξηση τών κινδύνων. Αυστηρότητα άπέναντι 
στούς φτωχούς, συνδυασμένη άρνηση προσέλευσης μαρτύρων, 
άμοιβαία άνοδος της καχυποψίας, τού μίσους καί τού φόβου^^.» 

Στήν πραγματικότητα, ή μεταστροφή άπό μιάν αιματηρή 
έγκληματικότητα σέ μιαν έγκληματικότητα οικονομικής όιπάτης 
άποτελεϊ μέρος ενός περίπλοκου μηχανισμού, πού τά κυριότερά 
του στοιχεία είναι ή άνάπτυξη της παραγωγής, ή αύξηση τού 
πλούτου, μιά πιό εντατική νομική καί ήθική άξιολόγηση τών σχέ-
σεων ιδιοκτησίας, μέθοδες επιτήρησης πιό αύστηρές, πιό στενή 
παρακολούθηση τού πληθυσμού, περισσότερο προσαρμοσμένες 
τεχνικές άνίχνευσης, σύλληψης, πληροφόρησης: ή μετατόπιση 
τών παράνομων πράξεων αντιστοιχεί σέ πιό εκτεταμένες καί οξύ-
τερες κολαστικές μεθόδους. 

Πρόκειται, άραγε, γιά γενική μετατροπή τής συμπεριφοράς, 
γιά «άλλαγή πού ανήκει στό πεδίο τής νόησης καί τής ύποσυνεί-
δησης·''»; "Ισως. Πιό σίγουρα, όμως, καί πιό άμεσα, πρόκειται 
γιά μιά προσπάθεια νά έφαρμοστούν οί μηχανισμοί τής έξουσίας 
πού πλαισιώνουν τή ζωή τών ατόμων γιά μιά προσαρμογή καί 
μιά τελειοποίηση τών μηχανισμών ένός συστήματος πού άσχολεϊ-
ται μ' αύτά καί έπιτηρεί τήν καθημερινή τους συμπεριφορά, τήν 
ταυτότητά τους, τή δραστηριότητά τους, τίς φαινομενικά άσήμα-
ντες κινήσεις τους- γιά μιά διαφορετική πολιτική άπέναντι σ' αύ-
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τή τήν πολλαπλότητα σωμάτων καί δυνάμεων πού αποτελεί εναν 
πληθυσμό. Αυτό πού σκιαγραφείται τώρα, δέν είναι τόσο ενας 
καινούργιος σεβασμός γιά τήν άνθρώπινη πλευρά τοϋ κατάδικου 
- τά βασανιστήρια δέν έπαυσαν νά ισχύουν ακόμα καί γιά δευτε-
ρεύοντα έγκλήματα - , όσο ή τάση γιά μιά δικαιοσύνη πιό ευέλι-
κτη καί πιό έπιδέξια, γιά μιά πιό αυστηρή ποινική άστυνόμευση 
τοϋ κοινωνικού σώματος. Σύμφωνα μέ μιά κυκλική διαδικασία, 
παρεμποδίζεται ολοένα καί περισσότερο ή διάπραξη βίαιων 
έγκλημάτων, αυξάνει ή αδιαλλαξία άπέναντι στά οικονομικά 
αδικήματα, ό ελεγχος γίνεται αυστηρότερος, οι ποινικές παρεμ-
βάσεις περισσότερο προληπτικές καί πολυπληθέστερες. 

'Ωστόσο, αν συγκρίνουμε τή διαδικασία αυτή μέ τίς κριτικές 
τών μεταρρυθμιστών, παρατηρούμε μιάν άξιόλογη στρατηγική 
σύμπτωση. Αυτό πού κατακρίνεται στήν παραδοσιακή δικαιοσύ-
νη - πρίν καθοριστούν οί αρχές μιας καινούργιας ποινικολο-
γίας - είναι oL υπερβολικά αυστηρές τιμωρίες· άλλά ή υπερβολι-
κή αυτή αυστηρότητα είναι συνδεδεμένη μέ αντικανονικές πρά-
ξεις περισσότερο, παρά μέ τήν κατάχρηση της κολαστικής εξου-
σίας. Στίς 24 Μαρτίου τού 1790, ό Thouret έγκαινιάζει στή Συν-
τακτική Συνέλευση τή συζήτηση γιά τήν καινούργια οργάνωση 
της δικαστικής εξουσίας. Εξουσία πού, κατά τή γνώμη του, έχει 
«διαστραφεϊ» στή Γαλλία μέ τρεις τρόπους. Μέ εναν ιδιωτικό 
σφετερισμό: τό δικαστικό αξίωμα αγοράζεται· μεταβιβάζεται 
κληρονομικά· εχει άγοραστική άξία καί, κατά συνέπεια, ή δι-
καιοσύνη πού απονέμεται είναι πολυδάπανη. Μέ μιά σύγχυση 
άνάμεσα σε δυό είδη έξουσίας: της έξουσίας έκείνου πού απονέ-
μει τή δικαιοσύνη καί εκδίδει δικαστικές άποφάσεις έφαρμόζο-
ντας τόν νόμο, καί της έξουσίας έκείνου πού νομοθετεί. Τέλος, μέ 
τήν ύπαρξη μιας ολόκληρης σειράς άπό προνόμια πού καταντούν 
άμφίβολη τήν άσκηση της δικαιοσύνης: υπάρχουν δικαστήρια, 
διαδικασίες, διάδικοι, άκόμα καί άδικήματα «προνομιακά», πού 
δέν υποπίπτουν στό κοινό δίκαιο^'. Έχουμε έδώ μιά μονάχα άπό 
τίς αναρίθμητες επικρίσεις πού διατυπώθηκαν έδώ καί πάνω οιπό 
μισόν αίώνα, καί πού όλες τους καταγγέλλουν, στή «διαστροφή» 
αυτή, τήν άρχή μιας αντικανονικής δικαιοσύνης. Ή ποινική δι-
καιοσύνη είναι άντικανονική πρώτ' άπ' όλα εξαιτίας της πολλα-
πλότητας τών δικαστικών κλάδων, πού εργο τους είναι νά εξα-
σφαλίζουν τήν άπονομή της, χωρίς όμως καί νά αποτελούν μιά 
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συνεχόμενη καί μοναδική πυραμίδα^^. "Εστω κι άν παραμερίσου-
με τίς θρησκευτικές δικαιοδοσίες, πρέπει νά εχουμε ύπόψη μ«ς 
τίς ασυνέπειες, τίς περιπλοκές καί τίς συγκρούσεις ανάμεσα στις 
διάφορες κατηγορίες δικαιοσύνης: τή δικαιοσύνη των άρχόντων, 
πού ισχύει ακόμα γιά την καταστολή των ελαφρών αδικημάτων 
τή δικαιοσύνη τοϋ μονάρχη, πού παρουσιάζεται μέ διάφορες 
μορφές, καί μάλιστα μή-συντονισμένες (τά βασιλικά δικαστήρια 
βρίσκονται σέ συχνή σύγκρουση μέ τά διοικητικά δικαστήρια, 
καί προπάντων μέ τά διοικητικά έφετεία πού δημιουργήθηκαν 
πρόσφατα σάν ενδιάμεσες δικαιοδοσίες)· τή δικαιοσύνη πού, 
«νόμω καί πράγματι», έξασφαλίζεται άπό ανώτερες διοικητικές 
δικαιοδοσίες (όπως, λογουχάρη, οί βασιλικοί επόπτες), ή αστυ-
νομικές δικαιοδοσίες (όπως οι έπίτροποι καί οι άστυνομικοί 
διευθυντές). Σ' αυτές θά πρέπει νά προσθέσουμε τό δικαίωμα 
τοϋ βασιλιά ή των εκπροσώπων του νά παίρνουν άποφάσεις γιά 
φυλάκιση ή γιά εξορία, χωρίς καμιά κανονική διαδικασία. Οί 
πολλαπλές αυτές αρμοδιότητες, εξαιτίας της ϊδιας τους της πλη-
θωρικότητας, άλληλοεξουδετερώνονται καί είναι ανίκανες νά 
καλύψουν τό κοινωνικό σώμα στό σύνολο του. Τό άλληλομπέρδε-
μά τους καθιστά τήν ποινική δικαιοσύνη ελλιπή μέχρι παραδοξό-
τητας. Ελλιπή, εξαιτίας τών διαφορών στά έθιμα καί στίς δικο-
νομίες, παρ' όλον τόν γενικό χαρακτήρα τοϋ Διατάγματος τοϋ 
1670· ελλιπή, εξαιτίας τών έσωτερικών συγκρούσεων ανάμεσα 
στίς πολλαπλές άρμοδιότητες· έλλιπή, άφοϋ κάθε δικαιοδοσία εί-
ναι αναγκασμένη νά κρίνει ιδιαίτερα συμφέροντα - πολιτικά ή 
οικονομικά· έλλιπή, τέλος, εξαιτίας τών διαφόρων έπεμβάσεων 
της βασιλικής εξουσίας πού μπορεί νά παρεμποδίσει, μέ τήν απο-
νομή χάριτος, μέ τή μετατροπή της ποινής, μέ τήν κλήση στό βα-
σιλικό συμβούλιο ή μέ τίς άμεσες πιέσεις στους δικαστές, τήν κα-
νονική καί αυστηρή πορεία της δικαιοσύνης. 

Στήν κριτική τους, οί μεταρρυθμιστές αναφέρονται μάλλον 
στήν κακή ρύθμιση της έξουσίας, παρά στήν αδυναμία της ή στή 
σκληρότητά της. 'Υπερβολική εξουσία στίς κατώτερες δικαιοδο-
σίες πού μπορούν, εξαιτίας της αμάθειας καί της έξαθλίωσης τών 
καταδίκων, νά περιφρονήσουν τίς εκκλήσεις γιά δικαιοσύνη καί 
νά έκτελέσουν, χωρίς έλεγχο, αυθαίρετες αποφάσεις- υπερβολική 
εξουσία της εισαγγελικής αρχής, πού εχει απεριόριστες δυνατό-
τητες δίωξης, ένώ ό κατηγορούμενος είναι όλότελα αφοπλισμένος 
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άπέναντί της - πράγμα πού όδηγεϊ τούς δικαστές, άλλοτε σέ 
ύπερβολική αυστηρότητα καί άλλοτε, από αντίδραση, σέ υπερβο-
λική έπιείκεια· υπερβολική εξουσία στούς δικαστές πού αρκού-
νται πολλές φορές σέ μηδαμινές αποδείξεις, φτάνει νά είναι «νό-
μιμες», καί πού διαθέτουν μεγάλη εύχέρεια στήν έκλογή της ποι-
νής· υπερβολική έξουσία στούς «βασιλικούς εκπροσώπους», όχι 
μονάχα απέναντι στούς κατηγορουμένους αλλά καί απέναντι στά 
άλλα δικαστικά όργανα· υπερβολική, τέλος, έξουσία άσκούμενη 
από τόν βασιλιά, άφοϋ μπορεί νά διακόψει τή δικαστική διαδι-
κασία, νά μετατρέψει τίς άποφάσεις τού δικαστηρίου, νά αφαι-
ρέσει άπό τή δικαιοδοσία των δικαστών τήν υπόθεση, νά τούς 
καθαιρέσει ή νά τούς εξορίσει, νά τούς αντικαταστήσει μέ δικα-
στές διορισμένους άπό βασιλική επιτροπή. Ή παράλυση τής δι-
καιοσύνης οφείλεται πολύ λιγότερο στήν έξασθένησή της άπ' δτι 
στήν κακώς ρυθμισμένη κατανομή τής έξουσίας, στή συγκέντρω-
σή της σε ορισμένα σημεία, και στίς συγκρούσεις καί στίς άσυνέ-
πεις πού προκύπτουν άπ' όλα αυτά. 

'Ωστόσο, αυτή ή δυσλειτουργία τής έξουσίας άνάγει σέ υπερ-
τροφία τοϋ Κέντρου: σ' αυτό πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέ-
σουμε μοναρχική «υπερεξουσία», πού ταυτίζει τό δικαίωμα κο-
λασμού μέ τήν προσωπική έξουσία τού μονάρχη. Θεωρητική ταύ-
τιση πού αναγνωρίζει τόν βασιλιά σάν fons justitiae· άλλά πού οι 
πρακτικές της συνέπειες μπορούν νά αποκρυπτογραφηθούν ακό-
μα καί σέ ο,τι φαίνεται νά τού αντιτάσσεται καί νά περιορίζει 
τήν άπολυταρχία του. Κι αυτό, επειδή ό βασιλιάς, γιά οικονομι-
κούς λόγους, ιδιοποιείται τό δικαίωμα νά εμπορεύεται δικαστι-
κές θέσεις πού άλλωστε τοϋ «ανήκουν», καί έτσι εχει άπέναντί 
του δικαστές, ιδιοκτήτες τών αξιωμάτων τους, όχι μονάχα άνά-
γωγους, άλλά καί απαίδευτους, συμφεροντολόγους, έτοιμους γιά 
κάθε συναλλαγή. Επειδή δέν παύει νά δημιουργεί καινούργια 
άξιώματα, πολλαπλασιάζονται οί συγκρούσεις της έξουσιας καί 
τών άρμοδιοτήτων. Επειδή άσκεϊ αυστηρότατο έλεγχο πάνω 
στούς «ανθρώπους του» ενώ τούς έκχωρεί τό δικαίωμα σχεδόν 
αύτοπροαίρετης έξουσίας, εντείνονται οί συγκρούσεις στό δικα-
στικό σώμα. Επειδή ώθεΐ τή δικαιοσύνη σέ ανταγωνισμό, μέ πά-
ρα πολλές βεβιασμένες διαδικασίες (δικαιοδοσίες σέ κατώτερους 
δικαστικούς καί σέ αστυνομικούς) ή μέ διοικητικά μέτρα, παρα-
λύει ή κανονική δικαιοσύνη, πού καταντά πολλές φορές έπιεικής 
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καί άβέβαιη, ή άλλες φορές άπερίσκεπτη καί αύστηρότατη^'. 
Δέν επικρίνονται τόσο, ή μονάχα τά προνόμια της δικαιοσύ-

νης, ό αυθαίρετος χαρακτήρας της, ή πατροπαράδοτη έπαρση 
της, τά ανεξέλεγκτα δικαιώματά της, δσο τό κράμα των αδυνα-
μιών της καί των άκροτήτων της, των ύπερβολών της καί των ελ-
λείψεων της, καί πάνω άπ' όλα ή ϊδια ή αρχή αύτοΰ τοΰ κράμα-
τος - ή μοναρχική υπερεξουσία. Πραγματικός στόχος της με-
ταρρύθμισης - κι αυτό άπό τότε πού άρχισε νά διατυπώνεται σέ 
γενικές γραμμές - δέν είναι τόσο νά θεμελιώσει ενα καινούργιο 
κολαστικό δίκαιο βασισμένο σέ πιό δίκαιες αρχές, όσο νά 
εδραιώσει μιά καινούργια «οικονομία» τοΰ κολαστικοΰ δικαίου, 
νά έξασφαλίσει μιά καλύτερη κατανομή του, νά τό καταστήσει 
όχι τόσο συγκεντρωμένο σέ όρισμένα προνομιακά σημεία, ούτε 
τόσο διαμοιρασμένο ανάμεσα σέ αντικρουόμενες δικαιοδοσίες, 
άλλά νά τό διαμοιράσει σέ ομοιογενή κυκλώματα ικανά νά δρουν 
παντού καί συνεχώς καί ώς τά βαθύτατα άκόμα στρώματα τοΰ 
κοινωνικού σώματος^". Ή μεταρρύθμιση τοΰ ποινικού δικαίου 
πρέπει νά έρμηνευθεί σάν μιά στρατηγική γιά τήν αναδιάρθρωση 
τής κολαστικής εξουσίας, σύμφωνα μέ μέθοδες πού τήν καθι-
στούν πιό ομαλή, πιό δραστική, πιό σταθερή καί πιό άποτελε-
σματική! πού εντείνουν, μέ λίγα λόγια, τά άποτελέσματά της 
μειώνοντας τό οικονομικό της κόστος (άποοτυνδέοντάς την, δηλα-
δή, άπό τό σύστημα τής ιδιοκτησίας, της άγοράς καί τής πώλη-
σης, τής έμπορίας των αξιωμάτων, ακόμα καί των άποφάσεων), 
καθώς καί τό πολιτικό της κόστος (άποσυνδέοντάς την άπό τό 
αυθαίρετο τής μοναρχικής εξουσίας). Ή καινούργια νομική θεω-
ρία τής ποινής υποδηλώνει, στήν πραγματικότητα, μιά νέα «οι-
κονομική πολιτική» τής κολαστικής εξουσίας. Καταλαβαίνουμε, 
λοιπόν, τώρα γιατί ή «μεταρρύθμιση» αυτή δέν είχε ενα συγκε-
κριμένο σημείο προέλευσης. Δέν είναι οί πιό φωτισμένοι δικαστι-
κοί , ούτε οί φιλόσοφοι, εχθροί τής τυραννίας καί φίλοι τής άν-
θρωπότητας, ούτε κάν οί κοινωνικές όμάδες οί άντιτασσόμενες 
στό κοινοβουλευτικό σώμα, πού βρίσκονται στήν άπαρχή τής με-
ταρρύθμισης. Ή , μάλλον, δέν είναι μονάχα αύτοί· στό ίδιο όλικό 
σχέδιο μιας νέας κατανομής τής κολαστικής εξουσίας καί μιας 
νέας διανομής των αποτελεσμάτων της, διασταρώνονται πολλά 
καί διαφορετικά συμφέροντα. Ή μεταρρύθμιση δέν διαμορφώ-
θηκε εξω άπό τόν δικαστικό μηχανισμό καί εναντίον όλων των 
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άντιπροσώπων του· διαμορφώθηκε, στην ουσία, από τά μέσα, 
άπό &να μεγάλο άριθμό δικαστικών, ξεκινώντας άπό στόχους 
πού τους ήταν κοινοί, καθώς καί όιπό συγκρουόμενες εξουσίες 
πού τούς έφερναν άντιμέτωπους μεταξύ τους. Οί μεταρρυθμιστές 
δεν ήταν, βέβαια, ή πλειο\|)ηφία στό δικαστικό σώμα· ήταν όμως 
νομομαθείς πού χάραξαν τίς γενικές άρχές τής μεταρρύθμισης: 
μιά δικαστική εξουσία πού νά μην εξαρτιέται άπό την άμεση 
άσκηση τής δεσποτικής εξουσίας τοϋ άρχοντα· πού νά μήν εχει 
τήν άξίωση νά νομοθετεί· πού νά διαχωρίζεται άπό τίς σχέσεις 
ιδιοκτησίας· καί πού, μή έχοντας άλλο ρόλο παρά νά δικάζει, νά 
άσκεϊ τό λειτούργημά της μέ πληρότητα. Μέ λίγα λόγια, μιά δι-
καστική έξουσία πού νά μήν έξαρτιέται άπό τά πολλαπλά, άσυ-
νεπή, καί συχνά άντιφατικά προνόμια τής κυρίαρχης εξουσίας, 
άλλά άπό μιά δημόσια έξουσία πού νά κατανέμεται σταθερά. Ή 
γενική αυτή άρχή προσδιορίζει μιά συνολική στρατηγική πού 
στάθηκε ή άφετηρία πολλών καί διαφορετικών άγώνων. 'Αγώ-
νων φιλοσόφων, όπως ό Voltaire, καί πολιτικών συγγραφέων 
όπως ό Brissot ή ό Marat· άλλά καί άγώνων δικαστικών λειτουρ-
γών πού τά συμφέροντά τους ήταν, πάντως, πολύ διαφορετικά: 
όπως ό Le Trosne, σύμβουλος τοΰ 'Ανώτατου Δικαστηρίου τής 
'Ορλεάνης, καί ό Lacretelle, εισαγγελέας τοϋ 'Εφετείου· ό Tar-
get, πού, όπως καί τά βασιλικά δικαστήρια, άντιτίθεται στή με-
ταρρύθμιση τοΰ Maupéou· άλλά ακόμα καί ό J. Ν. Moreau πού 
υποστηρίζει τή βασιλική έξουσία ένάντια στούς δικαστικούς· οί 
Serven καί Dupaty, δικαστικοί καί οί. δύο, άλλά σέ σύγκρουση μέ 
τούς συναδέλφους τους, κ.τ.λ. 

Σέ όλη τή διάρκεια τοΰ δέκατου όγδοου αιώνα, μέσα καί εξω 
άπό τόν δικαστικό μηχανισμό, στήν καθημερινή ποινική πρακτι-
κή, όπως καί στήν κριτική τών θεσμών, διαμορφώνεται μιά νέα 
στρατηγική γιά τήν άσκηση τοΰ δικαιώματος κολασμού. Καί ή 
«μεταρρύθμιση» καθεαυτή, όπως διατυπώνεται στίς θεωρίες τοϋ 
δικαίου ή όπως σκιαγραφείται στά υποβαλλόμενα νέα σχέδια, εί-
ναι ή πολιτική ή φιλοσοφική συνέχιση τής στρατηγικής αυτής, μέ 
τούς πρωταρχικούς της σκοπούς: νά καταστήσει τόν κολασμό καί 
τήν καταστολή τών παράνομων πράξεων ενα κανονικό λειτούρ-
γημα, επεκτατικό τών δικαιωμάτων τής κοινωνίας· όχι έλαφρότε-
ρη ποινή, άλλά όρθότερη ποινή· ποινή μέ μειωμένη, ίσως, αύστη' 
ρότητα, άλλά μέ περισσότερη καθολικότητα καί άναγκαιότητα· 
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βαθύτερη εισχώρηση της κολαστικής έξουσίας στό κοινωνικό σώ-
μα. 

Οί συγκυρίες όπου γεννήθηκε ή μεταρρύθμιση δεν είναι, λοι-
πόν, τό αποτέλεσμα μιας καινούργιας εύαισθησίας, άλλά μιας 
διαφορετικής πολιτικής απέναντι στίς παρανομίες. 

Εντελώς σχηματικά, θά μπορούσαμε νά πούμε πώς στό προε-
παναστατικό καθεστώς τά διάφορα κοινωνικά στρώματα είχαν 
τό καθένα τους ενα όρισμένο περιθώριο ανεκτής παρανομίας: ή 
μή-έφαρμογή των κανόνων, ή μή-τήρηση των άναρίθμητων δια-
ταγμάτων καί νόμων ήταν όρος απαραίτητος γιά τήν κανονική 
πολιτική καί οικονομική λειτουργία τής κοινωνίας. "Ισως αυτό 
νά μήν άποτελοϋσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοΰ προεπαναστα-
τικού καθεστώτος; 'Αναμφισβήτητα. "Ομως, τήν έποχή εκείνη, ή 
τέτοια παρανομία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη καί τόσο αναγκαία 
γιά τή ζωή κάθε κοινωνικής τάξης, ώστε κατά κάποιον τρόπο εί-
χε μιά δική της λογική καί μιά δική της οικονομία. "Αλλοτε απο-
κτά μορφή άπόλυτα θεσμική - πού αποτελεί όχι τόσο παρανομία, 
άλλά κανονική απαλλαγή από τήν ύποταγή στούς νόμους: πρό-
κειται γιά τά προνόμια πού άπονέμονται σέ άτομα καί σέ κοινό-
τητες. "Αλλοτε παίρνει τή μορφή μαζικής καί γενικής μή-τήρησης 
τών κανόνων - καί τότε, γιά δεκάδες χρόνια, καί πολλές φορές 
γιά αιώνες ολόκληρους, μπορούν νά δημοσιεύονται διατάγματα 
καί αδιάκοπα νά άνανεώνονται χωρίς ποτέ νά έφαρμόζονται. 
"Αλλοτε οί νόμοι περιέρχονται σέ σταδιακή άχρηστία, πού πολ-
λές φορές ακολουθείται από μιά ξαφνική άναζωογόνηση. "Αλλο-
τε, τέλος, ή παρανομία οφείλεται στή σιωπηρή συγκατάθεση τής 
έξουσίας, στήν άμέλειά της, ή, άπλούστατα, στήν άδυναμία νά 
επιβληθούν αποτελεσματικά οι νόμοι καί νά τιμωρηθούν οί πα-
ραβάτες. Καταρχήν, τά πιό έξαθλιωμένα στρώματα τού πληθυ-
σμού δέν έχουν κανένα προνόμιο: άλλά διαθέτουν - στά πλαίσια 
τών νόμων καί τών έθίμων πού τούς έπιβάλλονται - κάποιο χώρο 
άνεκτικότητας, πού τόν είχαν κατακτήσει μέ τή βία ή μέ τήν επι-
μονή· καί ό χώρος αυτός ήταν τόσο άπαραίτητος γιά τήν έπιβίω-
σή τους, ώστε συχνά δέν δίσταζαν νά έξεγερθούν γιά νά τόν 
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προασπίσουν οί προσπάθειες πού γίνονταν κατά καιρούς γιά νά 
περιοριστεί ό χώρος αυτός - μέ τήν άξιοποίηση παλιών κανόνων 
ή μέ τήν παρόξυνση των μέσων καταστολής - προκαλούσαν πά-
ντα λαϊκές έξεγέρσεις, ακριβώς δπως συγκλόνιζε τούς ευγενείς, 
τόν κλήρο καί τήν αστική τάξη κάθε απόπειρα νά μειωθούν τά 
προνόμιά τους. 

"Ομως, ή άναγκαία αυτή παρανομία - καί κάθε κοινωνικό 
στρώμα έμπεριεΐχε εξειδικευμένες μορφές της - είχε σάν αποτέλε-
σμα μιά σειρά άπό παράδοξα. Στά κατώτερα κοινωνικά στρώμα-
τα εφτανε ώς τήν εγκληματικότητα, από τήν όποία της ήταν πολύ 
δύσκολο νά διαχωριστεί νομικά άν όχι ήθικά: από τή φορολογική 
παρανομία ώς τή δασμολογική παρανομία, τό λαθρεμπόριο, τή 
λεηλασία, τόν ένοπλο αγώνα εναντίον των υπαλλήλων του Δημό-
σιου Ταμείου καί αργότερα εναντίον των στρατιωτών, καί, τέλος, 
ώς τήν πραγματική εξέγερση, υπήρχε μιά άλληλουχία, όπου ήταν 
δύσκολο νά ξεχωρίσει κανείς τά όρια· υπήρχε άκόμα καί ή αλη-
τεία (πού καί γι' αυτήν τά διατάγματα προέβλεπαν αυστηρές 
ποινές, αν καί ποτέ σχεδόν δέν εφαρμόστηκαν), μέ όλα όσα συ-
μπεριλαμβάνει: αρπαγές, διακεκριμένες κλοπές, ακόμα καί δολο-
φονίες, στήν όποία κατέφευγαν οί άνεργοι, οί εργάτες πού, χωρίς 
άδεια, είχαν έγκαταλείψει τά άφεντικά τους, οί ύπηρέτες πού εί-
χαν κάποιο λόγο γιά νά φύγουν άπό τά σπίτια όπου εργάζονταν, 
οι καταπιεσμένοι μαθητευόμενοι, οί λιποτάκτες καί όλοι έκεΐνοι 
πού ήθελαν νά αποφύγουν τήν άναγκαστική κατάταξη στό στρα-
τό. Κι ετσι, ή εγκληματικότητα θεμελιωνόταν πάνω σέ μιάν ευρύ-
τερη παρανομία, στήν όποία τά λαϊκά στρώματα άγκιστρώνονταν 
ώς μέσον γιά τήν επιβίωση τους· καί αντίστροφα, ή παρανομία 
Λυτή ήταν Ινας παράγοντας άδιάκοπης αύξησης της έγκληματι-
κότητας. Ά π ό αυτό προκύπτει κάτι τό διφορούμενο στή λαϊκή 
συμπεριφορά: άπό τή μιά μεριά, ό έγκληματίας - καί μάλιστα 
όταν πρόκειται γιά ενα λαθρέμπορο ή γιά ενα χωρικό πού τό 
'σκάσε άπό τό υπερβολικό ξεζούμισμα ένός άφέντη - αποκτούσε 
τήν αυθόρμητη εύνοια τού λαού: ό λαός ξανάβρισκε, στίς βίαιες 
πράξεις του, τήν παράδοση των περασμένων αγώνων άπό τήν 
ά ^ η , δμως, μεριά, έκεϊνος πού, προστατευόμενος άπό μιά παρα-
νομία άποδεκτή άπό τόν πληθυσμό, διέπραττε έγκλήματα σέ βά-
ρος του (όπως, λογουχάρη, ό άλήτης-έπαίτης πού κλέβει καί δο-
λοφονεί), γινόταν εύκολα άντικείμενο ιδιαίτερου μίσους, γιατί 
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είχε στρέψει ένάντια στους πιό εξαθλιωμένους μιά παρανομία 
πού αποτελούσε μέρος της ίδιας τους της ύπόστασης. Έτσι, άλ-
λοτε ή έξύμνηση καί άλλοτε ή μομφή περιέβαλλαν τό έγκλημα· ή 
άποτελεσματική βοήθεια καί ό φόβος εναλλάσσονταν σέ σχέση μέ 
τόν κινητό αυτόν πληθυσμό, πού ό λαός τόν ενιωθε τόσο κοντά 
του, μ' όλο πού ήξερε πολύ καλά πώς εκεί συνήθως γεννιόταν τό 
έγκλημα. Ή λαϊκή παρανομία περιέβαλλε εναν ολόκληρο πυρήνα 
εγκληματικότητας πού ήταν ταυτόχρονα καί ή άκρότατη μορφή 
της καί ό εσωτερικός κίνδυνός της. 

'Ωστόσο, άνάμεσα στήν παρανομία αυτή των λαϊκών στρωμά-
των κι εκείνη τών άλλων κοινωνικών τάξεων δεν υπήρχε οΰτε 
άπόλυτη σύγκλιση, ούτε καί θεμελιακή αντίθεση. Σέ γενικές 
γραμμές, οι διάφορες παράνομες πράξεις πού χαρακτήριζαν τήν 
κάθε ομάδα είχαν μεταξύ τους σχέσεις πού υποδήλωναν, ταυτό-
χρονα, συναγωνισμό, άνταγωνισμό, συγκρούσεις συμφερόντων, 
καθώς καί αμοιβαία υποστήριξη καί συνενοχή: ή άρνηση τών χω-
ρικών νά πληρώνουν όρισμένες κρατικές ή εκκλησιαστικές οφει-
λές, δέν προκαλούσε άναγκαστικά τή δυσαρέσκεια τών γαιοκτη-
μόνων ή μή-τήρηση τών κανόνων τών εργαστηρίων από τούς τε-
χνίτες ενθαρρυνόταν συχνότατα άπό τούς νέους έπιχειρηματίες· 
τό λαθρεμπόριο - όπως αποδείχνεται άπό τήν ιστορία του περί-
φημου Mandrin πού τόν υποδέχεται όλόκληρος ό πληθυσμός, πού 
φιλοξενείται στούς πύργους τών μεγιστάνων καί προστατεύεται 
άπό όρισμένους αξιωματούχους - υποστηρίζεται άνοιχτά άπό 
όλους. Σάν ακρότατο παράδειγμα αυτής της συναίνεσης, βλέπου-
με στόν δέκατο έβδομο αιώνα διάφορα κοινωνικά στρώματα, πο-
λύ απομακρυσμένα τό ενα από τό άλλο, πού άρνιοϋνται νά πλη-
ρώσουν τούς πολυάριθμους φόρους, νά συνασπίζονται μέ τά λαϊ-
κά στρώματα στίς βίαιες εξεγέρσεις τους. Κοντολογίς, ή άλληλο-
σύνδεση άνάμεσα στίς διάφορες παραβάσεις του νόμου άποτε-
λούσε μέρος της πολιτικής καί οικονομικής ζωής της κοινωνίας. 
Κι άκόμα κάτι: όρισμένες μετατροπές (ή αχρηστία, λογουχάρη, 
τών νόμων του Colbert, ή μή-τήρηση τών τελωνειακών άπαγορεύ-
σεων στό έσωτερικό τοϋ βασιλείου, ή έξάρθρωση τών σωματείων) 
πραγματοποιούνται στό καθημερινά διευρυνόμενο άπό τή λαϊκή 
παρανομία ρήγμα" ώστόσο, ή άστική τάξη είχε άνάγκη άπό αύτές 
τίς μετατροπές: χάρη σ' αύτές έδραιώνεται ενα μέρος της οικονο-
μικής της ανάπτυξης. Ή άνεκτικότητα γίνεται τώρα ένθάρρυνση. 
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"Ομως, ΰστερα από τά 1750, ή διαδικασία αύτη άντιστρέφεται. 
Πρώτα, μέ τή γενική αύξηση τοϋ πλούτου, άλλά καί μέ τήν τερά-
στια δημογραφική έκρηξη, κύριος στόχος της λαϊκής παρανομίας 
δέν είναι πιά τά δικαιώματα, άλλά τά περιουσιακά στοιχεία: οΐ 
μικροκλοπές, οΐ ληστείες τείνουν νά άντικαταστήσουν τό λαθρε-
μπόριο καί τόν ένοπλο άγώνα ενάντια στούς εισπράκτορες των 
φόρων. Καί ετσι, οί χωρικοί, οί αγρότες, οί τεχνίτες είναι συχνό-
τατα τά πραγματικά θύματα. Ό Le Trosne υπερβάλλει ίσως τήν 
πραγματική κατάσταση όταν περιγράφει τούς χωρικούς νά δεινο-
παθούν περισσότερο οιπό τίς άρπαγες τών άλητών, παρά από 
όσο, προηγουμένως, άπό τίς άξιώσεις τών φεουδαρχών: οί λωπο-
δύτες, κατά τόν συγγραφέα αυτόν, ένσκύπτουν σήμερα πάνω 
τους σάν αδηφάγα έντομα, καταβροχθίζοντας τή συγκομιδή καί 
καταστρέφοντας τούς σιτοβολώνες^'. Μπορούμε νά πούμε πώς 
στόν δέκατο όγδοο αιώνα έκδηλώνεται σταδιακά μιά κρίση τής 
λαϊκής παρανομίας· καί οΰτε τά κινήματα τών άρχών τής 'Επα-
νάστασης (γύρω άπό τήν απόρριψη τών δικαιωμάτων τών ευγε-
νών), ούτε καί τά κατοπινά, όπου συνδυάζεται ό αγώνας ένάντια 
στά δικαιώματα τών γαιοκτημόνων μέ τήν πολιτική καί θρησκευ-
τική διαμαρτυρία, καθώς καί μέ τήν άρνηση τής στρατολογίας, 
δέν κατορθώνουν νά τήν επαναφέρουν μέ τήν παλιά της ανεκτική 
μορφή. Κι αν ακόμα ενα μεγάλο μέρος τής άστικής τάξης δέχε-
ται, χωρίς πολλές δυσκολίες, τήν παράνομη αποφυγή τής πληρω-
μής φόρων, αντιδρά βίαια όταν πρόκειται γιά κάτι πού, κατ' αυ-
τήν, παραβλάπτει τά δικά της δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τίποτα 
δέν είναι τόσο χαρακτηριστικό πάνω σ' αυτό, όσο τό πρόβλημα 
τής εγκληματικότητας τών χωρικών στά τέλη τού δέκατου όγδοου 
αιώνα, καί προπάντων άπό τήν Επανάσταση καί μετά^^. Τό πέ-
ρασμα στήν έντατική καλλιέργεια άσκεϊ πάνω στή δουλεία, στην 
άνεκτικότητα, στίς οιποδεκτές μικρο-παρανομίες, εναν κατανα-
γκασμό ολοένα καί πιό πιεστικό. Έπ ί πλέον, ή γαιοκτησία έχει 
γίνει άπόλυτη ιδιοκτησία, καθώς γίνεται, έν μέρει, κτήμα τής 
άστικής τάξης καί άπαλλάσσεται άπό τά φεουδαρχικά βάρη: 
όλες οί παραχωρήσεις πού οί χωρικοί είχαν άποκτήσει ή διατη-
ρήσει (άπαλλαγή άπό ορισμένες παλιές υποχρεώσεις, μονιμο-
ποίηση άθέμιτων πράξεων: δικαίωμα κοινής νομής, συλλογή ξε-
ρών κλαριών κ.τ.λ.), καταργούνται τώρα άπό τούς νέους ιδιοκτή-
τες πού τίς θεωρούν απλούστατα παραβάσεις (προκαλώντας μέ 
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τόν τρόπο αυτόν στόν πληθυσμό μιά σειρά άπό άλυσιδωτές άντι-
δράσεις, όλο καί πιό εκνομες, ή, θά λέγαμε, όλοένα καί πιό 
έγκληματικές: διαρρήξεις περιφράξεων, κλοπές ή σφαγές ζώων, 
έμπρησμοί, βιαιότητες, δολοφονίες^^). Ή παράνομη αποφυγή 
των φόρων πού έξασφάλιζε, συνήθως, τήν έπιβίωση των πιό έξα-
θλιωμένων, τείνει τώρα, μέ τους καινούργιους νόμους πού διέ-
πουν τήν ιδιοκτησία, νά γίνει μιά παρανομία σέ βάρος των πε-
ριουσιακών στοιχείων. Πρέπει κατά συνέπεια νά τιμωρείται. 

Καί αν ή καταστρατήγηση αύτή τών νόμων γίνεται δύσκολα 
ανεκτή άπό τήν αστική τάξη προκειμένου γιά τήν ιδιοκτησία της 
γης, θεωρείται ασυγχώρητη όταν πρόκειται γιά τήν έμπορική ή 
τη βιομηχανική ιδιοκτησία: ή άνάπτυξη τών λιμανιών, ή δη-
μιουργία μεγάλων άποθηκών όπου συσσωρεύονται τά έμπ;ορεύ-
ματα, ή οργάνωση τεράστιων εργαστηρίων (όπου στοιβάζονται 
μεγάλες ποσότητες άπό πρώτες ϋλες, εργαλεία, διάφορα κατα-
σκευασμένα άντικείμενα, πού ανήκουν όλα στόν έπιχειρηματία 
καί πού δύσκολο είναι νά έπιτηροϋνται μέ σιγουριά) άπαιτούν κι 
αυτά τήν αυστηρή καταστολή της παρανομίας. Ό τρόπος έπέν-
δυσης του πλούτου, σύμφωνα μέ ποσοτικές κλίμακες όλότελα 
νέες, σέ έμπορεύματα καί μηχανήματα, προϋποθέτει τή συστημα-
τική ένοπλη και αδιάλλακτη σκληρότητα ενάντια στήν παρανο-
μία. Τό φαινόμενο αυτό γίνεται πολύ πιό αισθητό εκεί όπου ή οι-
κονομική άνάπτυξη είναι περισσότερο εντατική. Γιά τήν έπείγου-
σα ανάγκη νά κατασταλοϋν οί άναρίθμητες παράνομες πράξεις, 
ό Colquhoun μας δίνει, μόνο γιά τό Λονδίνο, τίς άκόλουθες στα-
τιστικές άποδείξεις: σύμφωνα μέ έκτιμήσεις πού προέρχονται 
άπό επιχειρηματίες καί ασφαλιστικές εταιρίες, ή κλοπή προϊό-
ντων εισαχθέντων άπό τήν 'Αμερική καί εναποθηκευμένων στίς 
όχθες τοΰ Τάμεση, εφτανε, κατά μέσον όρο, τίς 250.000 λίρες τό 
χρόνο· συνολικά γίνονταν υπεξαιρέσεις προϊόντων άξιας περί-
που 500.000 λιρών τό χρόνο, μόνο στό λιμάνι του Λονδίνου (κι 
αυτό, χωρίς νά υπολογίσουμε τούς ναυστάθμους)· σ' αύτά πρέπει 
ακόμα νά προσθέσουμε τό ποσό τών 700.000 λιρών γιά τήν ϊδια 
τήν πόλη τοϋ Λονδίνου. Καί στή μόνιμη αύτή λεηλασία κυριαρ-
χούν, κατά τόν Colquhoun, τρία φαινόμενα: ή συνενοχή καί συ-
χνότατα ή δραστήρια συμμετοχή τών υπαλλήλων, τών έπιτηρη-
τών, τών επικεφαλής τών συνεργείων καί τών έργατών: «κάθε 
φορά πού πολλοί εργάτες μαζεύονται στό ίδιο μέρος, θά βρεθούν 
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άναγκαστικά ανάμεσα τους πολλά άχρεία υποκείμενα»· ή ύπαρξη 
μιας όλόκληρης παράνομης εμπορικής οργάνωσης πού αρχίζει 
στά εργαστήρια ή στίς λιμενικές άποθήκες, πού ϋστερα περνά 
από τούς κλεπταποδόχους - χοντροκλεπταποδόχους ειδικευμέ-
νους σέ όρισμένους τύπους έμπορευμάτων, καί μικροκλεπταπο-
δόχους, πού έκθέτουν μονάχα «ενα άθλιο συνονθύλευμα άπό πα-
λιοσίδερα, ράκη, παλιόρουχα», ένώ στό βάθος τής αποθήκης 
κρύβουν «ναυτικά πολεμοφόδια μεγάλης άξιας, σφήνες καί χάλ-
κινα καρφιά, κομμάτια άπό χυτοσίδηρο καί πολύτιμα μέταλλα, 
προερχόμενα από τίς Δυτικές 'Ινδίες, έπιπλα καί ρουχισμό αγο-
ρασμένα άπό τεχνίτες κάθε είδους» - , κατόπιν άπό τούς μεταπω-
λητές καί τούς πραματευτάδες, πού διαθέτουν μακριά στήν ύπαι-
θρο τά προϊόντα άπό τίς κλοπές αύτές '̂*· τέλος, ή κατασκευή κί-
βδηλων νομισμάτων (φαίνεται πώς υπήρχαν, σκόρπια σέ όλόκλη-
ρη τήν 'Αγγλία, σαράντα ως πενήντα εργοστάσια κίβδηλων νομι-
σμάτων πού έργάζονταν άδιάκοπα). Ωστόσο, εκείνο πού διευ-
κολύνει τήν τεράστια αυτή επιχείρηση σέ βάρος του δημοσίου καί 
τόν άνταγωνισμό, είναι ενα σύνολο άπό άνεκτικές στάσεις: οί 
μέν, ισοδυναμούν μ' ενα είδος κεκτημένων δικαιωμάτων (δικαίω-
μα, λογουχάρη, νά περισυλλέγουν άπό τά πλοία κομμάτια σίδερο 
ή σκοινιά, ή νά μεταπωλούν τή χυμένη ζάχαρη)· οί άλλες είναι 
του τύπου ηθικής άποδοχής: ή άναλογία πού υπάρχει, κατά τή 
γνώμη τών κακοποιών, άνάμεσα σ' αυτού τού είδους τή ληστεία 
καί στό λαθρεμπόριο, «τούς εξοικειώνει μέ τό είδος αυτό τών 
αδικημάτων, χωρίς νά νιώθουν τή σοβαρότητα τους^^». 

'Απαραίτητο είναι λοιπόν νά έλέγχονται καί νά άνακωδικώνο-
νται όλες αυτές οί παράνομες πράξεις. Πρέπει οί παραβάσεις νά 
προσδιορίζονται μέ άκρίβεια καί άναγκαστικά νά τιμωρούνται· 
πρέπει, στό πλήθος αυτό τών άνομιών, πού άλλοτε είναι άνεκτές 
καί άλλοτε τιμωρούνται μέ δυσανάλογη αυστηρότητα, νά προσ-
διοριστεί τί είναι άσυγχώρητη παράβαση, καί νά τής επιβληθεί 
μιά τιμωρία πού οπωσδήποτε θά έκτελεστεΐ. Μέ τίς καινούργιες 
μορφές της συσσώρευσης τού κεφαλαίου, τών παραγωγικών σχέ-
σεων καί τής νομικής ρύθμισης τής ιδιοκτησίας, κάθε λαϊκή πρα-
κτική πού άναγόταν - εϊτε μέ μορφή σιωπηρή, καθημερινή, άνε-
κτή, εϊτε μέ μορφή βίας - στήν παρανομία τών δικαιωμάτων, 
στρέφεται ύποχρεωτικά στήν περιουσιακή παρανομία. Ή κλοπή 
τείνει νά καταστεί ή κυριότερη άπό τίς μεγάλες εκτροπές άπό τή 
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νομιμότητα, μέσα σ' αυτή την κίνηση πού σπρώχνει μιά κοινωνία 
νομικο-πολιτικής υπεξαίρεσης νά περάσει σέ μιά κοινωνία ιδιο-
ποίησης των μέσων καί των προϊόντων της έργασίας. Ή , μέ άλλα 
λόγια: ή οικονομία της παρανομίας έπαναδομεϊται παράλληλα μέ 
την άνάπτυξη της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ή περιουσιακή 
παρανομία εχει διαχωριστεί από την παρανομία των δικαιωμά-
των. Διαχωρισμός, πού φανερώνει τήν ταξική άντίθεση, αφοϋ, 
από τή μιά, ή παρανομία ή πιό προσιτή στις λαϊκές τάξεις είναι ή 
περιουσιακή παρανομία - βίαιη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας· καί 
άπό την άλλη, ή αστική τάξη εξασφαλίζει γιά τόν εαυτό της τήν 
παρανομία των δικαιωμάτων: τή δυνατότητα νά παρακάμπτει 
τούς δικούς της κανονισμούς καί τούς δικούς της νόμους· νά κα-
τοχυρώνει ενα μεγάλο τμήμα τής οικονομικής κυκλοφορίας μέ τε-
χνάσματα πού άνήκουν στά περιθώρια τής νομοθεσίας - περιθώ-
ρια προβλεπόμενα άπό τή σιωπηρή της συγκατάθεση, ή πού δια-
μορφώνονται χάρη σέ μιά έμπρακτη άνεκτικότητα. Καί ή τερά-
στια αυτή άνακατανομή των παρανομιών θά εχει σάν συνέπεια 
τήν ειδίκευση των δικαστικών αρμοδιοτήτων: γιά τίς περιουσια-
κές παρανομίες - γιά τήν κλοπή - , κοινά δικαστήρια καί κανονι-
κές ποινές- γιά τίς νομικές παρανομίες (απάτες, φοροδιαφυγή, 
αντικανονικές εμπορικές συναλλαγές), ειδικά δικαστήρια μέ συ-
ναλλαγές, συμβιβασμούς, μετριασμό των προστίμων κ.τ.λ. Ή 
άστική τάξη εξασφαλίζει γιά τόν έαυτό της τήν πλουσιοπάροχη 
περιοχή τής νομικής παρανομίας. Καί τήν ίδια στιγμή πού πραγ-
ματοποιείται αυτός ό διαχωρισμός, άναφαίνεται ή ανάγκη μιας 
σταθερής άστυνόμευσης πού άναφέρεται ιδιαίτερα στήν περιου-
σιακή παρανομία. 'Αναφαίνεται ή ανάγκη νά παραμεριστεί ή 
παλιά οικονομία τής κολαστικής εξουσίας, πού είχε σάν αρχή τή 
συγκεχυμένη καί ελλιπή πολλαπλότητα των δικαιοδοσιών, μιά 
κατανομή καί μιά συγκέντρωση της εξουσίας συσχετισμένες μέ 
μιά πραγματική άδράνεια καί μιάν άναπόφευχτη άνεκτικότητα, 
τιμωρίες φανταχτερές στίς εκδηλώσεις τους καί άβέβαιες στήν 
έφαρμογή τους. Άναφαίνεται τώρα ή ανάγκη νά προσδιοριστεί 
κάποια στρατηγική καθώς καί τεχνικές κολασμού, όπου ή οικο-
νομία τής συνέχειας καί τής μονιμότητας θά άντικαταστήσει έκεί-
νην της σπατάλης καί τής υπερβολής. Μέ λίγα λόγια, ή ποινική 
μεταρρύθμιση γεννήθηκε στό σημείο συμβολής τού άγώνα έντά-
ντια στήν υπερεξουσία του ηγεμόνα καί τού αγώνα ενάντια στήν 
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ύποεξουσία της κατακτημένης καί άνεκτής παρανομίας. Καί άν ή 
μεταρρύθμιση υπήρξε κάτι άλλο άπό τό πρόσκαιρο άποτέλεσμα 
μιας τυχαίας συνάντησης, αυτό έγινε γιατί άνάμεσα στην υπερε-
ξουσία καί στήν ύποεξουσία είχε διαμορφωθεί ενα ολόκληρο 
πλέγμα άπό συσχετισμούς. Ή μορς)ή της μοναρχικής κυριαρχίας, 
φορτίζοντας τίς εξουσίες τοΰ ήγεμόνα μέ μιά δύναμη μεγαλόπρε-
πη, απεριόριστη, προσωπική, άνώμαλη καί ασυνεπή, άφηνε 
στούς υπηκόους του τό πεδίο ελεύθερο γιά σταθερή παρανομία -
πού ήταν τό άντίστοιχο τής τέτοιας μορφής τής εξουσίας. Καί 
ετσι, ή καταπολέμηση των διαφόρων προνομίων τοΰ ήγεμόνα 
ισοδυναμούσε μέ τό νά προσβάλλει κανείς συγχρόνως τή λειτουρ-
γία τής παρανομίας. OL δυό στόχοι αποτελούσαν μιά φυσική αλ-
ληλουχία. Καί άνάλογα μέ τίς περιστάσεις ή σύμφωνα μέ τίς 
ιδιαίτερες πρακτικές, οί μεταρρυθμιστές έδιναν τήν προτεραιό-
τητα στόν ενα ή στόν άλλο στόχο. Ό Le Trosne, ό φυσιοκράτης 
αύτός, σύμβουλος στό 'Ανώτατο Δικαστήριο τής 'Ορλεάνης, εμ-
φανίζει τή χαρακτηριστική ενσάρκωση τής παραπάνω νοοτρο-
πίας. Στά 1764, δημοσιεύει ενα 'Υπόμνημα σχετικά μέ τήν άλη-
τεία; φυτώριο λωποδυτών καί δολοφόνων «πού ζούν μέσα στήν 
κοινωνία χωρίς νά είναι μέλη της», πού διεξάγουν «πραγματικό 
πόλεμο ένάντια σέ όλους τους πολίτες», και πού βρίσκονται άνά-
μεσά μας «σέ μιά κατάσταση πού υποθέτουμε πώς θά ύπήρχε 
πρίν άπό τήν έμπέδωση τής κοινωνίας τών πολιτών». Ζητάει νά 
επιβληθούν στούς άλητεύοντες αύτβύς οι πιό αυστηρές ποινές 
(καί, πολύ χαρακτηριστικά, απορεί γιατί ό νόμος είναι άπέναντί 
τους πιό επιεικής άπ' δ,τι στούς λαθρεμπόρους)· θέλει νά ένισχυ-
θεΐ ή άστυνομία, ή έφιππη χωροφυλακή νά τούς καταδιώκει μέ 
τή βοήθεια τοΰ πληθυσμού - κύριο θύμα τών λεηλασιών τους· θέ-
λει οι άνθρωποι αύτοί, οι άνώφελοι καί έπικίνδυνοι, «νά υποτα-
χθούν στό Κράτος καί νά τοΰ άνήκουν δπως οί σκλάβοι στούς 
αφέντες τους»· καί, σέ ιδιαίτερες περιπτώσεις, νά όργανώνονται 
ομαδικά κυνηγητά στά δάση γιά νά τούς ανακαλύπτουν, καί 
όποιος συλλαμβάνει εναν άπό αυτούς νά αμείβεται άνάλογα: 
«Μήπως δέν δίνουμε δέκα λίρες άμοιβή σ' αύτόν πού μας φέρνει 
ενα κεφάλι λύκου; Ό άλήτης είναι πολύ πιό επικίνδυνος γιά τήν 
κοινωνία^^.» Στά 1777, μολαταύτα, στό εργο του 'Απόψεις γιά 
τήν Ποινική Δικαιοσύνη, ό ίδιος αύτός συγγραφέας ζητά νά πε-
ριοριστούν τά είδικά προνόμια τής εισαγγελικής 'Αρχής, οί κα-
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τηγορούμενοι νά θεωρούνται άθώοι ώς την ένδεχόμενη καταδίκη 
τους, ό δικαστής νά είναι δίκαιος διαιτητής ανάμεσα σ' αύτοΰς 
καί στήν κοινωνία, καί οί νόμοι νά εΪναι «άμετακίνητοι, σταθε-
ροί, καθορισμένοι μέ τήν περισσότερη δυνατή σαφήνεια», μέ 
τρόπο ώστε τά άτομα νά γνωρίζουν «σε τί έκθέτονται» καί οί δι-
καστικοί λειτουργοί νά μην είναι τίποτ' άλλο παρά «όργανα τοϋ 
Νόμου^'». Γιά τόν συγγραφέα αυτόν, όπως καί γιά τόσους άλ-
λους της ϊδιας έποχής, 6 αγώνας γιά τόν προσδιορισμό των 
όρίων της κολαστικής έξουσίας διαρθρώνεται άμεσα μέ τήν ανά-
γκη νά ύποβάλλεται ή λαϊκή παρανομία σ' εναν αυστηρότερο καί 
σταθερότερο ελεγχο. Καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά γιατί ή 
κριτική των βασανιστηρίων κατέχει μιά τόσο σημαντική θέση 
στήν ποινική μεταρρύθμιση: είναι τό σημείο όπου συναντιόνται, 
έκδηλα, ή απεριόριστη εξουσία τοϋ μονάρχη καί ή βρισκόμενη 
πάντα σέ ετοιμότητα λαϊκή παρανομία. Ό άνθρωπισμός των 
ποινών επιβάλλεται σάν κανόνας σ' ενα σύστημα κολασμού πού 
εχει γιά σκοπό νά προσδιορίζει τά όρια της μιας καί της άλλης. 
Ή επιβαλλόμενη ποινή πρέπει νά σέβεται τό «άνθρώπινο» στοι-
χείο: αυτή είναι ή νομική καί ή ηθική μορφή πού δίνεται στόν 
διττό αυτόν προσδιορισμό. 

Άλλά άν είναι άλήθεια πώς ή μεταρρύθμιση - σάν ποινική 
θεωρία καί σάν στρατηγική της κολαστικής έξουσίας - είχε χαρα-
χτεί στό σημείο σύμπτωσης τών δυό αύτών στόχων, ή μελλοντική 
σταθερότητά της όφείλεται στό ότι ό δεύτερος στόχος είχε πάρει 
γιά πολύ καιρό, τήν προτεραιότητα. Καί έπειδή ή καταστολή της 
λαϊκής παρανομίας είχε καταστεί, στήν εποχή τής 'Επανάστασης, 
καί αργότερα στήν εποχή τής Αυτοκρατορίας, καί, τέλος, σέ ολό-
κληρο τόν δέκατο ένατο αιώνα, έπιτακτική έντολή, γι' αυτό καί ή 
μεταρρύθμιση κατόρθωσε νά περάσει από τήν κατάσταση τού 
άπλοϋ σχεδίου σ' έκείνην τοϋ θεσμού καί τής πρακτικής έφαρμο-
γής. Μ' άλλα λόγια άν, φαινομενικά, ή νέα ποινική νομοθεσία 
χαρακτηρίζεται οιπό τόν μετριασμό τών ποινών, από μιά πιό 
διευκρινισμένη κωδικοποίηση, από μιάν άξιοσημείωτη μείωση 
τής αυθαιρεσίας, μιά καλύτερη αποδοχή τής κολαστικής έξου-
σίας (μ' όλο πού δέν υπάρχει πραγματική κατανομή στήν άσκησή 
της), στήν πραγματικότητα δημιουργεί κάποιαν αναστάτωση 
στήν παραδοσιακή οικονομία τής παρανομίας, καί ασκεί αυστη-
ρότερο καταναγκασμό γιά νά διατηρήσει τήν καινούργια της 
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αναδιάρθρωση. Τό ποινικό σύστημα πρέπει νά νοείται σάν όργα-
νο διαφορικής ρύθμισης της παρανομίας, καί όχι σάν όργανο κα-
τάργησης της. 

Μετατόπιση των επιδιώξεων καί άλλαγή της κλίμακας τους. 
Καθορισμός νέας τακτικής γιά την προσέγγιση ένός στόχου, πού 
είναι τώρα σχεδόν άόρατος, άλλά καί περισσότερο διάχυτος στό 
κοινωνικό σώμα. Εξεύρεση νέας τεχνικής γιά νά εφαρμόζονται 
όρθότερα οί ποινές καί νά έναρμονίζονται τά άποτελέσματά 
τους. Όρισμός νέων άρχων γιά νά καταστεί ή τέχνη τής τιμωρίας 
πιό ομαλή, πιό έκλεπτυσμένη - οικουμενική. Όμοιογένεια στην 
άσκησή της. Μείωση του οικονομικού καί πολιτικού κόστους της, 
μέ τήν αύξηση τής άποδοτικότητάς της καί μέ τόν πολλαπλασια-
σμό των κυκλωμάτων της. Κοντολογίς, δημιουργία μιας καινούρ-
γιας οικονομίας καί μιας καινούργιας τεχνολογίας τής κολαστι-
κής εξουσίας: αυτά είναι, χωρίς καμιάν αμφιβολία, τά ούσιαστι-
κά κίνητρα τής ποινικής μεταρρύθμισης τού δέκατου όγδοου 
αιώνα. 

Στό έπίπεδο των αρχών, ή νέα αύτη στρατηγική εντάσσεται 
άνετα στή γενική θεωρία τού κοινωνικού συμβολαίου. Υποτίθε-
ται πώς ό πολίτης αποδέχεται μιά γιά πάντα, μαζί μέ όλους τούς 
άλλους νόμους τής κοινωνίας, καί τόν νόμο έκεΐνον πού ένδεχό-
μενα θά τόν τιμωρήσει. Ό εγκληματίας εμφανίζεται τώρα σάν 
ενα ÔV νομικά παράδοξο. Έχει παραβεί τό συμβόλαιο, είναι λοι-
πόν εχθρός ολόκληρης τής κοινωνίας, άλλά καί συμμετέχει στην 
τιμωρία πού τού επιβάλλεται. Τό έλαχιστότερο έγκλημα πλήττει 
ολόκληρη τήν κοινωνία" καί ολόκληρη ή κοινωνία - συμπεριλαμ-
βανομένου καί τού έγκληματία - συνυπάρχει καί στην έλαχιστό-
τερη τιμωρία. Ή ποινική τιμωρία είναι λοιπόν μιά γενικευμένη 
λειτουργία, πού επεκτείνεται στό κοινωνικό σώμα καί στό καθέ-
να άπό τά στοιχεία του. Καί, συνακόλουθα, τίθεται τό πρόβλημα 
τού «μέτρου», καί τής οικονομίας τής κολαστικής έξουσίας. 

Πράγματι, ή παράβαση αντιτάσσει ενα άτομο στό σύνολο τού 
κοινωνικού σώματος· ενάντια στό άτομο αυτό, ή κοινωνία εχει τό 
δικαίωμα νά ξεσηκωθεί σύσσωμη για νά τό τιμωρήσει. "Ανισος 
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αγώνας: άπό τή μιά μόνο μεριά όλες οί δυνάμεις, όλη ή έξουσία, 
όλα τά δικαιώματα. Κι αυτό είναι άναπόφευχτο, άφοϋ πρόκειται 
γιά την άμυνα του κάθε άτόμου. Σχηματίζεται ετσι ενα υπέρμε-
τρο δικαίωμα κολασμού, άφοϋ 6 παραβάτης γίνεται ëvaç κοινός 
εχθρός. Κάτι χειρότερο, μάλιστα, άπό έχθρός, άφοϋ πλήττει την 
κοινωνία άπό τά μέσα - ενας προδότης. Έ ν α «τέρας». Πώς θά 
ήταν λοιπόν δυνατόν νά μήν εχει ή κοινωνία απόλυτο δικαίωμα 
πάνω του; Πώς θά ήταν δυνατόν νά μήν απαιτεί τόν αφανισμό 
του; Κι αν είν' αλήθεια πώς ή αρχή του νά τιμωρείς πρέπει νά 
άποτελεϋ μέρος του κοινωνικού συμβολαίου, δέν θά πρέπει, λογι-
κά, κάθε πολίτης νά δέχεται τήν έσχάτη τών ποινών γιά ενα μέ-
λος της κοινωνίας πού της επιτίθεται; «Κάθε κακοποιός πού 
αντιτάσσεται στό κοινωνικό δίκαιο γίνεται, μέ τά κακουργήματά 
του, επαναστάτης καί προδότης της πατρίδας του· καί τότε, ή 
επιβίωση του Κράτους είναι ασυμβίβαστη μέ τή δική του· ενας 
άπό τους δυό πρέπει νά αφανιστεί, καί όταν αφανίζεται ό ένο-
χος, δέν είναι τόσο σάν πολίτης πού άφανίζεται αλλά σάν 
έχθρός^* .̂» Τό δικαίωμα γιά κολασμό εχει μετατοπιστεί από τήν 
εκδίκηση τού μονάρχη στήν άμυνα τής κοινωνίας. 'Ανασυγκρο-
τείται όμως τώρα μέ στοιχεία τόσο δυναμικά, ώστε γίνεται σχε-
δόν πιό έπίφοβο. Ό κακοποιός εχει γλυτώσει από μιάν άπειλή 
πού, άπό τή φύση της, είναι υπερβολική, άλλά έκτίθεται σέ μιά 
ποινή πού τίποτα δέν είναι δυνατόν νά τήν περιορίσει. Επιστρο-
φή μιας τρομαχτικής υπερεξουσίας. Καί ανάγκη νά έπιβληθεϊ 
στήν τιμωρητική έξουσία ή αρχή τής μετριοπάθειας. 

«Ποιός δέν νιώθει φρίκη διαβάζοντας στήν 'Ιστορία τά τόσα 
άπαίσια καί ανώφελα βάσανα πού έπινόησαν καί χρησιμοποίη-
σαν έν ψυχρώ τά τέρατα έκεϊνα πού αυτοαποκαλούνταν σο-
φοί^^;» Ή άκόμα: «Καλούμαι άπό τόν νόμο νά επιβάλλω μιά τι-
μωρία στό βαρύτερο τών έγκλημάτων. Τήν έπιβάλλω μέ όλη τήν 
όργή πού μου εχει προκαλέσει τό έγκλημα. Άλλά τί γίνεται; Ό 
νόμος τό υπερβαίνει... Θεέ μου, έσύ πού χάραξες στίς καρδιές 
μας τήν άποστροφή τής οδύνης γιά τόν εαυτό μας καί γιά τούς 
άλλους, αυτά λοιπόν είναι τά όντα πού δημιούργησες, τά τόσο 
άδύναμα καί τόσο ευαίσθητα, πού μπορούν νά έπινοήσουν τόσο 
εξειδικευμένα καί βάρβαρα βασανιστήρια^";» Ή άρχή του με-
τριασμού τών ποινών, άκόμα κι όταν πρόκειται νά τιμωρηθεί ό 
έχθρός τού κοινωνικού σώματος, αρθρώνεται πρώτα πρώτα σάν 
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φωνή πού προέρχεται από τήν καρδιά. Μάλλον αναβλύζει σάν 
φωνή τοϋ σώματος πού έπαναστατεί στή θέα ή στην έπινόηση τό-
σων ώμοτήτων. Ή διατύπωση της αρχής δτι ή ποινή πρέπει νά 
παραμένει «ανθρώπινη» γίνεται πάντα άπό τούς μεταρρυθμιστές 
στό πρώτο πρόσωπο. Λές καί εκφραζόταν άμεσα ή ευαισθησία 
εκείνου πού μιλάει· λές καί παρεμβαλλόταν τό σώμα τοϋ φιλοσό-
φου ή τοΰ θεωρητικού ανάμεσα στό λυσσαλέο μένος τού δημίου 
καί στόν βασανιζόμενο, γιά νά διακηρύξει τόν δικό του νόμο καί 
τελικά νά τόν έπιβάλλει στή γενική ρύθμιση των ποινών. Λυρι-
σμός, πού έκφράζει, μήπως τήν αδυναμία νά βρεθεί μιά έλλογη 
βάση στόν υπολογισμό της ποινής; 'Ανάμεσα στή συμβατική αρ-
χή, πού απορρίπτει τόν εγκληματία έξω άπό τήν κοινωνία, καί 
στήν εικόνα τοϋ «τέρατος» πού «ξερνιέται» άπό τή φύση, πού άλ-
λου νά βρεθεί ενα όριο αν όχι μέσα σε μιάν άνθρώπινη φύση πού 
έκδηλώνεται - όχι στήν αυστηρότητα τοϋ νόμου, ούτε καί στήν 
αγριότητα τοϋ παραβάτη - αλλά στήν εύαισθησία τοϋ λογικού 
άνθρωπου πού εφαρμόζει τόν νόμο καί δέν διαπράττει έγκλημα; 

"Ομως, ή προσφυγή αυτή στήν «εύαισθησία» δέν εκφράζει 
ακριβώς μιά θεωρητική αδυναμία. Στήν πραγματικότητα, ενέχει 
καί μιάν αρχή υπολογισμού. Τό σώμα, ή φαντασία, ή οδύνη, τά 
αισθήματα πού πρέπει νά σεβαστούμε δέν είναι εκείνα τοϋ 
έγκληματία πού πρόκειται νά τιμωρηθεί- εϊναι εκείνα τών άν-
θρώπων πού έχοντας προσυπογράψει τό συμβόλαιο, αποκτούν 
τό δικαίωμα νά ένωθοϋν έναντίον τοϋ έγκληματία. Οί όδύνες 
πού ό μετριασμός τών ποινών πρέπει νά αποκλείσει, είναι οί 
όδύνες τών δικαστών καί τών θεατών, μέ όλη τήν αναλγησία πού 
αυτές συνεπάγονται, μέ τή σκληρότητα πού προκαλείται άπό τή 
συνήθεια, ή, αντίθετα, μέ τήν άνάρμοστη συμπόνοια καί μέ τήν 
αβάσιμη έπιείκεια: «Έλεος, γιά τίς ευγενικές κι ευαίσθητες αυτές 
•ψυχές, πού επιδρούν πάνω τους τά φρικτά αυτά μαρτύρια καί τίς 
βασανίζουν^^» Εκείνο πού πρέπει νά ρυθμιστεί καί νά υπολογι-
στεί είναι 6 άντίχτυπος τών αποτελεσμάτων της ποινής πάνω 
στήν άρμόδια άρχή πού κολάζει καί ή έξουσία πού διατείνεται 
ότι άσκεϊ. 

Έ δ ώ βασίζεται ή άρχή ότι πρέπει νά εφαρμόζονται μονάχα 
«άνθρωπιστικές» τιμωρίες σ' εναν έγκληματία, έστω κι άν είναι 
προδότης καί τέρας. "Αν τώρα 6 νόμος πρέπει νά μεταχειρίζεται 
«μέ άνθρωπιά» τό «έκτός φύσης» άτομο (ένώ ή άλλοτινή δίκαιο-
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σύνη μεταχειριζόταν άπάνθρωπα τό «έκτός νόμου» άτομο) δέν 
είναι εξαιτίας μιας βαθύτατης ανθρωπιάς πού ό εγκληματίας 
μπορεί νά κρύβει μέσα του, άλλα έξαιτίας της αναγκαιότητας νά 
άναόιαρθρωθεϊ ή δύναμη της εξουσίας. Ό «οικονομικός» αύτός 
ορθολογισμός πρέπει νά ρυθμίζει την ποινή και νά έντέλλεται τίς 
κατάλληλες τεχνικές. «Ανθρωπισμός» είναι τό αξιοσέβαστο όνο-
μα πού δίνεται σ' αυτήν τήν οικονομία καί στούς σχολαστικούς 
υπολογισμούς της. «Όσο γιά τήν ποινή, τό κατώτατο οριό της τό 
απαιτεί ή άνθρωπιά καί τό υποδείχνει ή πολιτική^^.» 

"Ας πάρουμε τώρα - γιά νά καταλάβουμε τήν τεχνο-πολιτική 
της τιμωρίας - τήν άκρότατη περίπτωση, τό έσχατο των εγκλημά-
των: ενα άνήκουστο κακούργημα, πού παραβιάζει τούς πιό σε-
βαστούς νόμους στό σύνολό τους. "Ας ύποθέσουμε πώς τό έγκλη-
μα αυτό διαπράχθηκε σε περιστάσεις τόσο έξαιρετικές, μέ τόσο 
βαθιά μυστικότητα, μέ τόσο άφθαστη υπερβολή, ώστε δέν θά 
μπορούσε παρά νά θεωρηθεί μοναδικό καί, κατά συνέπεια, έσχα-
το στό είδος του: κανείς δέν θά μπορούσε ποτέ νά τό άπομιμηθεϊ, 
κανείς δέν θά μπορούσε νά τό ύποδείξει σάν παράδειγμα, ούτε 
καί νά σκανδαλιστεί από τή διάπραξή του. Προορισμός του θά 
ήταν νά έξαφανιστεϊ χωρίς νά άφήσει ιχνη. Ό άπόλογος αύτός^^ 
της «ακρότητας τού εγκλήματος», είναι, κατά κάποιον τρόπο, 
στό καινούργιο ποινικό σύστημα, αυτό πού, στό παλιό, ήταν τό 
πρωταρχικό λάθος: ή καθαρή μορφή όπου έμφαίνεται ή αιτιολο-
γία των ποινών. 

Θά επρεπε, άραγε, νά τιμωρείται ενα τέτοιο έγκλημα; Καί σύμ-
φωνα μέ ποιό μέτρο; Ποιά χρησιμότητα θά μπορούσε νά παρου-
σιάσει ή τιμωρία του στήν οικονομία της κολαστικής έξουσίας; 
Θά ήταν χρήσιμο μονάχα στό μέτρο όπου θά επανόρθωνε «τό κα-
κό πού επέφερε στήν κοινωνία^"*». "Αν όμως έξαιρέσουμε τήν κα-
θαρά υλική ζημιά - πού άκόμα κι άν είναι ανεπανόρθωτη, όπως 
συμβαίνει μέ μιά δολοφονία, ελάχιστα έπηρεάζει τήν κοινωνία 
στό σύνολό της - , ή βλάβη πού ενα έγκλημα προξενεί στό κοινω-
νικό σώμα, είναι ή άναταραχή πού επιφέρει σ' αύτό: τό σκάνδα-
λο πού προκαλεί, τό παράδειγμα πού δίνει, ή παρότρυνση στήν 
έπανάληψή του άν δέν τιμωρηθεί, ή δυνατότητα γενίκευσης πού 
ενέχει. Γιά νά είναι αποτελεσματική μιά τιμωρία πρέπει νά εχει 
σάν στόχο τίς συνέπειες τοΰ έγκλήματος, δηλαδή τή σειρά από 
άναταραχές πού είναι δυνατόν νά δημιουργήσει. « Ή άναλογία 
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άνάμεσα στην ποινή καί στή μορφή τοϋ άδικήματος καθορίζεται 
άπό τήν έπίδραση πού εχει πάνω στήν κοινωνική τάξη τό συμβό-
λαιο ποιί) παραβιάζεται^^.» Όμως ή έπίδραση ενός έγκλήματος 
δεν βρίσκεται άναγκαστικά σέ άμεση σχέση μέ τή φρικαλεότητά 
του· πολλές φορές, ενα τρομαχτικό έγκλημα πού συγκλονίζει τίς 
συνειδήσεις, εχει ^γότερη απήχηση οιπό ενα αδίκημα άνεκτό άπό 
όλους καί πού ό καθένας θά μπορούσε νά τό μιμηθεί. Σπάνια εί-
ναι τά μεγάλα εγκλήματα- κίνδυνος είναι, αντίθετα, τά συνηθι-
σμένα μικροκακουργήματα πού καθημερινά πολλαπλασιάζονται. 
Καί, συνακόλουθα, δέν πρέπει νά αναζητεί κανείς μιά ποιοτική 
σχέση άνάμεσα στό έγκλημα καί στήν τιμωρία του, μιάν ισοτιμία 
φρίκης: «OL κραυγές ενός άμοιρου άνθρωπου πού βασανίζεται 
μπορούν, άραγε, νά εξαλείψουν άπό ενα παρελθόν, πού δέν πρό-
κειται ποτέ νά ξανάρθει, μιά πράξη πού έχει κιόλας έκτελε-
στεΐ^^;» Ή ποινή πρέπει νά υπολογίζεται όχι σέ σχέση μέ τό 
έγκλημα, αλλά σέ σχέση μέ τήν ενδεχόμενη επανάληψή του. Στό-
χος δέν πρέπει νά είναι τό συντελεσθέν παράπτωμα άλλά ή μελ-
λοντική αναταραχή. Πρέπει ό κακούργος νά μήν εχει πιά τήν 
επιθυμία νά ξαναρχίσει, ούτε καί τή δυνατότητα νά εχει μιμη-
τές^^. Ή τιμωρία πρέπει λοιπόν νά είναι μιά τέχνη αποτελεσματι-
κή· αντί τό μέγεθος της ποινής νά αντιτάσσεται στό μέγεθος τού 
έγκλήματος, θά πρέπει νά συναρμοστούν οί δυό σειρές πού ακο-
λουθούν τό έγκλημα: οι δικές του συνέπειες κι εκείνες της ποι-
νής. "Ενα έγκλημα χωρίς διαδοχή δέν άπαιτεί τιμωρία. "Οπως 
καί μιά κοινωνία - σύμφωνα μέ μιάν άλλη εκδοχή τού ϊδιου άπό-
λογου - τήν ώρα πού διαλύεται καί πρόκειται νά έξαφανιστεΐ, 
δέν εχει τό δικαίωμα νά στήνει ικριώματα. Τό τελευταίο έγκλημα 
δέν μπορεί παρά νά μείνει ατιμώρητο. 

Παλιά αντίληψη. Δέν χρειάστηκε ή μεταρρύθμιση τού δέκατου 
όγδοου αιώνα γιά νά αντιληφθούμε τήν υποδειγματική αυτήν 
ιδιότητα της τιμωρίας: ότι δηλαδή ή τιμωρία στρέφεται στό αύ-
ριο, καί ότι τουλάχιστον ενας άπό τούς κυριότερους σκοπούς 
της, ή πρόληψη, ήταν αιώνες τώρα μιά άπό τίς πιό κοινές δικαιο-
λογίες τού δικαιώματος κολασμού. Μέ τή διαφορά, ότι ή πρόλη-
ψη πού θεωρούνταν αποτέλεσμα τού κολασμού καί της λαμπρό-
τητας του - κατά συνέπεια, της υπερβολής του - τείνει τώρα νά 
μετατραπεί σέ άρχή της οικονομίας του, καί μέτρο τών ορθών 
του άναλογιών. Τό μέγεθος της ποινής πρέπει νά είναι αρκετό, 
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ώστε νά έμποδίζει την έπανάληψη του έγκλήματος. Μετατόπιση, 
λοιπόν, τσύ μηχανισμού τοϋ παραδειγματισμού: σέ μιά ποινολο-
για βασανιστηρίων, ό παραδειγματισμός ήταν ανάλογος μέ τό 
έγκλημα· μ' ενα είδος δυαδικής εκδήλωσης, επρεπε νά δείχνει τό 
έγκλημα καί ταυτόχρονα νά δείχνει καί τήν κυρίαρχη δύναμη 
πού τό πατάσσει" σέ μιά ποινολογία πού ύπολογίζεται σύμφωνα 
μέ τά ίδια της τά αποτελέσματα, τό παράδειγμα πρέπει νά παρα-
πέμπει στό έγκλημα, αλλά μέ τόν πιό διακριτικό τρόπο· νά υπο-
δηλώνει τήν παρέμβαση τής εξουσίας, αλλά μέ τή μεγαλύτερη δυ-
νατή οικονομία· καί, σέ μιάν ιδανική περίπτωση, νά έμποδίζει 
κάθε μεταγενέστερη εμφάνιση καί τοϋ έγκλήματος καί τής ποι-
νής. Τό παράδειγμα δεν είναι πιά μιά τελετουργία πού εικονίζει, 
είναι ενα σήμα πού έμποδίζει. Μέ διάμεσο τήν τεχνική των κολα-
στικών σημάτων, πού τείνει νά αντιστρέψει όλόκληρο τό πεδίο 
τής ποινικής δίωξης, οί μεταρρυθμιστές πιστεύουν πώς δίνουν 
στην κολαστική εξουσία ενα όργανο οικονομικό, άποτελεσματι-
κό, ικανό νά γενικευθεί σέ όλόκληρο τό κοινωνικό σώμα, Ικανό 
νά κωδικοποιήσει όλες τις συμπεριφορές καί, έπομένως, νά πε-
ριορίσει όλόκληρο τό διάχυτο πεδίο τής παρανομίας. Ή σημειο-
τεχνική μέ τήν όποία εξοπλίζεται τώρα ή κολαστική δύναμη είναι 
θεμελιωμένη πάνω σέ πέντε ή εξι μείζονες κανόνες. 

Κανόνας τής έλάχιστης ποσότητας. "Ενα έγκλημα διαπράττε-
ται επειδή αποφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα. "Αν συνδέαμε τήν 
ιδέα τοϋ έγκλήματος μέ τήν ιδέα ένός μειονεκτήματος πού ξεπερ-
νά τό πλεονέκτημα, τό έγκλημα θά επαυε νά γοητεύει. «Γιά νά 
φέρει ή τιμωρία τό προσδοκούμενο αποτέλεσμα, πρέπει ή οδύνη 
πού προκαλεί νά ξεπερνάει τά πλεονεκτήματα πού 6 ένοχος εχει 
αποκομίσει άπό τό εγκλημά του^®.» Θά μπορούσε κανείς - καί θά 
επρεπε - νά δεχτεί κάποια στενή αναλογία ανάμεσα στήν ποινή 
καί στό έγκλημα* όχι όμως μέ τήν παλιά μορφή, όπου τό βασανι-
στήριο επρεπε νά ισοδυναμεί σέ ένταση μέ τό έγκλημα, αλλά καί 
μέ κάποιο συμπλήρωμα πού έπισήμαινε τό «επί πλέον τής εξου-
σίας» τοϋ κυρίαρχου άρχοντα στήν πραγματοποίηση της θεμιτής 
του έκδίκησης· πρόκειται γιά μιά σχεδόν απόλυτη αντιστοιχία 
στό επίπεδο τών συμφερόντων: συμφέρει, δηλαδή, κατά τι πε-
ρισσότερο νά αποφύγει κανείς τήν ποινή παρά νά ριψοκινδυνεύ-
σει τό έγκλημα. 

Κανόνας τοϋ άποχρώντος Ιδεαλισμού. "Αν κίνητρο τοϋ έγκλή-
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ματος είναι τό όφελος πού προσδοκάται, ή οιποτελεσματικότητα 
της ποινής βρίσκεται στό μειονέκτημα πού άπορρέει άπό αύτήν. 
Αυτό πού άποτελεϊ την «οδύνη» της ποινής, δέν είναι ή αίσθηση 
τής όδύνης, είναι μάλλον ή ιδέα τοϋ πόνου, τής δυσαρέσκειας, 
τής δυσφορίας - 6 «πόνος» τής ιδέας τοϋ «πόνου». "Ωστε ή τιμω-
ρία δέν χρειάζεται νά χρησιμοποιεί τόσο πολύ τό σώμα όσο τήν 
άναπαράσταση. Ή μάλλον, άν τής είναι απαραίτητο νά χρησιμο-
ποιήσει τό σώμα, αυτό γίνεται στό μέτρο όπου δέν είναι τόσο τό 
υποκείμενο μιας όδύνης, όσο τό αντικείμενο μιας αναπαράστα-
σης: ή άνάμνηση ενός πόνου μπορεί νά εμποδίσει τήν υποτροπή 
τοϋ εγκλήματος, όπως καί τό θέαμα - εστω καί τεχνητό - ένός 
σωματικού πόνου είναι δυνατόν νά προλάβει τόν μεταδοτικό χα-
ρακτήρα ένός έγκλήματος. 'Αλλά ή όδύνη αυτή καθεαυτή δέν θά 
άποτελ.έσει τό όργανο τής κολαστικής τεχνικής. "Οσο, λοιπόν, 
εχουμε τή δυνατότητα, καί άν εξαιρέσουμε τίς περιπτώσεις όπου 
θέλουμε νά προκαλέσουμε μιάν αποτελεσματική άναπαράσταση, 
περιττό είναι νά κάνουμε επίδειξη τής μεγάλης σκηνοθεσίας τών 
ικριωμάτων. "Εκθλιψη τοϋ σώματος σάν υποκείμενο τής ποινής, 
άλλά όχι αναγκαστικά καί σάν στοιχείο τοϋ θεάματος. Ή άρνηση 
τοϋ βασανιστηρίου πού, στήν αρχή τής θεωρίας τών μεταρρυθμι-
στών, δέν αποτελούσε παρά μιά διατύπωση γεμάτη λυρισμό, 
αποκτά εδώ τή δυνατότητα νά άρθρωθεΐ όρθολογικά: αυτό πού 
πρέπει νά αξιοποιηθεί στό άνώτατο όριο, είναι ή άναπαράσταση 
τής ποινής, καί όχι ή σωματική της πραγματικότητα. 

Κανόνας τών πλαγίων αποτελεσμάτων. Ή ποινή πρέπει προ-
πάντων νά έπηρεάζει έκείνους πού δέν έχουν διαπράξει αδική-
ματα· στό άκρότατο όριο, άν μπορούσε κανείς νά είναι βέβαιος 
πώς ό ένοχος δέν θά έπαναλάμβανε τό παράπτωμά του, θά εφτα-
νε άπλώς νά πειστούν οί άλλοι ότι εχει τιμωρηθεί. Κεντρόφυγη 
έντατικότητα τών άποτελεσμάτων, πού οδηγεί στήν παραδοξολο-
γία ότι, στόν υπολογισμό τών ποινών, τό λιγότερο σημαντικό 
στοιχείο έξακολουθεϊ νά είναι ό ένοχος (εκτός άν θεωρείται ύπο-
πτος υποτροπής). Ή παραδοξολογία αύτή εικονίζεται άπό τόν 
Beccaria στήν τιμωρία πού προτείνει στή θέση τής θανατικής ποι-
νής: ισόβια δεσμά. Ποινή πιό σκληρή μήπως άπό τό θάνατο; Κά-
θε άλλο, λέει ό Beccaria; γιατί ή οδύνη τών δεσμών διαιρείται, 
γιά τόν κατάδικο, σέ τόσα κλάσματα όσα άντιστοιχούν στίς στιγ-
μές πού τοϋ μένουν νά ζήσει- ποινή διαιρετή έπ' άπειρον, ποινή 
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έλεατική, πολύ λιγότερο αυστηρή άπό τή θανατική ποινή, πού 
μεμιάς οδηγεί στό θάνατο. 'Αντίθετα, γι' αυτούς πού βλέπουν ή 
φαντάζονται αυτούς τούς δεσμώτες, οί όδύνες τους συμπτύσσο-
νται σέ μιά μονάχα ιδέα: όλες οί στιγμές της σκλαβιάς συστέλλο-
νται σέ μιά καί μόνη άναπαράσταση πού καταντά πιό τρομαχτι-
κή κι άπό τήν ιδέα άκόμα τοϋ θανάτου. Είναι ή οικονομικά ιδα-
νική ποινή: ελάχιστη γι' αυτόν πού τήν υφίσταται (καί πού, δε-
σμώτης πιά, δέν μπορεί νά υποτροπιάσει), καί υπέρμετρη γι' αύ-
τόν πού τή φαντάζεται. «Στίς ποινές καί στόν τρόπο έφαρμογης 
τους άνάλογα μέ τά άδικήματα, πρέπει νά διαλέγουμε τά μέτρα 
εκείνα πού θά έντυπωσιάσουν τό λαό πιό αποτελεσματικά καί 
μόνιμα, καί πού, ταυτόχρονα, θά είναι καί τά λιγότερο σκληρά 
γιά τό σώμα τοϋ ενόχου^^.» 

Κανόνας της άπόλυτης βεβαιότητας: Στήν ιδέα τού έγκλήμα-
τος καί τών ωφελημάτων πού επιδιώκονται άπό αυτό, πρέπει νά 
συνδεθεί ή ιδέα μιας συγκεκριμένης τιμωρίας μέ όλα τά μειονε-
κτήματα πού εχει σάν έπακόλουθο" ανάμεσα στό έγκλημα καί 
στήν τιμωρία, ό δεσμός πρέπει νά θεωρείται αναγκαίος καί 
αδιάρρηκτος. Τό γενικό αυτό στοιχείο της βεβαιότητας πού πρέ-
πει νά δίνει τήν άποτελεσματικότητά του στό κολαστικό σύστη-
μα, άπαιτεί ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα. Οί νόμοι πού προσ-
διορίζουν τά έγκλήματα καί ορίζουν τίς ποινές νά είναι άπόλυτα 
σαφείς, «ετσι ώστε κάθε μέλος της κοινωνίας νά είναι σέ θέση νά 
διακρίνει τίς έγκληματικές άπό τίς ένάρετες πράξεις'*"». Οί νόμοι 
αυτοί νά δημοσιεύονται, ώστε ό καθένας νά τούς ξέρει- νά δοθεί 
ενα τέλος στίς ρηματικές παραδόσεις καί στά έθιμα, καί νά 
υπάρξει μιά γραπτή νομοθεσία πού νά είναι «τό σταθερό οικοδό-
μημα τοϋ κοινωνικού συμβολαίου», τυπωμένα κείμενα στή διάθε-
ση τοϋ καθενός: «Μονάχα ή τυπογραφία είναι ικανή νά καταστή-
σει τό κοινό ολόκληρο, καί όχι μόνον ορισμένους ιδιώτες, θεμα-
τοφύλακα τοϋ ιερού κώδικα τών Νόμων"*'.» Ό μονάρχης νά 
απαρνηθεί τό δικαίωμά του άπονομής χάριτος, ώστε ή ισχύς πού 
ένυπάρχει στήν ιδέα της ποινής νά μήν αποδυναμώνεται άπό τήν 
ελπίδα μιάς τέτοιας παρέμβασης: «"Αν οί άνθρωποι άντιληφθοϋν 
πώς τό έγκλημα μπορεί νά συχωρεθεί καί πώς ή τιμωρία δεν άπο-
τελεί τό απαραίτητο επακόλουθο του, εκτρέφεται μέσα τους ή ελ-
πίδα τής ατιμωρησίας... οί νόμοι νά είναι αμείλικτοι, οί έκτελε-
στές άκαμπτοι"*^.» Καί πάνω άπ' όλα, κανένα έγκλημα νά μήν 
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περνάει άπαρατήρητο άπό έκείνους πού απονέμουν τή δικαιοσύ-
νη· τίποτα δέν καθιστά πιό εύθραυστο τόν μηχανισμό των νόμων 
άπό τήν έλπίδα της άτιμωρησίας· πώς θά μπορούσαν νά συνειδη-
τοποιήσουν οι υπόλογοι εναν στενότατο δεσμό ανάμεσα στό άδι-
κημα καί στην ποινή, αν τόν επηρέαζε κάποιος συντελεστής αβε-
βαιότητας; Δέν θά επρεπε μήπως νά καταστήσουμε τήν ποινή τό-
σο πιό φοβερή καί βίαιη, όσο ή άβεβαιότητα θά της αφαιρούσε 
τό έκφοβιστικό της στοιχείο; 'Αντί νά μιμούμαστε τό παλιό σύ-
στημα καί νά είμαστε «πιό αύστηροί, θά πρέπει καλύτερα νά 
έπαγρυπνοϋμε'*^». Ά π ' όλα αυτά προκύπτει πώς στόν μηχανισμό 
της δικαιοσύνης πρέπει νά προστεθεί ενα όργανο επιτήρησης πού 
νά υπάγεται άμεσα σ' αύτήν, εϊτε γιά νά έμποδίζει τά έγκλήματα, 
είτε - αν έχουν κιόλας διαπραχθεί - γιά νά συλλαμβάνει τούς 
δράστες· αστυνομία καί δικαιοσύνη πρέπει νά συνδυάζουν τή 
δράση τους, σάν δύο συμπληρωματικά στοιχεία μιάς καί μόνης 
διαδικασίας: ή αστυνομία νά έξασφαλίζει τή «δράση της κοινω-
νίας πάνω στό κάθε άτομο», καί ή δικαιοσύνη «τά δικαιώματα 
τών ατόμων απέναντι στήν κοινωνία"^»· μ' αυτόν τόν τρόπο, κά-
θε έγκλημα θά αποκαλύπτεται καί θά τιμωρείται μέ απόλυτη βε-
βαιότητα. Θά πρέπει όμως, καί οι διαδικασίες νά μήν παραμέ-
νουν μυστικές, οί λόγοι πού προκάλεσαν τήν καταδίκη ή τήν 
άθώωση ένός κατηγορουμένου νά γνωστοποιούνται σέ όλους, 
ώστε ό καθένας νά μπορεί νά αποδέχεται τούς λόγους της τιμω-
ρίας: « Ό δικαστής νά διατυπώνει τή γνώμη του μέ στεντόρια 
φωνή, νά είναι υποχρεωμένος νά αναφέρει στήν άπόφασή του τό 
κείμενο τοϋ νόμου πού καταδικάζει τόν ένοχο... όλες οί δικογρα-
φίες πού είναι θαμμένες στά σκοτεινά άρχειοφυλάκια νά είναι 
προσιτές σέ όσους πολίτες ενδιαφέρονται γιά τή μοίρα τών κατα-
δίκων'^^.» 

Κανόνας της γενικά άποδεκτης άλήθειας. Κάτω άπό τήν πολύ 
κοινότοπη αυτή άρχή κρύβεται μιά σημαντική αλλαγή. Τό παλιό 
σύστημα τών νομικών αποδείξεων, ή χρήση τών μαρτυρίων, ή 
απόσπαση της όμολογίας, ή χρησιμοποίηση τού βασανιστηρίου, 
τοΰ σώματος καί τοϋ θεάματος, γιά τήν άναπαράσταση της αλή-
θειας, είχαν γιά καιρό απομονώσει τήν ποινική πρακτική άπό τίς 
κοινές μορφές της αποδεικτικής διαδικασίας: μιά αμφισβητούμε-
νη άπόδειξη όδηγοϋσε σέ μιάν άμφισβητούμενη άλήθεια καί σ' 
εναν αμφισβητούμενο ένοχο· φράσεις είπωμένες κάτω άπό άβά-
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σταχτους πόνους θεωρούνταν αυθεντικές όμολογίες, κάποια ëv-
δειξη εφτανε γιά νά έπιβληθεϊ μιά όρισμένη ποινή. Σύστημα, πού 
ή έτερογένειά του σέ σχέση μέ τή συνηθισμένη μέθοδο της άπο-
δεικτικής διαδικασίας εξελίχτηκε σέ σκάνδαλο μονάχα όταν ή 
κολαστική εξουσία χρειάστηκε, γιά τό ίδιο της τό όφελος, ενα 
κλίμα αναντίρρητης βεβαιότητας. Πώς νά συνδεθεί απόλυτα στη 
συνείδηση των άνθρώπων ή ιδέα τοΰ έγκλήματος κι έκείνη της τι-
μωρίας, αν ή πραγματικότητα της τιμωρίας δεν άκολουθει, σέ 
δλες τίς περιπτώσεις, την πραγματικότητα τού κακουργήματος; 
Πρωταρχικό λοιπόν εργο είναι νά αποδειχθεί ή πραγματικότητα 
τοΰ κακουργήματος μέ τρόπο σαφή καί μέ μέσα αποδεκτά άπ' 
όλους. Ή εξακρίβωση τοΰ εγκλήματος πρέπει νά υπακούει στά 
γενικά κριτήρια κάθε αλήθειας. Ή δικαστική κρίση, στά έπιχει-
ρήματα πού χρησιμοποιεί, στίς αποδείξεις πού προσκομίζει, πρέ-
πει νά εχει ομοιογένεια μέ τήν ελλογη κρίση. Επομένως, έγκατά-
λει·ψη των νομικών αποδείξεων άπόρριψη τού βασανιστηρίου, 
ανάγκη γιά χρησιμοποίηση μιάς όλόκληρης αποδεικτικής διαδι-
κασίας γιά νά σχηματίσουμε μιάν όρθή αλήθεια, έξάλειψη κάθε 
συσχετισμού ανάμεσα στίς διαβαθμίσεις της υποψίας καί στίς 
διαβαθμίσεις της ποινής. "Οπως ή μαθηματική αλήθεια, ετσι καί 
ή αλήθεια τού έγκλήματος δεν είναι δυνατόν νά γίνει άποδεκτή 
παρά μόνον δταν άποδειχθει σέ όλη της τήν έκταση. Καί συνακό-
λουθα, ό κατηγορούμενος πρέπει νά θεωρείται άθώος εως τήν τε-
λική απόδειξη τού έγκλήματός του- καί γιά νά αποδειχθεί τό 
έγκλημα, ό δικαστής νά μή χρησιμοποιεί τελετουργικές μορφές, 
αλλά κοινές μέθοδες, κοινό νού, μιά λογική πού είναι καί ή λογι-
κή των φιλοσόφων καί των έπιστημόνων: «Θεωρητικά, θεωρώ 
τόν δικαστή σάν ενα φιλόσοφο πού επιδιώκει νά ανακαλύψει κά-
ποια σημαντική αλήθεια.... Ή όξυδέρκεια του θά τού έπιτρέψει 
νά συλλάβει όλες τίς άπόψεις καί όλες τίς άναλογίες, νά συσχετί-
σει ή νά διαχωρίσει αύτά πού πρέπει γιά νά είναι ή κρίση του 
σωστή"* .̂» Ή άνάκριση, άσκηση της κοινής λογικής, άπορρίπτει 
τό παλιό ιεροεξεταστικό πρότυπο, γιά νά υιοθετήσει τό πολύ πιό 
ευέλικτο σύστημα (διττά έπικυρωμένο καί άπό τήν έπιστήμη καί 
άπό τόν κοινό νού) της εμπειρικής ερευνάς. Ό δικαστής θά είναι 
«ενας πλοηγός πού οδηγεί τό καράβι του μέσα άπό τούς σκοπέ-
λους»: «Σέ ποιές άποδείξεις ή σέ ποιές ένδείξεις θά μπορούσαμε, 
άραγε, νά αρκεστούμε; Αυτό είναι κάτι πού ούτε εγώ ούτε καί 
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κανείς άλλος τόλμησε άκόμα νά καθορίσει· έφόσον οί συνθήκες 
ποικίλλουν σέ άπεριόριστο βαθμό, καί οί άποδείξεις καί οί ένδεί-
ξεις συνάγονται άπό τίς συνθήκες αυτές, θά πρέπει αναγκαστικά 
οί ένδείξεις καί οί άποδείξεις οί πιό σαφείς νά ποικίλλουν κι αυ-
τές μέ την ίδια άναλογία'*^.» Ά π ό δώ καί πέρα, ή ποινική άγωγή 
υποβάλλεται σ' ενα κοινό σύστημα άλήθειας, ή μάλλον σ' ένα πε-
ρίπλοκο σύστημα όπου συμπλέκονται, γιά νά σχηματίσουν τήν 
«εσώτερη πεποίθηση» τοϋ δικαστή, ετερογενή στοιχεία επιστημο-
νικής απόδειξης, αισθητής σαφήνειας, καί κοινοϋ νοϋ. "Αν ή 
ποινική δικαιοσύνη κρατά μιά μορφή πού εγγυάται τήν ταύτισή 
της μέ τό αίσθημα τοϋ δικαίου, μπορεί τώρα νά δέχεται άλήθειες 
όλων των ειδών, φτάνει νά είναι εκδηλες, καλά έδραιωμένες καί 
αποδεκτές άπ' όλους. Ή δικαστική τελετουργία δέν διαμορφώνει 
πιά αύτή καθεαυτή μιάν αναγνωρισμένη αλήθεια. Επανατοπο-
θετείται στό πεδίο αναφοράς τών κοινών άποδείξεων. Δημιουρ-
γείται λοιπόν, μέ τήν πολλαπλότητα τοϋ επιστημονικού λόγου, 
μιά σχέση δύσκολη καί ατέρμονη, πού ή σημερινή ποινική δι-
καιοσύνη δέν είναι άκόμα ικανή νά τήν έλέγξει. Ό έξουσιαστής 
τής δικαιοσύνης δέν έξουσιάζει πιά τήν άλήθεια της. 

Κανόνας της μέγιστης έξειδίκευσης. Γιά νά καλύψει ή ποινική 
σημειωτική ολόκληρο τό πεδίο τών παρανομιών πού πρέπει νά 
μειωθούν, άπαραίτητο είναι νά προσδιορίζονται μέ σαφήνεια 
όλες οί παραβάσεις· νά ταξινομούνται καί νά συγκεντρώνονται 
σέ είδη, μέ τρόπο ώστε καμιά τους νά μή μπορεί νά διαφύγει τήν 
ποινική δίωξη. Είναι, λοιπόν, απαραίτητος ενας κώδικας, αρκε-
τά ακριβολόγος ώστε νά περιλαμβάνει κάθε μορφή παράβασης. 
Στή σιωπή τού νόμου δέν πρέπει νά εισχωρεί ή ελπίδα τής Ατιμω-
ρησίας. 'Απαιτείται ενας κώδικας έξονυχιστικός καί άπόλυτα 
σαφής, πού νά άποσαφηνίζει τά έγκλήματα καί νά όρίζει τίς ποι-
νές'^. 'Αλλά ή ιδια αύτή ανάγκη τής καθολικής κάλυψης μέ τίς 
συνέπειες-σήματα της τιμωρίας μας αναγκάζει νά προχωρήσουμε 
άκόμα περισσότερο. Ή προοπτική μιας καί τής αυτής τιμωρίας 
δέν έπηρεάζει κατά τόν ίδιο τρόπο όλα τά άτομα· τό πρόστιμο, 
λογουχάρη, δέν φοβίζει τόν πλούσιο, ούτε ή άτίμωση αυτόν πού 
τήν έχει κιόλας ύποστεϊ. Ή βλαπτικότητα ένός πλημμελήματος 
καί ή έπαγωγική του άξία παραλλάζουν άνάλογα μέ τήν κοινωνι-
κή θέση τοϋ παραβάτη· τό έγκλημα ένός ευγενούς είναι, γιά τήν 
κοινωνία, πιό έπιζήμιο άπό τό έγκλημα ένός άνθρώπου τού 
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λαοϋ'* .̂ Τέλος, άφοϋ ή τιμωρία πρέπει νά παρεμποδίζει την υπο-
τροπή, όφείλει καί νά υπολογίζει ποιά είναι ή έσώτερη φύση τοϋ 
έγκληματία, ποιός ό πιθανός βαθμός κακοήθειας του, ποιά ή ου-
σιαστική δύναμη της θέλησης του: «'Ανάμεσα σέ δυό άνθρώπους 
πού διέπραξαν την ϊδια κλοπή, πόσο λιγότερο ένοχος είναι έκεΐ-
νος πού στερείται τά πάντα άπό εκείνον πού διαθέτει περίσσια 
πλούτη; 'Ανάμεσα σέ δυό έπίορκους, πόσο περισσότερο εγκλη-
ματίας είναι έκεΐνος πού άπό τήν παιδική του ήλικία διδάχτηκε 
νά είναι έντιμος, άπό έκεϊνον πού, έγκαταλειμμένος στη φύση, 
δέν ελαβε ποτέ του καμιάν ανατροφή^";» Μαζί μέ τήν άνάγκη 
μιας ταξινόμησης τών εγκλημάτων καί των τιμωριών, βλέπουμε 
τώρα νά αναφαίνεται καί ή άνάγκη μιας άτομικοποίησης τών 
ποινών, άνάλογη μέ τήν ιδιαίτερη προσωπικότητα τοϋ κάθε 
έγκληματία. Ή άτομικοποίηση αυτή θά έχει τεράστιες συνέπειες 
στήν ιστορία τού σύγχρονου ποινικού δικαίου· εδώ βρίσκονται οί 
ρίζες της- χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα μέ τή θεωρία τού δικαίου 
καί σέ σχέση μέ τις άπαιτήσεις της καθημερινής πρακτικής, βρί-
σκεται σέ απόλυτη αντίθεση μέ τήν αρχή της κωδικοποίησης· άπό 
τήν άποψη όμως της οικονομίας της κολαστικής εξουσίας, καί 
τών τεχνικών πού χρησιμοποιούνται γιά νά διαδοθούν - σέ ολό-
κληρο τό κοινωνικό σώμα - κολαστικά σημεία απόλυτα προσαρ-
μοσμένα, χωρίς υπερβολές ή έλλείψεις, χωρίς άνώφελη «σπατά-
λη» εξουσίας αλλά καί χωρίς δειλία, άλαιλαμβάνεται κανείς κα-
θαρά πώς ή κωδικοποίηση τού συστήματος πλημμέλημα-τιμωρία, 
καθώς καί ή διαμόρφωση τού ζεύγους έγκληματίας-τιμωρία, εί-
ναι συγγενικές καί άλληλοεξαρτημένες. Ή άτομικοποίηση άνα-
φαίνεται ώς ό απώτατος στόχος ένός ακριβέστατα προσαρμοσμέ-
νου κώδικα. 

"Ομως, ή άτομικοποίηση αύτή είναι, άπό τή φύση της, πολύ 
διαφορετική άπό τίς διάφορες μορφές τών ποινών πού υπήρχαν 
στήν παλιά νομολογία. Ή νομολογία αύτή χρησιμοποιούσε - καί 
στό σημείο τούτο ήταν σύμφωνη μέ τή χριστιανική κολαστική 
πρακτική - γιά νά προσαρμόσει τήν τιμωρία στόν κάθε έγκλημα-
τία, δυό σειρές παραλλαγών: τίς παραλλαγές της «περίστασης» 
κι εκείνες τής «πρόθεσης». Στοιχεία, δηλαδή, πού επέτρεπαν τόν 
χαρακτηρισμό τής ίδιας τής πράξης. Ή διαμόρφωση τής ποινής 
άναγόταν σέ μιά «καζουϊστική» μέ τήν ευρύτερη έννοια^'. Άλλά 
αυτό πού άρχίζει τώρα νά διαφαίνεται, είναι μιά διαμόρφωση 
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πού άναφέρεται στόν tôio τόν παραβάτη, στή φύση του, στόν 
τρόπο ζωής του καί σκέψης του, στό παρελθόν του, στήν «ποιό-
τητα» καί όχι πιά στήν πρόθεση τής βούλησης του. 'Αρχίζουμε 
νά διακρίνουμε - όμως σάν ενα χώρο άκόμα κενό - τή θέση πού, 
στήν ποινική πρακτική, θά πάρει ή ψυχολογική γνώση από τήν 
καζουϊστική νομολογία. 'Ασφαλώς, στά τέλη τοϋ δέκατου 
όγδοου αιώνα, βρισκόμαστε, άναμφισβήτητα, πολύ μακριά άκό-
μα άπό τό σημείο αυτό. Ή συσχέτιση κώδικας-άτομικοποίηση 
άναζητείται στά επιστημονικά πρότυπα τής εποχής. Ή φυσική 
ιστορία πρόσφερε, χωρίς αμφιβολία, τό πιό κατάλληλο σχήμα: 
τήν ταξινόμηση τών ειδών σύμφωνα μέ μιάν αδιάλειπτη κλιμάκω-
ση. Γίνεται μιά προσπάθεια νά κατασκευαστεί ενας πίνακας (τύ-
που Linné) τών έγκλημάτων καί τών ποινών, μέ τρόπο ώστε κάθε 
ιδιαίτερη παράβαση καί κάθε κολάσιμο άτομο νά υπόκεινται, 
χωρίς καμιά αυθαιρεσία, σ' ενα γενικό νόμο. «Πρέπει νά εκπονη-
θεί ενας πίνακας μέ όλα τά είδη τών έγκλημάτων πού διαπράττο-
νται στίς διάφορες χώρες. Σύμφωνα μέ τήν καταγραφή τών 
έγκλημάτων, είναι άνάγκη νά γίνει ενας διαχωρισμός σέ εϊδη. Ό 
καλύτερος κανόνας γιά τόν διαχωρισμό αυτόν είναι, κατά τή 
γνώμη μου, ή κατάταξη τών έγκλημάτων ανάλογα μέ τό στόχο 
τους. Ό διαχωρισμός τούτος πρέπει νά είναι κατασκευασμένος 
μέ τέτοιο τρόπο, ώστε τό κάθε είδος νά διακρίνεται καθαρά άπό 
τό άλλο, καί κάθε έγκλημα, έξεταζόμενο άπό δλες τίς πλευρές 
του, νά τοποθετείται άνάμεσα σ' αυτό πού προηγείται κι εκείνο 
πού θά ακολουθήσει, καί μέ τήν πιό ακριβόλογη διαβάθμιση· 
πρέπει, τέλος, ό πίνακας αυτός νά είναι τέτοιος, ώστε νά μπορεί 
νά συμπληρώνει μ' εναν άλλον πίνακα ειδικό γιά τίς ποινές, καί 
μέ τρόπο πού νά ανταποκρίνονται ακριβέστατα ό ενας στόν άλ-
λον^^.» Θεωρητικά, ή μάλλον ουτοπικά, ή διπλή ταξινόμηση ποι-
νών καί έγκλημάτων θά μπορούσε νά λύσει τό πρόβλημα: πώς νά 
εφαρμόζονται πάγιοι νόμοι σέ διαφορετικά άτομα; 

'Αλλά σέ αντίθεση μέ τό θεωρητικό αύτό πρότυπο, μορφές άν-
θρωπολογικής άτομικοποίησης άρχιζαν νά έμφανίζονται τήν 
εποχή εκείνη, μέ τρόπο άκόμα πολύ άπλοϊκό, Καί πρώτα πρώτα, 
μέ τήν έννοια τής υποτροπής. "Όχι πώς ή έννοια αύτή άγνοού-
νταν άπό τους παλιούς ποινικούς νόμους-"̂ .̂ Άλλά τείνει τώρα νά 
γίνει χαρακτηριστικό γνώρισμα τού παραβάτη, ικανή νά μετα-
τρέψει τήν καταδικαστική άπόφαση: σύμφωνα μέ τή νομοθεσία 
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τοϋ 1791, οί ύποτροπιάζοντες υποβάλλονταν σέ διπλασιασμό της 
ποινής τους, σέ όλες σχεδόν τίς περιπτώσεις. Ό νόμος τοϋ μηνός 
Floréal, ετος Χ, όριζε πώς τά άτομα αύτά &πρεπε νά στιγματίζο-
νται μέ τό γράμμα «R» '̂*· και ό ποινικός κώδικας τοϋ 1810 τους 
επέβαλε είτε τό ανώτατο όριο της ποινής, είτε την άμέσως βαρύ-
τερη ποινή. 'Ωστόσο, διαμέσου τής υποτροπής, στόχος τοϋ νομο-
θέτη δεν είναι τό άτομο πού ύποπίπτει σ' ενα παράπτωμα καθο-
ρισμένο άπό τό νόμο- είναι τό ύποκείμενο-εγκληματίας, είναι μιά 
όρισμένη βούληση πού έκδηλώνει τόν εσώτερο εγκληματικό του 
χαρακτήρα. Λίγο λίγο, καί όσο ή εγκληματικότητα γίνεται - στή 
θέση τοϋ ϊδιου τοϋ έγκλήματος - στόχος τής ποινικής παρέμβα-
σης, ή άντίθεση άνάμεσα σέ «πρωτάρη» καί σέ «υπότροπο» τείνει 
νά άποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Μέ βάση τήν άντίθεση αυτή, 
καί μέ τήν ένίσχυσή της σέ πολλά σημεία, αρχίζει τήν έποχή έκεί-
νη νά διαμορφώνεται ή έννοια τοϋ «ερωτικού» έγκλήματος - αυ-
θόρμητου, άπρομελέτητου έγκλήματος, συνδεδεμένου μέ έξαιρε-
τικές περιστάσεις, πού σίγουρα δέν έχει τή δικαιολογία τής τρέ-
λας, άλλά πού ποτέ δέν είναι ένα συνηθισμένο έγκλημα. Ό Le 
Peletier σημειώνει, στά 1791 κιόλας, πώς ή τόσο λεπτομερειακή 
κλιμάκωση των ποινών, πού ό ίδιος είχε προτείνει στή Συντακτι-
κή Συνέλευση, μπορούσε νά άποτρέψει άπό τό έγκλημα «τόν κα-
κούργο πού μέ άπόλυτη ψυχραιμία προμελετάει μιά κακή πρά-
ξη», καί πού μπορεί νά τόν συγκρατήσει ό φόβος τής ποινής· πώς 
ήταν όμως, άντίθετα, ανίκανη νά έμποδίσει έγκλήματα οφειλόμε-
να σέ «έντονα πάθη πού τίποτα δέν λογαριάζουν»· πώς αυτό, 
όμως, δέν έχει καί μεγάλη σημασία, άφοϋ τέτοια έγκλήματα δέν 
προδίδουν «εσκεμμένη κακία»^^ τοϋ δράστη. 

"Οταν οί ποινές άρχίζουν νά έξανθρωπίζονται, άνακαλύπτου-
με πώς όλοι αυτοί οί κανόνες έπιτρέπουν - απαιτούν, θά λέγαμε 
- τήν «ήπιότητα» ως μιά υπολογισμένη ρύθμιση τής κολαστικής 
εξουσίας. Προκαλούν, όμως, καί τή μετατόπιση τοϋ σημείου 
εφαρμογής τής έξουσίας αυτής: τό σημείο αυτό δέν είναι πιά τό 
σώμα μέ τήν τελετουργική σειρά των άβάσταχτων πόνων, μέ τά 
έκδηλα στίγματα τοϋ έθιμοτυπικού τών βασανιστηρίων είναι τό 
πνεύμα, ή μάλλον μιά σειρά άναπαραστάσεις καί σήματα πού μέ 
διακριτικότητα, άλλά μέ άπόλυτη βεβαιότητα καί σαφήνεια, 
άποτυπώνονται στό πνεύμα τοϋ καθενός. "Οχι πιά τό σώμα, άλλά 
ή ψυχή, έλεγε ό Mably. Καί άντιλαμβάνεται κανείς καθαρά τί ση-
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μαίνει ή έκφραση αύτη: τό άντίοτοιχο μιας τεχνικής τής·έξου-
σίας. Παραμερίζονται οί παλιές κολαστικές «άνατομίες». "Ομως, 
σημαίνει αυτό, άραγε, πώς φτάσαμε πραγματικά στην έποχή μιας 
μή-σωματικής τιμωρίας; 

Στην άφετηρία, μπορούμε, λοιπόν, νά τοποθετήσουμε τό πολι-
τικό σχέδιο της αυστηρής αστυνόμευσης τής έκνομίας, της γενί-
κευσης της κολαστικής λειτουργίας καί της επιβολής ορίων στήν 
κολαστική εξουσία, γιά τόν αποτελεσματικό ελεγχό της. Καί οιπό 
δώ προκύπτουν δύο κατευθυντήριες γραμμές άντικειμενοποίησης 
τοϋ έγκλήματος καί τοΰ έγκληματία. 'Από τή μιά μεριά, ό εγκλη-
ματίας, στιγματισμένος σάν κοινός εχθρός, καί πού όλοι έχουν 
συμφέρον νά τόν καταδιώξουν, τίθεται εξω άπό τό κοινωνικό 
συμβόλαιο, χάνει τήν ιδιότητα τοϋ πολίτη, καί έμφανίζεται σάν νά 
εμπεριέχει κάτι άπό τήν άγριότητα τής φύσης· εμφανίζεται ώς ό 
κακούργος, τό τέρας, ισως ό τρελός, ό άρρωστος, καί άργότερα ό 
«άνώμαλος». Ώ ς τέτοιος, θά περιέλθει μιά μέρα στόν τομέα τής 
έπιστημονικής άντικειμενοποίησης, καί θά τού επιβληθεί ή άντί-
στοιχη «θεραπεία». Ά π ό τήν άλλη μεριά, ή άνάγκη νά καταμε-
τρηθούν, άπό τά εσω, τά άποτελέσματα τής κολαστικής έξουσίας, 
έπιβάλλει τακτικές παρέμβασης άναφορικά μέ δλους τούς εγκλη-
ματίες, πραγματικούς ή ένδεχόμενους: ή οργάνωση ενός προλη-
πτικού σχεδίου, 6 υπολογισμός των συμφερόντων, ή διάδοση 
άναπαραστάσεων καί σημάτων, ή εδραίωση ενός κλίματος βε-
βαιότητας καί άλήθειας, ή προσαρμογή των ποινών σέ παραλλα-
γές όλο καί πιό λεπτές - δλα αυτά όδηγοϋν έπίσης σέ μιάν άντι-
κειμενοποίηση των έγληματιών καί των έγκλημάτων. Καί στίς 
δύο περιπτώσεις, βλέπουμε ότι ή εξουσιαστική σχέση ή όποία 
έπιβάλλει τήν άσκηση τής τιμωρίας άκολουθεϊται άπό μιάν άντι-
κειμενοτρόπο σχέση, στήν όποία έμπίπτουν, όχι μονάχα τό 
έγκλημα σάν πράξη πού πρέπει νά άποδειχθεϊ σύμφωνα μέ κοι-
νούς κανόνες, άλλά καί ό έγκληματίας σάν άτομο πού πρέπει νά 
μελετηθεί σύμφωνα μέ εξειδικευμένα κριτήρια. Βλέπουμε, άκό-
μα, πώς ή άντικειμενοτρόπος αυτή σχέση δέν έπιπροστίθεται, 
άπό τά εξω, στήν κολαστική πρακτική, δπως θά συνέβαινε μέ 
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μιάν άπαγόρευση πού τά όρια της ευαισθησίας θά έπέβαλαν στη 
βαναυσότητα των βασανιστηρίων, ή όπως θά συνέβαινε μέ μιά 
διερεύνηση, ορθολογική ή «έπιστημονική», της προσωπικότητας 
τοϋ άτομου πού τιμωρείται. Οί διαδικασίες της άντικειμενοποίη-
σης πηγάζουν από την ϊδια την τακτική της έξουσίας καί τήν ορ-
γάνωση της άσκησης της. 

'Ωστόσο, οί δυό παραπάνω τύποι άντικειμενοποίησης πού 
διαγράφονται στά σχέδια της ποινικής μεταρρύθμισης, διαφέ-
ρουν πολύ άνάμεσά τους: καί στή χρονολογία τους καί στά άπο-
τελέσματά τους. Ή άντικειμενοποίηση τοϋ εκτός νόμου έγκλημα-
τία - τού ανθρώπου της φύσης - είναι, άκόμα, κάτι τό μονάχα 
δυνητικό, μιά γραμμή φυγής, όπου διασταυρώνονται τά θέματα 
της πολιτικής κριτικής καί οί μορφές τοϋ φαντασιακοϋ. Θά πε-
ράσει πολύς καιρός ώσπου ν' αποκτήσει ό homo criminalis τήν 
ιδιότητα ενός αντικειμένου πού εμπίπτει σε κάποιο πεδίο τής 
γνώσης. 'Αντίθετα, οί συνέπειες τοϋ δεύτερου τύπου άντικειμε-
νοποίησης θά αναφανούν πολύ πιό σύντομα καί θά παίξουν απο-
φασιστικό ρόλο, επειδή είναι άμεσα συνδεδεμένες μέ τήν άνα-
διοργάνωση τής κολαστικής έξουσίας: κωδικοποίηση, καθορι-
σμός των έγκλημάτων, διατίμηση των ποινών, κανόνες δικονο-
μίας, καθορισμός τού ρόλου των δ^καστικώv λειτουργών. Κι 
άκόμα, επειδή βασίζεται στίς ολοκληρωμένες ήδη θεωρίες τών 
'Ιδεολόγων. Πράγματι, ό δεύτερος αυτός τύπος εδινε, μέ τή θεω-
ρία του πάνω στά συμφέροντα, στίς άναπαραστάσεις καί στά σή-
ματα, καθώς καί μέ τίς σειρές καί τίς γενέσεις πού ανασυγκρο-
τούσε, ενα είδος γενικής οδηγίας γιά τήν άσκηση τής εξουσίας 
πάνω στά άτομα: τό «πνεύμα» ώς χώρος εγγραφής γιά τήν εξου-
σία, μέ τή σημειολογία ώς οργανό του· ή υποταγή τών σωμάτων, 
μέ τόν έλεγχο τών ιδεών ή άνάλυση τών αναπαραστάσεων, ώς 
άρχή μιας πολιτικής τών σωμάτων, πολύ πιό άποτελεσματικής 
άπό τήν τελετουργική ανατομία τών βασανιστηρίων. Ή σκέψη 
τών 'Ιδεολόγων δέν υπήρξε μονάχα κάποια ορισμένη θεωρία τού 
ατόμου καί τής κοινωνίας· αυτή εξελίχτηκε σέ τεχνολογία μιας 
έπιδέξιας, άποτελεσματικής καί οικονομικής έξουσίας, σέ άντί-
θεση μέ τή σπάταλη πολυτέλεια τής έξουσίας τών βασιλέων. "Ας 
άκούσουμε άκόμα μιά φορά τόν Servan: ΟΙ ιδέες τοϋ έγκλήματος 
καί τής τιμωρίας πρέπει νά συσχετίζονται στενά καί «νά διαδέχο-
νται ή μιά τήν άλλη χωρίς διακοπή... "Οταν ετσι θά εχετε κατορ-
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θώσει νά σχηματίσετε αλυσιδωτές ιδέες στη σκέ·ψη των συμπολι-
τών σας, τότε θά εχετε τό δικαίωμα νά παινεύεστε δτι τσύς καθο-
δηγείτε καί ότι τούς έξουσιάζετε. "Ενας ήλίθιος τύραννος μπορεί 
νά καθυποτάξει τους σκλάβους του δένοντάς τους μέ σιδερένιες 
αλυσίδες· άλλά ενας άληθινός πολιτικός άντρας τους δένει πολύ 
πιό σίγουρα μέ την αλυσίδα των δικών τους ιδεών στό άμετά-
βλητο επίπεδο της λογικής στερεώνει τόν πρώτο κρίκο της αλυσί-
δας· δεσμός άκόμα πιό ισχυρός εφόσον αγνοούμε τήν πλοκή του 
καί πιστεύουμε πώς είναι δικό μας εργο· ή απόγνωση καί ό χρό-
νος φθείρουν ϊσως τά σιδερένια καί τ' ατσάλινα δεσμά, μά είναι 
ανίκανοι νά επηρεάσουν τό συνειρμό τών ιδεών- αντίθετα, τόν 
ενισχύουν άκόμα περισσότερο· καί πάνω στούς απαλούς Ιστούς 
του έγκεφάλου θεμελιώνονται οί πιό ισχυρές Αυτοκρατορίες^^». 

Αυτή άκριβώς ή σημειοτεχνική τού κολασμού, αυτή ή «ιδεολο-
γική έξουσία», παύει νά εξελίσσεται, καί τήν διαδέχεται, κατά 
ενα μεγάλο μέρος, μιά καινούργια πολιτική ανατομία, όπου τό 
σώμα, γιά μιάν άκόμα φορά - άλλά με νεοσύστατη μορφή - γίνε-
ται τό κυριότερο στοιχείο. Καί ή νέα αυτή πολιτική άνατομία 
έπιτρέπει νά διασταυρωθούν ξανά οί δυό άποκλίνουσες γραμμές 
άντικειμενοποίησης, πού βλέπουμε νά διαμορφώνονται στόν δέ-
κατο όγδοο αιώνα: εκείνη πού άπορρίπτει τόν έγκληματία στήν 
«άλλη μεριά» - στή μεριά μιας φύσης αντίθετης πρός τη φύση· κι 
έκείνη πού προσπαθεί νά ελέγξει τήν εγκληματικότητα μέ μιάν 
υπολογισμένη ρύθμιση τών κολασμών. Φτάνει νά ρίξουμε μιά μα-
τιά στήν καινούργια τέχνη τού κολασμού γιά νά αντιληφθούμε 
ότι μιά καινούργια πολιτική τού σώματος άντικαθιστά τήν κολα-
στική σημειοτεχνική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ή ήπιότητα των ποινών 

Ή τέχνη ταΰ κολασμού πρέπει λοιπόν νά βασίζεται πάνω σέ 
μιά ολόκληρη τεχνολογία της άναπαράστασης. Καί τό έγχείρημα 
τοϋτο δεν μπορεί νά πετύχει παρά μονάχα άν εγγράφεται στά 
πλαίσια μιας φυσικής μηχανικής. «"Ομοια μέ την ελξη τών σωμά-
των, μιά κρυφή δύναμη μας ωθεί πάντοτε στήν εύζωία\ Καί ή 
ώση αύτη δέν έπηρεάζεται παρά μονάχα από τά εμπόδια πού της 
άντιθέτουν οί νόμοι. "Ολες οί διάφορες άνθρώπινες πράξεις αι-
τιολογούνται από την έσώτερη αύτη τάση.» Ή εξεύρεση τής ποι-
νής πού ταιριάζει σ' ενα έγκλημα, είναι ή έξεύρεση τού μειονε-
κτήματος έκείνου πού θά αφαιρούσε κάθε γοητεία από τήν ίδέα 
ένός ενδεχόμενου κακουργήματος. Τέχνη τών ενεργειών πού άλ-
ληλοσυγκρούονται, τέχνη τών εικόνων πού συσχετίζονται, επι-
νόηση σταθερών συνδέσμων πού άψηφοΰν τό χρόνο: πρόκειται 
γιά τή σύσταση δυάδων αναπαραστάσεων μέ άντιθετικές αξίες, 
γιά τήν εγκαθίδρυση ποσοτικών διαφορών άνάμεσα στίς υπάρ-
χουσες δυνάμεις, γιά τήν έξεύρεση μιας σειράς άπό σήματα-
έμπόδια πού νά μπορούν νά υποτάσσουν τήν κίνηση τών δυνά-
μεων σέ μιά σχέση έξουσίας. «Πρέπει ή ίδέα τού βασανιστηρίου 
νά είναι βαθιά ριζωμένη στό νού τού άδύναμου άνθρωπου καί νά 
υπερνικά τό αίσθημα πού τόν ωθεί στό έγκλημα^» Αύτά τά σή-
ματα-έμπόδια όφείλουν νά σχηματίσουν τό καινούργιο όπλοστά-
σιο τών ποινών, όπως τά στίγματα-διώξεων οργάνωναν τά παλιά 
βασανιστήρια. Άλλά γιά νά λειτουργούν, άπαραίτητο είναι νά 
υπακούουν σέ διάφορους όρους. 

1. - Νά είναι όσο τό δυνατό λιγότερο αυθαίρετα. Ή κοινωνία 
είναι βέβαια έκείνη πού καθορίζει, σύμφωνα μέ τά συμφέροντά 
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της, τί πρέπει νά θεωρείται έγκλημα: άρα τό έγκλημα δεν είναι 
κάτι τό φυσικό. "Αν όμως θέλουμε νά μπορεί ή ποινή νά είναι, 
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, παρούσα στη σκέψη, μόλις αύτη 
στραφεί πρός τό έγκλημα, πρέπει καί άνάμεσα στην ποινή καί 
στό έγκλημα ή συσχέτιση νά είναι όσο γίνεται πιό άμεση: καί ώς 
πρός τήν ομοιότητα, καί ώς πρός την άναλογία, καί ώς πρός τήν 
έγγύτητα. Πρέπει «ή ποινή νά αναλογεί όσο τό δυνατόν περισσό-
τερο στη φύση τού εγκλήματος, μέ τρόπο ώστε ό φόβος της τιμω-
ρίας νά απομακρύνει τόν νου από τήν έπικίνδυνη κατεύθυνση 
όπου τόν οδηγούσε ή ιδέα ένός έπωφελούς έγκλήματος^». Ή ιδα-
νική τιμωρία πρέπει νά ανταποκρίνεται μέ διαφάνεια στό έγκλη-
μα πού κυρώνει· καί ετσι, γι' αυτόν πού τήν αναλογίζεται, θά εί-
ναι άναπόφευχτα τό σημάδι τού εγκλήματος πού αυτή κολάζει' 
καί γιά εκείνον πού προμελετά ενα έγκλημα, καί μόνη ή ιδέα τού 
αδικήματος θά διεγείρει στό νού τό κολαστικό σήμα. Πλεονέκτη-
μα γιά τή σταθερότητα της σύνδεσης, πλεονέκτημα γιά τόν υπο-
λογισμό των αναλογιών άνάμεσα στό έγκλημα καί στήν τιμωρία, 
καθώς καί γιά τήν ποσοτική ερμηνεία τών συμφερόντων κι ακό-
μα, πλεονέκτημα αφού ή τιμωρία, παίρνοντας τή μορφή μιας φυ-
σικής αλληλουχίας, δεν εμφανίζεται ώς ή αυθαίρετη συνέπεια της 
ανθρώπινης έξουσίας. «Τό νά συνάγει κανείς τό άδίκημα από τήν 
τιμωρία, είναι τό καλύτερο μέσον γιά νά αναλογίζει τήν ποινή 
πρός τό έγκλημα. "Αν αυτό σημαίνει θρίαμβο της δικαιοσύνης, 
σημαίνει καί θρίαμβο της ελευθερίας, αφού οί ποινές δέν προέρ-
χονται πιά από τή βούληση τού νομοθέτη, άλλά από τή φύση τών 
πραγμάτων, καί ετσι ό άνθρωπος παύει νά άσκεί βία στόν άν-
θρωπο^.» Πίσω άπό τήν άναλογία της ποινής πρός τό έγκλημα, ή 
κολαστική εξουσία κατορθώνει νά κρύβεται. 

Οί μεταρρυθμιστές πρότειναν επανειλημμένα ποινές πού νά εί-
ναι θεσμικά φυσικές καί πού, μέ τή μορφή τους, νά άναπαρα-
σταίνουν τό περιεχόμενο τού έγκλήματος. Ό Vermeil, γιά παρά-
δειγμα, ελεγε: όσοι κάνουν κατάχρηση της δημόσιας έλευθερίας, 
θά τούς στερηθεί ή δική τους· θά άφαιρεθοΰν τά πολιτικά δι-
καιώματα άπό εκείνους πού έχουν καταχραστεί τόν νόμο καί τά 
προνόμια τών δημόσιων ί^πηρεσιών τό πρόστιμο θά κυρώνει τή 
δωροδοκία καί τήν τοκογλυφία- ή δήμευση θά τιμωρεί τήν κλο-
πή· ό έξευτελισμός, τό άδίκημα της «δοξομανίας»· ή θανάτωση, 
τή δολοφονία· ή πυρά, τόν έμπρησμό. "Οσο γιά εκείνον πού χρη-
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σιμοποίησε δηλητήριο, «ό δήμιος θά τοϋ ρίξει ατό πρόσωπο φαρ-
μακερό υγρό γιά νά τοϋ θυμίσει τό φρικτό του κακούργημα, καί 
υστέρα θά τόν βουτήξει σ' ενα καζάνι μέ βραστό νερό·*». Άπλό 
όνειροπόλημα; "Ισως. Άλλά ή αρχή μιας συμβολικής αντιστοι-
χίας διατυπώνεται καθαρά καί από τόν Le Peletier, όταν εισηγεί-
ται, στά 1791, τήν καινούργια ποινική νομοθεσία: «Πρέπει νά 
υπάρχουν συγκεκριμένες αναλογίες άνάμεσα στή φύση τοϋ αδι-
κήματος καί στή φύση τής ποινής»· αύτός πού υπήρξε θηριώδης, 
όταν διέπραξε τό εγκλημά του, νά υποβληθεί σέ σωματικούς πό-
νους· ό ακαμάτης νά τιμωρηθεί μέ κοπιαστική έργασία* ό άχρείος 
νά υποβληθεί σέ ατιμωτική ποινή^. 

Παρ' όλες τίς ωμότητες, πού θυμίζουν έντονα τά βασανιστήρια 
τοϋ Προεπαναστατικού Καθεστώτος, ενας ολότελα διαφορετικός 
μηχανισμός χρησιμοποιείται στίς «αναλογικές» αύτές ποινές. Δέν 
άντιτάσσεται πιά ή φρικαλεότητα στή φρικαλεότητα, σέ μιά πάλη 
γιά τήν έξουσία· δέν πρόκειται πιά γιά τή συμμέτρηση τής εκδί-
κησης, άλλά γιά τή διαφάνεια τοϋ σήματος σ' αυτό πού σηματο-
δοτείται· στο πεδίο των ποινών, έπιχειρεϊται νά υπάρξει μιά σχέ-
ση άμεσα κατανοητή άπό τίς αισθήσεις, καί πού νά μπορεί εύκο-
λα νά υπολογίζεται. Έ ν α είδος ελλογης αισθητικής τής ποινής. 
«Δέν πρέπει νά άκολουθοΰμε πιστά τή φύση μονάχα στίς καλές 
τέχνες· οί πολιτικοί θεσμοί - τουλάχιστον όσοι χαρακτηρίζονται 
άπό στοιχεία σοφίας καί διάρκειας - είναι κι αυτοί θεμελιωμένοι 
πάνω στή φύση^.» Πρέπει ή ποινή νά προκύπτει άπό τό έγκλημα· 
ό νόμος νά φαίνεται ότι είναι μιά άναγκαιότητα των πραγμάτων, 
καί ή έξουσία νά άσκεϊται μέ τό προσωπείο μιας ήπιας φυσικής 
δύναμης. 

2. - Ή σειρά αυτή των σημάτων πρέπει νά εισδύει στή μηχανι-
κή των δυνάμεων: νά μειώνεται ή επιθυμία πού καθιστά τό 
έγκλημα ελκυστικό, νά αυξάνεται ή εντύπωση πώς ή ποινή είναι 
επίφοβη· νά άντιστραφοϋν οί σχέσεις των έντάσεων, δηλαδή ή 
παράσταση της ποινής καί τών μειονεκτημάτων της νά είναι εν-
τονότερη άπό εκείνη τοϋ εγκλήματος καί τής γοητείας του. Δηλα-
δή, ενας όλόκληρος μηχανισμός τοϋ συμφέροντος, της κίνησής 
του, τοϋ τρόπου πού κανείς τόν φαντάζεται καί τής ζωηρότητας 
τής παράστασης αύτής. « Ό νομοθέτης πρέπει νά είναι ενας έπι-
δέξιος άρχιτέκτονας πού, ταυτόχρονα, νά χρησιμοποιεί όλες τίς 
δυνάμεις τίς ικανές νά συμβάλλουν στή στερεότητα τοϋ οικοδο-
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μήματος και νά μετριάζει όλες εκείνες πού θά μπορούσαν νά τό 
καταστρέψουν'.» 

'Υπάρχουν πολλά μέσα γι' αυτό: «Νά χτυπήσεις τό κακό στη 
ρίζα του®.» Νά σπάσεις τό έλατήριο πού ζωηρεΰει την παράστα-
ση του έγκλήματος. Νά άποδυναμώσεις τό συμφέρον πού δη-
μιούργησε τήν παράσταση αύτη. Στή βάση των αδικημάτων τής 
άλητείας υπάρχει ή οκνηρία- αυτή πρέπει νά καταπολεμηθεί. 
«Δεν κατορθώνεις τίποτα εγκλείοντας τούς επαίτες σε βρωμερές 
φυλακές πού μοιάζουν μάλλον μέ υπονόμους», πρέπει νά τούς 
αναγκάσεις νά εργαστούν. «Νά τούς δώσεις δουλειά - αύτή είναι 
ή καλύτερη τιμωρία^.» 'Ενάντια σ' ενα κακό πάθος, μιά καλή συ-
νήθεια· ενάντια σέ μιά δύναμη, μιά άλλη δύναμη· πρόκειται όμως 
έδώ γιά τή δύναμη τής ευαισθησίας καί του πάθους, καί όχι γιά 
τή δύναμη τής οπλισμένης έξουσίας. «Δεν πρέπει, άραγε, όλες οί 
ποινές νά άπορρέουν άπό τούτη τήν άρχή τήν τόσο άπλή, τήν τό-
σο πετυχημένη, αλλά καί τόσο γνωστή: νά έπιλέγονται ανάμεσα 
σ' εκείνες πού εξουθενώνουν τό πάθος τό όποιο οδήγησε (ττό 
έγκλημα'®;» 

Πρέπει νά κάνουμε ετσι, ώστε ή ίδια ή δύναμη πού ώθησε στό 
άδίκημα νά στραφεί έναντίον του εαυτού της. Τό συμφέρον νά 
διχαστεί, καί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά καταστεί πιό έπίφοβη ή 
ποινή. Ή τιμωρία νά τό έρεθίσει καί νά τό διεγείρει περισσότερο 
άπ' ο,τι τό άδίκημα μπόρεσε νά τό εχει ένθαρρύνει. "Αν ή αλαζο-
νεία εχει ωθήσει στή διάπραξη ένός κακουργήματος, νά χτυπη-
θεί, νά αναστατωθεί άπό τήν τιμωρία. Ή αποτελεσματικότητα 
τών ατιμωτικών ποινών συνίσταται στό ότι στηρίζονται στήν κε-
νοδοξία πού υπάρχει στή ρίζα κάθε έγκλήματος. Οι φανατικοί 
υπερηφανεύονται καί γιά τίς πεποιθήσεις τους καί γιά τά βασα-
νιστήρια πού υφίστανται γι' αυτές. Στόν φανατισμό ας άντιτά-
ξουμε τήν πεισματική αλαζονεία πού τόν στηρίζει: «Πρέπει νά 
τόν έξουθενώσουμε μέ τή γελοιοποίηση καί τήν καταισχύνη* άν 
έξευτελίσουμε τήν υπεροπτική ματαιοδοξία τών φανατικών 
μπροστά σ' ενα πλήθος άπό θεατές, τότε ή ποινή θά είναι οιποτε-
λεσματική.» 'Αντίθετα, θά ήταν ανώφελο νά τούς ύποβάλλουμε 
σέ σωματικές ταλαιπωρίες". 

Πρέπει νά άναζωογονηθεΐ τό ενδιαφέρον γιά κάτι χρήσιμο κι 
ένάρετο, ένδιαφέρον πού έχει τόσο εξασθενήσει, όπως αποδεί-
χνεται άπό τό έγκλημα. Τό αίσθημα σεβασμού γιά τήν ιδιοκτησία 
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- γιά τόν πλοϋτο, άλλά καί γιά τήν τιμή, γιά τήν ελευθερία, γιά 
τή ζωή - ό κακοποιός τό εχει χάσει όταν κλέβει, συκοφαντεί, 
εκτελεί κάποιαν απαγωγή ή κάποιο φόνο. Θά χρειαστεί επομέ-
νως νά του τό ξαναμάθουμε. Καί θά αρχίσουμε νά του τό διδά-
σκουμε πρώτα πρώτα γιά τόν ίδιο τόν εαυτό του: θά τόν αναγκά-
σουμε νά νιώσει τί θά πει νά χάνει κανείς τή διάθεση των άγαθών 
του, της τιμής του, του χρόνου του καί του σώματός του, γιά νά 
τά σεβαστεί κι αυτός στους άλλους^^. Ή ποινή πού σχηματίζει 
σήματα σταθερά καί ευκολονόητα, είναι αυτή πού ταυτόχρονα 
θά ανασυνθέσει τήν οικονομία τών συμφερόντων καί τή δυναμι-
κή τών παθών. 

3. - Ά π ό δώ προκύπτει καί ή χρησιμότητα μιας χρονοδιαμόρ-
φωσης. Ή ποινή μεταμορφώνει, αλλάζει τόν εγκληματία, εγκαθι-
στά σήματα, στήνει εμπόδια. Ποιά θά ήταν, άραγε, ή χρησιμότη-
τά της άν επρόκειτο νά είναι οριστική; Μιά ποινή ατέρμονη θά 
παρουσίαζε άντιφάσεις: όλοι οι καταναγκασμοί πού επιβάλλει 
στόν κατάδικο, καί πού δέν θά τόν ώφελοϋσαν σέ τίποτα όταν θά 
ξαναγινόταν ενάρετος, δέν θά ήταν τίποτε άλλο παρά ενα μαρτύ-
ριο· καί ή προσπάθεια γιά τήν αναμόρφωση του θά αντιπροσώ-
πευε γιά τήν κοινωνία χαμένο κόπο καί χαμένη δαπάνη. "Αν 
υπάρχουν άδιόρθωτοι, μόνη λύση είναι ή εξόντωση τους. Άλλά 
γιά όλους τούς άλλους, οί ποινές δέν είναι δυνατόν νά λειτουργή-
σουν παρά μονάχα αν κάποτε τερματίζονται. Ή θεωρία αυτή 
εγινε άποδεκτή άπό τά μέλη της Συντακτικής Συνέλευσης: ό Κώ-
δικας τοΰ 1791 προβλέπει τή θανάτωση γιά τούς προδότες καί 
τούς δολοφόνους· όλες οί άλλες ποινές πρέπει νά έχουν κάποιο 
τέρμα (τό άνώτατο οριό τους είναι είκοσι χρόνια). 

Άλλά πάνω άπ' όλα ό ρόλος τής διάρκειας πρέπει νά ενσωμα-
τωθεί στήν οικονομία τής ποινής. Μέ τή βιαιότητά τους, τά βα-
σανιστήρια κινδύνευαν νά έχουν τοϋτο τό άποτέλεσμα: όσο σο-
βαρότερο ήταν τό έγκλημα, τόσο συντομότερη ήταν ή τιμωρία 
του. Ή διάρκεια παρενέβαινε, βέβαια, στό παλιό σύστημα τών 
ποινών: μέρες όλόκληρες καθήλωσης στόν στύλο, χρόνια έξορίας, 
ωρες ώσπου νά έκπνεύσει ό κατάδικος πάνω στόν τροχό. 'Επρό-
κειτο όμως εδώ γιά ενα χρονικό διάστημα δοκιμασίας, καί όχι 
προσχεδιασμένης μεταβολής του έγκληματία. Ή διάρκεια θά επι-
τρέψει τώρα τήν πραγματική άποτελεσματικότητα τής τιμωρίας: 
«Μιά μακρόχρονη περίοδος όδυνηρών στερήσεων λυτρώνει τήν 
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άνθρωπότητα άπό τη φρίκη των βασανιστηρίων καί έπηρεάζει 
πολΰ περισσότερο τόν ένοχο παρά δνας στιγμιαίος πόνος... 'Ανα-
νεώνει στά μάτια του λαοϋ πού παρακολουθεί τίς στερήσεις αυ-
τές τή θύμιση των έκδικητικών νόμων καί ξαναζωντανεύει, κάθε 
στιγμή, εναν σωτήριο φόβο'^.» Ό χρόνος, έκτελεστής της ποινής. 

'Ωστόσο, τά πάθη μέ τόν λεπτό μηχανισμό τους όέν άνέχονται 
τόν καταναγκασμό οΰτε μέ τόν ϊδιο τρόπο ούτε μέ την ίδια επιμο-
νή, δσο επανορθώνονται μέ τό χρόνο· τό ορθότερο είναι νά με-
τριάζεται ή ποινή άνάλογα μέ τά άποτελέσματα πού επιφέρει. 
Μπορεί βέβαια νά είναι σταθερή, μέ τήν έννοια ότι καθορίζεται 
γιά όλους, μέ τόν ϊδιο τρόπο, άπό τόν νόμο· άλλά ό εσώτερος μη-
χανισμός της πρέπει νά είναι μεταβλητός. Στήν είσήγησή του στή 
Συντακτική Συνέλευση, ό Le Peletier πρότεινε ποινές φθίνουσας 
έντασης: ενας καταδικασμένος στήν πιό βαριά ποινή δέν θά πα-
ραμείνει στό κελλί του (αλυσοδεμένος πόδια καί χέρια, μέσα στό 
σκοτάδι, στήν απομόνωση, μέ σκέτο νερό καί ψωμί), παρά μονά-
χα σέ μιά πρώτη φάση· αργότερα θά εχει τή δυνατότητα νά εργά-
ζεται δυό ή τρεις μέρες τήν έβδομάδα. "Οταν θά εχει έκτίσει τά 
δύο τρίτα της ποινής του, θά μπορεί νά περάσει στό καθεστώς 
της «ενόχλησης» (κελλί φωτισμένο, μέση περισφιγμένη μέ αλυσί-
δα, μοναχική εργασία πέντε μέρες τήν έβδομάδα, καί τίς υπόλοι-
πες δύο άπό κοινού μέ τούς άλλους- θά πληρωθεί γιά τήν έργα-
σία αυτή, πράγμα πού θά του επιτρέψει νά καλυτερέψει τήν τρο-
φή του). Τέλος, όταν θά πλησιάζει στό τέρμα της καταδίκης του, 
θά μπορεί νά περάσει στό γενικό καθεστώς της φυλακής: «Θά 
μπορεί κάθε μέρα νά έργάζεται μαζί μέ τούς άλλους φυλακισμέ-
νους. Ή , αν προτιμά, νά έργάζεται μόνος. Ή τροφή του θά 
εξαρτάται άπό τήν εργασία του '̂*.» 

4. - Ά π ό τήν άποψη τού κατάδικου, ή ποινή είναι ενας μηχα-
νισμός από σήματα, συμφέροντα καί χρονική διάρκεια. 'Αλλά ό 
ένοχος είναι μονάχα ενας άπό τούς στόχους της τιμωρίας. Αυτή 
άφορα προπαντός τούς άλλους: όλους τούς ενδεχόμενους ενό-
χους. Πρέπει τά σήματα-έμπόδια πού χαράζονται λίγο λίγο στίς 
παραστάσεις τού κατάδικου νά κυκλοφορούν γρήγορα καί πλα-
τιά' νά γίνονται άποδεκτά καί νά ξαναμοιράζονται άπό όλους· 
καί νά άποτελούν τή διδαχή πού ό καθένας απευθύνει σέ όλους 
καί κάνει νά άπαρνηθοΰν τό έγκλημα - τό γερό νόμισμα πού 
άντικαθιστά, στά μυαλά, τό κάλπικο κέρδος του έγκληματία. 
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Καί γι' αυτό, ή τιμωρία πρέπει νά θεωρείται όχι μονάχα φυσι-
κή, άλλά καί ένδιαφέρουσα· ό καθένας νά βρίσκει σ' αύτήν τό 
προσωπικό του όφελος. Φτάνουν πιά οΐ θεαματικές εκείνες αλλά 
άχρηστες ποινές- φτάνουν πιά οί κρυφές ποινές· οί τιμωρίες πρέ-
πει νά θεωρούνται κάτι σάν ανταπόδοση τήν όποία ό ένοχος 
οφείλει σέ κάθε συμπολίτη του γιά τό εγκλημά του, πού τούς έχει 
όλους ζημιώσει: ποινές πού «οΐ πολίτες έχουν καθημερινά μπρός 
στά μάτια τους», καί πού «δείχνουν άνάγλυφα τη δημόσια χρησι-
μότητα των κοινών καί τών ιδιωτικών ένεργειών^®». Τό ιδεώδες 
θά ήταν νά εμφανίζεται 6 ένοχος σάν ενα είδος αποδοτικής ιδιο-
κτησίας: ενας σκλάβος στήν υπηρεσία του συνόλου. Γιατί νά δια-
γράψει ή κοινωνία μιά ζωή κι ενα σώμα πού θά μίίοροϋσε νά τά 
ιδιοποιηθεί; Θά ήταν χρησιμότερο νά βάλει τόν ένοχο «νά ύπηρε-
τεΐ τό Κράτος σάν σκλάβος, γιά ενα όρισμένο χρονικό διάστημα, 
άνάλογο μέ τή φύση τοϋ έγκλήματός του». Ή Γαλλία έχει άπει-
ρους δύσβατους δρόμους πού δυσκολεύουν τό έμπόριό της· οί 
κλέφτες, πού κι αυτοί έμποδίζουν τήν ελεύθερη κυκλοφορία τών 
έμπορευμάτων, καλό θά ήταν νά ξανάφτιαχναν τούς δρόμους αυ-
τούς. Πολύ πιό εύγλωττο από τό θάνατο είναι τό «παράδειγμα 
ενός ανθρώπου, πού τό έχεις συνέχεια μπροστά σου, τοϋ οποίου 
έχουν στερήσει τήν ελευθερία καί ό όποιος είναι άναγκασμένος, 
ώς τό τέλος της ζωής του, νά έπανορθώνει τό κακό πού προξένη-
σε στήν κοινωνία^^». 

Στό πρίν τή Γαλλική 'Επανάσταση σύστημα, τό σώμα τών κα-
ταδίκων γινόταν κτήμα τοϋ βασιλιά, ό όποιος άποτύπωνε πάνω 
του τή σφραγίδα του καί τό επληττε μέ τή δύναμη της έξουσίας 
του. Τώρα, θά γίνει μάλλον κοινό αγαθό, αντικείμενο μιας συλ-
λογικής καί ωφέλιμης ιδιοποίησης. Γι' αύτό καί οί μεταρρυθμι-
στές πρότειναν σχεδόν όλοι τους τά δημόσια εργα σάν μιάν από 
τίς πιό άποτελεσματικές ποινές· άλλωστε καί τά διάφορα 'Υπο-
μνήματα (Cahiers de doléances) τούς μιμήθηκαν: «Οί καταδικα-
ζόμενοι σέ ποινή ελαφρότερη άπό τό θάνατο, νά ασχολούνται μέ 
τά δημόσια εργα τής χώρας γιά ενα χρονικό διάστημα άνάλογο 
μέ τό εγκλημά τους''.» Καί «δημόσιο εργο» σήμαινε δύο πράγμα-
τα: συλλογικό ένδιαφέρον γιά τήν ποινή τοϋ κατάδικου, καί ορα-
τός, ελέγξιμος χαρακτήρας τής τιμωρίας. Μ' αύτόν τόν τρόπο, ό 
ένοχος ξεπληρώνει δυό φορές τό εγκλημά του: μέ τήν εργασία 
πού προσφέρει καί μέ τά σήματα πού παράγει. Στήν καρδιά τής 
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κοινωνίας, στίς δημόσιες πλατείες και στους δρόμους, ό κατάδι-
κος άποτελεϊ μιάν έστία άπό όφέλη καί σημασίες. 'Ολοφάνερο εί-
ναι πώς έξυπηρετεί τόν καθένα· άλλά ταυτόχρονα έντυπώνεται 
στό μυαλό του καθενός τό σημα εγκλημα-τιμωρία: δευτερεύουσα 
ίσως χρησιμότητα, καθαρά ηθική, αλλά πόσο πιό πραγματική! 

5. - Ά π ό δώ προκύπτει καί μιά όλόκληρη σοφή οικονομία της 
δημοσιότητας. Στό σωματικό βασανιστήριο, ό φόβος αποτελούσε 
τό στήριγμα τού παραδείγματος: φόβος τοϋ σωματικού πόνου, 
συλλογικό δέος, εικόνες προορισμένες νά χαραχτούν στη μνήμη 
των θεατών - όπως τό στίγμα στό μάγουλο ή στόν ώμο τού κατά-
δικου. Στήριγμα τού παραδείγματος είναι τώρα ή διδασκαλία, ό 
λόγος, τό διευκρινιζόμενο σήμα, ή σκηνοθέτηση καί απεικόνιση 
της δημόσιας ήθικής. Αυτό πού θά στηρίξει τήν τελετουργία της 
τιμωρίας, δέν είναι πιά ή τρομαχτική αποκατάσταση της κυριαρ-
χίας, άλλά ή έπανενεργοποίηση τού Κώδικα, ή συλλογική ενίσχυ-
ση τή ς σύνδεσης άνάμεσα στήν ιδέα τού έγκλήματος καί στήν 
ιδέα της ποινής. 'Αντί της παρουσίας τού δυνάστη, θά άναφα-
νούν τώρα στήν τιμωρία οί ίδιοι οί νόμοι. Αύτοί είχαν συσχετίσει 
ενα ορισμένο έγκλημα μέ μιάν ορισμένη τιμωρία. Μόλις διαπράτ-
τονταν τό έγκλημα, καί χωρίς καμιά χρονοτριβή, έπακολουθούσε 
ή τιμωρία, πού μετέτρεπε σέ πράξη τό γράμμα τού νόμου καί 
εδειχνε πώς ό Κώδικας πού συνδέει τίς ιδέες, συνδέει συνάμα 
καί τις πραγματικότητες. Ή σύνδεση, άμεση στό κείμενο, πρέπει 
νά είναι άμεση καί στήν πράξη. «'Αναλογιστείτε τίς πρώτες εκεί-
νες στιγμές, όπου ή είδηση κάποιας φρικαλέας πράξης διαδίδε-
ται στίς πόλεις καί στά χωριά μας- οί πολίτες μοιάζουν μέ αν-
θρώπους πού βλέπουν τόν κεραυνό νά πέφτει δίπλα τους" ό κα-
θένας νιώθει άγανάκτηση καί φρίκη... Ήρθε ή στιγμή νά τιμω-
ρηθεί τό έγκλημα: μήν τήν αφήσετε νά σας ξεφύγει* σπεύσετε νά 
άποδείξετε ποιός είναι ό ένοχος καί δικάστε τον ετοιμάστε τό 
ικρίωμα καί τήν πυρά, φέρτε τόν ένοχο στή δημόσια πλατεία, κα-
λέστε τό λαό μεγαλόφωνα· θά τόν άκούσετε τότε νά χειροκροτεί 
τή δικαστική σας απόφαση, όπως καί τή διακήρυξη της ειρήνης 
καί τής έλευθερίας· θά δείτε τά πλήθη νά σπεύδουν στά τρομερά 
τούτα θεάματα πού τά βλέπουν σάν τόν θρίαμβο των νόμων^®.» 
Ή δημόσια τιμωρία είναι ή τελετουργία τής άμεσης άνακωδικο-
ποίησης. 

Ό νόμος ξαναπαίρνει μορφή καί έπανατοποθετείται δίπλα στό 
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κακούργημα πού τόν είχε παραβιάσει. 'Αντίθετα, ό κακοποιός 
αποσυνδέεται άπό την κοινωνία. 'Αποχωρεί άπό τήν κοινωνία. 
"Οχι όμως πιά μέσα στις διφορούμενες έκεΐνες τελετές του Προε-
παναστατικού Καθεστώτος, όπου ό λαός, μοιραία, συμμεριζόταν 
εϊτε τό έγκλημα εϊτε τήν τιμωρία, άλλά μέσα σέ μιά πένθιμη τελε-
τουργία. Ή κοινωνία, πού ξαναβρήκε τους νόμους της, εχασε 
τόν πολίτη πού τούς είχε παραβιάσει. Ή δημόσια τιμωρία πρέπει 
νά εκδηλώνει τη διπλή αυτή θλίψη: ότι ό νόμος άγνοήθηκε και 
ότι ή κοινωνία άναγκάζεται νά άποβάλει εναν πολίτη. «Συνδέστε 
με τό βασανιστήριο τό πιό πένθιμο καί κατανυκτικό αυτό θέαμα· 
ή τρομερή αυτή μέρα άς είναι μέρα πένθους γιά τήν πατρίδα· ή 
γενική όδύνη ας ζωγραφιστεί σέ όλων τά πρόσωπα... 6 δικαστής, 
τυλιγμένος σ' εναν πένθιμο μανδύα, άς αναγγείλει στό λαό τό κα-
κούργημα καί τή θλιβερή άναγκαιότητα μιας νόμιμης εκδίκησης. 
Καί οΐ διάφορες σκηνές της τραγωδίας αύτής άς αγγίξουν όλες 
τίς αισθήσεις καί άς συνταράξουν όλους τούς καλούς καί έντι-
μους άνθρώπους^^.» 

"Ενα πένθος του όποιου τό νόημα πρέπει νά είναι διάφανο γιά 
όλους· κάθε στοιχείο τοΰ τελετουργικού του νά είναι έκδηλο, νά 
εκφράζει τό έγκλημα, νά θυμίζει τόν νόμο, νά δείχνει τήν ανα-
γκαιότητα της τιμωρίας, νά δικαιολογεί τήν απόφαση. 'Αφίσες, 
ταμπέλες, σήματα, σύμβολα, όλα πρέπει νά πολλαπλασιαστούν 
γιά νά μπορέσει ό καθένας νά αντιληφθεί τό νόημα της τιμωρίας. 
Ή διαφήμιση της τιμωρίας δέν πρέπει νά διασπείρει μιά σωματι-
κή έντύπωση τρόμου· άλλά νά άνοίγει ενα βιβλίο γιά ανάγνωση. 
Ό Le Peletier πρότεινε νά επισκέπτεται 6 λαός, μιά φορά τό μή-
να, τούς κατάδικους «στά θλιβερά τους κελλιά, όπου, πάνω άπό 
τήν πόρτα θά είναι χαραγμένα μέ μεγάλα γράμματα τό όνομα τού 
ένοχου, τό έγκλημα καί ή καταδίκη του^®». Καί μέ τό απλοϊκό 
καί στρατιωτικό ΰφος των αυτοκρατορικών τελετών, ό Bexon θά 
φανταστεί, μερικά χρόνια αργότερα, εναν ολόκληρο πίνακα των 
ποινικών εμβλημάτων: « Ό θανατοποινίτης θά μεταφερθεί στό 
ικρίωμα μέ μιάν αμαξα "επενδυμένη ή βαμμένη μέ μαύρο χρώμα 
άνακατωμένο μέ κόκκινο"· άν εχει προδώσει, θά φορεί κόκκινο 
χιτώνα, δπου θά είναι γραμμένη μπρός καί πίσω ή λέξη "προδό-
της"· αν είναι πατροκτόνος, τό κεφάλι του θά καλύπτεται μέ ενα 
μαύρο πέπλο καί στόν χιτώνα του θά είναι κεντημένα στιλέτα ή 
τά άλλα φονικά έργαλεϊα πού χρησιμοποίησε· άν μεταχειρίστηκε 



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

δηλητήριο γιά νά σκοτώσει, τό κόκκινο πουκάμισο του θά είναι 
στολισμένο μέ φίδια καί άλλα φαρμακερά ζώα^^» 

Τό εύληπτο τοϋτο μάθημα, ή άνακωδικοποιημένη αυτή τελε-
τουργία, θά πρέπει νά επαναλαμβάνονται όσο τό δυνατόν συχνό-
τερα- καί ετσι, οί τιμωρίες θά αποτελούν μιά σχολή μάλλον παρά 
μιά γιορτή - ενα ανοιχτό βιβλίο μάλλον παρά μιά τελετή. Ή 
διάρκεια πού καθιστά τήν ποινή άποτελεσματική γιά τόν ένοχο, 
είναι χρήσιμη καί γιά τους θεατές. Γιατί κι αυτοί πρέπει νά μπο-
ρούν νά συμβουλεύονται κάθε στιγμή τό άφθιτο λεξικό των 
εγκλημάτων καί τών ποινών. Ή κρυφή ποινή είναι μιά ανώφελη 
ποινή. Πρέπει τά παιδιά νά μπορούν ελεύθερα νά έρχονται στούς 
χώρους όπου εκτελείται, γιά νά διδάσκονται έκεϊ πολιτική αγω-
γή. Κι όσο γιά τούς ενήλικους, αυτοί περιοδικά θά ενημερώνο-
νται εκεί γιά τούς νόμους. "Ας θεωρήσουμε τούς χώρους αυτούς 
της εκτέλεσης τών ποινών ενα είδος «"Αλσους τών Νόμων», πού 
οί οικογένειες θά τό επισκέπτονται τίς Κυριακές. «Θά πρότεινα 
μάλιστα - αφού προετοιμάσουμε τά πνεύματα μέ μιάν ακαταμά-
χιτη επιχειρηματολογία γιά τή διατήρηση τής κοινωνικής τάξης 
καί τή χρησιμότητα τών ποινών - νά όδηγούμε κάπου κάπου 
τούς νέους, άλλά καί τούς ώριμους άντρες, στά ορυχεία, στά διά-
φορα έργα, γιά νά βλέπουν από κοντά τή φριχτή μοίρα τών κα-
ταδίκων. Τό προσκύνημα αυτό θά ήταν πολύ πιό χρήσιμο άπό τό 
προσκύνημα τών μουσουλμάνων στή Μέκκα^^.» Καί 6 Le Peletier 
θεωρούσε πώς ή διαφάνεια αυτή τών ποινών ήταν μιά από τίς 
θεμελιακές αρχές του νέου ποινικού κώδικα: «Πολύ συχνά, καί 
σέ ορισμένες περιστάσεις, ή παρουσία τοΰ λαού πρέπει νά κατε-
ξευτελίζει τόν ένοχο· καί ή παρουσία του ενόχου στή θλιβερή κα-
τάσταση στήν όποία τόν έχει καταντήσει τό εγκλημά του πρέπει 
νά προσφέρει στό λαό μιά χρήσιμη διδασκαλία^^.» Πολύ πρίν γί-
νει αντικείμενο έπιστήμης, ό εγκληματίας θεωρείται πηγή διδα-
χής. "Υστερα άπό τήν επίσκεψη εύσπαλχνίας καί συμπόνιας γιά 
τά βάσανα τών φυλακισμένων - 6 δέκατος έβδομος αιώνας τήν 
είχε έπινοήσει ή επαναλάβει - , οί άναμορφωτές όραματίστηκαν 
επισκέψεις παιδιών πού θά έρχονταν νά μάθουν μέ ποιόν τρόπο 
τό ευεργέτημα τοΰ νόμου μπορούσε νά έφαρμοστεΐ στό έγκλημα: 
ζωντανό μάθημα στό μουσείο τής τάξης. 

6. - Έτσι θά μπορέσει νά αντιστραφεί στήν κοινωνία ή πατρο-
παράδοτη θεωρία τού έγκλήματος. Σοβαρή έγνοια γιά τούς νομο-
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θέτες τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα: πώς νά εκλείψει τό άμφίβολο 
κλέος xoij έγκληματία; Πώς νά μπει τέρμα στήν εποποιία τών 
διάσημων κακοποιών πού διαλαλούν οί καζαμίες, τά φυλλάδια, 
οί λαϊκές αφηγήσεις; "Αν ή κολαστική άνακωδικοποίηση γίνεται 
μέ όρθό τρόπο, άν ή πένθιμη τελετουργία εκτελείται όπως πρέ-
πει, τό έγκλημα δέν θά μπορεί πιά νά εμφανίζεται παρά ώς μόνο 
δεινοπάθημα καί 6 κακοποιός σάν έχθρός πού ξαναδιδάσκεται 
τήν κοινωνική ζωή. 'Αντί γιά εγκώμια πού ήρωοποιοϋν τόν 
έγκληματία, δέν θά κυκλοφορούν πιά στίς κουβέντες τών άνθρώ-
πων παρά μόνο τά σήματα-έμπόδια πού αναστέλλουν τήν επιθυ-
μία τον έγκλήματος μέ τόν καλοζυγισμένο φόβο της τιμωρίας. Ό 
θετικός αυτός μηχανισμός θά κυριαρχήσει τώρα στήν καθημερινή 
γλώσσα, καί αυτή θά τόν ένισχύσει αδιάκοπα μέ νέες άφηγήσεις. 
Ό λόγος θά καταστεί μέσο διαβίβασης τοϋ νόμου: σταθερή άρχή 
της καθολικής άνακωδικοποίησης. Οί λαϊκοί ποιητές θά σμίξουν 
μ' έκείνους πού αυτοαποκαλούνται «απόστολοι της αιώνιας λογι-
κής»· θά γίνουν τώρα ήθικολόγοι. « Ό κάθε πολίτης έμφορούμε-
νος από τίς φρικτές αυτές εικόνες καί από τίς σωτήριες αυτές 
ιδέες, θά τίς διαδώσει στήν οίκογένειά του, καί έκεϊ, μέ μακρές 
άφηγήσεις, .^ού θά γίνονται μέ θέρμη καί θά ακούγονται αχόρτα-
γα, τά παιδιά του θά τίς εντυπώσουν στή νεανική τους μνήμη μέ 
άδρές γραμμές, καί ετσι αυτά θά κατανοήσουν τί είναι έγκλημα 
καί τί είναι τιμωρία, καί θά αποκτήσουν τήν άγάπη γιά τόν νόμο 
καί τήν πατρίδα, τό σεβασμό καί τήν εμπιστοσύνη γιά τούς δικα-
στές. Οί κάτοικοι της υπαίθρου, έντυπωσιασμένοι κι αυτοί άπό 
τά πολυάριθμα παραδείγματα, θά τά διαδώσουν στίς γειτονικές 
τους καλύβες- ή κλίση γιά τήν άρετή θά ριζώσει στίς άξεστες αύ-
τές ψυχές, καί ό κακοποιός, καταπτοημένος από τή δημόσια χα-
ρά, φοβισμένος άπό τούς τόσους έχθρούς πού βλέπει γύρω του, 
θά παραιτηθεί ϊσως άπό σχέδια πού οί συνέπειες τους είναι τόσο 
άκαριαΐες όσο καί ολέθριες^'*.» 

Μπορεί λοιπόν κανείς νά φανταστεί τήν κολαστική πολιτεία μέ 
τήν ακόλουθη μορφή: στά σταυροδρόμια, στούς κήπους, στήν 
άκρη τών δρόμων ή πάνω στά γεφύρια πού κατασκευάζονται, 
στά εργαστήρια όπου ή είσοδος θά είναι έλεύθερη, στά βάθη τών 
ορυχείων πού ό καθένας θά μπορεί νά επισκεφθεί, παίζονται χί-
λιες δυό παραστάσεις κολασμού. Γιά κάθε έγκλημα, ύπάρχει ό 
αντίστοιχος νόμος· γιά κάθε έγκληματία, ή άντίστοιχη ποινή. 
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Ποινή όρατή, ποινή έκφραστική, πού όλα τά έξηγεΐ, πού αιτιο-
λογείται, πού πείθει: ταμπέλες, σκούφοι, άφίσες, πινακίδες, σύμ-
βολα, κείμενα πού διαβάζονται ή είναι τυπωμένα - όλα αυτά 
επαναλαμβάνουν ασταμάτητα τόν Κώδικα. Σκηνογραφίες, προο-
πτικές, οπτικά παιχνίδια, απατηλές εικόνες διογκώνουν κάποτε 
τή σκηνή, τήν κάνουν πιό τρομερή άπ' δ,τι είναι - αλλά καί πιό 
διαυγή. 'Από τή θέση όπου βρίσκεται τό κοινό, θά μπορούσε κα-
νείς εύκολα νά πιστέψει πώς παρίσταται σέ όρισμένες ωμότητες, 
πού όμως δέν συμβαίνουν στήν πραγματικότητα. Τό ουσιαστικό, 
δμως, είναι πώς οί βαναυσότητες αυτές - πραγματικές ή μεγαλο-
ποιημένες - πρέπει, σύμφωνα μέ μιάν αυστηρή οικονομία, νά 
αποτελούν όλες κάποια διδασκαλία: ή κάθε τιμωρία νά είναι 
ενας διδακτικός μύθος. Καί αντίστροφα πρός όλα τά άμεσα πα-
ραδείγματα αρετής, νά μπορεί κανείς σέ κάθε στιγμή νά άντικρύ-
σει, σάν θέαμα ζωντανό, τά κακά επακόλουθα τής ανομίας. Οι 
μαθητές μέ τούς δασκάλους των θά τρέχουν νά παρακολουθή-
σουν τίς ήθικές αυτές «παραστάσεις» καί οί ενήλικοι θά μάθουν 
εκεί ποιά μαθήματα πρέπει νά διδάσκουν στά παιδιά τους. Ό χ ι 
πιά τό μεγάλο τρομαχτικό τελετουργικό των βασανιστηρίων, αλ-
λά κάθε μέρα καί σέ κάθε δρόμο, τό σοβαρό εκείνο θέατρο μέ τίς 
πολλαπλές καί πειστικές σκηνές του. Καί ή λαϊκή παράδοση θά 
άναμεταδώσει, άπό στόμα σέ στόμα, τήν αυστηρή γλώσσα τού 
νόμου. "Ισως όμως υπάρξει κάποτε καί ή ανάγκη νά τοποθετηθεί 
πάνω άπό τούτα τά χίλια δυό θεάματα καί αφηγήματα τό μείζον 
σήμα της τιμωρίας γιά τό φοβερότερο άπ' όλα τά έγκλήματα: ό 
ακρογωνιαίος λίθος τού ποινικού οικοδομήματος. Ό Vermeil, 
πάντως, είχε όραματιστεϊ τή σκηνή τού άπόλυτου κολασμού πού 
επρεπε νά κυριαρχεί σ' δλες τίς παραστάσεις τής καθημερινής τι-
μωρίας: τή μόνη περίπτωση όπου ή ποινή θά επρεπε νά φτάσει τό 
κολαστικό άπειρον. Κάτι σάν τό ισοδύναμο, στή νέα ποινική νο-
μοθεσία, εκείνου πού ήταν ή βασιλοκτονία στήν παλιά. Ό ένο-
χος θά ύφίστατο τήν έξόρυξη των όφθαλμών θά έτοποθετεΐτο σ' 
ενα σιδερένιο κλουβί, κρεμασμένο σέ άνοιχτό χώρο, σέ μιά δημό-
σια πλατεία· θά ήταν ολόγυμνος, δεμένος μέ μιά σιδερένια ζώνη 
γύρω άπό τή μέση στά κάγκελα τού κλουβιού· καί ώς τό τέλος 
τής ζωής του θά τόν ετρεφαν μέ ψωμί καί νερό. «Έτσι, θά ήταν 
εκτεθειμένος στίς εποχιακές τραχύτητες, άλλοτε σκεπασμένος 
άπό χιόνι καί άλλοτε καβουρδισμένος άπό καυτό λιοπύρι. Στό 
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δραστικό αύτό βασανιστήριο πού μοιάζει περισσότερο μέ παρά-
ταση ενός άλγεινοϋ θανάτου παρά μέ παράταση μιας πονεμένης 
ζωής, θά αναγνώριζε κανείς τόν πραγματικό κακούργο, πού ολό-
κληρη ή φύση τόν αποκρούει μέ φρίκη, καί πού είναι καταδικα-
σμένος νά μή δει πιά ποτέ του τόν ουρανό πού εχει προσβάλει 
καί νά μή κατοικήσει πιά πάνω στή γη πού εχει μολύνει^''.» Πάνω 
άπό τήν κολαστική πολιτεία αιωρείται ή σιδερένια αυτή αράχνη· 
κι εκείνον πού πρέπει νά σταυρώσει έτσι 6 καινούργιος αυτός νό-
μος, είναι τόν πατροκτόνο. 

Έ ν α όλόκληρο οπλοστάσιο άπό γραφικές τιμωρίες: «'Αποφεύ-
γετε νά έπιβάλλετε πάντα τίς ϊδιες τιμωρίες», ελεγε 6 Mably. 
Εξοστρακίζεται ή ιδέα μιας μονότροπης ποινής, πού διαμορφώ-
νεται μόνο σύμφωνα μέ τή βαρύτητα τοϋ άδικήματος. Καί γιά πε-
ρισσότερη ακρίβεια: ή χρησιμοποίηση τής φυλακής ώς γενικής 
μορφής τιμωρίας δεν προτείνεται ποτέ σέ τούτα τά σχέδια εξειδι-
κευμένων, όρατών καί έκφραστικών ποινών. Προβλέπεται βέ-
βαια ή φυλάκιση, άλλά ανάμεσα στίς άλλες ποινές· καί τότε άπο-
τελεϊ τήν έξειδικευμένη τιμωρία όρισμένων άδικημάτων πού επι-
βουλεύονται τήν ελευθερία των άτόμων (δπως ή άπαγωγή), ή 
εκείνων πού προκύπτουν άπό τήν κατάχρηση τής ελευθερίας 
(διατάραξη τής δημόσιας τάξης, βιαιότητες). Ή φυλάκιση προ-
βλέπεται ακόμα σάν όρος γιά τήν εφαρμογή όρισμένων ποινών 
(καταναγκαστικά εργα, λογουχάρη). Δέν καλύπτει όμως όλόκλη-
ρο τό πεδίο τον ποινικού συστήματος, μέ τή διάρκεια της ώς μο-
ναδική άρχή διαφοροποίησης. Μάλιστα, ή ιδέα τού ποινικού 
έγκλεισμού επικρίνεται απερίφραστα άπό πολλούς μεταρρυθμι-
στές. Διότι είναι άνίκανη νά ανταποκριθεί στήν ιδιαιτερότητα 
τοϋ κάθε εγκλήματος. Διότι δέν εχει έπίδραση στό κοινό. Διότι 
είναι περιττή γιά τήν κοινωνία, καί, μάλιστα, επιζήμια: είναι πο-
λυδάπανη, κρατάει τούς καταδίκους σέ άπραξία καί πολλαπλα-
σιάζει τίς κακές εξεις τους^®. Διότι ή έκτιση μιας τέτοιας ποινής 
δύσκολα έλέγχεται, καί υπάρχει ό κίνδυνος οί φυλακισμένοι νά 
έκτίθενται στήν αυθαιρεσία τών φυλάκων τους. Διότι τό νά στε-
ρείς τήν έλευθερία άπό εναν άνθρωπο καί νά τόν έπιτηρεΐς μέσα 
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στή φυλακή, ε?ναι άσκηση τυραννίας. «Θέλετε σώνει καί καλά νά 
υπάρχουν τέρατα ανάμεσά σας· άν όμως οί βδελυροί αύτοί άν-
θρωποι υπήρχαν στ' αλήθεια, ό νομοθέτης θά έπρεπε ϊσως νά 
τούς μεταχειρίζεται σάν δολοφόνους^^.» Στήν πραγματικότητα, ή 
φυλακή δεν συμβιβάζεται μέ δλην αυτήν τήν τεχνική της ποινής-
έντυπωσιασμός, της ποινής-παράσταση, της ποινης-γενικό λει-
τούργημα, της ποινής-σήμα καί λόγος. Ή φυλακή είναι τό σκο-
τάδι, ή βία καί ή καχυποψία: «Είναι ένας τόπος έρέβους, όπου 
τό μάτι του πολίτη δεν μπορεί νά μετρήσει τά θύματα, όπου επο-
μένως ό άριθμός τους δέν μπορεί νά χρησιμεύσει ώς παραδειγμα-
τισμός... "Αν δμως ήταν δυνατό, χωρίς νά πολλαπλασιαστούν τά 
εγκλήματα, νά πολλαπλασιάσει κανείς τά παραδείγματα των ποι-
νών, θά κατόρθωνε νά τά καταστήσει λιγότερο αναγκαία· άλλω-
στε, τό σκοτάδι των φυλακών προκαλεί τη δυσπιστία τοϋ πολίτη· 
υποθέτει, όπως είναι φυσικό, πώς εκεί μέσα διαπράττονται μεγά-
λες αδικίες... Σίγουρα, κάτι δέν πάει καλά, όταν ό νόμος πού 
άποβλέπει στό καλό τοϋ συνόλου, τό υποκινεί σέ διαμαρτυρίες 
άντί νά προκαλεί τήν ευγνωμοσύνη του^®.» 

Ό τ ι ή φυλάκιση θά μπορούσε, όπως σήμερα, νά καλύψει κά-
ποτε όλόκληρο τόν χώρο της τιμωρίας άνάμεσα στή θανάτωση 
καί στίς ελαφρές ποινές, είναι μιά ιδέα πού οί μεταρρυθμιστές 
δέν ήταν δυνατόν νά συλλάβουν τήν εποχή εκείνη. 

Ωστόσο, εχουμε έδώ τό ακόλουθο πρόβλημα: ή κάθειρξη εγινε 
πολύ γρήγορα ή κυριότερη μορφή τιμωρίας. Στόν Ποινικό Κώδι-
κα τον 1810 καλύπτει, μέ διάφορες μορφές, άνάμεσα στή θανά-
τωση καί στό πρόστιμο, όλόκληρο σχεδόν τό φάσμα των κολα-
σμών. «Τί είναι τό ποινικό σύστημα πού δέχεται ό νέος νόμος; 
Είναι ή φυλάκιση σέ όλες της τίς μορφές. Πράγματι, άν συγκρί-
νουμε τίς τέσσερεις κύριες ποινές πού παραμένουν στόν Ποινικό 
Κώδικα, βλέπουμε πώς: τά καταναγκαστικά εργα άποτελοΰν 
μιάν άπό τίς μορφές κάθειρξης· τό κάτεργο είναι μιά υπαίθρια 
φυλακή- ή κράτηση, ή είρκτή, ή έπανορθωτική φυλάκιση είναι, 
κατά κάποιον τρόπο, διαφορετικές ονομασίες μιας καί μόνης τι-
μωρίας^®.» Καί τή φυλάκιση αυτήν πού έπιβάλλεται άπό τόν νό-
μο, ή Αυτοκρατορία άποφάσισε νά τή μεταφράσει σέ πραγματι-
κότητα, σύμφωνα μέ μιά ποινική, διοικητική, γεωγραφική ιεραρ-
χία: στήν κατώτατη βαθμίδα καί ύπαγόμενες σέ κάθε ειρηνοδι-
κείο, δημοτικές φυλακές· σέ κάθε νομαρχιακή επαρχία, ενα κρα-
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χητήριο· σέ όλους τους νομούς, σωφρονιστηρια· στήν κορυφή της 
πυραμίδας, πολυάριθμα κεντρικά ιδρύματα γιά τούς ποινικούς 
καταδίκους, ή γιά όσους έχουν διαπράξει αδικήματα καί είναι 
καταδικασμένοι σε ποινές ανώτερες τοϋ ένός έτους* τέλος, σέ 
όρισμένα λιμάνια, κάτεργα. Προγραμματίζεται ένα τεράστιο σω-
φρονιστικό οικοδόμημα, πού τά διάφορα έπίπεδά του πρέπει νά 
ταιριάζουν μέ ακρίβεια στίς διαβαθμίσεις της διοικητικής συγκέ-
ντρωσης. Τό Ικρίωμα, όπου τό σώμα τοϋ βασανιζόμενου παραδί-
νεται στήν τελετουργικά εκφραζόμενη δύναμη τοϋ μονάρχη· ή 
κολαστική σκηνή, δπου ή παράσταση τής τιμωρίας εκτίθεται μό-
νιμα στή θέα τοϋ κοινωνικού σώματος, εχει τώρα αντικατασταθεί 
μέ μιά τεράστια περιφραγμένη, περίπλοκη καί Ιεραρχημένη άρχι-
τεκτονική, πού εντάσσεται στό σώμα τοϋ κρατικού μηχανισμού. 
"Εχουμε έδώ μιάν ολότελα διαφορετική ύλικότητα, μιάν ολότελα 
διαφορετική φυσική τής έξουσίας, εναν όλότελα διαφορετικό 
τρόπο περίζωσης τοϋ άνθρώπινου σώματος. 'Από τήν εποχή τής 
Παλινόρθωσης και στή διάρκεια τής Ίουλιανής μοναρχίας, 
ύπάρχουν στίς γαλλικές φυλακές περίπου, άπό 40 εως 43.000 
κρατούμενοι (ενας φυλακισμένος περίπου γιά κάθε 600 κατοί-
κους). Ό ψηλός τοίχος, όχι πιά αυτός πού περιφράσσει καί 
προστατεύει, όχι αυτός πού έκφράζει, μέ τήν αϊγλη του, τή δύνα-
μη καί τόν πλούτο, άλλά ό έπιμελώς κλειστός τοίχος, ό αδιαπέ-
ραστος καί άπό τή μιά μεριά καί από τήν άλλη, πού περικλείνει 
τή μυστηριακή, τώρα, διεργασία τής τιμωρίας, βρίσκεται τώρα 
πολύ κοντά καί, πολλές φορές, μέσα στίς ϊδιες τίς πόλεις τού δέ-
κατου ένατου αιώνα - μορφή μονότονη, ταυτόχρονα υλική καί 
συμβολική, τής κολαστικής έξουσίας. 'Από τήν έποχή τής 'Υπα-
τείας, ό 'Υπουργός Εσωτερικών ήταν έπιφορτισμένος νά προ-
βαίνει σέ έρευνες γιά τούς διάφορους χώρους ασφαλείας πού λει-
τουργούσαν κιόλας, ή πού μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν στίς 
διάφορες πόλεις. Μερικά χρόνια αργότερα, προβλέπονται πιστώ-
σεις γιά νά χτιστούν, άνάλογα μέ τήν εξουσία πού πρόκειται νά 
αντιπροσωπεύσουν καί νά έξυπηρετήσουν, τά καινούργια αυτά 
κάστρα τής δημόσιας τάξης. Στήν πραγματικότητα, ή Αυτοκρα-
τορία τά χρησιμοποίησε γιά εναν άλλο πόλεμο^". Μιά οικονομία 
λιγότερο δαπανηρή, άλλά πιό έπίμονη, κατόρθωσε σιγά σιγά νά 
τά οικοδομήσει κατά τόν δέκατο ένατο αιώνα. 

Σέ λιγότερο από είκοσι χρόνια, πάντως, ή τόσο καθαρά διατυ-
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πωμένη στή Συντακτική Συνέλευση άρχή γιά ποινές έξειδικευμέ-
νες, προσαρμοσμένες καί άποτελεσματικές, πού νά άποτελοϋν, 
στην κάθε περίπτωση, ενα καλό μάθημα γιά όλους, εχει γίνει ό 
νόμος πού ορίζει την κάθειρξη γιά κάθε λίγο πολύ σημαντική πα-
ράβαση, αν τουλάχιστον ό παραβάτης δέν υπόκειται σε θανατική 
ποινή. Τό κολαστικό αυτό θέατρο, πού οί μεταρρυθμιστές όρα-
ματίζονταν στόν δέκατο όγδοο αίώνα, καί πού θά επηρέαζε ού-
σιαστικά τά μυαλά των υποδίκων, Ιχει τώρα αντικατασταθεί από 
τό μεγάλο ομοιόμορφο σύστημα των φυλακών, πού τό δίκτυό 
τους - από τεράστια κτίρια - έπεκτείνεται σέ ολόκληρη τή Γαλ-
λία καί τήν Ευρώπη. Άλλά τό νά υπολογίζουμε σέ είκοσι χρόνια 
τό διάστημα του ταχυδακτυλουργικού αύτοΰ τεχνάσματος, είναι 
ίσως υπερβολικό. Μπορεί κανείς νά πει πώς υπήρξε σχεδόν άκα-
ριαίο. Φτάνει νά κοιτάξουμε άπό κοντά τό σχέδιο του ποινικού 
κώδικα πού εισηγήθηκε στή Συντακτική Συνέλευση ό Le Peletier: 
ξεκινά άπό τήν άρχή ότι πρέπει νά υπάρχουν «συγκεκριμένες 
σχέσεις ανάμεσα στή φύση τού άδικήματος καί στή φύση της τι-
μωρίας»: σωματικό άλγος γιά όσους υπήρξαν θηριώδεις, εργασία 
γιά όσους υπήρξαν φυγόπονοι, ατίμωση γιά όσους έχουν ψυχή 
διεφθαρμένη. 'Ωστόσο, οί κολαστικές ποινές πού προτείνονται 
είναι τρεις μορφές κάθειρξης: ή άπομόνωση, όπου ή ποινή 
εγκλεισμού έπιβαρύνεται μέ διάφορα μέτρα (μόνωση, στέρηση 
τού φωτός, περιορισμός της τροφής)· τό «σφίξιμο», όπου μετριά-
ζονται τά πρόσθετα τούτα μέτρα· καί, τέλος, ή καθαυτό φυλάκι-
ση, πού εχει περιοριστεί στόν άπλό εγκλεισμό. Ή ποικιλία των 
ποινών, πού "χει τόσο πανηγυρικά εξαγγελθεί, ανάγεται τελικά 
σέ τούτη τήν όμοιόμορφη καί άχρωμη ποινή. "Αλλωστε, τήν έπο-
χή έκείνη, διάφοροι βουλευτές απόρησαν γιατί, άντί νά έξευρε-
θεϊ μιά φυσική σχέση άνάμεσα στό αδίκημα καί στην ποινή, υιο-
θετήθηκε ενα ολότελα διαφορετικό σύστημα: «Καί ετσι, άν εχω 
προδώσει τήν πατρίδα μου, μέ κλείνουν μέσα· άν εχω σκοτώσει 
τόν πατέρα μου, μέ κλείνουν μέσα· δλα τά άδικήματα τιμωρού-
νται κατά τόν ίδιο τρόπο. Μού φαίνεται σάν νά βλέπω εναν για-
τρό νά συμβουλεύει τό ίδιο φάρμακο γιά δλες τίς άρρώστιες^^.» 

Γρήγορη υποκατάσταση, πού δέν τή συναντούμε μονάχα στή 
Γαλλία. Τήν ξαναβρίσκουμε «επί ϊσοις οροις» καί σέ άλλες χώ-
ρες. "Οταν ή Αικατερίνη Β', στά χρόνια πού ακολουθούν άμέσως 
τή δημοσίευση της πραγματείας Περί Αδικημάτων καί ποινών, 



Η ΤΙΜΩΡΙΑ ' 123 

διατάζει νά συνταχθεί ενας «νέος Κώδικας νόμων», τό μάθημα 
του Beccaria γιά την έξειδίκευση καί την ποικιλία των ποινών 
δέν ξεχάστηκε· στόν κώδικα αυτόν έπαναλαμβάνεται σχεδόν λέξη 
πρός λέξη: « Ή ελευθερία τοΰ ατόμου θριαμβεύει όταν οΐ ποινι-
κοί νόμοι όρίζουν κάθε ποινή ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση κά-
θε έγκλήματος. Τότε, ή αυθαιρεσία παύει νά υπάρχει· ή ποινή 
δέν έξαρτάται πιά από τήν ιδιοτροπία του νομοθέτη, αλλά από 
τή φύση των πραγμάτων δέν είναι ό άνθρωπος πού άσκει βία 
πάνω στόν άλλον άνθρωπο, αλλά ή ίδια του ή πράξη^^.» Λίγα 
χρόνια αργότερα, οί γενικές αρχές τού Beccaria χρησιμεύουν πά-
ντα σάν βάση γιά τόν καινούργιο κώδικα της Τοσκάνης, καθώς 
καί γιά έκεϊνον πού δόθηκε στήν Αυστρία άπό τόν Ίωοτήφ Β'· εν-
τούτοις, καί οί δυό αυτές νομοθεσίες χρησιμοποιούν τή φυλάκιση 
σάν όμοιόμορφη ποινή - πού διαμορφώνεται ανάλογα μέ τή 
διάρκειά της καί σέ όρισμένες περιπτώσεις επιβαρύνεται μέ στιγ-
ματισμό ή αλυσίδες: τουλάχιστον τριάντα χρόνια κάθειρξη γιά 
οαιόπειρα βασιλοκτονίας, γιά κιβδηλοποιία καί γιά δολοφονία 
συνδυασμένη μέ κλοπή· δέκα πέντε ώς τριάντα χρόνια γιά άν-
θρωποκτονία άπό πρόθεση ή γιά ένοπλη κλοπή- ενα μήνα ώς πέ-
ντε χρόνια γιά άπλή κλοπή, κ.λπ.". 

Άλλ ' άν ή έξάπλωση αυτή της φυλάκισης σάν ποινής μάς ξαφ-
νιάζει, είναι διότι ή ποινή τής φυλάκισης δέν ήταν, όπως πολλοί 
τό φαντάζονται, μιά τιμωρία βαθιά ριζωμένη στό ποινικό σύστη-
μα, πού έρχόταν άμέσως ύστερα άπό τή θανατική ποινή καί πού, 
όπως είναι φυσικό, επαιρνε τή θέση τού καταργημένου βασανι-
στηρίου. Στήν πραγματικότητα, ή φυλακή - καί άπό τήν άποψη 
τούτη οι ίδιες συνθήκες επικρατούσαν σέ πολλές άλλες χώρες -
δέν είχε παρά μιά περιορισμένη καί περιθωριακή θέση στό ποινι-
κό σύστημα. Τά κείμενα τό αποδεικνύουν. Τό διάταγμα τού 1670 
δέν άναφέρει τήν κάθειρξη άνάμεσα στίς έπανορθωτικές ποινές. 
Χωρίς άμφιβολία, ή φυλάκιση, ισόβια ή πρόσκαιρη, άπαντάται 
σέ ορισμένα εθιμα^"*. 'Αλλά κι αύτή άκόμα περιέρχεται σέ άχρη-
στία, όπως καί άλλα βασανιστήρια: «'Υπήρχαν άλλοτε ποινές 
πού δέν έφαρμόζονται πιά στή Γαλλία - δπως λογουχάρη τό νά 
χαράζεται στό μέτωπο ή στό πρόσωπο τού καταδίκου ή ποινή 
του, ή νά καταδικάζεται σέ ισόβια δεσμά, ή άκόμα νά παραδίνε-
ται στά άγρια θηρία, ή νά έργάζεται σέ όρυχεία· '̂̂ .» Στήν πραγ-
ματικότητα, είναι βέβαιο ότι ή φυλάκιση διατηρήθηκε έπίμονα 
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γιά νά κυρώνονται τά ελαφρά άδικήματα, κι αυτό άνάλογα μέ τά 
τοπικά ήθη καί έθιμα. Ό Soulatges μιλά μ' αυτήν τήν Ιννοια γιά 
τίς «ελαφρές ποινές», πού δέν άναφέρονται στό διάταγμα του 
1670: μομφή, νουθεσία, απαγόρευση διαμονής, ικανοποίηση σέ 
προσβεβλημένο πρόσωπο, καί πρόσκαιρη φυλάκιση. Σέ όρισμέ-
νες περιοχές - καί ιδιαίτερα σ' έκεΐνες πού είχαν διατηρήσει τη 
δικαστική τους ιδιαιτερότητα - ή φυλάκιση είχε χρησιμοποιηθεί 
ευρύτατα, πράγμα πού παρουσίαζε κάποτε δυσκολίες, όπως, λο-
γουχάρη, στό Roussillon, πού ειχε, τότε, πρόσφατα προσαρτηθεί 
(1659). 

Παρ' όλες όμως αυτές τίς διαφορές, οί νομολόγοι πιστεύουν 
σταθερά στήν άρχή ότι «ή φυλακή δέν θεωρείται ποινή στό αστι-
κό μας δίκαιο^^». Ρόλος της φυλακής είναι ή προσωπική καί σω-
ματική κράτηση ώς έγγύηση: «ad continendos homines, non ad 
puniendos», λέει τό ρητό* καί μ' αυτή τήν έννοια, ή φυλάκιση 
ενός υπόπτου παίζει τόν ϊδιο ρόλο μ' έκείνην τοϋ οφειλέτη. Ή 
φυλάκιση είναι κράτηση τού ενόχου, ώς ενέχυρου, καί όχι τιμω-
ρία-̂ .̂ Αυτή είναι ή γενική άρχή. Καί αν ή φυλακή παίζει τό ρόλο 
τής ποινής - καί μάλιστα σέ σημαντικές περιπτώσεις - αύτό γίνε-
ται μέ τήν έννοια τοϋ «ύποκατάστατου»; άντικαθιστά τά κάτεργα 
γιά όσους (γυναίκες, άνάπηρα παιδιά) δέν είναι δυνατόν νά υπο-
βληθούν σ' αυτά: « Ή καταδίκη σέ πρόσκαιρη ή ισόβια φυλάκιση 
άντιστοιχεί στήν ποινή των κατέργων^®.» Στήν άντιστοιχία αύτη, 
βλέπουμε βέβαια νά διαφαίνεται κάποια δυνατή μεταλλαγή. 'Αλ-
λά γιά νά πραγματοποιηθεί, χρειάστηκε νά άλλάξει τό νομικό 
καθεστώς. 

Χρειάστηκε ακόμα νά ξεπεραστεί ενα δεύτερο έμπόδιο πού, 
τουλάχιστον στή Γαλλία, ήταν σημαντικό. Ή φυλακή στή Γαλλία 
ειχε χάσει τό κύρος της επειδή, στήν πράξη, ήταν άμεσα συνδεδε-
μένη μέ τή βασιλική αυθαιρεσία καί τίς υπερβάσεις τής βασιλικής 
εξουσίας. Τά «σωφρονιστικά ιδρύματα», τά «γενικά ασυλα», οί 
«βασιλικές εντολές» ή έκείνες τού αρχηγού τής 'Αστυνομίας, τά 
«βασιλικά προστάγματα εξορίας ή φυλάκισης», πού οί προύχο-
ντες ή οί οικογένειες των ευγενών αποσπούσαν άπό τόν μονάρχη, 
συνιστούσαν μιάν ολόκληρη κατασταλτική πρακτική, πλάι στήν 
«τακτική δικαιοσύνη», κι άκόμα πιό συχνά άντίθετη σ' αυτήν. 
Καί 6 έξωδικαστικός αυτός εγκλεισμός άπορρίπτεται τόσο από 
τούς κλασικούς νομολόγους όσο καί άπό τούς μεταρρυθμιστές. 
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Φυλακή, πράξη τοϋ μονάρχη, λέει ό παραδοσιολάτρης νομικός 
Serpillon, έπικαλούμενος τό κύρος τοϋ προέδρου Bouhier: «Μ' 
όλο πού οί πρίγκιπες, γιά λόγους κρατικού συμφέροντος, έχουν 
πολλές φορές την τάση νά έπιβάλλουν την ποινή αυτή, ή τακτική 
δικαιοσύνη δέν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους καταδίκη^^.» Κρά-
τηση - μορφή καί κατεξοχήν όργανο της τυραννίας, λένε οί με-
ταρρυθμιστές σέ άπειρες διακηρύξεις τους: «Πώς-νά κρίνει κα-
νείς τίς μυστικές αυτές φυλακές πού έπινόησε τό όλέθριο πνεύμα 
τοϋ μοναρχισμοϋ, φυλακές προορισμένες κυρίως γιά τούς φιλο-
σόφους, στά χέρια των οποίων ή φύση έμπιστεύθηκε τήν άναμμέ-
νη δάδα της καί οί όποιοι μέ περίσσιο θάρρος διαφωτίζουν τόν 
αιώνα τους, ή γιά τίς περήφανες κι ανεξάρτητες έκεΐνες ψυχές 
πού δεν έχουν τή δειλία νά αποσιωπούν τά δεινά της πατρίδας 
τους· φυλακές πού μυστηριώδεις επιστολές ανοίγουν τίς άπαίσιες 
πύλες τους γιά νά ενταφιάσουν εκεί μέσα γιά πάντα τά άμοιρα 
θύματα τους; Πώς νά κρίνει κανείς τίς ϊδιες αυτές έπιστολές, 
άριστοτεχνήματα μιας πολυμήχανης τυραννίας, πού καταργούν 
τό προνόμιο τοϋ κάθε πολίτη νά εισακουστεί πρίν δικαστεί, επι-
στολές χίλιες φορές πιό επικίνδυνες γιά τούς άνθρώπους άπ' ο,τι 
ή έφεύρεση τοϋ Φαλάριδος [τυράννου τοϋ Ακράγαντα]...'*"» 

'Αναμφισβήτητα, οί διαμαρτυρίες αυτές, προερχόμενες από 
τόσο διαφορετικές πηγές, δέν αφορούν στήν φυλάκιση ως νόμιμη 
ποινή, άλλά στήν «εκνομη» χρησιμοποίηση της αύθαίρετης καί 
απεριόριστης χρονικά κράτησης. Μολαταύτα, ή φυλακή έμφανί-
ζεται, γενικά, τήν έποχή εκείνη, στιγματισμένη άπό τίς καταχρή-
σεις της έξουσίας. Καί πάμπολλα υπομνήματα τήν απορρίπτουν, 
ώς ασυμβίβαστη μέ τήν ευθυδικία. "Αλλοτε στό όνομα των κλασι-
κών αρχών δικαίου: «Γιατί οι φυλακές, σύμφωνα μέ τό πνεύμα 
τοϋ νόμου, προορίζονται όχι γιά νά τιμωρήσουν, άλλά γιά νά 
κρατήσουν τά πρόσωπα ώς έγγύηση....^^» Καί άλλοτε στό όνομα 
τών συνεπειών της φυλάκισης, πού τιμωρεί ήδη εκείνους πού δέν 
έχουν ακόμα καταδικαστεί, πού μεταδίδει καί γενικεύει τό κακό 
πού επρεπε νά ειχε προλάβει, πράγμα πού αντιτίθεται στήν αρχή 
της ατομικότητας τών ποινών, αφού καταδικάζει μιάν ολόκληρη 
οικογένεια· λέγεται πώς «ή φυλάκιση δέν είναι ποινή. Ή ανθρω-
πότητα όλόκληρη επαναστατεί ενάντια στή φρικτή αυτή ιδέα, δτι 
δηλαδή δέν άποτελεΐ τιμωρία τό νά στερεί κανείς εναν πολίτη 
από τό πολυτιμότερο αγαθό, νά τόν βυθίζει έπονείδιστα στόν 
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ϊδιο τόν χώρο του έγκλήματος, νά τόν χωρίζει άπ' δ,τι άγαπά, 
καί ϊσως άκόμα νά τόν σπρώχνει στην καταστροφή καί όχι μονά-
χα νά αφαιρεί από αυτόν αλλά καί άπό όλη τή δύστυχη οίκογέ-
νειά τον κάθε μέσο επιβίωσης"*^». 'Επανειλημμένα τά υπομνήμα-
τα ζητούν τήν κατάργηση τών φυλακών: «Πιστεύουμε πώς όλα 
τά κρατητήρια πρέπει νά κατεδαφιστούν../^.» Καί πραγματικά, 
τό διάταγμα της 13 Μαρτίου τού 1790 ορίζει ότι πρέπει νά απε-
λευθερωθούν «όλοι δσοι κρατούνται μέ βασιλική προσταγή ή μέ 
διαταγή όργάνων τής έκτελεστικής εξουσίας στους πύργους, στά 
θρησκευτικά ιδρύματα, στά κρατητήρια, στά αστυνομικά τμήμα-
τα ή σέ όποιαδήποτε άλλη φυλακή». 

Μέ ποιό τρόπο λοιπόν ή κράτηση, ή ολοφάνερα συνδεμένη μέ 
τούτη τήν ανομία πού καταγγέλλεται ακόμα καί αναφορικά μέ 
τήν εξουσία τού μονάρχη, μπόρεσε μέσα σέ τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα νά γίνει μιά άπό τίς πιό γενικές μορφές τής νόμιμης τι-
μωρίας; 

Ή εξήγηση πού δίνεται συνήθως, είναι πώς στήν κλασική έπο-
χή σχηματίστηκαν μερικά σπουδαία πρότυπα κολαστικής φυλά-
κισης. Τό κύρος τους - άκόμα μεγαλύτερο έφόσον τά πιό πρόσ-
φατα άπό τά πρότυπα αυτά προέρχονταν άπό τήν 'Αγγλία καί 
προπάντων άπό τήν 'Αμερική - θά επέτρεπε νά ξεπεραστεί τό δι-
πλό εμπόδιο πού άποτελούσαν οί παμπάλαιοι κανόνες τού δικαί-
ου καί ή τυραννική λειτουργία τών φυλακών. Πολύ σύντομα θά 
σάρωναν τά κολαστικά θαύματα πού είχαν επινοήσει οί με-
ταρρυθμιστές καί θά επέβαλλαν τή σοβαρή πραγματικότητα τής 
κράτησης. Τά πρότυπα αυτά υπήρξαν, χωρίς αμφιβολία, πολύ 
σημαντικά. Τά ιδια όμως, πρίν άκόμα δώσουν τή λύση, θέτουν 
τούτα τά προβλήματα: τό πρόβλημα τής ΰπαρξής τους καί τό 
πρόβλημα τής διάδοσης τους. Πώς άραγε μπόρεσαν νά γεννη-
θούν καί προπάντων πώς μπόρεσαν νά γίνουν αποδεκτά σέ τόσο 
γενική κλίμακα; Διότι είναι πολύ εύκολο νά άποδείξει κανείς 
πώς άν καί παρουσιάζουν πολλές άναλογίες μέ τίς γενικές αρχές 
τής ποινικής μεταρρύθμισης, έμφανίζουν μολαταύτα διαφορές σέ 
πολλά σημεία καί μάλιστα είναι συχνά άσυμβίβαστα μέ τίς άρχές 
αυτές. 
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Τό άρχαιότερο άπό τά παραπάνω πρότυπα, έκεϊνο πού θεω-
ρείται ότι άμεσα ή εμμεσα ενέπνευσε όλα τά άλλα, είναι ή φυλα-
κή τοϋ Rasphuis τοϋ "Αμστερνταμ πού έγκαινιάστηκε στά 1596·". 
Προοριζόταν καταρχήν γιά επαίτες ή νεαρούς εγκληματίες, καί 
λειτουργούσε σύμφωνα με τρεις βασικές άρχές: ή διάρκεια της 
ποινής μπορούσε - τουλάχιστον μέσα σέ ορισμένα όρια - νά κα-
θορίζεται άπό τήν ϊδια τή διοίκηση, άνάλογα μέ τή συμπεριφορά 
τοϋ κρατουμένου (αυτή ή ελευθερία ενέργειας προβλεπόταν 
εξάλλου συχνά μέσα στή δικαστική άπόφαση: στά 1597, μιά από-
φαση πού όριζε 12 χρόνια φυλάκισης γιά έναν κρατούμενο, 
πρόσθετε ότι τά χρόνια αυτά μπορούσαν νά περιοριστούν σέ 8, 
αν ή συμπεριφορά του ήταν ικανοποιητική). Ή έργασία ήταν 
υποχρεωτική καί γινόταν άπό κοινού μέ τούς άλλους κρατουμέ-
νους (τό άτομικό κελλί χρησιμοποιότανε μόνον ώς συμπληρωμα-
τική τιμωρία· οί κρατούμενοι κοιμούνταν ανά δύο ή τρεις σέ κά-
θε κρεβάτι, καί τά κελλιά προορίζονταν γιά τέσσερα ώς δώδεκα 
άτομα)· γιά τήν έργασία πού έκαναν, οι φυλακισμένοι λάβαιναν 
μιάν άμοιβή. Προβλεπόταν, τέλος, ενα αυστηρό πρόγραμμα άπα-
σχόλησης, ενα σύστημα άπαγορεύσεων καί υποχρεώσεων, μιά 
συνεχής έπιτήρηση, διάφορες παροτρύνσεις, θρησκευτικά ανα-
γνώσματα, πολλαπλά μέσα γιά τήν «προσέλκυση στό καλό» καί 
τήν «άποτροπή άπό τό κακό», πού περιέζωνε τούς κρατουμένους 
μέρα μέ τή μέρα. "Ως βασικό παράδειγμα μπορούμε νά άναφέ-
ρουμε τό Rasphuis τού "Αμστερνταμ. Ά π ό ιστορική άπο-ψη, άπο-
τελεί τόν συνδετικό κρίκο άνάμεσα στή θεωρία, χαρακτηριστική 
τού 16ου αιώνα, γιά μιά παιδαγωγική καί πνευματική μεταμόρ-
φωση των άτόμων μέ μιά συνεχή άσκηση, καί στίς σωφρονιστικές 
τεχνικές πού έπινοήθηκαν άπό τά 1750 καί πέρα. Καί τό πρότυπο 
αυτό εδωσε στά τρία νεοδημιουργημένα ιδρύματα τίς θεμελιακές 
αρχές πού τό καθένα τους θά αναπτύξει πρός μιάν ιδιαίτερη κα-
τεύθυνση. 

Τό σωφρονιστήριο της Γάνδης έχει προπάντων οργανώσει τήν 
ποινική έργασία γύρω άπό έπιτακτικές οικονομικές άνάγκες. Κι 
αυτό, επειδή ή φυγοπονία θεωρείται ή κυριότερη αιτία τών πε-
ρισσότερων έγκλημάτων. Μιά ερευνά τού 1749 - δίχως άλλο μιά 
άπό τίς πρώτες - πού άφορα τούς καταδικασμένους της περιοχής 
τοϋ Alost, άποδεικνύει πώς οί κακοποιοί δεν ήταν «ούτε τεχνίτες 
ούτε καί γεωργοί (οί έργάτες δέν σκέφτονταν παρά μόνο τή δου-



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

λειά ποΰ τούς τρέφει), αλλά άκαμάτηδες πού καταντούσαν μοι-
ραία επαίτες'*^». 'Από δώ προέκυψε ή ιδέα γιά ενα ίδρυμα πού 
θά έξασφάλιζε, κατά κάποιον τρόπο, την καθολική αγωγή της 
έργασίας γιά όσους τήν αποφεύγουν έπίμονα. Ή έργαοία παρου-
σιάζει τέσσερα πλεονεκτήματα γιά τήν οικονομία: μειώνει τόν 
αριθμό των ποινικών διώξεων πού είναι δαπανηρές γιά τό Κρά-
τος (ετσι θά μπορούσαν νά έξοικονομηθούν πάνω άπό 100.000 λί-
βρες στή Φλάνδρα)· τό Κράτος δεν αναγκάζεται πιά νά άπαλ-
λάσσει άπό τούς φόρους τούς ιδιοκτήτες των δασών πού κατα-
στρέφονται άπό τούς άλητεύοντες· έκπαιδεύει ëva πλήθος νέους 
έργάτες - πράγμα πού «συμβάλλει, χάρη στόν συναγωνισμό, στό 
νά μειωθεί ό άριθμός τών άνειδίκευτων έργατών»· επιτρέπει τέ-
λος στούς πραγματικά φτωχούς νά έπωφελούνται, μέ άποκλειστι-
κότητα, άπό τήν άναγκαία φιλανθρωπία"^^. Ή τόσο χρήσιμη αύτή 
διαπαιδαγώγηση θά ξυπνήσει στόν φυγόπονο τήν άγάπη γιά έρ-
γασία, θά τόν έπαναφέρει μέ τό στανιό σ' ενα σύστημα όπου ή 
εργασία θά είναι πιό συμφέρουσα άπό τήν οκνηρία, καί θά δια-
μορφώσει γύρω του μιά μικρή κοινωνία, περιορισμένη, απλο-
ποιημένη καί ταυτόχρονα έξαναγκαστική, πού θά δικαιώνει όλο-
φάνερα τό απόφθεγμα: όποιος θέλει νά ζήσει πρέπει νά εργάζε-
ται. Υποχρέωση στήν έργασία, άλλά καί ανταμοιβή πού επιτρέ-
πει στόν κρατούμενο νά βελτιώσει τή μοίρα του στή διάρκεια της 
κράτησης του, καί ύστερα άπό αυτήν. «Εκείνος πού δέν διαθέτει 
τά μέσα συντήρησής του, πρέπει άπαραίτητα νά επιθυμεί 6 ίδιος 
νά τά άποκτήσει μέ τήν έργασία· καί τά μέσα αύτά τοϋ προσφέ-
ρονται μέσω τής τάξης καί της πειθαρχίας· εξαναγκάζεται, κατά 
κάποιον τρόπο, νά παραδοθεί σ' αύτές· άργότερα τόν ερεθίζει τό 
δέλεαρ τοϋ κέρδους· συνετισμένος τώρα, συνηθισμένος νά εργά-
ζεται, έχοντας βάλει στήν άκρη ενα μικρό χρηματικό ποσό πού τό 
φυλάγει γιά τήν εξοδό του», εχει διδαχθεί ενα έπάγγελμα πού 
«άκίνδυνα τοϋ εξασφαλίζει τά μέσα επιβίωσης'*^». 'Ανασύσταση 
τοϋ homo oeconomicus, πού άποκλείει τήν εφαρμογή πάρα πολύ 
σύντομων ποινών, πράγμα πού θά έμπόδιζε τήν άπόκτηση μιας 
τεχνικής κατάρτισης καί τη διάθεση γιά έργασία - ή οριστικών 
ποινών - , πράγμα πού θά καθιστούσε ανώφελη κάθε μαθητεία. 
«Φυλάκιση εξι μηνών είναι πάρα πολύ σύντομη ποινή γιά νά σω-
φρονίσει έγκληματίες ή νά τούς έμπνεύσει τήν άγάπη τής έργα-
σίας»· άντίστροφα, «ή ισόβια φυλάκιο ο τούς οδηγεί στήν από-
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γνώση· άδιαφοροϋν γιά τή διόρθωση τοΰ ήθους καί τήν αγάπη 
της έργασίας· δεν σκέφτονται τίποτ' άλλο παρά τήν άπόδραση ή 
τήν έξέγερση- καί άφοϋ δέν κρίθηκε σκόπιμο νά τους στερηθεί ή 
ζωή, γιατί νά έπιζητεϊται νά τους γίνει άφόρητη·^;» Ή διάρκεια 
της ποινής δέν εχει νόημα παρά μόνο αν συσχετιστεί μέ κάποιον 
έφικτό σωφρονισμό, καθώς καί μέ τήν οικονομική χρησιμοποίη-
ση των σωφρονισμένων έγκληματιών. 

Τό άγγλικό πρότυπο, στή βασική άρχή της έργασίας προσθέτει 
τήν άπομόνωση, σάν άπαραίτητο δρα τον σωφρονισμού. Τό σχε-
τικό σχέδιο είχε προταθεί στά 1775 άπό τόν Hanway, πού τό αί-
τιολογοΐ3σε πρώτα πρώτα μέ αρνητικά έπιχειρήματα: 6 συγχρωτι-
σμός στή φυλακή δίνει κακά παραδείγματα καί δυνατότητες γιά 
άμεση άπόδραση, καθώς καί δυνατότητες έκβιασμοΰ ή συνεργίας 
στό μέλλον. Ή φυλακή θά εμοιαζε πάρα πολύ μ' ενα εργοστάσιο, 
άν άφήνονταν οί κρατούμενοι νά εργάζονται άπό κοινού. Ό 
Hanway δίνει επειτα τά θετικά έπιχειρήματα: ή άπομόνωση απο-
τελεί μιά «τρομερά συγκλονιστική εμπειρία» πού ώθει τόν κατά-
δικο - εφόσον Ιχει ξεφύγει άπό κακές επιρροές - νά στραφεί 
στόν εσώτερο εαυτό του καί νά ανακαλύψει στά βάθη της συνεί-
δησής του τή φωνή της άρετής- ή μοναχική έργασία γίνεται ετσι 
άσκηση μεταμέλειας καί συνάμα μαθητεία· δέν έξυπηρετεί μονά-
χα τά ειδικά συμφέροντα του homo oeconomicus, άλλά καί τίς 
προσταγές τοΰ ήθικού υποκειμένου. Τό κελλί, ή τεχνική αύτή τοΰ 
χριστιανικού μοναχισμού, πού υπήρχε πιά μόνον στίς ρωμαιοκα-
θολικές χώρες, γίνεται σέ τούτη τή διαμαρτυρόμενη κοινωνία τό 
όργανο γιά τήν ανασύσταση καί τού homo oeconomicus καί τής 
θρησκευτικής συνείδησης. Μεταξύ τού έγκλήματος καί της επι-
στροφής στή νομιμότητα καί στήν αρετή, ή φυλακή θά άποτελέ-
σει «ενα χώρο ανάμεσα σέ δυό κόσμους», τόπο κατάλληλο γιά τίς 
άτομικές μεταμορφώσεις πού θά επαναφέρουν στό Κράτος τούς 
ύπηκόους πού είχε χάσει. Σύστημα μετατροπής τών ατόμων, πού 
ό Hanway τό όνομάζει «άναμορφωτήριο»'*'. Αυτές ακριβώς τίς 
γενικές αρχές εφαρμόζουν οι Howard καί Blackstone στά 1779, 
δταν ή ανεξαρτησία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εχει σάν άποτέλε-
σμα τήν κατάργηση τών εκτοπίσεων καί τήν κατάρτιση ένός νό-
μου γιά τήν τροποποίηση τοΰ συστήματος τών ποινών, Ή κά-
θειρξη, μέ σκοπό τή μετάπλαση τής ψυχής καί τήν αλλαγή τής συ-
μπεριφοράς, έμφανίζεται γιά πρώτη φορά στό σύστημα τών άστι-
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κών νόμων. Τό προοίμιο του νόμου, πού συνέταξαν οί Howard 
καί Blackstone, περιγράφει την άτομική φυλάκιση στην τριπλή 
λειτουργία της, ώς επίφοβο παράδειγμα, ώς όργανο μεταμέλειας 
καί ώς δρας γιά μιά μαθητεία: υποβαλλόμενοι σέ «άπομονωτική 
κράτηση, σέ τακτική εργασία καί στήν έπιρροή της θρησκευτικής 
διδασκαλίας», ορισμένοι εγκληματίες θά μπορούσαν «όχι μόνο 
νά έμπνεύσουν τόν φόβο σέ όσους θά υπέκυπταν στόν πειρασμό 
νά τούς μιμηθούν, αλλά άκόμα καί νά σωφρονιστούν οί tôioi καί 
νά άποκτήσουν τή συνήθεια νά εργαστούν^®». Ά π ' όπου καί ή 
άπόφαση νά κατασκευαστούν δυό σωφρονιστήρια, ενα γιά τούς 
άντρες καί ενα γιά τίς γυναίκες· σ' αυτά οι απομονωμένοι κρα-
τούμενοι θά εξαναγκάζονται «στίς πιό δουλικές έργασίες, σ' 
εκείνες πού ταιριάζουν μέ τήν άμάθεια, τήν αμέλεια καί τήν 
ίσχυρογνωμοσύνη τών έγκληματιών»: νά τρέχουν στό έσωτερικό 
ενός τροχού γιά νά κινούν κάποιο μηχάνημα, νά στερεώνουν ενα 
βαρούλκο, νά λειαίνουν μάρμαρο, νά ραβδίζουν καννάβι, νά ρι-
νίζουν αίματόξυλο, νά λαναρίζουν κουρέλια, νά κατασκευάζουν 
σκοινιά καί σάκκους. Στήν πραγματικότητα, χτίστηκε μόνο ενα 
σωφρονιστήριο, τό σωφρονιστήριο τού Gloucester, πού ανταπο-
κρινόταν μόνο εν μέρει στό αρχικό σχέδιο: τήν τέλεια απομόνωση 
γιά τούς πιό έπικίνδυνους έγκληματίες- γιά τούς άλλους, τήν έρ-
γασία μέ άλλους τήν ήμέρα καί άπομόνωση τή νύχτα. 

Έχουμε, τέλος, τό πρότυπο της Φιλαδέλφειας, δίχως άλλο τό 
πιό ξακουστό, διότι φαίνεται νά συνδέεται μέ τίς πολιτικές και-
νοτομίες τού αμερικανικού συστήματος, κι άκόμα διότι δέν άπέ-
τυχε άμέσως ούτε καί εγκαταλείφθηκε- εφαρμόστηκε καί άλλαξε 
κατ' επανάληψη, ώς τήν έποχή της μεγάλης διαμάχης της δεκαε-
τίας τού 1830 γύρω άπό τή μεταρρύθμιση τού σωφρονιστικού συ-
στήματος. Ά π ό πολλές άπόψεις, ή φυλακή της Walnut Street, 
πού άνοιξε στά 1790, κάτω άπό τήν άμεση έπίδραση τών κύκλων 
τών Κουάκερς, ακολουθούσε τό πρότυπο της Γάνδης καί τού 
Gloucester^^ 'Υποχρεωτική έργασία σέ εργαστήρια, διαρκής 
άπασχόληση τών κρατουμένων, χρηματοδότηση της φυλακής άπό 
τούτη τήν έργασία, άλλά καί άτομική άμοιβή τών φυλακισμένων 
γιά νά εξασφαλιστεί ή ηθική καί υλική έπανένταξή τους στόν αυ-
στηρό κόσμο της οικονομίας- οί κατάδικοι λοιπόν «χρησιμοποι-
ούνται συνεχώς σέ παραγωγικές έργασίες, γιά νά συμβάλλουν 
στά έξοδα της φυλακής, γιά νά μήν αφήνονται άναπασχόλητοι 
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καί γιά νά έχουν οικονομήσει μερικά χρήματα τή στιγμή της έξό-
δου των άπό τή φυλακή^^». Έτσι, ή ζωή τους είναι περιφραγμένη 
άπό ενα άπόλυτα αυστηρό πρόγραμμα, κάτω άπό μιάν αδιάκοπη 
έπιτήρηση· κάθε στιγμή της ημέρας εχει τόν προορισμό της, επι-
τάσσει εναν όρισμένο τύπο δραστηριότητας, καί έμπεριέχει τίς 
υποχρεώσεις καί τίς άπαγορεύσεις της: «"Ολοι οί φυλακισμένοι 
σηκώνονται άπό τά χαράματα, §τσι πού άφοϋ στρώσουν τά κρε-
βάτια τους, άφοΰ καθαριστούν καί πλυθούν καί εκπληρώσουν 
διάφορες άλλες ανάγκες αρχίζουν γενικά τή δουλειά τους μέ τήν 
άνατολή τού ηλίου. Ά π ό τή στιγμή αυτή κανένας δεν μπορεί νά 
μπει στούς θαλάμους ή σ' άλλους χώρους, παρά μόνο στά έργα-
στήφια καί στούς τόπους της δουλειάς τους... Στή δύση τού 
ήλίου, χτυπά ëva κουδούνι, πού ειδοποιεί τούς κρατούμενους ότι 
μπορούν νά έγκαταλείψουν τήν εργασία τους... Τούς παραχωρεί-
ται μισή ώρα γιά νά στρώσουν τά κρεβάτια τους, κι άπό εκείνη 
τή στιγμή δεν τούς έπιτρέπεται πιά νά μιλούν ύψηλόφωνα ή νά 
κάνουν τόν παραμικρό θόρυβο^^.» "Οπως καί στίς φυλακές τού 
Gloucester, ή απομόνωση δεν είναι άπόλυτη - αφορά μόνον όρι-
σμένους κρατούμενους πού άλλοτε θά είχαν καταδικαστεί σέ θά-
νατο, καθώς και εκείνους πού μέσα στην ϊδια φυλακή έχουν υπο-
βληθεί σέ ειδική τιμωρία: «Έκεϊ, χωρίς καμιάν άπασχόληση, χω-
ρίς τίποτα πού νά μπορεί νά τόν ψυχαγωγήσει, περιμένοντας μέ 
άγχος καί άβεβαιότητα τή στιγμή της απελευθέρωσης του», 6 φυ-
λακισμένος περνά «ατέλειωτες, ανήσυχες ωρες, βυθισμένος στίς 
σκέψεις πού βασανίζουν όλους τούς ένόχους^"*». Τέλος, όπως καί 
στή Γάνδη, ή διάρκεια της φυλάκισης ποικίλλει άνάλογα μέ τή 
διαγωγή τού κρατούμενου· οί επιθεωρητές της φυλακής, αφού 
συμβουλευτούν τούς φακέλους των κρατουμένων, κατορθώνουν 
νά άποσπάσουν άπό τίς 'Αρχές - πράγμα πού γινόταν χωρίς κα-
μιά δυσκολία γύρω στά 1820 - τή χάρη των κρατούμενων πού εί-
χαν δείξει καλή συμπεριφορά. 

Ή φυλακή της Walnut Street παρουσιάζει έπί πλέον όρισμένα 
χαρακτηριστικά ιδιάζοντα, ή πού αναπτύσσουν τουλάχιστον αύ-
τό πού ύπήρχε «δυνάμει» στά άλλα πρότυπα. Καί πρώτα πρώτα, 
τήν άρχή της μή-δημοσιότητας της ποινής. "Αν ή καταδίκη καί τά 
αιτιολογικά της πρέπει νά γνωστοποιηθούν σέ όλους, ή εκτέλεση 
της ποινής πρέπει, αντίθετα, νά είναι μυστική" δέν είναι ανάγκη 
νά παρεμβαίνει τό κοινό, ούτε σάν μάρτυρας ούτε σάν έγγυητής 



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

της τιμωρίας· ή πεποίθηση πώς πίσω άπό τούς τοίχους της φυλα-
κής ό κρατούμενος εκτίει την ποινή του, πρέπει νά έπαρκεϊ γιά ν' 
αποτελέσει παράδειγμα: παύουν έκεΐνα τά θεάματα τοϋ δρόμου 
στά όποια εδινε άφορμή ό νόμος τοϋ 1786, έπιβάλλοντας σέ ορι-
σμένους καταδίκους νά εκτελούν δημόσια έργα στίς πόλεις ή 
στούς μεγάλους δρόμους^^. Ή τιμωρία καί ό συνετισμός πού θά 
επιφέρει είναι διαδικασίες πού εκτυλίσσονται άνάμεσα στόν φυ-
λακισμένο καί σ' έκείνους πού τόν έπιτηρούν. Καί οι διαδικασίες 
αυτές επιβάλλουν μιά μεταμόρφωση ολόκληρου τοϋ ατόμου - τοϋ 
σώματός του καί των συνηθειών του μέ την αναγκαστική καθημε-
ρινή έργασία- τοϋ ήθους του καί τής βούλησής του μέ τή θρη-
σκευτική αγωγή: «Τοϋ παρέχεται ή Βίβλος καθώς καί άλλα βι-
βλία θρησκευτικής πρακτικής- ό κλήρος των διαφόρων θρησκευ-
τικών δογμάτων πού βρίσκεται στήν πόλη καί στά περίχωρά της, 
τελεί τή λειτουργία μιά φορά τήν εβδομάδα, καί κάθε ευυπόλη-
πτο πρόσωπο μπορεί νά επισκέπτεται τούς φυλακισμένους οπό-
ταν θέλει''^.» 'Αλλά ή ίδια ή διοίκηση εχει τόν ρόλο νά αναλάβει 
ή ϊδια αυτή τή μεταμόρφωση. Δέν φτάνει μόνο ή απομόνωση καί 
ή έσωστρέφεια· ούτε καί οι καθαρά θρησκευτικές παραινέσεις· 
χρειάζεται νά ασκείται καί κάποια έπιρροή στήν ψυχή τοϋ κρα-
τούμενου όσο τό δυνατόν συχνότερα. Καί ή φυλακή, διοικητικό 
όργανο, θά είναι ταυτόχρονα μιά μηχανή πού αλλάζει τά μυαλά. 
"Οταν ό κρατούμενος εισάγεται στή φυλακή, τοϋ διαβάζουν τόν 
κανονισμό· «Οί επιθεωρητές προσπαθούν συνάμα νά ένισχύσουν 
μέσα του τό αίσθημα των ήθικών του υποχρεώσεων τοϋ θυμί-
ζουν τό παράπτωμά του, τό κακό πού προέκυψε άπό αυτό γιά 
τήν κοινωνία πού τόν προστατεύει, καί τοϋ υποδεικνύουν τήν 
άνάγκη νά τό έπανορθώσει μέ τό παράδειγμά του καί τή μεταμέ-
λειά του. Τόν καλοϋν ύστερα νά έκτελεί χαρούμενα τίς υποχρεώ-
σεις του, νά φέρεται μέ ευπρέπεια, δίνοντάς του τήν υπόσχεση -
ή άφήνοντάς τον νά ελπίζει - πώς άν δείξει καλή συμπεριφορά 
θά μπορέσει νά άπολυθεϊ πρίν άπό τή λήξη τής ποινής... Ά π ό 
καιρό σέ καιρό, οί επιθεωρητές θεωρούν καθήκον τους νά συν-
διαλέγονται μέ τόν καθένα άπό τούς έγκληματίες αναφορικά μέ 
τίς υποχρεώσεις τους άπέναντι στούς συνανθρώπους τους καί 
στήν κοινωνία^^.» 

"Ομως τό πιό σημαντικό είναι, χωρίς άμφιβολία, πώς ό ελεγχος 
αυτός καί ή μετατροπή τής συμπεριφοράς συνοδεύονται - όρος 
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μαζί καί συνέπεια - άπό τή διαμόρφωση μιας γνώσης τών άτό-
μων. Μαζί μέ τόν κατάδικο στέλνεται στή διοίκηση της Walnut 
Street μιά άναφορά γιά τό εγκλημά του, γιά τίς συνθήκες στίς 
όποιες διαπράχθηκε, καθώς καί μιά περίληψη της άνάκρισης του 
κατηγορουμένου καί σημειώσεις γιά τόν τρόπο πού συμπεριφέρ-
θηκε πρίν καί μετά τή δικαστική απόφαση. "Ολα αυτά αποτελούν 
άπαραίτητα στοιχεία προκειμένου «νά καθοριστούν τά αναγκαία 
μέτρα γιά νά έξαλειφθοϋν οί παλιές του συνήθειες^^». Σέ όλη τή 
διάρκεια της κράτησης του θά βρίσκεται υπό παρατήρηση· ή συ-
μπεριφορά του θά σημειώνεται μέρα μέ τή μέρα καί οί έπιθεωρη-
τές - δώδεκα προύχοντες της πόλης, διορισμένοι, στά 1795 - θά 
επισκέπτονται δυό δυό τή φυλακή κάθε βδομάδα, θά πληροφο-
ρούνται γιά όσα συμβαίνουν καθώς καί γιά τή διαγωγή τών κα-
ταδικασμένων, καί θά υποδείχνουν σέ ποιους νά δοθεί χάρη. Ή 
γνώση αυτή τών ατόμων, ή αδιάκοπα ενημερωμένη, έπιτρέπει τήν 
κατανομή τους μέσα στή φυλακή, όχι τόσο σέ συνάρτηση μέ τά 
εγκλήματα πού έχουν διαπράξει όσο σέ συνάρτηση μέ τίς διαθέ-
σεις πού δείχνουν. Ή φυλακή γίνεται τώρα ενα είδος μόνιμου 
παρατηρητήριου πού επιτρέπει νά κατανεμηθούν οί διάφορες 
μορφές διαστροφής ή αδυναμίας. Ήδη άπό τά 1797, οί φυλακι-
σμένοι διαιρούνται σέ τέσσερες κατηγορίες: στήν πρώτη ανήκουν 
όσοι έχουν ρητά καταδικαστεί σέ άπομόνωση, ή πού διέπραξαν 
μέσα στή φυλακή σοβαρά παραπτώματα* σέ μιάν άλλη, όσοι εί-
ναι «γνωστοί ώς παλιοί έγκληματίες... ή πού ή χαλασμένη ήθική 
τους, ό επικίνδυνος χαρακτήρας τους, οί άνώμαλες διαθέσεις 
τους ή ή άτακτη διαγωγή τους» έχουν εκδηλωθεί στή διάρκεια 
της φυλάκισης τους- σέ μιάν άλλη άνήκουν έκεϊνοι πού «ό χαρα-
κτήρας τους καί οί συνθήκες πρίν καί μετά τήν καταδίκη δίνουν 
λαβή στήν υπόνοια ότι δέν πρόκειται γιά συνηθισμένους έγκλη-
ματίες». Τέλος, υπάρχει ενα ιδιαίτερο τμήμα, μιά κατηγορία «δο-
κιμασίας», όπου κατατάσσονται εκείνοι πού ό χαρακτήρας τους 
δέν είναι άκόμα γνωστός, ή εστω κι αν είναι καλύτερα γνωστοί, 
δέν άξίζουν νά καταχωρηθούν στήν προηγούμενη κατηγορία^'. 
'Οργανώνεται ετσι μιά ολόκληρη έξατομικευτική γνώση, πού τό 
πλαίσιο άναφοράς της δέν είναι τό έγκλημα πού διαπράχθηκε 
(εστω ώς απομονωμένο στοιχείο), αλλά οί ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
πού κρύβει Ινα άτομο καί πού έκδηλώνονται στήν καθημερινή 
του διαγωγή. Ή φυλακή λειτουργεί τώρα σάν όργανο γνώσης. 
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'Ανάμεσα στό κολαστικό αύτό σύστημα πού προτείνεται άπό 
τό φλαμανδικό, τό άγγλικό καί τό άμερικανικό πρότυπο - άνάμε-
σα σέ τούτα τά «άναμορφωτήρια» καί σέ όλες τίς άλλες τιμωρίες 
πού επινόησαν οί μεταρρυθμιστές, μπορεί κανείς νά έπισημάνει 
τίς συγκλίσεις άλλά καί τίς δυσαναλογίες. 

Σημεία σύγκλισης. Πρώτα πρώτα, ή προσωρινή μεταστροφή 
της τιμωρίας. Τά «άναμορφωτήρια» έχουν κι αυτά ώς ρόλο, όχι 
νά διαγράψουν ενα έγκλημα, άλλά νά έμποδίσουν την υποτροπή 
του. Πρόκειται γιά όργανα στραμμένα πρός τό μέλλον, καί πού 
είναι φτιαγμένα γιά νά βάζουν φραγμό στήν έπανάληψη τού 
εγκλήματος. «Στόχος τών ποινών δεν είναι ό εξιλασμός τού 
εγκλήματος, κάτι γιά τό όποιο πρέπει νά άφήσουμε νά άποφασί-
σει τό 'Ανώτατο "Ον, άλλά ή πρόληψη άδικημάτων τού ϊδιου εί-
δους'^.» Καί στήν Πενσυλβάνια, 6 Buxton τόνιζε πώς οι αρχές 
τού Montesquieu καί τού Beccaria επρεπε νά έχουν τώρα «ισχύ 
άξιωμάτων», καί πώς «ή πρόληψη τού εγκλήματος είναι 6 μόνος 
σκοπός τής τιμωρίας^^» "Αρα, δεν τιμωρούμε πιά γιά νά σβή-
σουμε ενα έγκλημα, άλλά γιά νά μεταπλάσουμε εναν ένοχο 
(πραγματικό ή δυνητικό)· ή τιμωρία πρέπει νά περιλαμβάνει καί 
κάποια σωφρονιστική τεχνική. Κι έδώ πάλι, ό Rush πλησιάζει 
πολύ τούς νομομαθείς μεταρρυθμιστές - έκτός ϊσως άπό τή μετα-
φορά πού χρησιμοποιεί - , λέγοντας: βεβαίως έχουν εφευρεθεί 
μηχανές πού διευκολύνουν τήν εργασία· πόσο περισσότερο όμως 
αξιέπαινος θά ήταν εκείνος πού θά εφεύρισκε τίς «ταχύτερες καί 
πιό άποτελεσματικές μέθοδες γιά νά έπανέλθει στήν άρετή καί 
στήν ευτυχία τό πιό διεστραμμένο τμήμα της άνθρωπότητας, καί 
γιά νά ξεριζωθεί ενα μέρος τής κακίας πού υπάρχει στόν κό-
σμο ». Τά άγγλοσαξονικά τέλος πρότυπα, όπως καί τά σχέδια 
πού εισηγήθηκαν οί νομοθέτες καί οί θεωρητικοί, καθιστούν 
άναγκαϊες ορισμένες μέθοδες γιά τήν έξατομίκευση τής ποινής: 
στή διάρκειά της, στή φύση της, στήν εντασή της, στόν τρόπο 
πού έκτυλίσσεται, ή τιμωρία πρέπει νά προσαρμόζεται στόν άτο-
μικό χαρακτήρα καθώς καί στόν βαθμό κινδύνου πού παρουσιά-
ζει γιά τούς άλλους. Τό σύστημα τών ποινών πρέπει νά είναι 
ανοιχτό στίς άτομικές μεταβλητές. Στίς γενικές τους γραμμές, τά 
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πρότυπα πού πήγαζαν λίγο πολύ άπό τό Rasphuis τοϋ "Αμστερ-
νταμ, δέν έρχονταν σέ άντίφαση μέ τά όσα πρότειναν οί με-
ταρρυθμιστές. Θά μπορούσε μάλιστα κανείς άπό πρώτη ματιά νά 
πιστέψει πώς τά παραπάνω πρότυπα δέν ήταν παρά ή άνάπτυξη 
- ή ή σκιαγραφία - τών προτάσεων αύτών στό έπίπεδο τών συ-
γκεκριμένων θεσμών. 

Καί ώστόσο, ή δυσαναλογία φανερώνεται μόλις προσπαθήσει 
κανείς νά προσδιορίσει τίς τεχνικές τοϋ έξατομικευτικοϋ αύτοϋ 
σωφρονισμού. Έκεΐ πού προβάλλει ή διαφορά, είναι στή διαδι-
κασία προσέγγισης τού ατόμου, στόν τρόπο μέ τόν όποιο ή κολα-
στική εξουσία άσκεϊ τήν επιρροή της πάνω του, στά μέσα πού 
χρησιμοποιεί γιά νά εξασφαλίσει τήν άναμόρφωσή του· είναι 
στήν τεχνολογία της ποινής, όχι στή θεωρητική της βάση· στή 
σχέση της ποινής μέ τό σώμα καί τήν ψυχή, καί όχι στόν τρόπο 
πού παρεμβάλλεται στό σύστημα Δικαίου. 

"Ας εξετάσουμε τή μέθοδο τών μεταρρυθμιστών. Σέ τί ακριβώς 
αποβλέπει ή ποινή, μέ ποιό μέσο έπηρεάζει τό άτομο; Μέ παρα-
στάσεις: παράσταση τών συμφερόντων του, παράσταση τών 
πλεονεκτημάτων του, τών μειονεκτημάτων του, της ευχαρίστησης 
του καί της δυσαρέσκειάς του· κι άν συμβεί ή τιμωρία νά άδράξει 
τό σώμα, νά τοϋ έφαρμόσει τεχνικές πού δέν έχουν τίποτα νά ζη-
λέψουν άπό τά βασανιστήρια, αυτό γίνεται στό μέτρο όπου τό 
σώμα - καί γιά τόν κατάδικο καί γιά τούς θεατές - είναι άντικεί-
μενο παράστασης. Μέ ποιό όργανο έπενεργεϊ κανείς στίς παρα-
στάσεις; "Αλλες παραστάσεις, ή μάλλον ζεύγματα ιδεών (εγκλη-
μα-τιμωρία, φανταστικό πλεονέκτημα τοϋ έγκλήματος-αίσθητό 
μειονέκτημα της τιμωρίας)· οί συζεύξεις αυτές μπορούν νά λει-
τουργήσουν μόνο μέ τό στοιχείο της δημοσιότητας: σκηνές κολα-
σμού πού τίς αποδεικνύουν ή τίς ένδυναμώνουν στά μάτια τού 
κοινού, λόγοι πού τίς κάνουν νά κυκλοφορούν καί άξιοποιούν σέ 
κάθε στιγμή τό σύστημα τών σημάτων. Ρόλος τοϋ έγκληματία 
στήν τιμωρία είναι νά επαναφέρει, απέναντι στόν κώδικα καί 
στά έγκλήματα, τήν πραγματική παρουσία τού σημαινόμενου -
δηλαδή τής ποινής πού, σύμφωνα μέ τούς όρους τού κώδικα, 
πρέπει έξάπαντος νά συνδεθεί μέ τό άδίκημα. Νά παραγάγει, 
άφθονα καί πρόδηλα, τό σημαινόμενο αυτό, νά έπανενεργοποιή-
σει μ' αυτόν τόν τρόπο τό σημαίνον σύστημα τοϋ κώδικα, νά κά-
νει τήν ιδέα τοϋ εγκλήματος νά λειτουργήσει σάν σήμα τιμωρίας: 
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μέ τοϋτο τό νόμισμα ό κακοποιός πληρώνει την όφειλή του στην 
κοινωνία. Ό άτομικός σωφρονισμός πρέπει λοιπόν νά έξασφαλί-
σει τή διαδικασία της άνασύστασης τοϋ άτόμου ως υποκειμένου 
δικαίου, μέ την ενίσχυση των σημειωτικών συστημάτων καί των 
παραστάσεων πού αυτά θέτουν σέ κυκλοφορία. 

Τό σύστημα της σωφρονιστικής ποινής λειτουργεί εντελώς δια-
φορετικά. Τό σημείο εφαρμογής τής ποινής δέν είναι έδώ ή πα-
ράσταση· είναι τό σώμα, είναι ό χρόνος, εϊναι οί καθημερινές κι-
νήσεις καί δραστηριότητες· είναι άκόμα ή ψυχή, αλλά καθόσον 
αυτή αποτελεί τήν εδρα συνηθειών. Τό σώμα καί ή ψυχή, ώς πη-
γές συμπεριφοράς, συνιστούν τό στοιχείο πού προτείνεται τώρα 
στήν κολαστική παρέμβαση. Καί ή παρέμβαση αυτή πρέπει νά 
βασίζεται πολύ περισσότερο στόν προσεκτικό χειρισμό τοϋ άτό-
μου παρά στήν τέχνη τής παράστασης: «Κάθε έγκλημα μπορεί νά 
θεραπευθεί μέ σωματική καί ήθική επιρροή»· γιά νά καθορίσου-
με λοιπόν τίς τιμωρίες πρέπει «νά γνωρίζουμε καλά τήν πηγή των 
αισθημάτων καί των συμπαθειών πού εμφανίζονται οττό νευρικό 
σύστημα^^.» "Οσο γιά τά μέσα πού χρησιμοποιούνται, δέν είναι 
πιά ή ενίσχυση καί ή αναμετάδοση τών παραστάσεων αλλά μορ-
φές εξαναγκασμού και πειθαναγκασμού πού έφαρμόζονται καί 
^αναλαμβάνονται. 'Ασκήσεις καί όχι σήματα: ωράρια, προ-
γράμματα άπασχόλησης, υποχρεωτικές κινήσεις, τακτικές δρα-
στηριότητες, μοναχικός στοχασμός, εργασία μαζί μέ άλλους, σιω-
πή, εργατικότητα, σεβασμός, καλές συνήθειες. Καί τελικά, εκείνο 
πού έπιχειρείται νά άνασυγκροτηθεΐ μέ τούτη τή σωφρονιστική 
τεχνική, δέν είναι τόσο τό ύποκείμενο δικαίου πού βρίσκεται 
πιασμένο στά βασικά συμφέροντα τού κοινωνικού συμβολαίου· 
είναι τό πειθήνιο ύποκείμενο, τό άτομο, τό ύποταγμένο σέ συνή-
θειες, κανόνες, εντολές, σέ μιάν εξουσία πού συνεχώς άσκεϊται 
γύρω του καί πάνω του, καί πού πρέπει νά τήν αφήνει νά λει-
τουργεί αυτόματα μέσα του. Υπάρχουν, επομένως, δυό πολύ 
διαφορετικοί τρόποι άντίδρασης στό παράπτωμα: νά ανασυ-
γκροτηθεί τό νομικό ύποκείμενο τοϋ κοινωνικού συμβολαίου, ή 
νά διαπλαστεί ενα πειθήνιο ύποκείμενο, ύποταγμένο στή γενική 
καί ταυτόχρονα λεπτομερέστατη μορφή μιας όποιασδήποτε έξου-
σίας, 

"Ολα αύτά θά αποτελούσαν ίσως μιά διαφορά αρκετά θεωρητι-
κή - άφοϋ σέ τελευταία ανάλυση πρόκειται, καί στίς δύο περι-
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πτώσεις, γιά τή διάπλαση άτόμων ύποταγμένων - , άν ή κύρωση 
τοΰ «πειθαναγκασμού» δέν είχε όρισμένα ουσιαστικά επακόλου-
θα. Ή εκπαίδευση της συμπεριφοράς μέ μιά πλήρη απασχόληση 
τού χρόνου, ή απόκτηση ορισμένων συνηθειών, οί σωματικοί κα-
ταναγκασμοί συνεπάγονται μιάν ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα σ' 
αυτόν πού τιμωρείται καί σ' έκεΐνον πού τιμωρεί. Σχέση πού δχι 
μονάχα καθιστά ανώφελη τή διάσταση τού θεάματος, άλλά καί 
τήν αποκλείει^'*. Ό φορέας τοΰ κολασμού πρέπει νά ασκεί από-
λυτη έξουσία - έξουσία πού κανένας τρίτος δέν μπορεί νά διατα-
ράξει· τό άτομο πού πρόκειται νά σωφρονιστεί πρέπει νά είναι έξ 
ολοκλήρου κυκλωμένο από τήν έξουσία πού ασκείται πάνω του. 
Πρόσταγμα μυστικότητας. "Αρα καί αυτονομία, τουλάχιστον 
σχετική, της τεχνικής αυτής τού κολασμού, ή όποία οφείλει νά 
εχει τή δική της λειτουργία, τούς δικούς της κανονισμούς, τίς δι-
κές της τεχνικές, τή δική της γνώση· οφείλει νά ορίζει τούς κανό-
νες της, νά αποφαίνεται γιά τά άποτελέσματά της: άσυνέχεια, ή 
πάντως ιδιονομία σέ σχέση μέ τή δικαστική έξουσία πού κηρύσ-
σει τήν ένοχή καί ορίζει τά γενικά όρια της τιμωρίας. 'Ωστόσο, 
οί δυό αυτές συνέπειες - μυστικότητα καί αυτονομία στήν άσκη-
ση της κολαστικής εξουσίας - είναι υπερβολικές γιά μιά θεωρία 
καί μιά πολιτική τών ποινών πού απέβλεπαν σέ δυό στόχους: τή 
συμμετοχή όλων τών πολιτών στήν τιμωρία τού εχθρού τής κοι-
νωνίας, καί τήν άσκηση τής κολαστικής έξουσίας μέ τρόπο τέλειο 
καί διάφανο γιά τούς νόμους πού τήν οριοθετούν δημόσια, Ή 
ύπαρξη μυστικών καί μή-κωδικοποιημένων άπό τή νομοθεσία 
ποινών, μιά κολαστική έξουσία πού άσκεΐται κρυφά, μέ κριτήρια 
καί μέ όργανα πού διαφεύγουν κάθε ελεγχο - όλα τούτα αποτε-
λούν μιάν άπειλή γιά ολόκληρη τή στρατηγική της μεταρρύθμι-
σης. "Υστερα από τή δικαστική άπόφαση, συγκροτείται μιά έξου-
σία πού μας φέρνει στό νού έκείνη τού παλιού συστήματος. Ή 
έξουσία πού έφαρμόζει τίς ποινές κινδυνεύει νά γίνει έξίσου αυ-
θαίρετη καί τυραννική μ' έκείνη πού άλλοτε άποφάσιζε γι' αυτές. 

Σέ τελική ανάλυση, ή διαφορά είναι ή ακόλουθη: κολαστική 
πολιτεία ή καταναγκαστικός θεσμός; Έχουμε, άπό τή μιά μεριά, 
τή λειτουργία της ποινικής έξουσίας, κατανεμημένης σέ όλον τόν 
κοινωνικό χώρο· τή συναντάμε παντού, σάν παράσταση, θέαμα, 
σήμα, λόγο· αναγνώσιμη σάν σέ ανοιχτό βιβλίο· τή βλέπουμε νά 
λειτουργεί σέ μιά μόνιμη άνακωδικοποίηση τής νόησης τών πολι-
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των νά έξασφαλίζει την καταστολή τοΰ έγκλήματος μέ τά έμπό-
δια πού στήνονται στην ιδέα τοϋ έγκλήματος· νά έπενεργει μέ 
τρόπο άόρατο καί ανώφελο πάνω στίς «μαλακές ινες τοΰ εγκεφά-
λου», όπως ελεγε ό Servan. Μιά κολαστική δύναμη πού θά διέ-
τρεχε ολόκληρο τό κοινωνικό δίκτυο, πού θά έπηρέαζε όλα τά 
σημεία του, καί πού τελικά θά γινόταν αντιληπτή όχι σάν έξου-
σία τοϋ ενός πάνω στόν άλλο, αλλά σάν άμεση άντίδραση όλων 
άπέναντι στόν καθένα. Ά π ό τήν άλλη μεριά, εχουμε μιά συμπα-
γή λειτουργία της κολαστικής έξουσίας: μιά σχολαστική μέριμνα 
γιά τό σώμα καί γιά τόν χρόνο τοϋ ένόχου, μιά περίζωση των κι-
νήσεων του καί της συμπεριφοράς του μ' ενα σύστημα εξουσίας 
καί γνώσης· μιά μελετημένη «ορθοπεδική» πού εφαρμόζεται 
στούς ενόχους γιά τήν άτομική τους ανόρθωση· μιάν αυτόνομη 
διαχείριση της εξουσίας αυτής, πού απομονώνεται καί άπό τό 
κοινωνικό σώμα καί άπό τήν καθαυτό δικαστική εξουσία. Αύτό 
πού εισάγεται μέ τήν εμφάνιση τής φυλακής είναι ή θεσμοποίηση 
τής κολαστικής εξουσίας· ή άκριβέστερα: ή κολαστική εξουσία 
(μέ τόν στρατηγικό στόχο πού επέλεξε στά τέλη τοϋ 18ου αιώνα -
τόν περιορισμό των λαϊκών άνομιών) θά είναι, άραγε, περισσότε-
ρο εξασφαλισμένη αν κρύβεται πίσω άπό μιά γενική κοινωνική 
λειτουργία, μέσα στήν «κολαστική πολιτεία», ή άν έπενδύεται σ' 
εναν καταναγκαστικό θεσμό, μέσα στόν κλειστό χώρο τοϋ «ανα-
μορφωτηρίου»; 

"Ενα είναι βέβαιο, δτι στά τέλη τοϋ 18ου αιώνα υπάρχουν 
τρεις τρόποι όργάνωσης τής κολαστικής εξουσίας. Ό πρώτος εί-
ναι έκεΐνος πού έξακολουθοϋσε νά λειτουργεί καί στηριζόταν στό 
παλιό μοναρχικό δίκαιο. Οί άλλοι αναφέρονται, καί οί δυό, σε 
μιά προληπτική, ωφελιμιστική, σωφρονιστική αντίληψη τοϋ δι-
καιώματος κολασμού πού ανήκει σέ ολόκληρη τήν κοινωνία· οί 
δυό όμως αυτοί τρόποι διαφέρουν άνάμεσά τους στό επίπεδο τοϋ 
συστήματος πού προβάλλουν. Σχηματοποιώντας πολύ, μπορούμε 
νά πούμε, πώς, στό μοναρχικό δίκαιο, ή τιμωρία αποτελεί μιά 
έθιμοτυπία τής υπέρτατης άρχής* χρησιμοποιεί τά τελετουργικά 
σημάδια τής εκδίκησης πού τά εντυπώνει πάνω στό σώμα τοϋ κα-
τάδικου- καί προκαλεί στούς θεατές ενα αίσθημα φρίκης, τόσο 
πιό έντονο, καθόσον ή φυσική παρουσία τοϋ μονάρχη καί τής 
εξουσίας του είναι ασυνεχής, άτακτη καί πάντοτε υπεράνω τών 
ίδιων τών νόμαιν της. Στό σχέδιο τών μεταρρυθμιστών νομικών. 
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ή τιμωρία είναι μιά διαδικασία πού άποβλέπει στην άποκατά-
σταση των άτόμων ώς υποκειμένων δικαίου. Μεταχειρίζεται όχι 
σημάδια, άλλά σήματα, κωδικοποιημένα σύνολα άπό παραστά-
σεις, όπου ή σκηνή της τιμωρίας πρέπει νά έξασφαλίζει τήν όσο 
τό δυνατόν πιό σύντομη διάδοση τους καθώς καί τήν πιό καθολι-
κή άποδοχή τους. Τέλος, στό σχέδιο πού καταστρώνεται γιά τή 
θεσμοποίηση της φυλακής, ή τιμωρία είναι μιά τεχνική πειθανα-
γκασμού των άτόμων έφαρμόζει μεθόδους ντρεσαρίσματος του 
σώματος - όχι σήματα - μέ τά ϊχνη πού άφήνει αυτή ή άγωγή στή 
συμπεριφορά, ύπό μορφή συνηθειών ή τιμωρία προϋποθέτει 
άκόμα τήν εγκατάσταση μιας ειδικής έξουσίας γιά τή διαχείριση 
της ποινής. Ό ύπατος άρχοντας καί ή δύναμή του, τό κοινωνικό 
σώμα, τό διοικητικό σύστημα. Τό σημάδι, τό σήμα, τό ίχνος. Ή 
τελετουργία, ή παράσταση, ή άσκηση. Ό ήττημένος έχθρός, τό 
υποκείμενο δικαίου πού ή άποκατάστασή του βρίσκεται σέ εξέλι-
ξη, τό άτομο υποταγμένο σ' εναν άμεσο καταναγκασμό. Τό σώμα 
πού υποβάλλεται σέ βασανιστήρια, ή ψυχή πού οί παραστάσεις 
της υποβάλλονται σέ εντεχνη μάλαξη, τό σώμα πού ντρεσάρεται: 
έχουμε έδώ τρεις σειρές στοιχείων πού χαρακτηρίζουν τά τρία 
συστήματα τά όποια αναμετριούνται μεταξύ τους γύρω στά τέλη 
τοϋ 18ου αιώνα. Δεν μπορούμε ούτε νά τά άναγάγουμε σέ θεω-
ρίες δικαίου (μ' όλο πού διασταυρώνονται μ' αυτές), ούτε νά τά 
ταυτίσουμε μέ μηχανισμούς ή μέ θεσμούς (μ' όλο πού στηρίζονται 
σ' αυτούς), ούτε νά υποστηρίξουμε πώς πηγάζουν άπό μιάν ηθι-
κή έπιλογή (μ' όλο πού δικαιώνονται άπό αυτήν). Πρόκειται γιά 
τρόπους άσκησης τής κολαστικής έξουσίας. Τρεις τεχνολογίες 
έξουσίας. 

Τό πρόβλημα, επομένως, είναι τό άκόλουθο: πώς συμβαίνει νά 
εχει τελικά έπιβληθεϊ τό τρίτο σύστημα; Μέ ποιόν τρόπο τό κα-
ταναγκαστικό, σωματικό, άπομονωτικό, μυστικό, πρότυπο τής 
κολαστικής έξουσίας αντικατέστησε τό παραστατικό, σκηνικό, 
σημαίνον, δημόσιο, συλλογικό πρότυπο; Γιατί, άραγε, ή σωματι-
κή άσκηση τής τιμωρίας (πού δέν είναι τό βασανιστήριο) εχει 
αντικαταστήσει - μαζί μέ τή φυλακή πού αποτελεί τή θεσμική του 
βάση - τό κοινωνικό σύστημα τών σημάτων τής τιμωρίας καί τή 
φλύαρη γιορτή πού τά εκανε νά κυκλοφορούν; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Τά πειθήνια σώματα 

Ή ιδανική μορφή τοϋ στρατιώτη, όπως περιγράφεται στίς αρ-
χές τοϋ 17ου αιώνα, είναι ή άκόλουθη: ό στρατιώτης είναι πρώτα 
πρώτα κάποιος πού αναγνωρίζεται άπό μακριά· φανερά είναι τά 
σημάδια πού τόν χαρακτηρίζουν: τά φυσικά σημάδια της ρώμης 
του καί τοϋ θάρρους του, καθώς και τά σημάδια της περηφά-
νειας του· τό σώμα του είναι τό έμβλημα της δύναμής του καί της 
ανδρείας του· άκόμα κι άν πρέπει νά μάθει λίγο λίγο νά χειρίζε-
ται τό όπλο - κυρίως πολεμώντας - , άκόμα κι άν πρέπει νά εξοι-
κειωθεί μέ τά γυμνάσια καί μέ τίς πορείες, ή όλη στάση του καί ή 
λεβέντικη κορμοστασιά του πηγάζουν, κατά μεγάλο μέρος, άπό 
μιά σωματική ρητορική τής τιμής: «Τά σημάδια πού μας κάνουν 
νά άναγνωριζουμε τους πιό κατάλληλους γιά τό έπάγγελμα αυτό, 
είναι ή ζωντάνια καί ή εξυπνάδα, τό κεφάλι ψηλά, τό ανυψωμέ-
νο στομάχι, οι φαρδεΐς ώμοι, τά μακριά χέρια, τά ισχυρά δάχτυ-
λα, ή μικρή κοιλιά, οΐ χοντροί μηροί, οι λεπτές κνήμες καί τά 
σκληραγωγημένα στεγνά πόδια - πού όλα τους δείχνουν εναν άν-
θρωπο ευκίνητο καί δυνατό»· όταν γίνει λογχοφόρος, ό στρατιώ-
της «θά πρέπει νά βαδίζει ρυθμικά, γιά νά εμφανίζει τή μεγαλύ-
τερη δυνατή χάρη καί σοβαρότητα, γιατί ή Λόγχη είναι όπλο τι-
μημένο πού άξίζει νά τό κρατά κανείς μέ σεβασμό καί τόλμη'.» 
Στό δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ό στρατιώτης γίνεται κάτι πού 
κατασκευάζεται: άπό μιάν άμορφη μάζα, άπό ενα αδέξιο σώμα, 
μετασχηματίζεται σέ μιά άναγκαία μηχανή· διορθώνονται λίγο 
λίγο οι στάσεις τοϋ σώματος· μέ άργό ρυθμό, ενας σοφά υπολογι-
σμένος καταναγκασμός διατρέχει κάθε μέρος τοϋ σώματος, τό 
έξουσιάζει, υποτάσσει τό σύνολο, τό καθιστά άδιάκοπα όιαθέσι-
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μο καί επεκτείνεται, σιωπηλά, ώς τόν αυτοματισμό της συνή-
θειας· μέ λίγα λόγια, ό «χωριάτης εκδιώχθηκε» καί του δόθηκε ό 
«άέρας τοϋ στρατιώτη^.» Οί εκπαιδευτές συνηθίζουν τούς νεο-
σύλλεκτους «νά κρατάνε τό κεφάλι ψηλά" νά στέκονται ϊσια χω-
ρίς νά καμπουριάζουν, νά προβάλλουν τήν κοιλιά, νά προτάσ-
σουν τό στήθος, νά ισιώνουν τήν πλάτη· καί γιά νά τούς κάνουν 
ν' άποκτήσουν αυτές τίς συνήθειες, τούς αναγκάζουν νά κρατούν 
τή στάση αυτή στήνοντάς τους σ' εναν τοίχο, ετσι ώστε οί φτέρ-
νες τους, οί κνήμες, οι ώμοι καί ή μέση νά κολλάνε στόν τοίχο, 
καθώς καί ή ράχη τών χεριών, μέ τούς βραχίονες πρός τά ε |ω καί 
κολλημένους στό σώμα... θά τούς διδάξουν έπίσης νά μή χαμη-
λώνουν ποτέ τό βλέμμα, αλλά νά κοιτάζουν μέ τόλμη τόν άπένα-
ντί τους... νά μένουν ακίνητοι περιμένοντας τίς διαταγές, καί νά 
μήν κουνάνε ούτε τό κεφάλι ούτε τά χέρια ούτε τά πόδια... τέλος, 
νά περπατάνε μέ βήμα σταθερό, μέ τά γόνατα τεντωμένα καί τά 
μπροστινά άκρα τών ποδιών χαμηλωμένα καί πρός τά εξω^.» 

Στήν κλασική εποχή, ανακαλύφθηκε πώς τό σώμα ήταν αντι-
κείμενο καί στόχος της έξουσίας. Υπάρχουν άπειρα τεκμήρια 
αυτής τής μεγάλης προσοχής πού δινόταν τότε στό σώμα - στό 
σώμα πού υποβάλλεται σέ κατεργασία, σέ πλάσιμο, σέ εκγύμνα-
ση, στό σώμα πού υπακούει, απαντά, γίνεται επιδέξιο ή πού οί 
δυνάμεις του πολλαπλασιάζονται. Τό μεγάλο βιβλίο τοϋ ' Ανθρώ-
που-μηχανής γράφτηκε ταυτόχρονα σέ δυό κατάστιχα: τό άνατο-
μο-μεταφυσικό, πού ό Descartes εγραψε τίς πρώτες του σελίδες 
καί πού τό συνέχισαν οί γιατροί καί οί φιλόσοφοι· καί τό τεχνι-
κο-πολιτικό, πού άπαρτίστηκε άπό ενα σύνολο στρατιωτικών, 
σχολικών, ιδρυματικών κανονισμών, καθώς καί άπό εμπειρικές 
καί λογικές διαδικασίες γιά τόν ελεγχο καί τή διόρθωση τών 
ένεργειών τοϋ σώματος. Δυό κατάστιχα σαφώς διαφορετικά 
άφού επρόκειτο, άπό τή μιά μεριά γιά υποταγή καί χρήση καί, 
άπό τήν άλλη, γιά λειτουργία καί ερμηνεία: σώμα χρήσιμο, σώμα 
κατανοητό. Καί όμως, άπό τό ενα επίπεδο στό άλλο, υπάρχουν 
σημεία διασταύρωσης. Ό "Ανθρωπος-μηχανή τοϋ La Mettrie εί-
ναι ταυτόχρονα καί μιά υλιστική άναγωγή τής ψυχής καί μιά γε-
νική θεωρία άγωγής- στό κέντρο τους κυριαρχεί ή ιδέα τής «υπα-
κοής» πού συνδέει τό άναλύσιμο σώμα μέ τό εύάγωγο σώμα. 
'Υπάκουο είναι τό σώμα πού μπορεί νά υποτάσσεται, νά χρησι-
μοποιείται, πού μπορεί νά τελειοποιείται καί νά μεταπλάθεται. 
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Τά περίφημα «αυτόματα» της παλιάς έποχής δέν άποτελοϋσαν 
μόνο ενα τρόπο άπεικόνισης τοϋ οργανισμοί· ήταν ακόμα καί 
«πολιτικές κούκλες», πρότυπα της έξουσίας σε μικρογραφία -
Ιμμονη ιδέα του Φρειδερίκου Β', βασιλιά γνωστού γιά τή μανία 
του μέ τίς μικρές μηχανές, τά καλογυμνασμένα συντάγματα καί 
τίς άτέλειωτες άσκήσεις. 

Τί τό καινούργιο υπάρχει στίς μορφές αυτές της υπακοής γιά 
τίς όποιες εδειξε τόσο ενδιαφέρον ό 18ος αιώνας; Δέν είναι, 
ασφαλώς, ή πρώτη φορά πού τό σώμα γίνεται αντικείμενο τόσο 
έπιτακτικών καί πιεστικών επενδύσεων σέ κάθε κοινωνία τό σώ-
μα περιζώνεται άπό έξουσίες πολύ σφιχτές πού τού έπιβάλλουν 
καταναγκασμούς, άπαγορεύσεις καί υποχρεώσεις. Πολλά μολα-
ταύτα είναι τά καινούργια στοιχεία στίς τεχνικές αυτές. Καί 
πρώτα άπ' όλα, ή κλίμακα τού ελέγχου: δέν πρόκειται έδώ γιά 
κάποιον χειρισμό τοϋ σώματος, κατά μάζα, χονδρικά, σάν νά 
ήταν κάποια αδιάρρηκτη μονάδα, άλλά γιά κατεργασία του στίς 
λεπτομέρειες· γιά άσκηση πάνω του ενός λεπτού καταναγκασμού, 
γιά εξασφάλιση τού επηρεασμού του στό ϊδιο τό έπίπεδο της μη-
χανικής - κινήσεις, χειρονομίες, στάσεις, ταχύτητα: εξουσία 
άπειροελάχιστη πάνω στό ενεργό σώμα. Δεύτερο, τό αντικείμενο 
τού έλέγχου: όχι πιά τά σημαίνοντα στοιχεία της συμπεριφοράς ή 
ή γλώσσα τού σώματος, άλλά ή οικονομία, ή αποτελεσματικότητα 
τών κινήσεων, ή έσωτερική τους οργάνωση· ό καταναγκασμός 
επιδρά περισσότερο πάνω στίς δυνάμεις παρά στά σήματα· ή μό-
νη πραγματικά σημαντική τελετή είναι ή άσκηση. Τέλος, ό τρό-
πος τοϋ έλέγχου: αυτός ένέχει εναν άδιάλειπτο, σταθερό κατανα-
γκασμό, πού προσέχει περισσότερο τίς διαδικασίες τής δραστη-
ριότητας παρά τό άποτέλεσμά της, καί πού άσκεϊται σύμφωνα μέ 
μιά κωδικοποίηση πού αστυνομεύει τό χρόνο, τό χώρο, τίς κινή-
σεις. Οι μέθοδες αυτές έπιτρέπουν τό σχολαστικό έλεγχο τών 
δραστηριοτήτων τού σώματος, έξασφαλίζουν τή σταθερή καθυ-
πόταξη τών δυνάμεών του καί επιβάλλουν σ' αυτές μιά σχέση 
ύπακοής-χρησιμότητας: όλα τούτα μπορούν νά ονομαστούν «πει-
θαρχίες». Πολλά άπό τά πειθαρχικά αύτά μέτρα εφαρμόζονταν 
άπό καιρό - στά μοναστήρια, στό στρατό, καθώς καί στά έργα-
στήρια. Άλλά οι διάφορες μορφές πειθαρχίας έξελίχθηκαν, στή 
διάρκεια τοϋ 17ου καί τού 18ου αιώνα, σέ γενικούς τύπους κυ-
ριαρχίας. Διαφορετικές άπό τή δουλεία, άφού δέν βασίζονται σέ 
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μιά σχέση ιδιοποίησης των σωμάτων δλη ή κομψότητα μάλιστα 
της πειθαρχίας συνίσταται στό ότι ένώ άποφεύγει τη δαπανηρή 
καί βίαιη αυτή σχέση, πετυχαίνει μολαταύτα τουλάχιστον εξίσου 
μεγάλα αποτελέσματα. Διαφορετικές έπίσης κι από την ύπηρετι-
κότητα, πού είναι μιά σχέση κυριαρχίας σταθερής, μαζικής, όλι-
κής, μή-αναλυτικής, άπεριόριστης, καί θεσπισμένης μέ τη μορφή 
της προσωπικής βούλησης του άφέντη, τής «ιδιοτροπίας» του. 
Διαφορετικές άπό τήν υποτέλεια, πού είναι μιά σχέση υποταγής 
κωδικοποιημένης στόν υπέρτατο βαθμό, άλλά απόμακρης, καί 
πού άφορα όχι τόσο τίς δραστηριότητες τοϋ σώματος όσο τά 
προϊόντα της εργασίας και τά τελετουργικά σημάδια τής υποτα-
γής στόν ηγεμόνα. Διαφορετικές άκόμα καί άπό τόν άσκητισμό 
καί άπό τις «πειθαρχίες» μοναστικού τύπου, πού ρόλος τους εί-
ναι νά εξασφαλίζουν τήν έγκατάλειψη μάλλον παρά τήν αύξηση 
τής χρησιμότητας, καί πού - εστω κι αν υποδηλώνουν υπακοή σέ 
τρίτον - έχουν ώς κύριο στόχο τήν όλο καί μεγαλύτερη κυριαρχία 
κάθε ατόμου πάνω στό ιδιο του τό σώμα. Ή ιστορική στιγμή τής 
πειθαρχίας, είναι ή στιγμή όπου γεννιέται μιά τέχνη τοϋ ανθρώ-
πινου σώματος πού δέν άποβλέπει μονάχα στήν ανάπτυξη τών 
ικανοτήτων του, ούτε στήν έπιβάρυνση τής υποταγής του, άλλά 
στή διαμόρφωση μιας σχέσης πού, μέ τόν ίδιο μηχανισμό, τό κα-
θιστά τόσο πιό υπάκουο όσο είναι πιό χρήσιμο, καί αντίστροφα. 
Διαμορφώνεται τότε μιά πολιτική καταναγκασμών, πού συνίστα-
νται στήν επεξεργασία τού σώματος, στόν υπολογισμένο χειρισμό 
τών στοιχείων του, τών κινήσεών του, τής συμπεριφοράς του. Τό 
άνθρώπινο σώμα μπαίνει τώρα μέσα σ' ενα μηχανισμό εξουσίας 
πού τό ψαχουλεύει, τό άποδιαρθρώνει καί τό άνασυνθέτει. Γεν-
νιέται μιά «πολιτική άνατομία» πού είναι συνάμα μιά «μηχανική 
τής έξουσίας»· εξηγεί μέ ποιόν τρόπο μπορεί κανείς νά έπηρεάζει 
τό σώμα τών άλλων, όχι άπλώς γιά νά εκτελούν έκεϊνο πού αυτός 
έπιθυμεϊ, άλλά καί γιά νά ένεργοΰν όπως αυτός θέλει, σύμφωνα 
μέ τίς τεχνικές, καί μέ τήν ταχύτητα καί τήν αποτελεσματικότητα 
πού εχει προκαθορίσει. Ή πειθαρχία κατασκευάζει ετσι σώματα 
υποταγμένα καί εξασκημένα, σώματα «πειθήνια». Ή πειθαρχία 
αυξάνει τίς δυνάμεις τού σώματος (μέ όρους οικονομικής χρησι-
μότητας) καί μειώνει τίς ίδιες αυτές δυνάμεις (μέ όρους πολιτι-
κής υπακοής). Κοντολογίς: διασπά τή δύναμη τοϋ σώματος· άπό 
τή μιά, τή μετατρέπει σέ «έπιδεξιότητα», σέ «ικανότητα», πού 
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προσπαθεί πάντα νά τήν αυξήσει· καί άπό τήν άλλη, άντιστρέφει 
την ένέργεια, τη δύναμη πού θά μπορούσε νά προκύψει άπό αυ-
τήν καί τή μετατρέπει σε σχέση αυστηρής υποταγής. "Αν ή οικο-
νομική έκμετάλλευση διαχωρίζει τήν έργασιακή δύναμη άπό τό 
προϊόν τής εργασίας, ό πειθαρχικός καταναγκασμός στερεώνει 
μέσα στό σώμα τόν τυραννικό δεσμό άνάμεσα σέ μιάν αυξημένη 
έπιδεξιότητα καί σέ μιά μεγαλύτερη δυνάστευση. 

Ή «έπινόηση» τής καινούργιας αυτής πολιτικής ανατομίας δεν 
πρέπει νά νοηθεί σάν ξαφνική άνακάλυψη, άλλά σάν μιά πολλα-
πλότητα διεργασιών συχνά δευτερεύουσας σημασίας, διαφορετι-
κής προέλευσης, διασκορπισμένων στόν χώρο, πού διασταυρώ-
νονται, επαναλαμβάνονται ή μιμούνται ή μιά τήν άλλη, στηρίζο-
νται ή μιά πάνω στήν άλλη, διαφέρουν κατά τό πεδίο έφαρμογής 
τους, συγκλίνουν καί συνθέτουν λίγο λίγο τό διάγραμμα μιας γε-
νικής μεθόδου. Εμφανίστηκαν άπό πολύ νωρίς στά κολλέγια· 
άργότερα στά δημοτικά σχολεία- εισέβαλαν σιγά σιγά στόν νοσο-
κομειακό χώρο· καί σέ μερικές δεκάδες χρόνια ανασυγκρότησαν 
τή στρατιωτική οργάνωση. Μερικές φορές κυκλοφόρησαν ταχύ-
τατα άπό τό ενα σημείο στό άλλο (άνάμεσα στό στρατό καί στίς 
τεχνικές σχολές, ή στά κολλέγια καί στά λύκεια), καί άλλες φο-
ρές, μέ άργό ρυθμό καί πιό διακριτικά (δολερή στρατιωτικοποίη-
ση τών μεγάλων έργαστηρίων). Σχεδόν πάντα επιβλήθηκαν γιά 
νά ανταποκριθούν σέ όρισμένες άπαιτήσεις τών περιστάσεων: 
άλλοτε μιας βιομηχανικής καινοτομίας, άλλοτε τής υποτροπής 
μιας επιδημίας, καί άλλοτε τής εφεύρεσης τού τουφεκιού ή τών 
νικών τής Πρωσσίας. Πράγμα πού, σέ τελευταία άνάλυση, δέν 
έμποδίζει τίς πολλαπλές αυτές διεργασίες νά έντάσσονται σ' ενα 
γενικότερο πλαίσιο ουσιαστικών άλλαγών, πού θά προσπαθή-
σουμε νά τίς άναλύσουμε παρακάτω. 

Δέν πρόκειται έδώ νά έκθέσουμε τήν ιστορία τών διάφορων 
πειθαρχικών θεσμών μέ τίς ιδιαιτερότητες τού καθενός. Θά έπι-
σημάνουμε μόνο, βασιζόμενοι σέ μιά σειρά παραδείγματα, μερι-
κές άπό τίς σημαντικότερες τεχνικές πού - άπό τόν &να θεσμό 
στόν άλλο - μπόρεσαν εύκολα νά γενικευθούν. Τεχνικές πάντα 
σχολαστικές, συχνά χαμηλού βαθμού, άλλά πού έχουν κάποια 
σημασία, έφόσον χαρακτηρίζουν εναν όρισμένο τρόπο πολιτικής 
καί λεπτομερειακής περίζωσης τού σώματος, μιά καινούργια «μι-
κροφυσική» τής έξουσίας· καί έφόσον, άπό τόν 17ο αιώνα καί 
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πέρα, επεκτείνονται σέ όλο καί εύρύτερους χώρους, μέ την τάση 
νά καλύψουν ολόκληρο τό κοινωνικό σώμα. Μικροπονηριές πού 
διαθέτουν μεγάλη δύναμη διάδοσης, έκλεπτυσμένες τακτοποιή-
σεις, φαινομενικά άθώες, άλλά πού μαρτυρούν βαθύτατη καχυ-
ποψία, μηχανισμοί πού συμμορφώνονται μέ ανομολόγητους δια-
κανονισμούς, ή πού επιδιώκουν ευτελείς καταναγκασμούς - αυτά 
είναι ωστόσο πού εφεραν τή μεταλλαγή του κολαστικοϋ συστήμα-
τος οτό κατώφλι της σύγχρονης έποχής. Ή περιγραφή τους θά 
άπαιτήσει τή χρονοτριβή στή λεπτομέρεια καί τήν προσοχή στά 
μικρά συμβάντα: πίσω από τά δευτερότερα σχήματα θά χρειαστεί 
ν' άναζητήσουμε όχι κάποιο νόημα, άλλά κάποια προφύλαξη· θά 
χρειαστεί νά τά επανεντάξουμε όχι μόνο στήν ενότητα μιας λει-
τουργίας, άλλά καί στή συνοχή μιας τακτικής. Οί παραπάνω πο-
νηριές δεν πηγάζουν τόσο άπό εναν υψηλό λογισμό πού δουλεύει 
άκόμα καί στόν ΰπνο του καί δίνει νόημα στό ασήμαντο, όσο άπό 
τήν άγρυπνη «κακοβουλία» πού έκμεταλλεύεται τό κάθε τι. Ή 
πειθαρχία είναι μιά πολιτική άνατομία τής λεπτομέρειας. 

Στόν άνυπόμονο άναγνώστη, θά θυμίσουμε τόν Στρατάρχη τής 
Σαξωνίας: «Μολονότι, όσοι ασχολούνται μέ λεπτομέρειες περ-
νούν γιά στενοκέφαλοι, έγώ πιστεύω πώς αυτή ή άπασχόληση εί-
ναι άπαραίτητη διότι αποτελεί τό θεμέλιο καί διότι είναι αδύνα-
το νά άνεγείρει κανείς ενα οικοδόμημα ή νά καταστρώσει μιά μέ-
θοδο άν δέν γνωρίζει τις άρχές της. Δεν φτάνει νά έχεις έφεση 
γιά τήν αρχιτεκτονική· πρέπει καί νά ξέρεις καί τή λιθοτομία'*.» 
Θά μπορούσε νά γραφτεί μιά ολόκληρη ιστορία γιά τούτη τή «λι-
θοτομία» - ιστορία τής ώφελιμιστικής έκλογίκευσης τής λεπτομέ-
ρειας στήν ηθική λογιστική καί στόν πολιτικό ελεγχο. Ή κλασική 
εποχή δέν τήν εγκαινίασε· τήν επιτάχυνε, άλλαξε τήν κλίμακα 
της, τής εδωσε εργαλεία άκριβείας, καί ίσως μάλΐ(ττα νά βρήκε 
καί κάποιες άπαντήσεις στόν λογισμό του απειροελάχιστου ή 
στήν περιγραφή των λεπτότατων άκόμα γνωρισμάτων των φυσι-
κών όντων. "Οπως καί νά εχει τό πράγμα, ή «λεπτομέρεια» απο-
τελούσε άπό παλιά μίαν κατηγορία τής θεολογίας καί του άσκη-
τισμοϋ: κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική, καθόσον γιά τόν Θεό, 
καμιά άπεραντοσύνη δέν είναι μεγαλύτερη άπό μιά λεπτομέρεια, 
άλλά καί διότι δέν υπάρχει τίποτα αρκετά μικρό πού νά μήν τό 
θέλησε ή άνεξιχνίαστη βούληση τού Κυρίου. Στή μεγάλη αυτήν 
παράδοση πού εξαίρει τή σπουδαιότητα τής λεπτομέρειας μπο-
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ροϋν εύκολα νά στεγαστούν όλες οί σχολαστικότητες της χριστια-
νικής άγωγής, της σχολικής ή της στρατιωτικής παιδαγωγίας, κο-
ντολογίς όλες οι μορφές ντρεσαρίσματος. Γιά τό πειθαρχημένο 
άτομο, όπως καί γιά τόν αληθινό πιστό, καμιά λεπτομέρεια δεν 
είναι άδιάφορη, όχι τόσο γιά τό νόημα πού κρύβει, όσο γιά τή 
δυνατότητα πού βρίσκει σ' αυτήν ή έξουσία γιά νά τό κυριεύσει. 
Χαρακτηριστικός είναι ό μέγας ΰμνος πού Ιψαλλε στά «^do-
πράγματα» καί στήν αιώνια σημασία τους 6 Jean-Baptiste de La 
Salle στην Πραγματεία γιά τις υποχρεώσεις των ιερωμένων δα-
σκάλων των Χριστιανικών Σχολών (Traité sur les obligatations 
des frères des Ecoles chrétiennes). Ό καθημερινός μυστικισμός 
άνταμώνει έδώ την πειθαρχία τοϋ μικροσκοπικού. «Πόσο επικίν-
δυνο είναι νά παραβλέπει κανείς τά μικροπράγματα. Είναι κάτι 
τό πολύ παρηγορητικό γιά μιά ψυχή σάν τή δική μου, άνίκανη 
γιά σπουδαίες πράξεις, νά σκέφτομαι πώς ή πίστη στά μικρά 
πράγματα θά μπορούσε μέ μιάν ανεπαίσθητη πρόοδο νά μας ανυ-
ψώσει στήν πιό περίοπτη αγιοσύνη: γιατί τά μικρά πράγματα μάς 
προετοιμάζουν γιά μεγαλύτερα... Μικρά πράγματα, θά πει κά-
ποιος, αλίμονο. Θεέ μου, τί μεγάλο θά μπορούσαμε νά κάνουμε 
γιά Σένα, έμεΐς, τά αδύναμα καί θνητά όντα. Μικρά πράγματα· 
άν χρειαστεί νά αντιμετωπίσουμε τά μεγάλα, θά μπορούσαμε 
άραγε νά τά πραγματοποιήσουμε; Ή μήπως θά πιστεύαμε πώς 
ξεπερνούν τίς δυνάμεις μας; Μικρά πράγματα· κι άν 6 Θεός τά 
εγκρίνει καί τά δέχεται σάν μεγάλα; Μικρά πράγματα - ναί, τά 
νιώσαμε όμως πραγματικά μικρά; τά κρίναμε άραγε σύμφωνα μέ 
τήν εμπειρία μας; Μικρά πράγματα* είμαστε λοιπόν ένοχοι άν 
βλέποντάς τα σάν μικρά, τά απαρνιόμαστε; Μικρά πράγματα-
αυτά ωστόσο διαπλάσανε τελικά τούς μεγάλους 'Αγίους! Ναί, μι-
κρά πράγματα· αλλά μεγάλα κίνητρα, μεγάλα αισθήματα, μεγάλη 
θέρμη, μεγάλη φλόγα, καί συνακόλουθα μεγάλες αρετές, μεγάλοι 
θησαυροί, μεγάλες ανταμοιβές^.» Οί μικρολεπτομέρειες των κα-
νονισμών, τό ανακριτικό βλέμμα τών έπιθεωρητών, ό ελεγχος καί 
τών παραμικρών μορίων τής ζωής καί τού σώματος δίνουν πολύ 
σύντομα, στά πλαίσια τού σχολείου, τοϋ στρατώνα ή τού έργα-
στηρίου, ενα έγκόσμιο περιεχόμενο, μιάν οικονομική ή τεχνική 
ορθολογικότητα σ' αύτόν τό μυστικιστικό υπολογισμό τού απει-
ροελάχιστου καί τού απείρου. Έτσι, μιά 'Ιστορία τής Λεπτομέ-
ρειας στόν 18ο αιώνα, εμπνευσμένη από τόν Jean-Baptiste de La 
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Salle, καί σέ μικρότερο βαθμό άπό τόν Leibniz καί τόν Buffon, 
καθώς καί άπό τόν Φρειδερίκο Β', ιστορία πού θά διέσχιζε τά 
πεδία της παιδαγωγικής, της ιατρικής, της στρατιωτικής τακτι-
κής καί τής οικονομίας, επρεπε νά καταλήγει στόν άνθρωπο πού 
ειχε ονειρευτεί, στά τέλη του αιώνα, νά γίνει ενας καινούργιος 
Newton, όχι πιά ενας Newton τής άπεραντοσύνης τοΰ ούρανοϋ ή 
των άστρικών μαζών, αλλά Ινας Newton των «μικρών σωμάτων», 
τών μικρών κινήσεων, τών μικρών πράξεων στόν άνθρωπο πού 
απάντησε στόν μαθηματικό Gaspard Monge («Δέν υπήρχε γιά 
ανακάλυψη παρά 'ένας μόνο κόσμος»): «Τί άκούω; Καί ό κόσμος 
τής λεπτομέρειας - ποιος τόν σκέφτηκε ποτέ τούτον τόν άλλο κό-
σμο; Έγώ, άπό τά δεκαπέντε μου χρόνια πίστευα σ' αυτόν. Ά π ό 
τότε καταπιάστηκα μ' αυτόν, καί ή θύμησή του είναι ολοζώντανη 
μέσα μου, σάν μιά έμμονη ιδέα πού ποτέ δέν θά μ' εγκαταλεί-
ψει... Ό άλλος αντός κόσμος είναι γιά μένα ό πιό σπουδαίος 
πού φιλοδόξησα νά ανακαλύψω: καί μόνο πού τόν σκέφτομαι 
πονάει ή ψυχή μου^.» Δέν τόν ανακάλυψε βέβαια· αλλά, όπως εί-
ναι γνωστό, επιχείρησε νά τόν οργανώσει· καί θέλησε νά συγκε-
ντρώσει γύρω του ενα σύστημα εξουσίας πού θά τού έπέτρεπε νά 
άντιλαμβάνεται καί τό μικρότερο ακόμα γεγονός στό Κράτος πού 
κυβερνούσε. Σκόπευε, μέ την αυστηρή πειθαρχία πού έπέβαλε, 
«νά έποπτεύει στό σύνολο της τήν τεράστια αυτή μηχανή, χωρίς 
νά τού ξεφεύγει ή παραμικρή λεπτομέρεια^.» 

Μιά εξονυχιστική άνάλυση τής λεπτομέρειας καί ταυτόχρονα 
ενας πολιτικός υπολογισμός όλων τών μικρών πραγμάτων, γιά νά 
εξασφαλιστεί ό έλεγχος καί ή χρησιμοποίηση τών άνθρώπων, πα-
ρατηρούνται άπό τήν κλασική κιόλας έποχή, καί περιλαμβάνουν 
ενα σύνολο τεχνικών μεθόδων καί γνώσεων, περιγραφών, συντα-
γών καί δεδομένων. Καί άπό τά ψιλοπράγματα αυτά γεννήθηκε, 
χωρίς αμφιβολία, ό άνθρωπος τοϋ νεότερου ούμανισμοϋ®. 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Ή πειθαρχία αρχίζει πρώτα πρώτα μέ τήν κατανομή τών άτό-
μων στόν χώρο. Καί γι' αυτό, εφαρμόζει διάφορες τεχνικές. 

1. - Ή πειθαρχία απαιτεί πολλές φορές τήν περίφραξη, τόν 
καθορισμό ένός χώρου διαφορετικού άπ' όλους τούς άλλους. 
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ενός χώρου περιχαρακωμένου, Επίλεκτο χώρο της πειθαρχικής 
μονοτονίας. Υπήρξε κάποτε ό μεγάλος «εγκλεισμός» τών αλητών 
καί τών έξαθλιωμένων υπήρξαν άλλοι, πιό κρυφοί άλλά πιό δο-
λεροί καί αποτελεσματικοί. Κολλέγια: έπιβάλλεται λίγο λίγο τό 
πρότυπο τοϋ μοναστηρίου· τό οικοτροφείο έμφανίζεται ώς τό πιό 
τέλειο άν όχι τό πιό συνηθισμένο παιδαγωγικό καθεστώς· στό 
«Louis-le-Grand» γίνεται υποχρεωτικό όταν, μετά τήν άποχώρη-
ση τών Ίησουϊτών, μετατράπηκε σέ πρότυπο κολλέγιο^. Στρατώ-
νες: κάπου πρέπει νά έγκατασταθεϊ 6 στρατός - ή περιπλανώμε-
νη αύτη μάζα· νά σταματήσουν τό πλιάτσικο καί οί βιαιότητες· 
νά καθησυχάσουν οί κάτοικοι πού δυσανασχετούν γιά τήν πα-
ρουσία τών περαστικών στρατευμάτων νά άποφεύγονται οί συ-
γκρούσεις μέ τίς πολιτικές 'Αρχές· νά σταματήσουν οί λιποτα-
ξίες· νά ελέγχονται οί δαπάνες. Τό διάταγμα τού 1719 εντέλλεται 
τήν ανοικοδόμηση πολλών εκατοντάδων στρατώνων, όμοιων μ' 
έκείνους πού έχουν ήδη όργανωθεϊ στή Νότια Γαλλία- ό εγκλει-
σμός σ' αυτές θά είναι αύστηρότατος: «Τό όλο συγκρότημα θά εί-
ναι κατάκλειστο καί περιφραγμένο από ενα τείχισμα ύψους δέκα 
ποδιών πού θά περιβάλλει τίς δέκα πτέρυγες, σέ απόσταση τριά-
ντα ποδιών άπ' όλες τίς μεριές» - κι αύτό, γιά νά κρατούνται τά 
στρατεύματα «στήν τάξη καί στήν πειθαρχία, πού θά έπιβάλλεται 
άπό τόν αξιωματικό^''». Στά 1745, ύπήρχαν στρατώνες σέ 320 πά-
νω κάτω πόλεις- καί στά 1775, οί στρατώνες μπορούσαν νά περι-
λάβουν συνολικά 200.000 περίπου άντρες". Δίπλα στά σκόρπια 
εργαστήρια άναπτύσσονται καί μεγάλοι βιοτεχνικοί χώροι, πού 
είναι ταυτόχρονα καί ομοιογενείς καί αυστηρά όριοθετημένοι: 
συγκεντρωμένες βιοτεχνικές έπιχειρήσεις πρώτα, καί εργοστάσια 
ύστερα άπό τά 1750 (τά σιδηρουργεϊα τής Chaussade καλύπτουν 
όλη τή χερσόνησο τής Médine, ανάμεσα στούς ποταμούς Nièvre 
καί Loire- γιά νά εγκαταστήσει, στά 1777, τό έργοστάσιο τού Ιη-
dret, ό Wilkinson τακτοποιεί ενα ολόκληρο νησί πάνω στόν Loi-
re, μέ επιχώματα καί φράγματα- ό Toufait κτίζει τό Le Creusot 
στήν κοιλάδα τής Charbonnière πού τήν εχει αναπλάσει, καί στε-
γάζει τούς έργάτες σέ διαμερίσματα μέσα στό ϊδιο τό έργοστά-
σιο)· πρόκειται γιά μιάν άλλαγή κλίμακας, άλλά καί γιά ëva νέο 
τύπο έλέγχου. Τό έργοστάσιο συγγενεύει έκδηλα μέ τό μοναστή-
ρι, μέ τό φρούριο, μέ τήν περιφραγμένη πόλη· ό φύλακας «θά 
άνοίγει τίς πύλες μονάχα γιά τήν είσοδο τών έργατών, καί άφού 
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ένας κώδωνας σημάνει την έπανάλη\ρη της εργασίας»· ΰστερα 
από ενα τέταρτο της ώρας δεν θά επιτρέπεται πιά ή είσοδος σέ 
κανένα- τό βράδυ, οί έπικεφαλής των συνεργείων είναι υποχρεω-
μένοι νά παραδίνουν τά κλειδιά στόν φύλακα του έργοστασίου, 
που ξανανοίγει τότε τίς πύλες^^. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι 
- όσο μεγαλώνει ή συγκέντρωση των παραγωγικών δυνάμεων -
νά άντλεϊται τό μέγιστο δυνατό τών πλεονεκτημάτων καί νά 
εξουδετερώνονται τά μειονεκτήματα (κλοπές, διακοπές εργα-
σίας, διαταραχές καί «σκευωρίες»)· νά προστατεύονται τά υλικά 
καί τά έργαλεΐα, καί νά τελούν υπό έλεγχο οί εργατικές δυνάμεις: 
« Ή τάξη καί ή αστυνόμευση άπαιτούν τή συγκέντρωση όλων τών 
εργατών κάτω από τήν ίδια στέγη, μέ τρόπο ώστε ό συνέταιρος 
πού είναι επιφορτισμένος μέ τη διεύθυνση της βιοτεχνίας νά μπο-
ρεί νά προλαβαίνει καί νά παρεμποδίζει τίς καταχρήσεις τών ερ-
γατών, κι άκόμα νά αναχαιτίζει τήν εξέλιξη τους^^.» 

2. - Ή αρχή όμως της «περίφραξης» δεν είναι ούτε σταθερή, 
οΰτε άπαραίτητη, οΰτε επαρκής στά πειθαρχικά συστήματα. Αυ-
τά χρησιμοποιούν τόν χώρο μέ τρόπο πολύ πιό έξυπνο καί επιτή-
δειο. Καί πρώτα πρώτα, σύμφωνα μέ τήν αρχή της στοιχειώδους 
εντόπισης ή της «δικτύωσης». Τό κάθε άτομο στή θέση του· καί 
σέ κάθε θέση ενα άτομο. Πρέπει νά άποφεύγονται οί κατανομές 
σέ ομάδες· νά άποσυνθέτονται οΕ ομαδοποιήσεις· νά αναλύονται 
οί συγκεχυμένες, μαζικές ή εφήμερες «πολλότητες». Ό πειθαρχι-
κός χώρος τείνει νά διαιρείται σέ τόσα τεμάχια, δσα είναι καί τά 
σώματα ή τά στοιχεία πού πρέπει νά κατανεμηθούν. 'Απαραίτη-
το είναι νά εξουδετερώνονται οί συνέπειες τών αμφίρροπων κα-
τανομών, ή άνεξέλεγκτη εξαφάνιση τών άτόμων, οί άτακτες με-
τακινήσεις τους, ή μή-χρησιμοποιήσιμη καί επικίνδυνη συναδέλ-
φωση τους· τακτική λοιπόν άντι-λιποταξίας, άντι-περιπλάνησης, 
άντι-συσπείρωοης. Πρέπει νά επισημαίνονται οί παρουσίες καί 
οί απουσίες, νά είναι γνωστό πού καί πώς θά ανευρίσκονται τά 
άτομα, νά οργανώνονται χρήσιμες έπικοινωνίες, νά διακόπτο-
νται όλες οί άλλες, νά είναι δυνατό σέ κάθε στιγμή νά έπιτηρεϊ-
ται ή συμπεριφορά τού καθενός, νά αξιολογείται, νά κυρώνεται, 
νά μετριούνται τά προσόντα καί οί ικανότητες. Κοντολογίς, 
χρειάζεται μιά μέθοδος γιά βαθύτερη γνώβη τών άτόμων, γιά τή 
θέση τους υπό ελεγχο καί γιά τή χρησιμοποίησή τους. Ή πειθαρ-
χία όργανώνει εναν άναλυτικό χώρο. 
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Kl εδώ πάλι, ή πειθαρχία άνταμώνει ενα παλιό άρχιτεκτονικό 
καί θρησκευτικό σχήμα: τό κελλί τών μοναστηριών. 'Ακόμα κι αν 
οι θαλαμίσκοι πού παραχωρεί είναι καθαρά ιδεατοί, ό χώρος της 
πειθαρχίας παραμένει στό βάθος άπομονωτικός. 'Αναγκαία απο-
μόνωση του σώματος καί της ψυχής, δίδασκε κάποιος ασκητι-
σμός: τά άτομα πρέπει, ορισμένες τουλάχιστον στιγμές, νά αντι-
μετωπίζουν μόνα τους τόν πειρασμό, καί ίσως καί την αυστηρό-
τητα τοϋ Θεοϋ. « Ό ΰπνος είναι ή εικόνα του θανάτου, ό κοιτώ-
νας είναι ή εικόνα τοϋ τάφου... αν καί οί κοιτώνες είναι κοινοί, 
τά κρεβάτια είναι τοποθετημένα μέ τέτοιον τρόπο καί τά παρα-
πετάσματά τους κλείνουν τόσο τέλεια, ώστε τά κορίτσια μπορούν 
νά σηκώνονται και να πλαγιάζουν χωρίς νά βλέπουν ή μιά τήν 
άλλη^"*.» 'Ωστόσο, εχουμε εδώ ακόμη εναν τύπο εγκλεισμού πολύ 
πρωτόγονο. 

3. - Ό κανόνας τών λειτουργικών θέσεων θά αρχίσει σιγά σιγά 
νά κωδικοποιεί, στά πειθαρχικά ιδρύματα, ενα χώρο πού ή αρχι-
τεκτονική τόν άφηνε συνήθως διαθέσιμο κι ελεύθερο γιά διάφο-
ρες χρήσεις. Κανονίζονται τώρα καθορισμένες θέσεις όχι μόνο 
γιά νά άντιμετωπιστοϋν οί ανάγκες τής επιτήρησης, όχι μονάχα 
γιά νά κοπούν οί επικίνδυνες έπικοινωνίες, αλλά καί γιά τή δη-
μιουργία ενός χρήσιμου χώρου. Ή διαδικασία αυτή είναι ολοφά-
νερη στά νοσοκομεία, προπάντων στά στρατιωτικά καί στά ναυ-
τικά νοσοκομεία. Στή Γαλλία, φαίνεται πώς ή πόλη Rochefort 
χρησίμευσε σάν πειραματισμός καί σάν πρότυπο. Ένα λιμάνι, 
καί μάλιστα πολεμικό λιμάνι, αποτελεί - μέ τήν κυκλοφορία τών 
εμπορευμάτων, μέ τούς άντρες πού έπιστρατεύονται θεληματικά 
ή μέ τή βία, μέ τούς ναυτικούς πού μπαρκάρουν ή ξεμπαρκά-
ρουν, μέ τίς αρρώστιες καί τίς επιδημίες - ενα χώρο λιποταξίας, 
λαθρεμπορίου, μετάδοσης νόσων: σταυροδρόμι επικίνδυνων συμ-
φυρμάτων, διασταύρωση απαγορευμένων διακινήσεων. Τό ναυ-
τικό νοσοκομείο οφείλει λοιπόν νά θεραπεύει, άλλά γι' αυτόν 
ακριβώς τό λόγο οφείλει καί νά αποτελεί ενα φίλτρο, μιά συ-
σκευή πού καρφιτσώνει καί αστυνομεύει· οφείλει, ακόμα νά επι-
βάλλεται σ' όλη τούτη τήν κινητικότητα καί τήν αναταραχή, άπο-
συνθέτοντας τή σύγχυση τής ανομίας καί τοϋ κακού. Ή ιατρική 
έπιτήρηση τών ασθενειών καί τών λοιμώξεων συνδέεται μέ μιά 
όλόκληρη σειρά άλλων ελέγχων: στρατιωτικό έλεγχο στούς λιπο-
τάκτες, εφοριακό στά εμπορεύματα, διοικητικό στά φάρμακα. 
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στό σιτηρέσιο, στίς εξαφανίσεις, στίς ιάσεις, στούς θανάτους, 
στίς προσποιήσεις. 'Από δώ καί ή άνάγκη νά κατανέμεται καί νά 
περιφράσσεται αυστηρά ό χώρος. Τά πρώτα μέτρα πού εϊχαν λη-
φθεί στό Rochefort άφοροΰσαν περισσότερο τά πράγματα παρά 
τους ανθρώπους, περισσότερο τά πολύτιμα εμπορεύματα παρά 
τους άρρώστους. Ή ρύθμιση της έφοριακής καί οικονομικής επι-
τήρησης προέχει τών τεχνικών μεθόδων της ιατρικής παρατήρη-
σης: τοποθέτηση τών φαρμάκων σε κλειδωμένα κιβώτια, κατά-
στιχο τής χρήσης τους· λίγο αργότερα, εκπονείται ενα σύστημα 
γιά τήν έξακρίβωση τοϋ πραγματικού αριθμού τών άρρωστων, 
τής ταυτότητάς τους, τών μονάδων όπου ανήκει ό καθένας· άκο-
λούθως οί πηγαινοερχομοί τους ύποβάλλονται σέ κανονισμούς 
καί οί άσθενείς εξαναγκάζονται νά μένουν στούς θαλάμους των 
σέ κάθε κρεβάτι υπάρχει μιά πινακίδα μέ τό όνομα τοϋ άρρω-
στου- κάθε άτομο πού εχει εισαχθεί γιά θεραπεία καταχωρείται 
σ' ένα κατάστιχο πού ό γιατρός είναι υποχρεωμένος νά τό συμ-
βουλεύεται τήν ώρα τής επίσκεψής του· άργότερα θά έμφανι-
στοϋν ή απομόνωση τών μεταδοτικών άρρωστων, τά χωριστά 
κρεβάτια. Λίγο λίγο ενας πολιτικός καί διοικητικός χώρος δια-
μορφώνεται σέ θεραπευτικό χώρο· προορισμός του είναι νά εξα-
τομικεύει τά σώματα, τίς άσθένειες, τά συμπτώματα, τίς ζωές καί 
τούς θανάτους· συνιστά μιά πραγματική εικόνα άπό σύστοιχες 
καί έπιμελώς διαχωρισμένες ιδιαιτερότητες. Έτσι, άπό τήν πει-
θαρχία γεννιέται ενας χώρος χρήσιμος άπό ιατρική άποψη. 

Στά εργοστάσια, πού εμφανίζονται γύρω στά τέλη τού 18ου 
αιώνα, ή άρχή τής έξατομικιστικής αστυνόμευσης γίνεται πιό πε-
ρίπλοκη, καθότι πρέπει ταυτόχρονα νά κατανέμονται τά άτομα 
σ' ενα χώρο όπου μπορεί κανείς νά τά άπομονώσει καί νά τά έπι-
σημάνει· άλλά πρέπει καί νά διαρθρώνεται ή κατανομή αύτή σ' 
ενα σύστημα παραγωγής πού έχει τίς δικές του άπαιτήσεις. Πρέ-
πει νά συνδέεται ή κατανομή τών σωμάτων, ή χωρική τακτοποίη-
ση τού συστήματος παραγωγής, μέ τίς διάφορες μορφές δραστη-
ριότητας στήν κατανομή τών «θέσεων». Σ' αύτή τήν άρχή υπόκει-
ται ή βιοτεχνία τού Oberkampf στό Jouy. 'Αποτελείται άπό μιά 
σειρά έργαστήρια εξειδικευμένα σύμφωνα μέ κάθε μεγάλη κατη-
γορία έργων: έργαστήρια γιά τούς έκτυπωτές, τούς σχεδιαστές, 
τούς χρωματιστές, τίς έπιχρώστριες, τούς χαράκτες, τούς βαφείς. 
Τό μεγαλύτερο άπό τα κτίρια που κατασκευαστηκε από τόν 
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Toussaint Barré στά 1791, είναι τριώροφο καί έχει μήκος έκατόν 
δέκα μέτρα. Τό Ισόγειο εΪναι βασικά άφιερωμένο στήν έκτύπωση 
των καλουπιών περιλαμβάνει 132 τραπέζια άραδιασμένα σέ δυό 
σειρές κατά μήκος της αίθουσας, πού φωτίζεται οιπό 88 παράθυ-
ρα· κάθε έκτυπωτής εργάζεται σ' ενα τραπέζι, μαζί με τό βοηθό 
του, έπιφορτισμένον νά ετοιμάζει καί νά απλώνει τά χρώματα. 
Συνολικά 264 άτομα. Στήν άκρη κάθε τραπεζιού υπάρχει ενα εί-
δος κρεμάστρας, όπου ό έργάτης κρεμά, γιά νά στεγνώσει, τό 
ύφασμα πού μόλις εχει έκτυπώσει^^. Διασχίζοντας τόν κεντρικό 
διάδρομο τού έργαστηρίου, μπορεί νά ασκεί κανείς μιάν επιτήρη-
ση καί γενική καί ατομική: νά διαπιστώνει τήν παρουσία, τήν 
επίδοση τού εργάτη, τήν ποιότητα της έργασίας του· νά συγκρί-
νει τους διαφόρους έργάτες, νά τούς ταξινομεί σύμφωνα με τήν 
επιδεξιότητα καί τήν ταχύτητά τους· νά παρακολουθεί τά διαδο-
χικά στάδια της παραγωγής. Ή ταξινόμηση αύτή σέ σειρές σχη-
ματίζει ενα μόνιμο άστυνομευτικό δίκτυο: κάθε σύγχυση διαλύε-
ται^^: δηλαδή ή παραγωγή διαιρείται, καί ή εργασιακή διαδικα-
σία διαρθρώνεται, άπό τή μιά, σύμφωνα μέ τίς φάσεις της, τά 
στάδιά της ή τά στοιχειώδη έπιτεύγματά της, καί άπό τήν άλλη, 
σύμφωνα μέ τά άτομα πού τήν εκτελούν, σύμφωνα μέ τά μεμονω-
μένα σώματα πού επιδίδονται σ' αυτήν: κάθε μεταβλητή τής δύ-
ναμης αυτής - σθένος, ταχύτητα, επιδεξιότητα, σταθερότητα -
μπορεί νά παρατηρείται, άρα νά χαρακτηρίζεται, νά εκτιμάται, 
νά καταγράφεται καί νά άνακοινώνεται στόν ιδιαίτερο παράγο-
ντά της. Καί μ' αυτόν τόν τρόπο, ή δύναμη έργασίας, κανονισμέ-
νη καί άπόλυτα διάφανη σέ όλη τή σειρά των άτομικών σωμά-
των, μπορεί νά άναλύεται σέ άτομικές μονάδες. Μέ τή διαιρεμέ-
νη διαδικασία της παραγωγής, καί ταυτόχρονα μ' αυτήν, ανακα-
λύπτουμε, άπό τόν καιρό πού γεννήθηκε ή μεγάλη βιομηχανία, 
τήν έξατομίζουσα άποσύνθεση τής δύναμης έργασίας· ή κατανο-
μή τού πειθαρχικού χώρου έξασφάλισε συχνά καί τή μιά καί τήν 
άλλη. 

4. - Στήν πειθαρχία, τά στοιχεία εϊναι εναλλάξιμα μεταξύ 
τους, άφού τό καθένα τους καθορίζεται άπό τή θέση πού κατέχει 
σέ μιά σειρά, καί άπό τήν απόσταση πού τό χωρίζει άπό τά άλλα. 
Μονάδα δέν είναι λοιπόν εδώ ούτε τό έδαφος (μονάδα κυριαρ-
χίας), ούτε ό τόπος (μονάδα διαμονής), άλλά ή θέση στη σειρά: ή 
θέση πού κατέχει κανείς σέ μιά ταξινόμηση, τό σημείο όπου δια-
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σταυρώνονται μιά γραμμή καί μιά στήλη, τό διάστημα σέ μιά σει-
ρά διαστημάτων, πού μπορεί κανείς νά τά διατρέξει τό ενα μετά 
τό άλλο. Ή πειθαρχία, τέχνη της κατάταξης καί τεχνική γιά τήν 
αλλαγή τών κατατάξεων. Εξατομικεύει τά σώματα, ορίζοντας 
τόν τόπο τους χωρίς νά τά ριζώνει σ' αυτόν, άλλά τά κατανέμει 
καί τά κάνει νά κυκλοφορούν μέσα σ' ενα δίκτυο σχέσεων. 

Έστω τό παράδειγμα της σχολικής «τάξης». Στά κολλέγια τών 
Ίησουϊτών υπήρχε άκόμα μιά όργάνωση ταυτόχρονα δυαδική 
καί μαζική· οί τάξεις, πού αριθμούσαν διακόσιους ώς τρακό-
σιους μαθητές, ήταν διαιρεμένες σέ ομάδες δέκα μαθητών καθε-
μιά από τίς ομάδες αυτές, μέ τόν δέκαρχό της, είχε τή θέση της σ' 
ενα στρατόπεδο, τό ρωμαϊκό ή τό καρχηδονικό- στήν κάθε δε-
καρχία αντιστοιχούσε μιά αντίπαλη δεκαρχία. Γενική μορφή 
ήταν ή μορφή τού πολέμου καί τού άνταγωνισμού• ή εργασία, ή 
μαθητεία, ή ταξινόμηση έπαιρναν τή μορφή άγωνίσματος - κάτι 
σάν αναμέτρηση δύο στρατιών ή συνεισφορά κάθε μαθητή κατα-
γραφόταν σ' αυτή τή «γενική μονομαχία»· εξασφάλιζε γιά τό 
στρατόπεδό του τή νίκη ή τήν ήττα· καί ετσι οριζόταν γιά τόν κα-
θένα μιά θέση πού αντιστοιχούσε στόν ρόλο του καί στήν αγωνι-
στική του άξία μέσα στήν ενιαία ομάδα τής δεκαρχίας του^^. 
Μπορούμε εξάλλου νά σημειώσουμε πώς ή ρωμαϊκή αύτη κωμω-
δία επέτρεπε τή σύνδεση, μέ τίς δυαδικές ασκήσεις τού άνταγω-
νισμού, μιας διάταξης τού χώρου εμπνευσμένης από τή λεγεώνα, 
μέ πυραμιδική διαβάθμιση, ιεραρχία καί επιτήρηση. Καί ας μήν 
ξεχνάμε πώς, γενικά, τό ρωμαϊκό πρότυπο επαιξε ένα διπλό ρόλο 
στήν έποχή τής Διαφώτισης: κάτω άπό τό δημοκρατικό του πρό-
σωπο, ήταν ό ιδιος ό θεσμός τής ελευθερίας· κάτω άπό τό στρα-
τιωτικό του πρόσωπο, ήταν τό ιδανικό σχήμα τής πειθαρχίας. Ή 
Ρώμη τού 18ου αιώνα καί τής Γαλλικής Επανάστασης, είναι ή 
Ρώμη τής Συγκλήτου, άλλά καί τής Λεγεώνας, ή Ρώμη τού Fo-
rum, τής 'Αγοράς, άλλά καί τών στρατοπέδων. "Ως τήν έποχή τής 
Αυτοκρατορίας, τό ρωμαϊκό παράδειγμα μεταλαμπάδευε, μέ δι-
φορούμενο τρόπο, τό νομικό ιδεώδες τής ιδιότητας τού πολίτη 
καί τήν τεχνική τών πειθαρχικών μεθόδων. Έ ν πάση περιπτώσει, 
τό αυστηρά πειθαρχικό στοιχείο πού υπήρχε στόν αρχαίο μύθο, ό 
όποιος παιζόταν μόνιμα στά κολλέγια τών Ίησουϊτών, ύπερίσχυ-
σε τού στοιχείου τού ανταγωνισμού καί τής απομίμησης τού πο-
λέμου. Σιγά σιγά - άλλά προπάντων ύστερα άπό τά 1762 - ό σχο-
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λικός χώρος έκπτύσσεται· οΐ τάξεις γίνονται όμοιογενεϊς, άποτε-
λοϋνται πιά μόνο άπό άτομα πού στοιχίζονται κάτω άπό τήν έπί-
βλεψη τον δασκάλου. Ό «στοίχος», στόν 18ο αιώνα, άρχίζει νά 
προσδιορίζει τή βασική μορφή κατανομής τών άτόμων στή σχολι-
κή διάταξη: σειρές μαθητών μέσα στήν τάξη, στους διαδρόμους, 
στήν αυλή· θέση στή σειρά πού δίνεται στόν καθένα ανάλογα μέ 
τό κάθε καθήκον καί μέ τήν κάθε δοκιμασία· θέση πού αποκτά 
άπό βδομάδα σέ βδομάδα, από μήνα σέ μήνα, άπό χρόνο σέ χρό-
νο- διάταξη τών ήλικιακών τάξεων, οι μέν πίσω από τίς άλλες- τά 
μαθήματα πού διδάσκονται καί τά θέματα πού συζητιούνται δια-
δέχονται τό ενα τό άλλο σύμφωνα μέ τήν αυξανόμενη δυσκολία 
πού παρουσιάζουν. Και μέσα στή συνολική αυτήν αναγκαστική 
ρύθμιση, κάθε μαθητής ανάλογα μέ τήν ηλικία του, τίς έπιδόσεις 
του, τή διαγωγή του, κατέχει άλλοτε τή μιά θέση καί άλλοτε τήν 
άλλη- μετατοπίζεται άδιάκοπα στίς σειρές αυτές τών κυψελοει-
δών κουτιών - πού άλλες είναι ιδεατές καί δηλώνουν μιάν Ιεραρ-
χία της γνώσης ή τών ικανοτήτων, καί άλλες ερμηνεύουν μέ τρό-
πο ύλικό, μέσα στόν χώρο της τάξης ή τοϋ κολλεγίου, τήν κατα-
νομή αυτή τών άξιών καί τών ικανοτήτων. Κίνηση διηνεκής, 
όπου τά άτομα υποκαθιστούν τό ενα τό άλλο, μέσα σ' ενα χώρο 
πού ρυθμοποιεΐται άπό κανονικά διαλείμματα. 

Ή όργάνωση ένός σειραίου χώρου στάθηκε μιά άπό τίς μεγά-
λες αλλαγές της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Επέτρεψε νά ξεπε-
ραστεί τό παραδοσιακό σύστημα (όπου ενας μαθητής έργαζόταν 
λίγα λεπτά μέ τό δάσκαλο, ενώ ή άνάκατη όμάδα αυτών πού πε-
ρίμεναν έμενε άπραγη καί άνεπιτήρητη). Όρίζοντας ατομικές 
θέσεις, κατέστησε έφικτόν τόν ελεγχο τοϋ καθενός καί τήν ταυτό-
χρονη έργασία όλων. 'Οργάνωσε μιά καινούργια οικονομία τού 
χρόνου μαθητείας. Έκανε νά λειτουργεί ό σχολικός χώρος σάν 
μιά μηχανή μάθησης, άλλά καί έπιτήρησης, ιεράρχησης, άνταμοι-
βής. Ό J.-B. de La Salle όραματιζόταν μιά σχολική τάξη πού ή 
χωρική κατανομή της θά εξασφάλιζε ταυτόχρονα μιάν όλόκληρη 
σειρά διακρίσεων: ανάλογα μέ τόν βαθμό προόδου τών μαθητών, 
άνάλογα μέ τήν άξία τοϋ καθένα, άνάλογα μέ τόν καλό ή τόν κα-
κό τους χαρακτήρα, άνάλογα μέ τήν επιμέλεια τους, μέ τήν καθα-
ριότητά τους καί άνάλογα μέ τήν περιουσία τών γονιών τους. 
"Ετσι, ή σχολική αίθουσα θά σχημάτιζε εναν ένιαϊο πίνακα μέ 
πολλαπλές καταγραφές, κάτω άπό τό προσεκτικά «ταξιθετικό» 
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βλέμμα τού δασκάλου: «Σέ όλες τίς τάξεις θά ύπάρχουν καθορι-
σμένες θέσεις γιά όλους τους μαθητές καί σέ όλα τά μαθήματα, 
ετσι πού όσοι παρακολουθούν τό ϊδιο μάθημα νά τοποθετούνται 
όλοι στό ίδιο μέρος καί πάντα στην ίδια θέση· οί μαθητές πού 
παρακολουθούν ανώτερα μαθήματα θά τοποθετούνται κοντά 
στόν τοίχο, καί οί άλλοι σέ συνέχεια - ανάλογα μέ τή σειρά των 
μαθημάτων - πρός τό κέντρο της αίθουσας... Κάθε μαθητής θα 
εχει τήν καθορισμένη θέση του καί κανένας τους δεν θά τήν 
εγκαταλείπει ή θά τήν αλλάζει, παρά μονάχα ·όστερα άπό έντολή 
ή συγκατάθεση τού επιθεωρητή των σχολών.» Θά χρειαστεί, 
«όσοι έχουν ψείρες έπειδή οί γονείς τους τους παραμελούν, νά 
χωρίζονται άπό εκείνους πού είναι καθαροί· θά πρέπει άκόμα ό 
ελαφρόμυαλος καί άτακτος μαθητής νά τοποθετείται ανάμεσα σέ 
δυό φρόνιμους καί σοβαρούς, ό δέ άσεβής νά κάθεται εϊτε μόνος 
του, είτε ανάμεσα σέ δυό εϋσεβεΐς'®.» 

'Οργανώνοντας «κελλιά», «θέσεις» καί «σειρές», ή πειθαρχία 
διαμορφώνει περίπλοκους χώρους: ταυτόχρονα άρχιτεκτονικούς, 
λειτουργικούς καί ιεραρχικούς. Πρόκειται γιά χώρους πού εξα-
σφαλίζουν τήν παγίωση καί έπιτρέπουν τήν κυκλοφορία· ξεχωρί-
ζουν άτομικά τμήματα καί έγκαθιστούν λειτουργικές συνδέσεις" 
όρίζουν θέσεις καί καταδεικνύουν άξιες· εγγυώνται τήν υπακοή 
των ατόμων, άλλά καί μιά μεγαλύτερη οικονομία χρόνου καί κι-
νήσεων. Πρόκειται γιά μικτούς χώρους: πραγματικούς, αφού 
ρυθμίζουν τή διάθεση των κτιρίων, των θαλάμων καί τής επίπλω-
σης, αλλά καί Ιδεατούς, αφού πάνω σ' αυτή τή διευθέτηση προ-
βάλλονται χαρακτηρισμοί, αξιολογήσεις καί ιεραρχίες. Ή πρώτη 
μεγάλη επιχείρηση της πειθαρχίας είναι, έπομένως, ή σύνθεση 
«πλαστικών εικόνων» (tableaux vivants) πού μετατρέπουν τίς συ-
γκεχυμένες, ανώφελες ή έπικίνδυνες μάζες σέ φρόνιμες καί τα-
κτικές πολλαπλότητες. Ή σύνθεση «εικόνων» στάθηκε Ινα άπό 
τά μεγάλα προβλήματα τής έπιστημονικής, πολιτικής καί οικονο-
μικής τεχνολογίας τού 18ου αιώνα: διαρρύθμιση βοτανικών καί 
ζωο>χ»γικών κήπων ταυτόχρονη κατάρτιση ορθολογικών ταξινο-
μήσεων τών έμβιων όντων παρατήρηση, ελεγχος, ρύθμιση της 
κυκλοφορίας τών εμπορευμάτων καί τού χρήματος καί, συνακό-
λουθα, κατάστρωση ένός οικονομικού πίνακα πού θά χρησίμευε 
ώς θεμελιακή αρχή γιά πλουτισμό" έπόπτευση τών ατόμων, δια-
πίστωση της παρουσίας καί τής απουσίας των, μόνιμη καί γενική 
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καταγραφή των ένοπλων δυνάμεων κατανομή των άρρωστων, 
διαχωρισμός τών μέν άπό τους άλλους, προσεκτική διαίρεση τοϋ 
νοσοκομειακού χώρου καί συστηματική ταξινόμηση τών άσθε-
νειών: ζευγαρωτές ενέργειες, πού τά δυό συστατικά τους στοι-
χεία - κατανομή καί άνάλυση, ελεγχος καί σαφήνεια - είναι αλ-
ληλέγγυα. Ό πίνακας, στόν 18ο αιώνα, είναι τόσο μιά τεχνική 
της έξουσίας όσο καί μιά διαδικασία γνώσης. Τό ζητούμενο είναι 
ή έδώ οργάνωση τοϋ πολλαπλού, ή άπόκτηση ενός μέσου γιά τήν 
έπισκόπησή του καί τήν έξουσίασή του· τό ζητούμενο είναι ή επι-
βολή σ' αυτό μιας «τάξης». "Οπως 6 στρατιωτικός εκείνος ήγέτης 
πού άναφέρει ό Guibert, 6τσι καί ό φυσιοδίφης, ό γιατρός, ό οι-
κονομολόγος «θαμπώνεται άπό τήν άπεραντοσύνη, ζαλίζεται 
άπό τό πλήθος... οι άναρίθμητοι συνδυασμοί πού προκύπτουν 
άπό τήν πολλαπλότητα τών άντικειμένων, οί τόσες μαζωμένες 
φροντίδες συνιστούν ενα φορτίο πού υπερβαίνει τίς δυνάμεις 
του. Ή επιστήμη τού σύγχρονου πολέμου θά μπορούσε, τελειο-
ποιούμενη καί πλησιάζοντας τίς άληθινές αρχές, νά γίνει πιό 
άπλή καί πιό εύκολη»· οΐ στρατοί, «μέ μιάν άπλή τακτική, Ικανή 
νά προσαρμόζεται σέ όλες τίς κινήσεις... θά μπορούσαν ευκολό-
τερα νά μετακινούνται καί νά καθοδηγούνται^^.» Τακτική, χωρι-
κή διάταξη τών άνδρών ταξινομία, πειθαρχικός χώρος τών φυ-
σικών όντων οικονομικός πίνακας, κανονισμένη κίνηση τού 
πλούτου. 

Ωστόσο, ό πίνακας δεν εχει πάντα τόν ίδιο ρόλο στά διάφορα 
πεδία. Στόν οικονομικό τομέα, επιτρέπει τή μέτρηση τών ποσοτή-
των καί τήν άνάλυση τών κινήσεων. Μέ τή μορφή της ταξινομίας, 
εχει ώς λειτουργία νά χαρακτηρίζει (καί συνακόλουθα νά περιο-
ρίζει τίς ατομικές ιδιομορφίες), καί νά προσδιορίζει τάξεις (άρα 
νά άποκλείει άριθμητικούς υπολογισμούς). Άλλά μέ τή μορφή 
της πειθαρχικής κατανομής, ή καταχώρηση σέ πίνακα εχει, αντί-
θετα, ώς λειτουργία νά χειρίζεται τήν πολλαπλότητα καθεαυτήν, 
νά τή διαμοιράζει καί νά της άποσπά τά καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα. Καί ενώ ή φυσική ταξινομία βρίσκεται στόν άξονα 
πού κατευθύνεται άπό τόν χαρακτήρα στήν κατηγορία, ή πειθαρ-
χική τακτική βρίσκεται στόν άξονα πού συνδέει τό ëva μέ τό πολ-
λ(χπλό. Επιτρέπει, ταυτόχρονα, τόν χαρακτηρισμό τού άτόμου, 
ώς άτόμου, καί τήν καλή διοίκηση μιας δοσμένης πολλαπλότη-
τας. Είναι όρος πρωταρχικός γιά τόν ελεγχο καί τή χρησιμοποίη-
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ση ένός συνόλου από διαφορετικά στοιχεία: ή βάση γιά τη «μι-
κροφυσική» μιας έξουσίας πού θά μπορούσαμε νά την ονομάσου-
με εξουσία «κελλιών». 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ι. - Ή προγραμματισμένη άπασχόληση είναι παλιά κληρονο-
μιά. Χωρίς αμφιβολία, άπό τίς κοινότητες των μοναχών είχε 
προέλθει τό αυστηρό πρότυπό της. Καί τοϋτο είχε πολύ γρήγορα 
διαδοθεί. Οί τρεις μεγάλες της μέθοδες - καθορισμός ρυθμού 
άπασχόλησης, έξαναγκασμός σέ καθορισμένες εργασίες, ρύθμιση 
των κύκλων έπανάληψης - συναντιόνται άπό πολύ νωρίς στά 
κολλέγια, στά έργαστήρια, στά νοσοκομεία. Οι καινούργιες πει-
θαρχίες εύκολα στεγάστηκαν στά παλιά σχήματα· τά μορφωτικά 
καί φιλανθρωπικά ιδρύματα ακολουθούσαν πιστά τήν αυστηρά 
κανονισμένη ζωή των μοναστηριών, των οποίων άλλωστε ήταν 
σχεδόν πάντοτε παραρτήματά τους. Ή ακρίβεια του βιομηχανι-
κού χρόνου διατήρησε γιά καιρό θρησκευτική μορφή· στόν 17ο 
αιώνα, οί κανονισμοί των μεγάλων βιοτεχνικών μονάδων προσ-
διόριζαν μέ ακρίβεια τίς άσκήσεις πού έδιναν ρυθμό στήν εργα-
σία: «Όλα τά άτομα..., μόλις φτάσουν τό πρωί στό εργαστήριο 
καί πρίν πιάσουν δουλειά, πρέπει νά πλύνουν τά χέρια τους, νά 
αφιερώσουν τήν έργασία τους στόν Θεό, νά κάνουν τό σταυρό 
τους, καί τότε μονάχα νά άρχίσουν τή δουλειά τους^°.» Άλλά 
άκόμα καί στόν 19ο αιώνα, όταν έπιχειρείται ή χρησιμοποίηση 
στή βιομηχανία τών πληθυσμών της υπαίθρου, συμβαίνει συχνά 
νά γίνεται έκκληση στούς πιστούς νά πλαισιώσουν τους εργάτες 
στά «έργοστάσια-μοναστήρια» γιά νά διδαχθούν άπό αυτούς τόν 
τρόπο πού δουλεύουν στά έργαστήρια. Ή τελειότερη στρατιωτι-
κή πειθαρχία διαμορφώθηκε μέσα στίς στρατιές τών διαμαρτυρο-
μένων τού Maurice d' Orange καί τού Gustave-Adolphe, μέ μιά 
διάταξη τού χρόνου πού ρυθμοκοπεϊται μέ θρησκευτικές ασκή-
σεις. Ή ζωή στό στρατό, ελεγε πολύ άργότερα ό Boussanelle, 
πρέπει νά παρουσιάζει «μερικές άπό τίς τέλειες πλευρές του μο-
ναστηριού^'.» Γιά πολλούς αιώνες, τά θρησκευτικά τάγματα 
υπήρξαν δάσκαλοι της πειθαρχίας: ήταν οί ειδικοί της ορθολογι-
κής χρήσης τού χρόνου, οί μεγάλοι τεχνικοί τού ρυθμού καί τών 
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τακτικών δραστηριοτήτων. Άλλά, μέ τόν καιρό, οί διάφοροι 
κλάδοι μετατρέπουν τίς μέθοδες αυτές της ρύθμισης τοϋ χρόνου, 
πού τίς έχουν κληρονομήσει άπό τά θρησκευτικά τάγματα. Καί 
πρώτα πρώτα λεπτύνοντάς τες: άρχίζουν νά μετράνε τόν χρόνο 
σε τέταρτα της ώρας, σέ λεπτά, σέ δευτερόλεπτα. Στόν στρατό, 
φυσικά, κατά πρώτο λόγο: ό Guibert, έμπνεόμενος άπό τόν Vau-
ban, επιβάλλει τή συστηματική χρονομέτρηση της βολής. Στά δη-
μοτικά σχολεία, ό τεμαχισμός τοϋ χρόνου γίνεται όλο καί πιό λε-
πτός: οι δραστηριότητες συμμορφώνονται κατά γράμμα σέ έντο-
λές πού πρέπει νά έκτελοϋνται τήν ϊδια στιγμή: «Στόν τελευταίο 
χτύπο της ώρας, ένας μαθητής θά σημάνει τόν κώδωνα, καί στόν 
πρώτο χτύπο όλοι οί μαθητές θά γονατίσουν μέ τά χέρια σταυρω-
μένα καί τά μάτια χαμηλωμένα. "Οταν τελειώσει ή προσευχή, ό 
δάσκαλος θά δώσει τό σύνθημα, μ' ενα πρώτο χτύπο γιά νά ση-
κωθούν οΐ μαθητές, μ' ένα δεύτερο γιά νά κάνουν τό σταυρό τους 
μπροστά στόν Εσταυρωμένο, καί μ' εναν τρίτο γιά νά καθίσουν 
στά θρανία τους^^.» Στίς αρχές τοΰ 19ου αιώνα, προτείνονται γιά 
τά σχολεία όπου χρησιμοποιείται ή αλληλοδιδακτική μέθοδος 
διάφορα ώρολόγια προγράμματα όπως, λογουχάρη, τό άκόλου-
θο: ώρα 8.45, είσοδος τοϋ επιμελητή τής τάξης· 8.52, 6 έπιμελη-
τής κάνει τό προσκλητήριο των μαθητών 8 καί 56, τά παιδιά 
μπαίνουν στήν αίθουσα καί προσεύχονται· 9, κάθονται στά θρα-
νία τους· 9 καί 04, γράφουν στήν πλάκα τους- 9 καί 08, τελειώνει 
ή υπαγόρευση· 9 καί 12, ξαναγράφουν στήν πλάκα, κ.λπ^^. Ά π ό 
τήν άλλη μεριά, ή προοδευτική αύξηση τοϋ αριθμού τών μισθο-
δοτούμενων εχει σάν επακόλουθο τήν αυστηρότατη αστυνόμευση 
τοϋ χρόνου: «"Αν οί έργάτες φτάσουν ενα τέταρτο μετά τό χτύπη-
μα τοϋ κώδωνα...^'*»· «όποιος τεχνίτης λείψει άπό τήν εργασία 
του περισσότερο άπό πέντε λεπτά...»· «όποιος δέν είναι στή δου-
λειά του τήν καθορισμένη ώρα....^^». Γίνεται όμως καί μιά 
προσπάθεια νά έξασφαλιστεί ή ποιότητα τοϋ χρόνου έργασίας: 
μέ αδιάλειπτο ελεγχο, πίεση τών έπιστατών, κατάργηση κάθε 
στοιχείου πού είναι δυνατόν νά διαταράξει ή νά αποσπάσει τήν 
προσοχή· σκοπός είναι νά οργανωθεί ενας χρόνος πέρα γιά πέρα 
ωφέλιμος: «'Απαγορεύεται ρητά νά διασκεδάζεις τούς συντεχνί-
τες μέ χειρονομίες ή μέ άλλο τρόπο, νά παίζεις, νά τρώς, νά κοι-
μάσαι, νά διηγείσαι άνέκδοτα ή άστεϊες ιστορίες-^»· άκόμα καί 
τήν ώρα της διακοπής γιά φαγητό, «άπαγορεύεται νά διηγείσαι 
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ιστορίες, περιπέτειες, ή δ,τι άλλο περισπά τους έργάτες άπό τη 
δουλειά τους»· «άπαγορευεται ρητά σέ κάθε έργάτη νά. φέρνει μέ 
όποιοδήποτε πρόσχημα κρασί στό εργοστάσιο και νά πίνει στό 
έργαστηριο^^.» Ό μετρημένος καί πληρωμένος χρόνος πρέπει νά 
είναι καί ενας χρόνος χωρίς ξένα σώματα, χωρίς έλλείψεις - Ινας 
χρόνος καλής ποιότητας, πού στή διάρκειά του τό σώμα θά είναι 
προσηλωμένο στην άσκηση του. Ή ακρίβεια καί ή έπιμέλεια εί-
ναι, μαζί μέ την τακτικότητα, οι θεμελιακές αρετές τοϋ πειθαρχι-
κοί3 χρόνου. Αυτό όμως δεν είναι κάτι τό καινούργιο. "Αλλες μέ-
θοδες είναι πολύ πιό χαρακτηριστικές της πειθαρχίας. 

2. - Ή γρονική ρύθμιση της πράξης. "Ας πάρουμε δυό διαφο-
ρετικούς τρόπους έλεγχου της πορείας μιας στρατιάς. 'Αρχές τοϋ 
Που αιώνα: «Οί στρατιώτες πρέπει νά συνηθίσουν νά βαδίζουν 
στοιχηδόν ή σέ παράταξη, μέ τόν ρυθμό τοϋ τύμπανου. Πρέπει 
νά αρχίσουν τό βάδισμα μέ τό δεξί πόδι, έτσι ώστε όλος ό σχημα-
τισμός νά σηκώνει ταυτόχρονα τό ϊδιο πόδι^®.» Μέσα τοϋ 18ου 
αιώνα - εχουμε τέσσερα είδη βαδίσματος: «Τό μήκος τοϋ μικρού 
βήματος θά είναι ενός ποδιού, τό μήκος τοϋ κανονικού βήματος 
βάδην, τοϋ τροχάδην καί τής πορείας θά είναι δύο ποδιών - ή 
μέτρηση θά γίνεται άπό τη μιά φτέρνα στήν άλλη- όσο γιά τή 
διάρκεια, εκείνη τοϋ "μικρού βήματος" καί τοϋ βάδην θά είναι 
ενός δευτερολέπτου καί αυτός 6 χρόνος θά άντιστοιχεί σέ δύο 
βήματα τροχάδην ή διάρκεια τής πορείας θά είναι λίγο περισσό-
τερο άπό ενα δευτερόλεπτο· Τό πλάγιο βήμα θά γίνεται καί αυτό 
σέ ενα δευτερόλεπτο, καί θά εχει μήκος 18 δακτύλων άπό τή μιά 
φτέρνα στήν άλλη... Τό βάδην έκτελεϊται μέ τό κεφάλι ψηλά καί 
τό σώμα εύθυτενές, κρατώντας ισορροπία στό ενα πόδι εναλλάξ, 
σηκώνοντας τό άλλο μπροστά, μέ τήν κνήμη τεντωμένη καί τήν 
άκρη τοϋ ποδιού στραμμένη ελαφρά πρός τά εξω καί πρός τά κά-
τω ώστε τό βάδισμα νά είναι άνετο, χωρίς κανένα μέρος τοϋ πο-
διού νά σέρνεται ή νά ακουμπά στή γή^®.» 'Ανάμεσα στά δυό αύ-
τά συστήματα, παρεμβάλλεται μιά νέα δέσμη καταναγκασμών, 
ενας άλλος βαθμός ακρίβειας στήν άνάλυση των χειρονομιών καί 
τών κινήσεων, ένας άλλος τρόπος προσαρμογής τοϋ σώματος σέ 
χρονικά προστάγματα. 

Αυτό πού τό διάταγμα τοϋ 1766 ορίζει δεν είναι μιά κάποια 
χρήση τοϋ χρόνου - γενικό πλαίσιο γιά μιά δραστηριότητα· είναι 
κάτι περισσότερο άπό ενας συλλογικός καί άναγκαστικός ρυθμός 
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πού έπιβάλλεται άπό τά εξω· είναι Ινα «πρόγραμμα»· έξασφαλί-
ζει τή διαμόρφωση της ϊδιας της πράξης· έλέγχει άπό τά μέσα τήν 
ίδια τήν έκτύλιξή της καί τίς φάσεις της. Ά π ό μιά μορφή έντολής 
πού υπολόγιζε ή ρυθμοποιοί3σε τίς χειρονομίες, περνούσε τώρα 
σ' ëva πλέγμα πού τίς επιβάλλει καί τίς στηρίζει σε όλη τήν άλυ-
σιδωτή τους αλληλουχία. Έτσι, καθορίζεται ενα είδος άνατομο-
χρονολογικού σχήματος της συμπεριφοράς. Ή πράξη όιποσυντί-
θεται στά στοιχεία της· καθορίζεται ή στάση τοϋ σώματος, τών 
μελών καί τών άρθρώσεων γιά κάθε κίνηση δίνεται μιά κατεύ-
θυνση, μιά κλίμακα, μιά διάρκεια· όρίζεται, ή σειρά διαδοχής 
τους. Ό χρόνος εισχωρεί στό σώμα καί μαζί μ' αυτόν όλοι οι 
εξονυχιστικοί ελεγχοι τής έξουσίας. 

3. - Ά π ό δώ καί ή συσχέτιση τοϋ σώματος καί τής χειρονο-
μίας. Ρόλος τοϋ πειθαρχικού έλεγχου δέν είναι άπλά καί μόνο νά 
διδάσκει ή νά επιβάλλει μιά σειρά όρισμένων χειρονομιών επι-
βάλλει τήν καλύτερη δυνατή σχέση ανάμεσα σέ μιά χειρονομία 
καί στήν όλική στάση τού σώματος, σχέση πού είναι όρος απα-
ραίτητος γιά τήν αποτελεσματικότητα καί τήν ταχύτητά τους. 
Στήν όρθή χρήση τού σώματος, πού επιτρέπει καί μιάν ορθή χρή-
ση τού χρόνου, τίποτα δέν πρέπει νά μένει αργό ή άχρηστο: τά 
πάντα πρέπει νά συμβάλλουν στήν υποστήριξη τής άπαιτούμενης 
πράξης. "Ενα καλά πειθαρχημένο σώμα άποτελεί τό λειτουργικό 
πλαίσιο καί τής παραμικρής ακόμα κίνησης. Μιά καλή γραφή, 
λογουχάρη, προϋποθέτει κάποια γυμναστική - μιά όλόκληρη 
ρουτίνα πού ό αύστηρός της κώδικας περιβάλλει τό σώμα στό 
σύνολό του, άπό τήν άκρη τοϋ ποδιού ώς τήν άκρη τού δείκτη. 
Πρέπει «νά κρατά κανείς τό σώμα του ίσιο, ελαφρά στραμμένο 
άβίαστα πρός τ' αριστερά, έλάχιστα σκυμμένο πρός τά μπρός, 
ετσι πού όταν ό αγκώνας, ακουμπά στό τραπέζι, τό πηγούνι νά 
μπορεί νά στηρίζεται στή χούφτα, έκτός αν ή όραση είναι έλατ-
τωματική καί δέν τό επιτρέπει· καί κάτω από τό τραπέζι, τό αρι-
στερό πόδι νά βρίσκεται πιό μπροστά άπό τό δεξί. Ανάμεσα στό 
σώμα καί στό τραπέζι, πρέπει νά άφήνεται μιά άπόσταση δύο 
δακτύλων κι αύτό, γιατί ετσι, όχι μόνο γράφει κανείς πιό γρήγο-
ρα, άλλά καί άποφεύγει τήν κάκιστη συνήθεια νά άκουμπά τό 
στομάχι στό τραπέζι· ό άριστερός βραχίονας, άπό τόν άγκώνα ώς 
τό χέρι, πρέπει νά στηρίζεται πάνω στό τραπέζι, καί ό δεξιός νά 
είναι άπομακρυσμένος άπό τό σώμα κατά τρία δάχτυλα τουλάχι-
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στον, καί νά βγαίνει σχεδόν πέντε δάχτυλα από τό τραπέζι, όπου 
πρέπει νά άκουμπά ελαφρά. Ό δάσκαλος θά ύποδείξει στους 
μαθητές τή στάση πού πρέπει νά έχουν δταν γράφουν, καί θά τη 
διορθώνει είτε μ' ενα νεϋμα, εϊτε μέ άλλον τρόπο, όταν αποκλί-
νουν άπό αύτήν^".» Ένα πειθαρχημένο σώμα είναι τό στήριγμα 
γιά μιά αποτελεσματική κίνηση. 

4. - Ή σπονδύλωση σώματος καί άντικειμένον. Ή πειθαρχία 
καθορίζει κάθε μιάν άπό τίς σχέσεις πού τό σώμα πρέπει νά δια-
τηρεί μέ τό άντικείμενο τό όποιο χειρίζεται. Μεταξύ σώματος καί 
αντικειμένου, ή πειθαρχία διαγράφει ενα λεπτό άλύσωμα. « Ή 
διαταγή: "Παρουσιάστε αρμ!", εκτελείται σε τρεις κινήσεις. Ό 
στρατιώτης ανυψώνει πρώτα τό τουφέκι μέ τό δεξί χέρι, πλησιά-
ζοντας το στό σώμα του, μέ τρόπο ώστε νά εϊναι κάθετο πρός τό 
δεξί του γόνατο· ή άκρη της κάννης πρέπει νά βρίσκεται στό 
ΰψος του ματιού του· μ' ενα χτύπο, περνάει τό όπλο στό άριστε-
ρό χέρι· ό βραχίονάς του πρέπει νά είναι τεντωμένος καί κολλη-
μένος στό σώμα, στό ϋψος τού ζωστήρα. Μέ τή δεύτερη κίνηση, 6 
στρατιώτης ξαναφέρνει τό όπλο μπροστά του μέ τό άριστερό χέ-
ρι, μέ τήν κάννη πρός τά μέσα, ανάμεσα στά δύο μάτια του, κά-
θετα· τό αδράχνει άπό τή λαβή μέ τό δεξί χέρι έχοντας τόν βρα-
χίονα τεντωμένο, μέ τόν προφυλακτήρα της σκανδάλης άκουμπι-
σμένον στό πρώτο δάχτυλο· τό άριστερό του χέρι βρίσκεται στό 
ύψος της έγκοπής της ασφάλειας καί ό άντίχειράς του κατά μή-
κος της γλυφής τής κάννης. Με τήν τρίτη κίνηση, ό στρατιώτης 
περνάει τό τουφέκι στό δεξί του χέρι, αφήνοντας τό άριστερό νά 
πέσει κατά μήκος τοΰ μηρού· μέ τό δεξί του χέρι υψώνει τό δπλο, 
μέ τόν έμπυρέα πρός τά εξω κι απέναντι στό στήθος καί έχοντας 
τόν δεξιό του βραχίονα μισοτεντωμένον, τόν αγκώνα κολλημένον 
στό σώμα, τόν αντίχειρα άκουμπισμένον στόν έμπυρέα, τό πρώτο 
δάχτυλο στόν έπικρουστήρα καί τήν κάννη κάθετα^^» Έχουμε 
εδώ ένα παράδειγμα αύτοϋ πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέσου-
με ενόργανη κωδικοποίηση τοΰ σώματος, ή όποία συνίσταται σέ 
μιάν ανάλυση τής ολικής κίνησης σέ δυό παράλληλες σειρές: στή 
σειρά των στοιχείων τού σώματος πού πρόκειται νά ένεργοποιη-
θοϋν (δεξί χέρι, άριστερό χέρι, διάφορα δάχτυλα τού χεριού, γό-
νατο, μάτι, άγκώνας κ.λπ), καί στή σειρά τών στοιχείων τού 
άντικειμένου πού ό στρατιώτης χειρίζεται (κάννη, γλυφή, επι-
κρουστήρας, κοχλίας τού ουραίου κ.τ.λ)· ή κωδικοποίηση συσχε-
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τίζει επειτα τά στοιχεία αυτά σύμφωνα μέ όρισμένες ômXéç χειρο-
νομίες (στήριξη, κάμψη)· τέλος, προσδιορίζει τήν κανονική σειρά 
όπου ό καθένας από τους συσχετισμούς αύτούς κατέχει μιάν κα-
θορισμένη θέση. Αυτήν άκριβώς τήν υποχρεωτική σύνταξη, οί 
στρατιωτικοί θεωρητικοί του 18ου αιώνα τήν αποκαλούσαν «χει-
ρισμό» (manoeuvre = άσκηση). Ή παραδοσιακή συνταγή δίνει 
τή θέση της σέ σαφείς καί καταναγκαστικές έντολές. Ή έξουσία 
διεισδύει σέ όλη τήν έκταση επαφής άνάμεσα στό σώμα καί στό 
αντικείμενο πού τό σώμα χειρίζεται, καί προσδένει τό ενα στό 
άλλο. Δημιουργεί ενα σύμπλεγμα σώμα-όπλο, σώμα-έργαλείο, 
σώμα-μηχανή. Βρισκόμαστε τώρα πολύ μακριά από τίς μορφές 
έκεινες της καθυπόταξης πού δεν απαιτούσαν άπό τό σώμα παρά 
μόνο σήματα ή προϊόντα, μορφές έκφρασης ή τό αποτέλεσμα μιας 
έργασίας. Ή ρύθμιση πού επιβάλλει ή έξουσία είναι ταυτόχρονα 
καί 6 νόμος της δόμησης τού εγχειρήματος. Καί έτσι αναφαίνεται 
τό ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της πειθαρχικής έξουσίας: λει-
τουργεί περισσότερο σάν σύνθεση παρά σάν παρακράτηση, πε-
ρισσότερο σάν άναγκαστικός δεσμός μέ τό μηχανισμό παραγω-
γής, παρά σάν βίαιη απόσπαση τοϋ προϊόντος. 

5. - 'Η εξαντλητική χρησιμοποίηση. Ή αρχή στήν όποία βασι-
ζόταν ή προγραμματισμένη άπασχόληση στήν παραδοσιακή της 
μορφή, ήταν ουσιαστικά άρνητική- ήταν μιά αρχή μή-οκνηρίας: 
απαγορεύεται νά χάνεις χρόνο πού μετριέται άπό τό Θεό καί πού 
τόν πληρώνουν οί άνθρωποι- ό κίνδυνος τής σπατάλης τού χρό-
νου πρέπει νά αποσοβείται μέ τό πρόγραμμα άπασχόληοης, διότι 
ή σπατάλη τοϋ χρόνου άποτελεί ήθικό παράπτωμα καί οικονομι-
κή άνεντιμότητα. Ένώ ή πειθαρχία όργανώνει μιά θετική οικο-
νομία· προβάλλει τήν άρχή μιας θεωρητικά διαρκώς αύξανόμε-
νης χρησιμοποίησης τοϋ χρόνου: έξαντλητικής χρήσης μάλλον 
παρά απασχόλησης· τό ζητούμενο είναι ή άπόσπαση άπό τόν 
χρόνο όλοένα καί περισσότερων διαθέσιμων στιγμών, καί άπό 
κάθε στιγμή όλοένα καί περισσότερων ώφέλιμων δυνάμεων. 
Πράγμα πού σημαίνει ότι χρειάζεται προσπάθεια γιά εντατικο-
ποίηση τής χρήσης καί τής παραμικρής στιγμής, ως έάν ό χρόνος, 
μέ τόν ιδιο τόν κατακερματισμό του, νά ήταν άνεξάρτητος- ή 
τουλάχιστον σάν νά ήταν δυνατόν, μέ κάποιαν εσωτερική ρύθμι-
ση όλοένα καί πιό λεπτομερειακή, νά πλησιάζουμε σ' ενα ιδανικό 
σημείο όπου τό άνώτατο όριο ταχύτητας φτάνει τό ανώτατο δριο 
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άποτελεσματικότητας. Αύτη ακριβώς ή τεχνική έφαρμοξόταν μέ 
τούς περίφημους κανονισμούς τού πρωσικού πεζικού - κανονι-
σμούς πού ολόκληρη ή Ευρώπη τούς μιμήθηκε ύστερα άπό τίς νί-
κες τού Φρειδερίκου Β'^^: όσο περισσότερο άποσυνθέτουμε τόν 
χρόνο, όσο πολλαπλασιάζουμε τίς υποδιαιρέσεις του, τόσο καλύ-
τερα τόν αποδιαρθρώνουμε εμφανίζοντας τά εσώτερα στοιχεία 
του, κάτω άπό ενα βλέμμα πού τά ελέγχει, καί τόσο περισσότερο 
τότε μπορούμε νά έπιταχύνουμε μιάν ένέργεια, ή τουλάχιστον νά 
τη ρυθμίζουμε στό βέλτιστο όριο ταχύτητας· άπό έδώ καί ό δια-
κανονισμός εκείνου τού χρόνου της πράξης πού στάθηκε τόσο 
σημαντικός στό στρατό, καί άργότερα σέ όλόκληρη την τεχνολο-
γία της άνθρώπινης δραστηριότητας: εξι κινήσεις προέβλεπε ό 
πρωσικός κανονισμός τού 1743 γιά νά θέσει κανείς τό όπλο παρά 
πόδας, τέσσερις γιά νά τό άνυψώσει, δεκατρείς γιά νά τό βάλει 
ανάποδα επ' ώμου, κ.λπ. Μέ διαφορετικά μέσα, τό άλληλοδιδα-
κτικό σχολείο ρυθμίστηκε σάν μηχανισμός γιά νά έντατικοποιή-
σει τή χρησιμοποίηση τού χρόνου· ή οργάνωση του επέτρεπε νά 
παρακαμφθεί ό γραμμικός καί διαδοχικός χαρακτήρας της διδα-
σκαλίας τού δάσκαλου, κανόνιζε, δηλαδή, τήν άντίστιξη πρά-
ξεων πού είχαν εκτελεστεί τήν ϊδια στιγμή, από άλλες ομάδες μα-
θητών κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών επιμελητών της τάξης καί 
τών βοηθών - ετσι ώστε κάθε στιγμή πού κυλούσε γέμιζε μέ πολ-
λαπλές άλλά διευθετημένες δραστηριότητες· άπό τήν άλλη μεριά, 
ό ρυθμός πού δινόταν μέ σήματα, σφυρίγματα, έντολές, επέβαλλε 
σέ όλους χρονικές νόρμες πού επρεπε όχι μόνο νά επιταχύνουν τή 
διαδικασία της μαθητείας άλλά καί νά διδάσκουν τήν ταχύτητα 
ώς άρετή^^· «μοναδικός στόχος τών εντολών αυτών είναι... νά 
συνηθίζουν τά παιδιά νά εκτελούν γρήγορα καί σωστά τίς ϊδιες 
πράξεις, καί μέ τήν ταχύτητα νά μειώνουν δσο τό δυνατόν τήν 
άπώλεια χρόνου πού συνεπάγεται τό πέρασμα άπό τή μιά πράξη 
στήν άλλη^''.» 

'Ωστόσο, μ' αύτήν τήν τεχνική της καθυπόταξης, άρχίζει νά δια-
μορφώνεται ενα καινούργιο άντικείμενο· άντικαθιστά λίγο λίγο τό 
μηχανικό σώμα - σώμα άποτελού μενο άπό στερεά στοιχεία καί προι-
κισμένο μέ όρισμένες κινήσεις, σώμα πού ή ϊδια του ή εικόνα 
γιά καιρό κυριάρχησε τά μυαλά όσων όνειρεύονταν τήν πειθαρχι-
κή τελειότητα. Τό καινούργιο τούτο άντικείμενο είναι τό φυσικό 
σώμα, φορέας δυνάμεων καί εδρα μιας διάρκειας- είναι τό ίκανό 
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γιά καθορισμένες ένέργειες σώμα - ένέργειες πού έχουν την τάξη 
τους, τόν χρόνο τους, τους έσώτερους όρους τους, τά συστατικά 
τους στοιχεία. Τό σώμα, καθώς γίνεται στόχος γιά νέους μηχανι-
σμούς της έ|ουσίας, προσφέρεται σέ νέες μορφές γνώσης. Σώμα 
άσκησης μάλλον παρά θεωρητικής φυσικής· σώμα πού τό χειρίζε-
ται ή έξουσία μάλλον, παρά σώμα πού τό διαπερνούν τά ζωϊκά 
πνεύματα· σώμα της ώφέλιμης έκγύμνασης καί όχι τής δογματι-
κής μηχανικής, άλλά καί γι' αυτό άκριβώς, σώμα όπου θά εμφα-
νιστούν όρισμένες φυσικές απαιτήσεις καί λειτουργικές πιέσεις. 
Αυτό είναι τό σώμα πού άνακαλύπτει ό Guibert όταν έπικρίνει 
τά υπερβολικά τεχνητά γυμνάσια. Στην άσκηση πού τού έπιβάλ-
λεται καί στην όποία αντιστέκεται, τό σώμα δημιουργεί τίς απα-
ραίτητες άλληλεξαρτήσεις του καί άπορρίπτει αυθόρμητα τό 
άσυμβίβαστο: «"Οταν μπαίνει κανείς στά πεδία άσκήσεων, θά δει 
όλους αυτούς τούς δύσμοιρους στρατιώτες σέ στάσεις άφύσικες 
καί βεβιασμένες, όλους τούς μϋς τους συσπασμενους, μέ τήν κυ-
κλοφορία τού αίματος σταματημένη... "Αν εξετάσουμε τίς προθέ-
σεις τής φύσης καί τή δομή τού ανθρώπινου σώματος, θά βρούμε 
τή στάση πού προδιαγράφουν γιά τό σώμα τού στρατιώτη. Τό κε-
φάλι πρέπει νά είναι όλόρθο, νά βγαίνει εξω από τούς ώμους, νά 
είναι τοποθετημένο ανάμεσα τους. Δέν πρέπει νά είναι γυρισμέ-
νο ούτε δεξιά ούτε άριστερά, δεδομένου ότι ή σχέση πού υπάρχει 
ανάμεσα στούς σπόνδυλους τού τράχηλου καί τήν ωμοπλάτη στήν 
όποία αυτοί είναι προσδεμένοι, κανένας τους δέν μπορεϊ νά δρά-
σει κυκλικά χωρίς νά παρασύρει έλαφρά τόν εναν από τούς 
ώμους πρός τήν ίδια μεριά· καί τότε τό σώμα χάνει τήν ισορρο-
πία του καί ό στρατιώτης δέν μπορεί πιά νά βαδίσει ίσια, ούτε 
νά χρησιμεύσει σάν σημείο ζύγησης... Επειδή τό είλεακόν 
όστούν, πού σύμφωνα μέ τό Διάταγμα είναι τό σημείο δπου πρέ-
πει νά ακουμπά ή άκρη τού κοντακίου, δέν είναι στό ίδιο μέρος 
σέ όλους τούς άνθρώπους, θά πρέπει άλλοι νά βαστούν τό τουφέ-
κι τους περισσότερο πρός τά δεξιά καί άλλοι περισσότερο πρός 
τά άριστερά. Γιά τόν ίδιο λόγο άνισότητας τής σύστασης τού άν-
θρωπίνου σώματος, ό προφυλακτήρας τής σκανδάλης είναι λιγό-
τερο ή περισσότερο κολλημένος στό σώμα, κι αυτό έπειδή σέ με-
ρικούς άνθρώπους ή εξωτερική πλευρά τού ώμου είναι πιό σαρ-
κώδης παρά σέ άλλους, κ.λπ.^^.» 

Είδαμε παραπάνω μέ ποιό τρόπο oL διαδικασίες τής πειθαρχι-
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κής κατανομής περιλαμβάνονταν στίς σύγχρονες τεχνικές ταξινό-
μησης καί έγγραφης σέ κατάλογο· άλλά καί μέ ποιό τρόπο παρει-
σήγαν τό ειδικό πρόβλημα των ατόμων της πολλαπλότητας. "Ετσι 
καί οί πειθαρχικοί ελεγχοι της δραστηριότητας συμμετέχουν στίς 
θεωρητικές ή τίς πρακτικές ερευνες της φυσικής μηχανοδομής 
των σωμάτων άποκαλύπτουν όμως καί έξειδικευμενες διαδικα-
σίες· ή συμJτεριφoρά καί οι όργανικές απαιτήσεις της υποκαθι-
στούν λίγο λίγο την οιπλή φυσική της κίνησης. Τό σώμα, άπό τό 
όποιο απαιτείται νά είναι πειθήνιο μέχρι καί στίς παραμικρές του 
ενέργειες, αντιτάσσει και δείχνει τούς δρους λειτουργίας πού χα-
ρακτηρίζουν κάθε οργανισμό. Ή πειθαρχική δύναμη συσχετίζε-
ται μέ μιά άτομικότητα όχι μόνο άναλυτική καί «κυ-ψελική», αλ-
λά και φυσική καί «οργανική». 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΝ 

Τό εθνικό εργοστάσιο των Gobelins δημιουργήθηκε μέ τό διά-
ταγμα τού 1667 πού προέβλεπε καί τήν όργάνωοτη ενός σχολείου. 
Εξήντα παιδιά μέ υποτροφίες επρεπε νά επιλέγονται άπό τόν 
έπόπτη των βασιλικών κτιρίων, νά αναλαμβάνει γιά ενα διάστη-
μα ενας δάσκαλος, πού όφειλε νά εξασφαλίσει «τήν αγωγή καί 
έκπαίδευσή τους», κατόπιν τοποθετούνταν ώς μαθητευόμενοι 
πλάι σέ διάφορους αρχιτεχνίτες ταπετσιέρηδες τοϋ έργοστασίου 
(αντοί παίρνανε μιάν όρισμένη άμοιβή γι' αυτή τή δουλειά, πού 
προερχόταν άπό τήν υποτροφία τών μαθητών)· ύστερα άπό εξι 
χρόνια μαθητείας καί τέσσερα χρόνια υπηρεσίας, υποβάλλονταν 
σέ όρισμένη δοκιμασία γιά νά κριθεί ή έπίδοσή τους, καί τότε 
αποκτούσαν τό δικαίωμα νά «ανοίξουν δικό τους εργαστήρι» σέ 
οποιαδήποτε πόλη τού βασιλείου. Συναντούμε εδώ τά ιδιαίτερα 
γνωρίσματα της συντεχνιακής μαθητείας: σχέση εξάρτησης συγ-
χρόνως άτομικής καί άπόλυτης απέναντι στόν άρχιτεχνίτη· κατα-
στατική διάρκεια της κατάρτισης πού τερματίζεται μέ μιά δοκι-
μασία τών ικανοτήτων τού μαθητευόμενου, άλλά πού δέν ακο-
λουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα· άνταλλαγή υπηρεσιών ανάμεσα 
στόν άρχιτεχνίτη πού προσφέρει τίς γνώσεις του, καί στόν μαθη-
τευόμενο πού προσφέρει τή δουλειά του, τή βοήθειά του καί συ-
χνά κάποια χρηματική άμοιβή. Ή μορφή τής ύπηρετικότητας 
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σμίγει μέ τη μεταβίβαοτη της γνώσης^^. Στά 1737, ενα διάταγμα 
έπιβάλλει τήν οργάνωση μιας σχολής σχεδίου γιά τους μαθητευό-
μενους των Gobelins· προορισμός της δέν ήταν νά αντικαταστή-
σει την εκπαίδευση πού πρόσφεραν οί αρχιτεχνίτες, άλλά νά τή 
συμπληρώσει. Αυτό όμως συνεπάγεται μιάν ολότελα διαφορετική 
όργάνωση τοϋ χρόνου. Οί μαθητές συγκεντρώνονται στή σχολή 
δυό ώρες τήν ήμερα, εκτός από τίς Κυριακές καί τίς γιορτές. Γί-
νεται προσκλητήριο σύμφωνα μ' εναν κατάλογο αναρτημένο στόν 
τοίχο· οί άπουσιες σημειώνονται σ' ενα κατάστιχο. Ή σχολή 
διαιρείται σέ τρεις τάξεις. Στήν πρώτη φοιτούν όσοι δέν γνωρί-
ζουν καθόλου νά σχεδιάζουν διδάσκονται νά άντιγράφουν διά-
φορα πρότυπα, λιγότερο ή περισσότερο δύσκολα, ανάλογα μέ τίς 
ικανότητες τού καθενός. Στή δεύτερη ανήκουν «έκεΐνοι πού 
έχουν ήδη στοιχειώδεις γνώσεις», ή πού έχουν κιόλας τελειώσει 
τήν πρώτη τάξη· πρέπει νά μπορούν νά αντιγράψουν πίνακες «μέ 
τό μάτι καί χωρίς νά τούς ξεσηκώσουν». Στήν τρίτη τάξη, οί μα-
θητές διδάσκονται τά χρώματα, κάνουν παστέλ καί μυούνται στή 
θεωρία καί στήν πρακτική της βαφής. Τακτικά ασχολούνται μέ 
άτομικές άσκήσεις· καθεμιά από αύτές, μέ τήν υπογραφή τοϋ μα-
θητή καί μέ τήν ημερομηνία της έκτέλεσής της, παραδίνεται στόν 
καθηγητή· οί, καλύτερες βραβεύονται· στό τέλος τού χρόνου, συ-
γκεντρώνονται όλες καί παραβάλλονται μεταξύ τους, ετσι διαπι-
στώνονται οι πρόοδοι, ή παρούσα αξία τού κάθε μαθητή, ή σειρά 
του σέ σχέση μέ τούς άλλους- καί τότε άποφασίζεται ποιοί μπο-
ρούν νά περάσουν στήν ανώτερη τάξη. Οί καθηγητές καί οί βοη-
θοί τους καταγράφουν κάθε μέρα σ' ενα γενικό βιβλίο μέρα μέ τή 
μέρα τή διαγωγή των μαθητών καί τά συμβαίνοντα στό σχολείο· 
τό βιβλίο αυτό υποβάλλεται κάθε τόσο σέ εναν έπιθεωρητή^^. 

Ή σχολή των Gobelins είναι τό παράδειγμα ενός πολύ σπου-
δαίου φαινομένου: της ανάπτυξης, κατά τήν κλασική εποχή, μιας 
καινούργιας τεχνικής γιά τή διαχείριση τού χρόνου της κάθε ατο-
μικής ύπαρξης· γιά τή ρύθμιση τών σχέσεων τού χρόνου, των σω-
μάτων καί τών δυνάμεων γιά τήν έξασφάλιση μιας σώρευσης της 
διάρκειας· καί γιά τή μετατροπή - σέ ολοένα αυξανόμενο όφελος 
καί χρησιμότητα - της κίνησης τού χρόνου πού περνά. Πώς θά 
κεφαλαιοποιηθεί ό χρόνος τών ατόμων, ή σώρευσή του μέσα στό 
κάθε άτομο, στό σώμα του, στίς δυνάμεις ή στίς ίκανότητές του, 
καί μέ τρόπο πού νά μπορεί νά χρησιμοποιείται καί νά έλέγχεται; 
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Πώς θά όργανωθοί3ν προσοδοφόρες χρονικές διάρκειες; Οι πει-
θαρχίες πού αναλύουν τόν χώρο, πού άποσυνθέτουν καί άνασυν-
θέτουν τις δραστηριότητες, πρέπει επίσης νά νοούνται καί σάν 
μηχανισμοί πού άθροίζουν καί κεφαλαιοποιούν τόν χρόνο. Κι 
αύτό πετυχαίνεται μέ τέσσερις τρόπους, πού ή στρατιωτική όρ-
γάνωση τούς δείχνει καθαρά. 

1. - Ή διάρκεια διαιρείται σέ διαδοχικά καί παράλληλα τμή-
ματα, πού τό καθένα τους πρέπει νά φτάσει σ' ενα προκαθορι-
σμένο τέρμα. Πρέπει, λογουχάρη, νά απομονώνονται ό χρόνος 
της κατάρτισης καί ή περίοδος της πρακτικής· νά μή συγχέονται 
ή εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων καί ή έξάσκηση τών παλαίμα-
χων πρέπει νά δημιουργούνται στρατιωτικές σχολές ξεχωριστές 
άπό τη στρατιωτική υπηρεσία (στά 1764 ιδρύεται ή Σχολή τοϋ 
Παρισιού, καί στά 1776 ιδρύονται δώδεκα σχολές στήν επαρχία)· 
πρέπει νά έπιστρατεύονται οί έπαγγελματίες στρατιώτες άπό τή 
νεανική τους κιόλας ηλικία· καί παιδιά άκόμα «νά υιοθετούνται 
άπό τήν πατρίδα καί νά εκπαιδεύονται σέ ειδικές σχολές^^.» Νά 
διδάσκονται διαδοχικά τή στάση, τό βάδισμα, ύστερα τό χειρι-
σμό τών όπλων, τή βολή, καί νά μήν προχωρούν σέ άλλη δραστη-
ριότητα πρίν τελειοποιηθούν στήν προηγούμενη: «Ένα άπό τά 
κυριότερα σφάλματα είναι νά διδάσκεται ό στρατιώτης όλες τίς 
άσκήσεις μαζί^^»· κοντολογίς, πρέπει νά διαιρείται ό χρόνος σέ 
διαβαθμίσεις, χωριστές καί ταυτόχρονα συναρμοσμένες. 

2. - Οί διαβαθμίσεις αύτές πρέπει νά οργανώνονται σύμφωνα 
μ' ενα άναλυτικό σχήμα - διαδοχή στοιχείων όσο τό δυνατόν πιό 
άπλών, πού συνδυάζονται μ' εναν τρόπο όλο καί πιό περίπλοκο. 
Αύτό προϋποθέτει πώς ή έκπαίδευση έγκαταλείπει τήν αρχή της 
άναλογικής επανάληψης. Στόν 16ο αίώνα οί στρατιωτικές ασκή-
σεις συνίσταντο κυρίως στή μίμηση ενός μέρους ή μιας ολόκληρης 
μάχης καί στή συνολική αύξηση της ικανότητας καί της δύναμης 
τού στρατιώτη'^· στόν 18ο αιώνα, οί όδηγίες τού «εγχειριδίου» 
ακολουθούν τήν άρχή τού «στοιχειώδους» καί όχι πιά τού «υπο-
δειγματικού»: απλές χειρονομίες - τοποθέτηση τών δακτύλων, 
κάμψη της κνήμης, κίνηση τών βραχιόνων - πού είναι τά πολύ 
βασικά συστατικά της ωφέλιμης συμπεριφοράς καί πού, έπί 
πλέον, εξασφαλίζουν μιά γενική εκγύμναση της δύναμης, της επι-
δεξιότητας καί της υπακοής. 

3. - Πρέπει άκόμα νά τ^ειωθούν τά χρονικά αύτά τμήματα, 



Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 183 

νά τους καθοριστεί ενα τέρμα πού θά έπισφραγίζεται άπό μιά 
δοκιμασία, ή όποία θά εχει τριπλό ρόλο: νά δείχνει άν τό υποκεί-
μενο Ιχει φτάσει στό έπίπεδο πού απαιτούν οί κανόνες, νά έγ-
γυάται τη συμπόρευση της μαθητείας του μ' έκείνη των άλλων, 
καί νά διαφορίζει τίς Ικανότητες τοϋ κάθε άτόμου. "Οταν οί λο-
χίες, οι δεκανείς κ.λπ, «οί επιφορτισμένοι νά έκπαιδεύουν τούς 
άλλους, κρίνουν ότι έχουν κάνει κάποιον ικανό νά περάσει στήν 
πρώτη τάξη, θά τόν παρουσιάζουν πρώτα στούς αξιωματικούς 
τοϋ λόχου τους, πού κι αυτοί θά τόν έξετάσουν προσεκτικά" άν 
δέν τόν βρίσκουν άκόμα άρκετά γυμνασμένο, θά άρνιούνται νά 
τόν δεχτούν στήν άντίθετη περίπτωση, οί αξιωματικοί θά τόν 
προτείνουν οί ϊδιοι στόν συνταγματάρχη τους, κι αυτός πάλι θά 
τόν δεϊ, άν τό κρίνει σκόπιμο, καί θά τόν στείλει στούς άνώτε-
ρους αξιωματικούς γιά νά τόν έξετάσουν. Καί τά πιό ελαφρά 
άκόμα σφάλματα θά είναι άρκετά γιά νά άπορριφθεϊ, καί κανέ-
νας δέν θά περάσει άπό τη δεύτερη στήν πρώτη τάξη αν δέν υπο-
βληθεί στήν πρώτη αύτήν έξέταση'*^» 

4. - Πρέπει νά καθιερωθούν σειρές μέσα στίς σειρές: νά όρι-
στοϋν στόν καθένα άνάλογα μέ τό επίπεδό του, τήν άρχαιότητά 
του, τόν βαθμό του, οΐ κατάλληλες γι' αυτόν άσκήσεις· οί κοινές 
άσκήσεις παίζουν διαφοροποιητικό ρόλο, καί κάθε διαφορά πε-
ριλαμβάνει ειδικές άσκήσεις. Στό τέρμα κάθε σειράς, άρχίζουν 
άλλες σειρές πού σχηματίζουν διακλάδωση καί υποδιαιρούνται 
μέ τή σειρά τους. "Ετσι, κάθε άτομο είναι τοποθετημένο σέ μιά 
χρονική σειρά πού καθορίζει συγκεκριμένα τό έπίπεδο ή τή θέση 
του. Πειθαρχική πολυφωνία των άσκήσεων: «Οί στρατιώτες της 
δεύτερης τάξης θά γυμνάζονται κάθε πρωί άπό τούς λοχίες, τούς 
δεκανείς, τούς ύποδεκανεϊς καί τούς στρατιώτες της πρώτης τά-
ξης... ο ι στρατιώτες της πρώτης τάξης θά γυμνάζονται κάθε Κυ-
ριακή οιπό τόν άρχηγό τού ούλαμού...· οί δεκανείς καί οί ύποδε-
κανεϊς θά γυμνάζονται κι αυτοί κάθε Τρίτη άπόγευμα, άπό τούς 
λοχίες τοϋ λόχου τους, κι αυτοί πάλι τή δεύτερη, δωδέκατη καί 
εικοστή δεύτερη μέρα κάθε μηνός, άπό τούς άνώτερους άξιωμα-
τικούς'^^.» 

Ό πειθαρχικός αυτός χρόνος επιβάλλεται λίγο λίγο στήν παι-
δαγωγική πρακτική - έξειδικεύοντας τόν χρόνο της κατάρτισης 
καί διαχωρίζοντάς τον άπό τόν χρόνο «της ενηλικίωσης», άπό 
τόν χρόνο της εκμάθησης της τέχνης· ρυθμίζοντας διάφορα ατά-
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δια πού χωρίζονται μεταξύ τους μέ κλιμακωτές δοκιμασίες· κα-
θορίζοντας προγράμματα πού τό καθένα τους πρέπει νά έκτυλίσ-
σεται οτή διάρκεια μιας προσδιορισμένης φάσης, καί πού περι-
λαμβάνουν ασκήσεις όλοένα καί πιό δύσκολες· χαρακτηρίζοντας 
τά άτομα σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού διέτρεξαν τίς σειρές αυτές. 
Τόν «μυητικό» χρόνο της παραδοσιακής κατάρτισης (όλικό χρό-
νο, έλεγχόμενον άπό ενα μοναδικό δάσκαλο καί έπικυρωμένον 
από μιά μοναδική δοκιμασία) 6 πειθαρχικός χρόνος τόν αντικα-
τέστησε μέ πολλαπλές καί προοδευτικές σειρές. Διαμορφώνεται 
τώρα μιά ολόκληρη αναλυτική παιδαγωγική, πολύ σχολαστική 
στή λεπτομέρεια (άποσυνθέτει ως στά απλούστερα στοιχεία της 
τή διδακτική ύλη, κλιμακώνει σέ πυκνές διαβαθμίσεις κάθε φάση 
της προόδου), καί πολύ πρώιμη στήν ιστορία της (προτρέχει πο-
λύ των γενετικών αναλύσεων τών ιδεολόγων εμφανίζεται μάλλον 
σάν τεχνικό τους πρότυπο). Στίς αρχές τοϋ 18ου αιώνα, 6 Demia 
είχε προτείνει νά διαιρεθεί ή μαθητεία της ανάγνωσης σέ έπτά 
έπίπεδα: τό πρώτο γιά έκείνους πού μαθαίνουν τά γράμματα του 
αλφαβήτου, τό δεύτερο γιά έκείνους πού μαθαίνουν νά συλλαβί-
ζουν, τό τρίτο γιά έκείνους πού άρχίζουν νά ενώνουν τίς συλλα-
βές καί νά φτιάχνουν λέξεις, τό τέταρτο γιά εκείνους πού διαβά-
ζουν λατινικά, φράση μέ φράση ή περίοδο μέ περίοδο, τό πέμπτο 
γιά έκείνους πού άρχίζουν νά διαβάζουν γαλλικά, τό εκτο γιά 
τούς πιό ικανούς στήν ανάγνωση, καί τό έβδομο γιά έκείνους 
πού διαβάζουν τά χειρόγραφα. Σέ περίπτωση, όμως, πού οί μα-
θητές θά ήταν πολλοί, θά μπορούσαν νά δημιουργηθούν καί άλ-
λες υποδιαιρέσεις· ή πρώτη τάξη πρέπει νά διαιρείται σέ τέσσε-
ρες δέσμες: μιά γιά όσους μαθαίνουν «τά άπλά γράμματα»· μιά 
δεύτερη γιά όσους διδάσκονται τά ανακατεμένα γράμματα· μιά 
τρίτη γιά όσους μαθαίνουν συνηρημένα φωνήεντα, αω-ώ, εω-ώ· 
μιά τελευταία γιά όσους διδάσκονται διπλά και συνεχόμενα σύμ-
φωνα (φφ, σσ, ττ, στ). Ή δεύτερη τάξη θά διαιρείται σέ τρείς δέ-
σμες: «μιά γι' αύτούς πού λένε ύψηλόφωνα τό κάθε γράμμα καί 
υστέρα σχηματίζουν τή συλλαβή (Δέλτα Όμικρον, ΔΟ), μιά άλ-
λη γιά έκείνους πού «προφέρουν τίς πιό δύσκολες συλλαβές, 
όπως λογουχάρη, μπαντ -μπραντ -σπινθ» κ.λπ'*^. Κάθε βαθμίδα 
στή συνδυαστική τών στοιχείων πρέπει νά εντάσσεται σέ μιά με-
γάλη χρονική σειρά, πού αποτελεί καί μιά φυσική πρόοδο της 
νόησης καί εναν κώδικα γιά τίς παιδαγωγικές διεργασίες. 
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Ή κατάταξη των διαδοχικών δραστηριοτήτων σέ «σειρές» επι-
τρέπει μιάν αληθινή περίζωση της διάρκειας άπό τήν έξουσία: τή 
δυνατότητα ενός εξονυχιστικού έλέγχου καί μιας τακτικής πα-
ρέμβασης (γιά διαφοροποίηση, διόρθωση, τιμωρία, διαγραφή) σέ 
κάθε χρονική στιγμή· δυνατότητα χαρακτηρισμού, άρα χρησιμο-
ποίησης των άτόμων άνάλογα μέ τό έπίπεδό τους στις σειρές πού 
διανύουν δυνατότητα συσσώρευσης τού χρόνου καί της δραστη-
ριότητας καί επανεμφάνισης τους αθροισμένων καί χρησιμοποιή-
σιμων, σ' ενα τελευταίο αποτέλεσμα πού αντιπροσωπεύει καί τήν 
τελειωτική ικανότητα ενός ατόμου. Συνάγονται τά χρονικά δια-
σκορπισμένα στοιχεία γιά νά μετατραπούν σ' ενα κέρδος, καί 
διατηρείται 6 ελεγχος σέ μιά διάρκεια πού διαφεύγει. Ή εξουσία 
σπονδυλώνεται άμεσα μέ τόν χρόνο· έξασφαλίζει τόν ελεγχό του 
καί έγγυάται τή χρήση του. 

Οι πειθαρχικές μέθοδες αποκαλύπτουν εναν γραμμικό χρόνο 
πού οί στιγμές του εντάσσονται ή μιά στήν άλλη, καί πού προσα-
νατολίζεται σ' ενα τερματικό καί σταθερό σημείο. Κοντολογίς, 
εναν «έξελικτικό» χρόνο. Δέν πρέπει ώστόσο νά ξεχνάμε πώς, 
ταυτόχρονα, καί οι διοικητικές καί οικονομικές τεχνικές έλέγχου 
αποκαλύπτουν κι αυτές ενα χρόνο κοινωνικό, σειραίου τύπου, 
προσανατολισμένου καί σωρευτικού: ανακάλυψη μιας εξέλιξης 
μέ όρους «προόδου». Ένώ οι πειθαρχικές τεχνικές εμφανίζουν 
άτομικές σειρές: άνακάλυψη μέ όρους «γένεσης». Πρόοδος τών 
κοινωνιών, γένεση τών άτόμων - αυτές οι δυό μεγάλες άνακαλύ-
ψεις τού 18ου αιώνα σχετίζονται ισως μέ τίς νέες τεχνικές έξου-
σίες καί, ακριβέστερα, μέ μιά νέα μέθοδο διεύθυνσης καί χρησι-
μοποίησης τού χρόνου, μέ πολυμερή κατάτμηση, σειραιοποίηση, 
σύνθεση καί άθροιση. Μιά μακρο-φυσική καί μιά μικρο-φυσική 
της έξουσίας επέτρεψαν, όχι βέβαια τήν άνακάλυψη της ιστορίας 
(άπό καιρό δέν χρειαζόταν πιά νά ανακαλυφθεί), άλλά τήν έντα-
ξη μιας διάστασης χρονικής, ενιαίας, συνεχούς, σωρευτικής στήν 
άσκηση τού έλέγχου καί στήν πρακτική της κυριαρχίας. Ή «εξε-
λικτική» ιστορικότητα, όπως διαμορφώνεται τήν έποχή έκείνη -
καί τόσο βαθιά μάλιστα, ώστε γιά πολλούς είναι άκόμα καί σήμε-
ρα κάτι τό αυταπόδεικτο - συνδέεται μέ εναν τρόπο λειτουργίας 
της έξουσίας. Μέ τόν ιδιο, άσφαλώς, τρόπο πού καί ή «ίστορία-
άνάμνηση», όπως μάς παρουσιάζεται στά χρονικά, στίς γενεαλο-
γίες, στους άθλους, στίς βασιλείες καί στά γραπτά μνημεία, είχε 
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συνδεθεί γιά μεγάλο διάστημα μέ άλλη μορφή εξουσίας. Μέ τίς 
καινούργιες τεχνικές εξαναγκασμοί}, ή «δυναμική» των συνεχών 
εξελίξεων τείνει νά αντικαταστήσει τή «δυναστική» των πανηγυ-
ρικών εκδηλώσεων. 

Πάντως, τό μικρό χρονικό συνεχές της άτομικότητας-γένεσης 
φαίνεται νά είναι, όπως καί ή άτομικότητα-κύτταρο ή ή άτομικό-
τητα-όργανισμός, ενα αποτέλεσμα καί ενα αντικείμενο της πει-
θαρχίας. Καί στό κέντρο της διάταξης αυτής του χρόνου σέ σει-
ρές. ανακαλύπτουμε μιά διαδικασία πού είναι, γιά τούτη τή χρο-
νική σειραιοποίηση, εκείνο πού ήταν ή «πινακοθεσία» γιά τήν 
κατανομή των ατόμων καί τήν κυψελική κατάτμηση· ή ακόμα, 
εκείνο πού ήταν «τά «γυμνάσια» γιά τήν οικονομία των δραστη-
ριοτήτων καί τόν οργανικό ελεγχο. Πρόκειται γιά τήν «άσκηση». 
Ή άσκηση είναι ή τεχνική μέ τήν όποία έπιβάλλονται στά σώμα-
τα καθήκοντα ταυτόχρονα έπαναληπτικά καί διαφορετικά, αλλά 
πάντα κλιμακωτά. Κατευθύνοντας τή συμπεριφορά πρός μιά τερ-
ματική κατάσταση, ή άσκηση επιτρέπει τόν διηνεκή χαρακτηρι-
σμό του άτόμου, είτε σέ σχέση μ' αυτό τό τέρμα, είτε σέ σχέση μέ 
άλλα άτομα, εϊτε σέ σχέση μ' εναν ορισμένο τύπο διαδρομής. 
Εξασφαλίζει ετσι, μέ τή μορφή της συνέχειας καί του κατανα-
γκασμού, μιάν ανάπτυξη, μιάν παρατήρηση, μιάν άξιολόγηση. 
Πρίν καταλήξει στήν αυστηρά πειθαρχική αυτή μορφή, ή άσκηση 
είχε μιά μακρόχρονη ιστορία: τή συναντάμε στή στρατιωτική, στή 
θρησκευτική, στήν πανεπιστημιακή πρακτική - άλλοτε ώς λει-
τουργία μύησης καί άλλοτε ώς προκαταρκτική τελετή, ώς θεατρι-
κή πρόβα, ώς δοκιμασία. Ή γραμμική της οργάνωση, αδιάλειπτα 
προοδευτική, ή γενετική της εξέλιξη στό κύλισμα τοϋ χρόνου έμ-
φανίζονται - τουλάχιστον στόν στρατό καί στό σχολείο - πολύ 
άργότερα. Καί χωρίς άμφιβολία, ή προέλευσή της είναι θρησκευ-
τική. Όπωσδήποτε, ή ίδέα ενός «προγράμματος» πού θά συνό-
δευε τό παιδί ώς τό τέλος της εκπαίδευσης του, καί πού θά περι-
λάμβανε, από χρόνο σέ χρόνο καί άπό μήνα σέ μήνα, δλο καί πιό 
περίπλοκες ασκήσεις, παρουσιάστηκε, όπως φαίνεται, γιά πρώτη 
φορά σέ μιάν ομάδα μοναχών, τούς αποκαλούμενους «Κοινοβια-
κούς'^.» Βαθύτατα έπηρεασμένοι άπό τόν Ruysbroek και τον μυ-
στικισμό της Ρηνανίας, μετέθεσαν ενα μέρος άπό τίς θρησκευτι-
κές τεχνικές στήν έκπαίδευση - καί στήν εκπαίδευση όχι μόνο 
τών κληρικών, άλλά καί τών δημοτικών άρχόντων καί τών έμπό-



Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 183 

ρων: τό θέμα της τελειότητας στήν όποία όδηγεϊ ό υποδειγματι-
κός δάσκαλος, γίνεται στους ιερωμένους αυτούς τό θέμα μιας αυ-
ταρχικής τελειοποίησης των μαθητών άπό τόν καθηγητή· οί όλοέ-
να καί πιό σκληρές ασκήσεις, τίς όποιες προαπαιτεί ή ασκητική 
ζωή, μετατρέπονται σε όλο καί πιό περίπλοκα καθήκοντα πού 
σηματοδοτούν τήν προοδευτική άπόκτηση τής γνώσης καί της 
καλής διαγωγής- ό άγώνας ολόκληρης τής κοινωνίας γιά τή σω-
τηρία γίνεται ή συλλογική καί διαρκής συνδρομή τών ατόμων, 
πού ταξινομούνται σέ σχέση τό ενα πρός τό άλλο. Αυτοί οι τρό-
ποι ζωής καί κοινοτικής σωτηρίας υπήρξαν ϊσως ό πρωταρχικός 
πυρήνας μεθόδων πού προορίζονταν νά αναπτύξουν ικανότητες 
ατομικά χαρακτηριζόμενες, αλλά συλλογικά ωφέλιμες"* .̂ Μέ τή 
μυστικιστική ή ασκητική της μορφή, ή άσκηση ήταν ενας τρόπος 
διάταξης τοΰ γήινου χρόνου γιά τή σωτηρία τής ψυχής. Στήν 
ιστορία τής Δύσης, ή άσκηση θά αναστρέψει λίγο λίγο τήν εννοιά 

• της, διατηρώντας όμως πάντα όρισμένα άπό τά χαρακτηριστικά 
της: χρησιμεύει γιά τήν έξοικονόμηση τού χρόνου τής ζωής, γιά 
τήν ωφέλιμη σώρευση του, καί γιά τήν επιβολή τής εξουσίας δια-
μέσου τοΰ τακτοποιημένου μέ τούτον τόν τρόπο χρόνου. Ή 
άσκηση, στοιχείο τώρα μιάς πολιτικής τεχνολογίας τού σώματος 
καί τής διάρκειας, δέν προσβλέπει σ' ενα έπέκεινα, αλλά τείνει 
σέ μιάν άτέρμονη έξαρτοποίηση τού ανθρώπου. 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

«"Ας παραμερίσουμε πρώτα πρώτα τήν παλιά προκατάληψη 
σύμφωνα μέ τήν όποία μέ τήν αύξηση τού βάθους ενός στρατεύ-
ματος αυξάνεται καί ή δύναμή του. "Ολοι οί φυσικοί νόμοι πού 
διέπουν τήν κίνηση, καταντούν χίμαιρες όταν θελήσει κανείς νά 
τούς εφαρμόσει στήν τακτική"^.» Ά π ό τά τέλη τού 17ου αιώνα, 
τό τεχνικό πρόβλημα τού πεζικού ήταν νά ξεφύγει άπό τό φυσικό 
πρότυπο τής μάζας. 'Οπλισμένο μέ λόγχες καί μουσκέτα - βρα-
δύχρηστα, όχι εΰστοχα - ëva σώμα πεζικού χρησιμοποιόταν είτε 
ώς βλήμα, είτε ώς τείχος ή φρούριο: «τό φοβερό πεζικό τού στρα-
τού τής Ισπανίας»· ή κατανομή τών στρατιωτών μέσα σ' όλη 
τούτη τή μάζα γινόταν κυρίως μέ βάση την άρχαιότητα καί τήν 
άνδρεία τους· στό κέντρο τοποθετούνταν οί πιό άγύμναστοι, γιά 
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νά δώσουν βάρος, όγκο καί πυκνότητα στό σώμα· μπροστά, στά 
άκρα καί στά πλάγια, οί πιό θαρραλέοι ή οί φημισμένοι γιά τίς 
ίκανότητές τους. Στήν κλασική, όμως, έποχή δημιουργούνται πιό 
λεπτές διαρθρώσεις: ή μονάδα - σύνταγμα, τάγμα, λόχος, καί 
άργότερα «μεραρχία''^» - γίνεται ενα είδος μηχανής μέ πολλαπλά 
εξαρτήματα πού μετατοπίζονται τό ενα σέ σχέση μέ τό άλλο, γιά 
νά καταλήξουν σέ κάποιο σχήμα καί νά πετύχουν κάποιο ειδικό 
αποτέλεσμα. Ποιοί είναι οί λόγοι της άλλαγής αυτής; 'Ορισμένοι 
είναι οικονομικοί: πρέπει κάθε άτομο νά καταστεί χρήσιμο, καί ή 
έκπαίδευση, ή συντήρηση καί 6 εξοπλισμός του στρατού νά είναι 
αποδοτικοί' νά δοθεί στόν κάθε στρατιώτη - πολύτιμη μονάδα -
ενα μέγιστο όριο άποτελεσματικότητας. Άλλά οί οικονομικοί 
αυτοί λόγοι δέν μπόρεσαν νά γίνουν καθοριστικοί παρά ύστερα 
από μιά τεχνική πρόοδο: τήν ανακάλυψη του τουφεκιοϋ'*®. 
'Ακριβέστερο καί ταχύτερο από τό μουσκέτο, τό τουφέκι αξιο-
ποιούσε τήν επιδεξιότητα του στρατιώτη· ικανότερο νά πετύχει 
εναν καθορισμένο στόχο, επέτρεπε τήν εκμετάλλευση της δύνα-
μης τού πυρός στό ατομικό έπίπεδο· καί αντίστροφα, καθιστούσε 
στόχο τον εχθρού τόν κάθε στρατιώτη, απαιτώντας ετσι μεγαλύ-
τερη κινητικότητα· οδηγούσε, έπομένως, στήν έξαφάνιση μιας τε-
χνικής τής μάζας, πρός όφελος μιας τέχνης πού διένειμε τίς μονά-
δες καί τούς άνδρες κατά μήκος έκτεταμένων γραμμών, σχετικά 
ευλύγιστων κι ευκίνητων. Ά π ό εδώ καί ή ανάγκη μιας μελετημέ-
νης μεθόδου καθορισμού των ατομικών καί συλλογικών θέσεων, 
τών μετατοπίσεων ομάδων ή άπομονωμένων στοιχείων, αλλαγών 
θέσης, τού περάσματος άπό μιά διάταξη σέ άλλη· κοντολογίς, ή 
άνάγκη νά έπινοηθεί ενας μηχανισμός πού δέν θά βασιζόταν πιά 
στήν άκίνητη ή κινητή μάζα, άλλά σέ μιά γεωμετρία άπό διαιρε-
τά τμήματα πού βασική μονάδα τους θά ήταν ό ευκίνητος στρα-
τιώτης μέ τό τουφέκι του'*'· καί πίσω άπό τόν ϊδιο τό στρατιώτη, 
οί ελάχιστες κινήσεις, οί χρόνοι στοιχειωδών κινήσεων, τά τμή-
ματα χώρων πού κατέχονται ή διασχίζονται. 

Τά ίδια προβλήματα παρουσιάζονται όταν πρόκειται νά συ-
•/κροτηθεϊ μιά παραγωγική δύναμη μέ απόδοση άνώτερη άπό τό 
άθροισμα τών άτομικών δυνάμεων πού τή συνθέτουν: « Ή σύνθε-
τη ήμερα έργασίας πρέπει νά αποκτήσει τήν άνώτερη αύτήν πα-
ραγωγικότητα πολλαπλασιάζοντας τή μηχανική δύναμη έργα-
σίας, έπεκτείνοντας τή δράση της στόν χώρο ή συμπτύσσοντας τό 
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πεδίο παραγωγής σε σχέση μέ τήν κλίμακα της, έπιστρατεύοντας 
στίς κρίσιμες στιγμές μεγάλες ποσότητες εργασίας... Ή ειδική 
δύναμη της σύνθετης ήμέρας εργασίας είναι μιά κοινωνική δύνα-
μη έργασίας, ή μιά δύναμη της κοινωνικής έργασίας. Γεννιέται 
άπό τήν ίδια τή συνεργασία^''.» 

'Αναφαίνεται ετσι μιά καινούργια απαίτηση στήν όποία πρέ-
πει νά ανταποκριθεί ή πειθαρχία: ή κατασκευή μιας μηχανής πού 
τά άποτελέσματά της θά μεγιστοποιούνται χάρη στή μελετημένη 
συναρμογή των στοιχειωδών κομματιών πού τήν αποτελούν. Ή 
πειθαρχία δεν είναι πιά απλώς μιά τέχνη κατανομής των σωμά-
των, απόσπασης καί σώρευσης του χρόνου, άλλά σύνθεσης τών 
δυνάμεων γιά τήν απόκτηση ενός τελεσφόρου μηχανισμού. Ή 
άπαίτηση αυτή εκφράζεται μέ πολλούς τρόπους. 

1. - Κάθε μεμονωμένο σώμα γίνεται ενα στοιχείο πού μπορού-
με νά τό τοποθετήσουμε, νά τό κινήσουμε, νά τό συναρμόσουμε 
σέ άλλα- Ή άνδρεία του ή ή δύναμή του παύουν νά είναι οι κυ-
ριότερες μεταβλητές πού τό προσδιορίζουν είναι πιό πολύ ή θέ-
ση πού κατέχει, ή απόσταση πού καλύπτει, ή τακτικότητα, ή σω-
στή σειρά πού σύμφωνα μ' αυτές έκτελεϊ τίς μετατοπίσεις του. Ό 
στρατιώτης είναι πρώτα άπ' δλα ενα τμήμα κινητού χώρου, καί 
μόνο κατά δεύτερο λόγο είναι άνδρεία καί φιλότιμο. Χαρακτηρι-
σμός τού στρατιώτη άπό τόν Guibert: «"Οταν είναι υπό τά όπλα 
καταλαμβάνει χώρο δυό ποδιών, στή μεγαλύτερη διάμετρό του, 
δηλαδή άπό τό ενα άκρο στό άλλο, καί περίπου ενός ποδιού στό 
μεγαλύτερο φάρδος του, δηλαδή άπό τό στήθος ώς τούς ώμους· 
σ' αυτά πρέπει νά προσθέσουμε τήν άπόσταση ένός ποδιού ανά-
μεσα στόν ϊδιο καί στόν στρατιώτη πού τόν άκολουθεϊ· άθροι-
σμα, πρός όλες τίς κατευθύνσεις, δυό πόδια μήκος καί πλάτος 
κατά στρατιώτη, πράγμα πού δείχνει ότι ενα τάγμα μαχόμενου 
πεζικού καταλαμβάνει, εϊτε κατά τό μέτωπο, είτε κατά τό βάθος, 
τό διάστημα τόσων βημάτων, όσοι είναι οί στοίχοι του^'.» Λει-
τουργικός περιορισμός τού σώματος. Άλλά καί ένταξη αυτού 
τού σώματος-τμήματος σ' ëva σύνολο όπου συναρθρώνεται. Ό 
στρατιώτης, πού τό σώμα του εχει γυμναστεί γιά νά λειτουργεί, 
τμηματικά, σέ καθορισμένες έπιχειρήσεις, όφείλει μέ τή σειρά 
του νά άποτελεϊ στοιχείο ένός μηχανισμού άλλου επιπέδου. Οί 
στρατιώτες πρέπει πρώτα νά έκπαιδεύονται «ενας ενας, ύστερα 
δυό δυό, καί αργότερα πολλοί μαζί... "Οσο ,ιά τόν χειρισμό τών 
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δπλων, δταν οί στρατιώτες θά έχουν έκπαιδευθεΐ σ' αυτόν χωρι-
στά ό καθένας, τότε μόνο θά άρχίσουν νά έκτελοϋν τόν χειρισμό 
αυτόν δυό δυό καί ν' άλλάζουν θέση κάθε τόσο, ώστε ό στρατιώ-
της πού βρίσκεται αριστερά νά μάθει νά εύθυγραμίζεται μ' εκεί-
νον πού βρίσκεται στά δεξιά^^.» Έτσι, τό σώμα άρχίζει νά άπο-
τελεϊ εξάρτημα μιας πολυτμηματικής μηχανής. 

2. - Εξαρτήματα είναι ακόμα και οι διάφορες χρονολογικές 
σειρές πού ή πειθαρχία πρέπει νά συνδυάζει γιά νά σχηματίζει 
ενα σύνθετο χρόνο. Ό χρόνος τών μέν πρέπει νά προσαρμόζεται 
στόν χρόνο τών άλλων, ώστε νά αποσπάται άπό τόν καθένα τό 
ανώτατο ποσό δύναμης, καί άπό όλους μαζί, ενα βέλτιστο αποτέ-
λεσμα. Ό Servan οραματιζόταν ενα στρατιωτικό μηχανισμό πού 
θά κάλυπτε όλη τήν έπικράτεια καί όπου ό καθένας θά εργαζό-
ταν άδιάκοπα, άλλά μέ τρόπο διαφορετικό, σύμφωνα μέ τό έξελι-
κτικό τμήμα, τή γενική σειρά όπου θά άνήκε. Ή στρατιωτική 
ζωή θά άρχιζε σέ πολύ μικρή ηλικία· τά παιδιά θά διδάσκονταν 
τήν πολεμική τέχνη μέσα σέ «στρατιωτικούς πύργους»· καί ή ζωή 
αυτή θά έπαιρνε τέλος μέσα στούς ίδιους αυτούς πύργους, δπου 
οί παλαίμαχοι, ως τήν τελευταία τους πνοή, θά δίδασκαν τά παι-
διά, θά γύμναζαν τούς νεοσύλλεκτους, θά προίσταντο στίς άσκή-
σεις τών στρατιωτών, θά τούς επιτηρούσαν όταν αυτοί θά εκτε-
λούσαν δημόσια εργα, καί τέλος θά συνέβαλλαν στήν επικράτηση 
τής τάξης μέσα στή χώρα, όσον καιρό ό στρατός θά πολεμούσε 
στά σύνορα. Ά π ό τήν κάθε στιγμή της ζωής είναι δυνατόν νά 
άντλήσουμε δυνάμεις, φτάνει νά ξέρουμε νά τήν ξεχωρίσουμε καί 
νά τήν συνδυάσουμε μέ άλλες. Γι' αυτό καί στά μεγάλα έργαστή-
ρια επιστρατεύουν παιδιά καί γέρους, πού διαθέτουν όρισμένες 
στοιχειώδεις ικανότητες· ετσι, δέν είν' άνάγκη νά χρησιμοποιού-
νται έργάτες πού αυτοί διαθέτουν άλλες έπιδεξιότητες· έπί πλέον 
τά παιδιά καί οί γέροι είναι κατά κανόνα φτηνά εργατικά χέρια 
καί, τέλος, άν δουλεύουν δέν έπιβαρύνουν κανένα: « Ή έργαζό-
μενη άνθρωπότητα - ελεγε ενας έφοριακός άναφερόμενος σέ μιάν 
έπιχείρηση τής Angers - μπορεί νά βρει σέ τούτο τό εργοστάσιο, 
άπό τήν ήλικία τών 10 έτών ως τά γηρατειά, μεθόδους καταπολέ-
μησης της όκνηρίας καί τής έξαθλίωσης πού είναι επακόλουθο 
της^^.» 'Αλλά, χωρίς αμφιβολία, ή συναρμογή αυτή διαφορετι-
κών χρονολογιών θά είναι πιό εκλεπτυσμένη στή στοιχειώδη έκ-
παίδευση. Ά π ό τόν 17ο αιώνα ώς τήν υιοθέτηση - στίς άρχές τού 
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19ου - της μεθόδου Lancaster, ό πολύπλοκος μηχανισμός τοϋ αλ-
ληλοδιδακτικού σχολείου θά φτιάχνεται γρανάζι μέ γρανάζι: 
άνατέθηκαν πρώτα στους μεγαλύτερους μαθητές καθήκοντα 
άπλής έπιτήρησης, έπειτα έλεγχου της έργασίας καί αργότερα δι-
δασκαλίας· ετσι πού τελικά, όλος 6 χρόνος όλων των μαθητών 
εφτασε νά άφιερώνεται εϊτε στή διδαχή είτε στή μάθηση. Τό σχο-
λείο γίνεται ενας μηχανισμός μάθησης όπου ό κάθε μαθητής, τό 
κάθε επίπεδο καί ή κάθε στιγμή, άν συνδυάζονται όπως πρέπει, 
χρησιμοποιούνται διαρκώς στή γενική διαδικασία της έκπαίδευ-
σης. "Ενας άπό τούς υπέρμαχους τού αλληλοδιδακτικού σχολείου 
δείχνει τόν βαθμό αυτής της προόδου: «Σ' ενα σχολείο μέ 360 
παιδιά, ό δάσκαλος πού θά επιθυμούσε νά διδάξει τόν κάθε μα-
θητή μέ τή σειρά του σέ μιά παράδοση τριών ωρών δέν θά διέθε-
τε περισσότερο άπό μισό λεπτό γιά τόν καθένα. Ένώ μέ τή νέα 
μέθοδο, οί 360 μαθητές διδάσκονται γραφή, ανάγνωση καί αριθ-
μητική δυόμισι ώρες τήν ημέρα ό καθένας^"*.» 

3. - Ό προσεκτικά υπολογισμένος αυτός συνδυασμός τών δυ-
νάμεων απαιτεί ενα ακριβόλογο σύστημα διοίκησης. "Ολη ή δρα-
στηριότητα τού πειθαρχημένου ατόμου πρέπει νά ρυθμίζεται καί 
νά ενισχύεται μέ έντολές, πού ή αποτελεσματικότητα τους βασί-
ζεται στή συντομία καί στή σαφήνεια· μιά διαταγή δέν χρειάζε-
ται έξήγηση ούτε κάν διατύπωση· πρέπει καί άρκεϊ μόνο νά προ-
καλεί τήν άπαιτούμενη συμπεριφορά. Ή σχέση άνάμεσα ο' εκεί-
νον πού επιβάλλει τήν πειθαρχία καί σ' εκείνον πού υποβάλλεται 
σ' αυτήν, είναι σχέση σηματοδότησης: δέν χρειάζεται νά κατα-
νοήσει κανείς τήν εντολή, αλλά νά αντιληφθεί τό σήμα καί νά 
άντιδράσει αμέσως σ' αυτό, σύμφωνα μ' εναν κώδικα λίγο πολύ 
τεχνητόν καί προκαθορισμένον. Τά σώματα πρέπει νά είναι το-
ποθετημένα σ' εναν μικρό κόσμο άπό σήματα, καί στό καθένα 
άπ' αύτά νά άντιστοιχεϊ μιά καί μόνη υποχρεωτική απάντηση: τε-
χνική έκγύμνασης πού «άποκλείει μέ τρόπο τυραννικό τό παρα-
μικρό παράπονο, καί τήν παραμικρή μεμψιμοιρία»· ό πειθαρχη-
μένος στρατιώτης «άρχίζει νά υπακούει σέ όποιαδήποτε διαταγή· 
ή ύπακοή του είναι άμεση καί τυφλή· καί τό έλάχιστο άκόμα 
δείγμα άνυπακοής καί ή έλάχιστη καθυστέρηση είναι εγκλημα^^.» 
Μέ τόν ϊδιο τρόπο πρέπει νά γίνεται καί ή έκγύμναοη τών μαθη-
τών: λίγα λόγια, καμιά έξήγηση, τελικά μιά άπόλυτη σιγή πού θά 
διακόπτεται μόνο από σήματα: κώδωνες, κρούση τών χεριών, 
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χειρονομίες, μιά άπλή ματιά τοι3 δασκάλου, ή άκόμα καί ή μικρή 
έκείνη ξύλινη συσκευή πού χρησιμοποιούσαν οι «'Αδελφοί των 
Χριστιανικών Διδασκαλείων», καί πού όνομαζόταν «Σήμα»· αύ-
τη επρεπε νά εκφράζει, με τή μηχανική της συντομία, τόσο τήν 
τεχνική της διοίκησης όσο καί τήν ήθική της υπακοής. «Πρώτη 
καί κυριότερη χρήση τού σήματος είναι νά τραβήξει μονομιάς 
όλα τά βλέμματα τών μαθητών στόν δάσκαλο καί νά τούς κάνει 
προσεκτικούς σ' αυτό πού ό δάσκαλος θέλει νά τούς γνωστοποιή-
σει. Έτσι, κάθε φορά πού θέλει νά τραβήξει τήν προσοχή τών 
παιδιών καί νά διακόψει όποιαδήποτε άσκηση, θά κρούσει μιά 
καί μόνη φορά τήν ξύλινη συσκευή. Ένας καλός μαθητής, κάθε 
φορά πού ακούει τό Σήμα θά φαντάζεται πώς ακούει τή φωνή 
τοϋ δασκάλου, ή μάλλον τή φωνή τού Θεού του ίδιου, πού τόν 
καλεί μέ τό δνομά του. Θά νιώσει τότε, αυτό πού ενιωσε ό νεα-
ρός Σαμουήλ καί θά πει, όπως εκείνος, από τά βάθη της "ψυχής 
του: Κύριε, εδώ είμαι.» Ό μαθητής πρέπει νά μάθει τόν κώδικα 
τών σημάτων καί νά ανταποκρίνεται αύτόματα στό καθένα τους. 
«Όταν τελειώσει ή προσευχή, ό δάσκαλος κρούει τό Σήμα μιά 
καί μόνη φορά, κοιτάζοντας τό παιδί πού πρόκειται νά διαβάσει, 
καί τού κάνει νόημα νά αρχίσει. Γιά νά σταματήσει εκείνον πού 
διαβάζει, ξανακρούει μιά φορά τό Σήμα... Γιά νά κάνει νόημα 
στό παιδί πού διαβάζει νά επανορθώσει ενα γράμμα, μιά συλλα-
βή ή μιά λέξη πού εχει προφέρει λαθεμένα, χτυπά δυό φορές -
διαδοχικά καί απανωτά. "Αν ύστερα άπό τήν παρατήρηση πού 
τού Ιγινε, ό μαθητής δεν ξαναρχίσει τή λέξη πού πρόφερε λαθε-
μένα (διότι εχει στό μεταξύ διαβάσει πολλές άλλες ύστερα άπό 
αύτήν), ό δάσκαλος χτυπά τρεις φορές, διαδοχικά καί απανωτά, 
γιά νά τού δώσει νά καταλάβει πώς πρέπει νά ξαναδιαβάσει όλη 
τήν περικοπή, καί επαναλαμβάνει τό Σήμα ώσπου νά φτάσει ό 
μαθητής στή συλλαβή ή στή λέξη πού είχε λαθεμένα προφέρει^^.» 
Τό άλληλοδιδακτικό σχολείο υπερθεματίζει στόν 6λεγχο αυτόν 
τής συμπεριφοράς μ' ενα σύστημα σημάτων στά όποια ό μαθητής 
πρέπει νά αντιδρά αυτοστιγμεί. Άκόμα καί οί προφορικές εντο-
λές πρέπει νά λειτουργούν ώς στοιχεία σηματοδότησης: «Καθή-
στε στά θρανία σας. Στή λέξη καθήστε, τά παιδιά βάζουν τό δεξί 
τους χέρι μέ κρότο στά θρανία καί ταυτόχρονα περνούν τό πόδι 
τους στό κάτω μέρος του. "Οταν άκουστούν οί λέξεις στά θρανία 
σας, περνούν τό άλλο πόδι καί κάθονται μπροστά στίς πλάκες 
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τους.... Πάρτε πλάκες: στη λέξη πάρτε τά παιδιά πιάνουν μέ τό 
δεξί χέρι τό σπάγγο πού χρησιμεύει γιά τό κρέμασμα της πλάκας 
στό καρφί τό όποιο είναι μπροστά τους καί μέ τό αριστερό άρπά-
ζουν την πλάκα άπό τη μέση· στη λέξη πλάκα, την ξεκρεμάνε καί 
την αποθέτουν στό θρανίο".» 

Συνοψίζοντας, μπορούμε νά πούμε πώς ή πειθαρχία, μέ βάση 
τά σώματα πού ελέγχει, κατασκευάζει τέσσερις τύπους ατομικό-
τητας, ή μάλλον μιάν ατομικότητα προικισμένη μέ τέσσερα χαρα-
κτηριστικά: είναι κυ·ψελική (λόγω της χωρικής κατανομής), είναι 
οργανική (χάρη στήν κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων), είναι 
γενετική (χάρη στή συσσώρευση τού χρόνου), είναι συνδυαστική 
(χάρη στή σύνθεστι των δυνάμεων). Καί γιά νά τά πετύχει όλα 
αυτά, ή πειθαρχία κινητοποιεί τέσσερις σπουδαίες τεχνικές: 
φτιάχνει πίνακες, έντέλλεται γυμνάσια, επιβάλλει ασκήσεις καί, 
τέλος, γιά νά έξασφαλίσει τόν συνδυασμό των δυνάμεων, σκαρώ-
νει «τακτικές». Ή τακτική, τέχνη νά κατασκευάζει κανείς, μέ τά 
περιορισμένα σέ όρισμένο τόπο σώματα, τίς κωδικοποιημένες 
δραστηριότητες καί τις έπίκτητες ικανότητες, μηχανισμούς δπου 
τό γινόμενο των διαφορετικών δυνάμεων αυξάνει μέ τόν υπολο-
γισμένο συνδυασμό τους, είναι χωρίς αμφιβολία ή άνώτερη μορ-
φή πειθαρχικής πρακτικής. Σ' αυτή τή γνώση, οί θεωρητικοί τού 
18ου αιώνα εβλεπαν τό γενικό θεμέλιο όλης της στρατιωτικής 
πρακτικής, άπό τόν ελεγχο καί τήν άσκηση των ατομικών σωμά-
των μέχρι τή χρησιμοποίηση των ειδικών δυνάμεων μέ τίς πιό πε-
ρίπλοκες πολλαπλότητες. 'Αρχιτεκτονική, ανατομία, μηχανική, 
οικονομία τού πειθαρχικού σώματος: «Γιά τούς περισσότερους 
στρατιωτικούς, ή τακτική δεν είναι παρά ενας μονάχα κλάδος 
της ευρύτατης πολεμικής επιστήμης· γιά μένα είναι ή βάση αυτής 
τής έπιστήμης· είναι ή ϊδια αυτή επιστήμη, αφού διδάσκει μέ 
ποιό τρόπο μπορούν νά οργανωθούν τά στρατεύματα, μέ ποιό 
τρόπο διατάσσονται, κινούνται, μάχονται· αφού μόνη αυτή είναι 
ικανή νά αναπληρώσει τήν άριθμητική δύναμη καί νά χειριστεί 
ëva πλήθος ανθρώπων αυτή, τέλος, περιλαμβάνει καί τή γνώση 
των ανθρώπων, τών όπλων, τών τάσεων, των περιστάσεων, αφού 
μόνο μέ τό συνδυασμό τών γνώσεων αυτών είναι δυνατόν νά κα-
θοριστούν οί κινήσεις ενός στρατεύματος"^^.» Κι ακόμα: «ό δρος 
αύτός [τακτική]... μας δίνει τήν ιδέα τής θέσης τών ανδρών πού 
συνθέτουν μιάν οποιαδήποτε στρατιωτική μονάδα σέ σχέση μέ τή 
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θέση των άλλων μονάδων που συνθέτουν μιά στρατιά, μέ τίς κι-
νήσεις τους καί τή δράση τους, καθώς καί μέ τίς μεταξύ τους σχέ-
σ ε ι ς ^ ^ . » 

Μπορεί ό πόλεμος ώς στρατηγική νά είναι ή συνέχιση της πολι-
τικής. Δεν πρέπει όμως νά ξεχνάμε πώς ή «πολιτική» θεωρήθηκε 
ώς ή συνέχιση, άν όχι άκριβώς καί άμεσα, τοί3 πολέμου, τουλάχι-
στον του στρατιωτικού προτύπου πού χρησιμοποιείται ώς βασικό 
μέσο γιά τήν πρόληψη πολιτικών ταραχών. Ή πολιτική ώς τεχνι-
κή της έσωτερικής ειρήνης καί τάξης, επιδίωξε νά χρησιμοποιή-
σει τό σύστημα τού τέλειου στρατού, της πειθαρχημένης μάζας, 
τής υπάκουης καί χρήσιμης στρατιωτικής μονάδας, του συντάγμα-
τος στό στρατόπεδο ή στά πεδία, στά γυμνάσια καί στίς ασκή-
σεις. Στά μεγάλα κράτη τού 18ου αιώνα, ό στρατός εγγυάται τήν 
εσωτερική ειρήνη, ίσως διότι είναι μιά πραγματική δύναμη, μιά 
ρομφαία πάντα άπειλητική- άλλά καί διότι είναι μιά τεχνική καί 
μιά γνώση πού μπορούν νά προβάλουν τό σχήμα τους στό κοινω-
νικό σώμα. "Αν ύπάρχει μιά σειρά «πολιτική-πόλεμος» πού περ-
νάει μέσα από τή στρατηγική, υπάρχει δμως καί μιά σειρά «στρα-
τός-πολιτική» πού περνάει μέσα από τήν τακτική. Ή στρατηγική 
είναι εκείνη πού μας δίνει τή δυνατότητα νά αντιλαμβανόμαστε 
τόν πόλεμο σάν εναν τρόπο διεξαγωγής τής πολιτικής άνάμεσα 
στά κράτη· ένώ ή τακτική είναι εκείνη πού μας δίνει τή δυνατό-
τητα νά βλέπουμε τόν στρατό σάν ενα βασικό στοιχείο γιά τή 
διαφύλαξη τής ειρήνης στήν πολιτική κοινωνία. Στήν κλασική 
έποχή γεννήθηκε ή μεγάλη πολιτική καί πολεμική στρατηγική, μέ 
βάση τήν όποία τά "Εθνη προβαίνουν στήν αναμέτρηση των οικο-
νομικών καί δημογραφικών τους δυνάμεων αλλά στήν έποχή αύ-
τη γεννήθηκε καί ή έξονυχιστική στρατιωτική καί πολιτική τακτι-
κή πού έπιτρέπει στά κράτη νά έλέγχουν τά άτομικά σώματα καί 
τίς άτομικές δυνάμεις. «Ό» στρατιωτικός - ό στρατιωτικός θε-
σμός, ό στρατιωτικός ώς άτομο, ή πολεμική έπιστήμη, όλα τους 
τόσο διαφορετικά από έκεΐνα πού χαρακτήριζαν τόν «πολεμιστή» 
- ξεχωρίζει, κατά τήν κλασική περίοδο, στό σημείο σύζευξης τοΰ 
πολέμου καί τών θορύβων τής μάχης άπό τή μιά μεριά, καί άπό 
τήν άλλη στό σημείο σύζευξης της τάξης καί τής υπάκουης σιω-
πής της ειρήνης. Οί ιστορικοί τών ιδεών άποδίδουν εύκολα τό 
όραμα μιας τέλειας κοινωνίας στούς φιλοσόφους καί στούς νομο-
μαθείς τοΰ 18ου αιώνα* ώστόσο, ύπήρξε καί ενα στρατιωτικό 
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όραμα της κοινωνίας, τό όποϊο είχε σάν πλαίσιο άναφοράς όχι τη 
φυσική κατάσταση του ανθρώπου αλλά τά έπιμελώς υποταγμένα 
γρανάζια μιας μηχανής, όχι τό πρωταρχικό συμβόλαιο αλλά τους 
μόνιμους καταναγκασμούς, όχι τά θεμελιακά δικαιώματα αλλά 
τά όλο και πιό προχωρημένα ατέλειωτα ντρεσαρίσματα, όχι τη 
θέληση του συνόλου άλλά τήν αυτόματη υπακοή. 

«Πρέπει νά επιβάλλουμε τήν έθνική πειθαρχία», ελεγε ό Gui-
bert. «Τό Κράτος, όπως τό βλέπω, πρέπει νά έχει μιάν απλή καί 
στερεή διοίκηση, εύκολοκυβέρνητη. Νά μοιάζει μέ εκείνες τίς τε-
ράστιες μηχανές πού μέ ελάχιστα περίπλοκα μέσα ενέργειας πε-
τυχαίνουν σπουδαία αποτελέσματα· ή δύναμη αυτού τού κράτους 
νά άντλεΐται άπό τήν ϊδια του τή δύναμη, καί ή εύμάρειά του 
από τήν ϊδια του τήν ευμάρεια. Ό χρόνος πού όλα τά φθείρει, νά 
αυξάνει τήν ισχύ του. Καί νά διαψεύδει τήν αγοραία προκατάλη-
ψη πού κάνει πολλούς νά φαντάζονται ότι οί Αυτοκρατορίες 
υπόκεινται σ' εναν αδήριτο νόμο παρακμής καί κατάρρευσης'^.» 
Τό ναπολεόντειο καθεστώς δέν είναι μακριά καί μαζί του ή κρα-
τική αυτή μορφή πού θ' απομείνει ύστερα άπό τοϋτο τό καθε-
στώς καί πού, όπως ό καθένας ξέρει, προετοιμάστηκε οιπό νομο-
μαθείς άλλά καί άπό στρατιώτες, άπό συμβούλους επικρατείας 
καί άπό κατώτερους αξιωματικούς, άπό ανθρώπους τού νόμου 
καί από ανθρώπους του στρατοπέδου. Ή αναφορά στους Ρωμαί-
ους πού συνοδεύει αυτόν τόν σχηματισμό ένέχει τόν διπλό τούτο 
δείκτη: τούς πολίτες καί τούς λεγεωνάριους, τόν νόμο καί τά γυ-
μνάσια. Καί ένώ οί νομομαθείς καί'οί φιλόσοφοι αναζητούσαν σ' 
αυτό τό Συμβόλαιο ενα άρχέγονο πρότυπο γιά τή δόμηση ή τήν 
άναδόμηση τού κοινωνικού σώματος, οΐ στρατιωτικοί, καί μαζί 
μ' αυτούς οί τεχνικοί της πειθαρχίας, έκπονοϋσαν τίς μεθόδους 
γιά τόν άτομικό καί συλλογικό καταναγκασμό των σωμάτων. 
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57). Βλ. πίνακες 10 καί 11. 
19. J. Α. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής (Essai général de tactique), 
1772,1, Πρόλογος, σελ. XXXVI. 
20. "Αρθρο Πρώτο του Κανονισμού τού έργοστασίου τού Saint-Maur. 
21. L. de Boussanelle, Ό Καλός Στρατιώτης (Le Bon Militaire), 1770, σελ. 2. 
Σχετικά μέ τόν θρησκευτικό χαρακτήρα της πειθαρχίας στόν σουηδικό στρατό, 
βλ. Ή σουηδική πειθαρχία (The Swedish Discipline), Λονδίνο, 1632. 
22. J.-Β. de La Salle, Διεύθυνση των χριστιανικών σχολείων (Conduite des écoles 
chrétiennes), Έθν. Βιβλιοθήκη, χειρόγραφο άριθ. 11759, σελ. 27-28. 
23. Bally, άναφέρεται άπό τόν R.R. Tronchot, Ή άλληλοδιδακτική εκπαίδευση 
στη Γαλλία (L' Enseignement mutuel en France), δακτυλογραφημένη διατριβή, 
τομ. I, σελ. 221, 
24. Σχέδιο κανονισμού γιά τό έργοστάσιο της Amboise (Projet de règlement pour 
la fabrique d'Amboise), άρθρο 2, Εθνικά 'Αρχεία (Archives nationales), Φ. 12, 
1301. Διευκρινίζεται πώς αύτά ισχύουν καί γιά έκείνους πού πληρώνονται μέ τό 
κομμάτι. 
25. Προσωρινός κανονισμός γιά τό έργοστάσιο τοϋ Μ. S. Oppenheim, 1809, άρ-
θρα 7-8, in Hayem, Υπομνήματα καί ντοκουμέντα γιά νά έπανεξεταστεΐ ή Ιστο-
ρία τοϋ έμπορίσυ (Mémoires et documents pour revenir à Γ histoire du commerce). 
26. Σχέδιο κανονισμού γιά τό έργοστάσιο τον Μ. S. Oppenheim. Άρθρο 16. 
27. Σχέδιο κανονισμού γιά τό έργοστάσιο της Amboise, άρθρο 4. 
28. L. de Montgomery, Ή Γαλλική 'Εθνοφυλακή (La Milice Française), εκδ. τού 
1636, σελ. 86. 
29. Διάταγμα της 1ης Ιανουαρίου τον 1766 γιά τή ρύθμιση τών άσκήσεων τοϋ πε-
ζικού (Ordonnance du 1®'' Janvier 1766, pour régler Γ exercice de Γ infanterie). 
30. J.-B. de La Salle, Διεύθννση τών χριστιανικών σχολείων, (Conduite des écoles 
chrétiennes), έκδ. τοϋ 1828, σελ, 63-64. (Βλ. καί πίν. αριθ. 8). 
31. Διάταγμα της 1ης Ιανουαρίου 1766 (Ordonnance du 1" Janvier 1766), τίτλος 
XI, άρθρο 2. 
32. Δέν μπορούμε νά άποδώσουμε τίς επιτυχίες τών πρωσικών στρατευμάτων «πα-
ρά μόνο στήν έξαίρετη πειθαρχία τους καί έξάσκησή τους- δέν είναι λοιπόν αδιάφο-
ρη ή έκλογή της άσκησης- στήν Πρωσία, άσχολήθηκαν μ' αϋτήν σαράντα όλόκληρα 
χρόνια μέ άδιάπτωτο ζήλο» (Στρατάρχης της Σαξωνίας, έπιστολή του στόν Κόμητα 
D'Argenson, 25 Φεβρουαρίου 1750. Arsenal. Χειρόγραφο 2701, καθώς καί Οίόνει-
ροπολήσειςμου (Mes rêveries) τόμ. II, σελ. 249. (Βλ. πίνακες 3 καί 4). 



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

33. Γραπτή άσκηση:....«9: τά χέρια πάνω στά γόνατα. Ή διαταγή αιιτή εκτελεί-
ται στόν πρώτο χτύπο τοϋ κώδωνα· 10: τά χέρια πάνω στό τραπέζι καί τό κεφάλι 
•ψηλά· 11 : καθαρίστε τις πλάκες σας: δλοι καθαρίζουν τίς πλάκες τους μέ λίγο σά-
λιο ή μ" ενα βρεμμένο κουρέλι· 12: δείξτε τίς πλάκες οας- 13: υπεύθυνοι της τά-
ξης, επιθεωρήστε. Κοιτάζουν τίς πλάκες των βοηθών τους καί ·βστερα έκεϊνες τοϋ 
θρανίου τους. Οΐ βοηθοί εξετάζουν τίς πλάκες των μαθητών τοϋ θρανίου τους 
καί δλοι μένουν στίς θέσεις τους». 
34. Samuel Bernard, 'Αναφορά στην 'Εταιρία της άλληλοδιδακτικής εκηαίόεν-
σης, 30 'Οκτωβρίου 1816 (Rapport du 30 Octobre 1816 à la société de I' enseigne-
ment mutuel). 
35. J. A. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής (Essai général de tactique), 
1772, τομ. I, σελ. 21-22. 
36. Αυτό τό ανακάτωμα φαίνεται καθαρά σέ όρισμένους όρους τοΰ συμβολαίου 
μαθητείας: ό αρχιτεχνίτης υποχρεώνεται νά προσφέρει στόν μαθητή του - Ιναντι 
χρηματικής άμοιβής καί εργασίας - όλες τίς γνώσεις του, χωρίς νά τοϋ αποκρύψει 
κανένα μυστικό της τέχνης του· διαφορετικά, τιμωρείται μέ πρόστιμο. Βλ., λο-
γουχάρη, F. Grosrenaud, Ή εργατική συντεχνία της Besançon (La ΟοφΟΓΒΐίοη 
ouvrière à Besançon), 1907, σελ. 62. 
37. Βλ., Ε. Gerspach, Ύό έργοστάσιο των Gobelins (La Manufacture des Gobe-
lins). 1892. 
38. Αύτό ήταν τό σχέδιο τοϋ J. Servan, Ό στρατιώτης πολίτης (Le soldat ci-
toyen), 1780, σελ. 456. 
39. Κανονισμός τοΰ 1743 γιά τό πρωσικό πεζικό. Arsenal, Χειρόγραφο 4076. 
40. Ό F. de la Noue συνιστούσε στά τέλη τού 16ου αιώνα την ίδρυση στρατιωτι-
κών άκαδημκόν, όπου οι άνδρες θά διδάσκο'νααν νά «χειρίζονται άλογα, νά μα-
θαίνουν τήν όπλοχρησία, ιππικές άκροβασίες, συχνά πάνοπλοι, νά πηδούν έμπό-
δια· άν σέ όλα αυτά ήταν δυνατό νά προστεθεί ή κολύμβηση καί ή πάλη, θά βελ-
τιώνονταν ακόμα περισσότερο, γιατί οί άσκ·ήσεις αύτές καθιστούν τόν άνθρωπο 
πιό ρωμαλέο καί πιό επιδέξιο». Πολιτικά καί στρατιωτικά μαθήματα (Discours 
politiques et militaires), έκδ. τού 1614, σελ. 181-182. 
41. 'Οδηγίες γιά τήν εξάσκηση τον πεζικού (Instructions pour Γ exercice de Γ infa-
nterie), 14 Μαίου 1754. 
42. "Ο.π. 
43. Damia, Κανονισμός γιά τά σχολεία της πόλης της Λνών (Règlement pour les 
écoles de la ville de Lyon), 1716, σελ. 19-20. 
44. Βλ. G. Codina Meir, Στις πηγές της παιδαγωγικής τών Ίησουϊτών (Aux sour-
ces de la pédagogie des Jésuites), 1968, σελ. 160 κ.έ. 
45. Διαμέσου τίον σχολών της Λιέγης, τοΰ Devenport, τοϋ Zwolle τοΰ Wesel· κι 
άκόμα χάρη στόν Jean Sturm καί στό ύπόμνημά του τού 1538 γιά τήν όργάνωση 
ένός Γυμνασίου στό Στρασβούργο. Βλ. Αελτίο της 'Εταιρίας Ιστορίας τον Προτε-
σταντισμού (Bulletin de la société d'histoire du protestantisme), τόμ. XXV, σελ. 
499-505. 
Πρέπει νά σημειώσουμε πώς οί σχέσεις άνάμεσα στόν στρατό, στη θρησκευτική 
όργάνωση καί στήν παιδαγωγική είναι έξαιρετικά πολύπλοκες. Τή «δεκανδρία», 
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μονάδα του ρωμαϊκοί ατρατοϋ, την ξανασυναντάμε στά μοναστήρια των Βενεδι-
κτίνων, ώς μονάδα έργασίας καί δίχως άλλο καί έπιτήρησης. Ot 'Αδελφοί «κοι-
νοβιακοί» την άπομιμήθηκαν καί την έφάρμοσαν στήν παιδαγωγική τους όργά-
νωση: οί μαθητές διαιρούνταν σε όμάδες των δέκα. Αυτήν άκριβώς τή μονάδα 
υιοθέτησαν οί 'Ιησουίτες στή «σκηνοθέτηση» των κολλεγίων τους, επανεισάγο-
ντας ετσι τό στρατιωτικό πρότυπο. Άλλά ή δεκανδρία διαλύθηκε κι αυτή καί 
άντικαταστάθηκε άπό ενα σχήμα άκόμα πιό αυστηρά στρατιωτικό, μέ σειρές, φά-
λαγγες, παρατάξεις. 
46. J. Α. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής (Essai général de tactique), 
1772, τομ. I, 18. Στήν πραγματικότητα, τό παλιό τούτο πρόβλημα επανήλθε στήν 
έπικαιρότητα καί τόν 18ο αίώνα γιά οικονομικούς καί τεχνικούς λόγους, όπως 
πού θά δούμε παρακάτω. Καί ή «προκατάληψη» πού άναφέραμε συζητήθηκε συ-
χνά καί άπό άλλους έκτός άπό τόν de Guibert (γύρω άπό τόν Folard, τόν de Pi-
reh, τόν de Mesnil-Durand). 
47. Μέ τήν έννοια πού ό δρος αύτός χρησιμοποιήθηκε άπό τά 1759 κι ύστερα. 
48. Ή γενικευμένη χρήση τού τουφεκιού χρονολογείται πάνω-κάτω άπό τά 1699 
(μάχη της Steinkerque). 
49. Γιά αύτή τή σπουδαιότητα της γεωμετρίας, βλ. J. de Beausobre, «Ή πολεμική 
επιστήμη είναι βασικά γεωμετρική... Ή διάταξη ενός τάγματος καί μιάς ίλης Ιπ-
πικού σέ ενα όλόκληρο μέτωπο καί σέ όρισμένο υψος, είναι άποτέλεσμα μιάς -
αγνοούμενης ώς τώρα - περίπλοκης γεωμετρίας». Σχόλια γιά τήν αμυντική τεχνι-
κή των άχυρων (Commentaires sur les défenses des places), 1757, τόμ. II, σελ. 307. 
50. Κ. Μάρξ: «Τό Κεφάλαιο», βιβλ. I, 4" τμήμα, κεφ. XIII. Ό Μάρξ έπανειλημ-
μένα τονίζει τήν άναλογία άνάμεσα στά προβλήματα τού καταμερισμού της έργα-
σίας καί σ' εκείνα της στρατιωτικής τακτικής. Π.χ.: «"Οπως ή επιθετική δύναμη 
μιας ϊλης ιππικού ή ή δύναμη άντίστασης ένός συντάγματος Ιππικού διαφέρουν 
ούσιαστικά άπό τή δύναμη τού αθροίσματος των άτομικών δυνάμεων, ...έτσι καί 
τό άρθοισμα τών μηχανικών δυνάμεων μεμονωμένων έργατών διαφέρει άπό τή 
μηχανική δύναμη πού άναπτύσσεται όταν οι έργάτες ενεργούν άπό κοινού καί 
ταυτόχρονα σέ μιά καί μόνη ένέργεια». (Ό.π.) . 
51. J. Α. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής, (Essai général de tactique), 
1772, τόμ. I, σελ. 27. 

52. Διάταγμα γιά τήν έξάσκηση τού πεζικού (Ordonnance sur l'exercise de l'infa-
nterie), 6 Μαίου 1755. 

53. Harvouin, 'Αναφορά γιά τήν οικονομική περιφέρεια της πόλης Tours (Rap-
port sur la généralité de Tours) in P. Marchegay, Archives d'Anjou, τόμ. II, 1850, 
σελ. 360. 

54. Samuel Bernard, 'Αναφορά της 30 'Οκτωβρίου 1816 στήν 'Εταιρία τής 'Αλ-
ληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης (Rapport du 30 Octobre 1816, à la société de l'En-
seignement mutuel). 
55. L. de Boussanelle, Ό Καλός Στρατιώτης (Le Bon Militaire), 1770, σελ. 2, 

56. J.-B. de La Salle, Ή διεύθυνση τών χριστιανικών σχολείων, (Conduite des 
ÉcoIIes chrétiennes), 1828, σελ. 137-138. Βλ. έπίσης. Ch. Damia, Κανονισμοί γιά 
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τά σχολεία της πόλης της Λνών, (Règlements pour les écoles de la ville de Lyon), 
1716, σελ. 21. 
57. 'Ημερολόγιο γιά τή στοιχειώδη έχπαίδευση (Journal pour Γ instruction 
élémentaire), 'Απρίλης 1816. Βλ. R.R. Tronchot, Ή άλληλοδιδακτική μέθοδος 
στη Γαλλία (L" enseignement mutuel en France), δακτυλογραφημένη διατριβή, I, 
πού εχει υπολογίσει πώς οί μαθητές δέχονταν πάνω άπό 200 έντολές την ημέρα 
(χώρια άπό τίς έκτακτες διαταγές)· μόνο γιά τίς πρωινές ώρες διδασκαλίας 36 
προφορικές έντολές, 23 μέ σήματα, 37 μέ κουδουνίσματα καί 24 μέ σφυρίγματα -
πράγμα που ισοδυναμεί μ' ένα σφύριγμα ή Ινα κουδούνισμα κάθε τρία λεπτά. 
58. J. Α. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής, (Essai général de tactique), 
1772, σελ. 4. 
59. P. Joly de Maizeroy, Θεωρία τον πολέμου (Théorie de la guerre), 1777, σελ. 2. 
60. J. A. de Guibert, Γενικό δοκίμιο περί τακτικής (Essai général de tactique), 
1772. Πρόλογος σελ. XXIII-XXIV. Βλ. καί δσα έγραφε ό Μάρξ γιά τόν στρατό 
καί τίς μορφές της άστικής κοινωνίας (Επιστολή στόν Ένγκελς, 25 Σεπτεμβρίου 
1857). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Τά μέσα της ορθής εκγύμνασης 

Στίς άρχές του 17ου αιώνα, ό Walhausen ύποστήριζε πώς ή 
«καθαρή πειθαρχία» είναι ή τέχνη της «ορθής έκγύμνασηςΗ>. 
Πράγματι, ή πειθαρχική εξουσία είναι μιά εξουσία πού άντί νά 
απομυζά καί νά χαρατσώνει, εχει ώς μείζονα ρόλο νά «εκγυμνά-
ζει»· ή μάλλον: νά εκγυμνάζει γιά νά απομυζά καί νά χαρατσώ-
νει καλύτερα. Δεν άλυσοδένει τίς δυνάμεις γιά νά τις καθυποτά-
|ει· προσπαθεί νά τίς συνάψει ετσι ώστε νά τίς πολλαπλασιάσει 
καί νά τίς χρησιμοποιήσει. Άντ ί νά κάμπτει ομοιότροπα καί μα-
ζικά ο,τι της είναι υποταγμένο, διαχωρίζει, άναλύει, διαφορο-
ποιεί, προωθεί τίς μεθόδους της αποσύνθεσης ώς τίς αναγκαίες 
καί επαρκείς Ιδιοτυπίες. «Εκγυμνάζει» τά κινητά, συγκεχυμένα, 
ανώφελα πλήθη σωμάτων καί δυνάμεων καί τά μετατρέπει σέ 
μιάν πολλαπλότητα ατομικών στοιχείων - μικρά χωριστά κύττα-
ρα, όργανικές αύτονομίες, άτομικότητες καί γεννητικές άλληλου-
χίες, τμήματα πού συνδυάζονται. Ή πειθαρχία «κατασκευάζει» 
άτομα· είναι ή ειδική τεχνική μιας έξουσίας πού πορίζεται τά 
άτομα καί ώς αντικείμενα καί ώς όργανα γιά τήν άσκηση της. 
Δεν πρόκειται γιά μιά θριαμβευτική εξουσία πού, βασιζόμενη 
στήν ϊδια τήν υπερβολή της, μπορεί νά εχει έμπιστοσύνη στήν 
ανώτερη δύναμή της· άλλά γιά μιάν έξουσία σώφρονα, καχύπο-
πτη, πού λειτουργεί σύμφωνα με μιάν ύπολογισμένη άλλά μόνιμη 
οικονομία. Σεμνοί τρόποι, ελάσσονες μέθοδες, άν τίς συγκρίνει 
κανείς μέ τίς μεγαλόπρεπες τελετουργίες της βασιλείας ή μέ τούς 
έντυπωσιακούς μηχανισμούς τοϋ Κράτους. Καί αύτοί ακριβώς οί 
τρόποι θά εισβάλουν λίγο λίγο στίς άνώτερες μορφές, θά άλλά-
ξουν τούς μηχανισμούς τους καί τελικά θά έπιβληθοϋν. Ούτε ό 
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δικαστικός μηχανισμός θά μπορέσει νά άποφύγει τή σχεδόν φα-
νερή αύτήν εισβολή. Ή έπιτυχία της πειθαρχικής έξουσίας οφεί-
λεται, δίχως άλλο, στή χρήση άπλών όργάνων: τό ιεραρχικό 
βλέμμα, τήν κανονιστική κύρωση και τόν ιδιάζοντα γι' αυτήν 
συνδυασμό τους - τήν εξέταση. 

Η ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

Ή άσκηση της πειθαρχίας προϋποθέτει εναν μηχανισμό πού 
εξαναγκάζει ακόμα καί μέ μιά καί μόνη ματιά· μηχανισμό όπου 
οί τεχνικές οπτικής παρακολούθησης απολήγουν στην έπιβολή 
έξουσίας, καί όπου - άντίστροφα - τά μέσα καταναγκασμού κα-
θιστούν άπόλυτα ορατούς εκείνους πού επιτηρούνται. Στήν κλα-
σική εποχή άρχίζουν λίγο λίγο νά οικοδομούνται τά «παρατηρη-
τήρια» έκεϊνα της ανθρώπινης πολλαπλότητας, πού τόσο λίγο 
εγκωμιάστηκαν από τήν ιστορία των επιστημών. Πλάι στή μεγά-
λη τεχνολογία πού επινόησε τά κιάλια, τούς φακούς, τίς δέσμες 
φωτεινών άκτίνων, τίς στενά συνδεμένες μέ τή γέννηση της νεότε-
ρης φυσικής καί κοσμολογίας, υπήρξαν καί οί μικρές τεχνικές 
τών πολλαπλών καί διασταυρούμενων έπιτηρήσεων, τών βλεμμά-
των πού χρειάζεται νά παρατηρούν χωρίς νά γίνονται αντιληπτά" 
μιά αφανής τέχνη τού φωτός καί του όρατού προετοίμασε αθόρυ-
βα μιά καινούργια γνώση τού ανθρώπου, μέσα από τεχνικές καί 
μέθοδες γιά τήν καθυπόταξη καί τήν έκμετάλλευσή του. 

Τά «παρατηρητήρια» αύτά ^χουν ενα πρότυπο σχεδόν ιδανικό: 
τό στρατόπεδο. Πρόκειται γιά τήν πρώιμη καί τεχνητή πολιτεία 
πού χτίζεται και άνασχηματίζεται σχεδόν κατά βούληση· γιά τήν 
κορυφή μιας έξουσίας πού πρέπει νά διαθέτει πολλή ένταση άλ-
λά καί διακριτικότητα, πολλή άποτελεσματικότητα άλλά καί 
προληπτική δύναμη, άφοϋ άσκεϊται πάνω σέ οπλισμένους άν-
θρώπους. Σ' ενα τέλειο στρατόπεδο, όλόκληρη ή έξουσία άσκεϊ-
ται μέ μόνη τήν άσκηση μιάς σωστής έπιτήρησης· καί κάθε βλέμ-
μα είναι ενα γρανάζι στήν όλική λειτουργία της έξουσίας. Τό πα-
λιό, πατροπαράδοτο τετράγωνο στρατόπεδο εκλεπτύνεται σύμ-
φωνα μέ άναρίθμητα σχήματα: καθορίζεται τώρα μέ άκρίβεια ή 
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γεωμετρία των διαδρόμων, ό αριθμός καί ή κατανομή των σκη-
νών, ό προσανατολισμός των εισόδων τους, ή διάταξη τών ζυγών 
καί τών στοίχων καταρτίζεται τό δίκτυο τών βλεμμάτων πού άλ-
ληλοελεγχονται: «Στό πεδίο άσκήσεων πεζικού σχεδιάζονται πέ-
ντε γραμμές, πού ή πρώτη τους άπέχει 16 πόδια από τη δεύτερη· 
οί άλλες βρίσκονται σε απόσταση 8 ποδιών ή μιά από τήν άλλη-
καί ή τελευταία σέ άπόσταση 8 ποδιών άπό τίς δέσμες τών 
όπλων. 01 δέσμες τών όπλων βρίσκονται σέ άπόσταση 10 ποδιών 
άπό τίς σκηνές τών κατωτέρων άξιωματικών, άκριβώς απέναντι 
στόν επικεφαλής τής μονάδας. Ό διάδρομος ανάμεσα σέ δυό λό-
χους εχει πλάτος 51 πόδια... "Ολες οΐ σκηνές άπέχουν δυό πόδια 
ή μιά άπό τήν άλλη. OL σκηνές τών κατώτερων άξιωματικών βρί-
σκονται άπέναντι στους διαδρόμους δπου μένουν οΐ λόχοι τους. 
Ή σκηνή τοϋ τελευταίου άξιωματικοϋ απέχει 8 πόδια άπό τήν 
τελευταία σκηνή τών στρατιωτών, καί ή είσοδος της άντικρύζει 
τή σκηνή τών λοχαγών... Οι σκηνές τών λοχαγών στήνονται αντί-
κρυ στους διαδρόμους πού περνούν μέσα άπό τούς λόχους τους. 
Ή είσοδος τών σκηνών βλέπει πρός τούς λόχους^.» Τό στρατόπε-
δο είναι τό διάγραμμα μιας έξουσίας πού άσκεϊται χάρη σέ μιά 
γενική όρατότητα. Γιά καιρό θά συναντούμε στήν πολεοδομία, 
στην οικοδόμηση τών έργατικών οικισμών, τών νοσοκομείων, 
τών ασύλων, τών φυλακών, τών παιδαγωγικών ιδρυμάτων, αυτό 
τό πρότυπο τοϋ στρατοπέδου, ή τουλάχιστον τή θεμελιακή αρχή 
στήν όποία βασίζεται: μιά χωροταξική διάρθρωση τών ιεραρχη-
μένων επιτηρήσεων. Άρχή τής «ενσφήνωσης». Τό στρατόπεδο 
υπήρξε γιά τήν άνομολόγητη τέχνη τής έπιτήρησης δ,τι καί ό 
σκοτεινός θάλαμος γιά τή σπουδαία επιστήμη τής οπτικής. 

'Αναπτύσσεται τώρα μιά ολόκληρη προβληματική: ή προβλη-
ματική μιας άρχιτεκτονικής πού σκοπός της δέν είναι μονάχα ή 
επίδειξη (πολυτέλεια τών άνακτόρων), ή ή επιτήρηση τού έξωτε-
ρικοϋ χώρου (γεωμετρία τών οχυρών), αλλά ή διευκόλυνση ενός 
εσωτερικού, σπονδυλωτού καί λεπτομερειακού έλέγχου - μέ τό 
νά είναι όρατοί όσοι μένουν έκεΐ· γενικότερα, μιας αρχιτεκτονι-
κής πού θά συντελέσει στή μεταμόρφωση τών άτόμων; επιδρώ-
ντας σ' εκείνους πού στεγάζει, ελέγχοντας τή συμπεριφορά τους, 
μεταφέροντας ώς αυτούς τίς κινήσεις τής εξουσίας, επιτρέποντας 
τή γνώση τής προσωπικότητάς τους, αναμορφώνοντας τους. Οί 
πέτρες μπορούν νά κάνουν τό άτομο πειθήνιο καί εύκολογνώρι-
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στο. Τό άπλό παλιό σχήμα του έγκλεισμοϋ καί της περίφραξης -
τον αδιαπέραστου τοίχου, της ανθεκτικής πύλης, πού έμποδί-
ζουν τήν είσοδο καί την έξοδο - αρχίζει τώρα νά τό άντικαθιστά 
ό υπολογισμός των ανοιγμάτων, τοϋ γεμάτου καί του κενοΰ, των 
περασμάτων καί των διαφανειών. Μ' αυτόν τόν τρόπο τό νοσο-
κομείο-οίκοδόμημα οργανώνεται λίγο λίγο σάν όργανο ιατρικής 
δράσης: πρέπει νά επιτρέπει τήν καλή παρατήρηση των άρρώ-
στων, άρα τήν καλύτερη εφαρμογή τής θεραπείας· τό σχήμα των 
κτιρίων πρέπει νά έμποδίζει τή μετάδοση των ασθενειών, χάρη 
στόν προσεκτικό διαχωρισμό τών αρρώστων ό έξαερισμός καί ή 
καθαρή ατμόσφαιρα γύρω από τά κρεβάτια πρέπει νά εμποδί-
ζουν τή στασιμότητα τών δηλητηριωδών άτμών γύρω από τόν άρ-
ρωστο - πράγμα πού θά συντελοϋσε στήν αποσύνθεση τών όργα-
νικών του υγρών καί θά έπιδείνωνε άμεσα τήν άσθένειά του. Τό 
νοσοκομείο - αυτό πού επιδιώκεται νά όργανωθει στά τελευταία 
πενήντα χρόνια τον αιώνα μας, καί πού γι' αυτό τόσα σχέδια γί-
νονται ύστερα από τή δεύτερη πυρκαϊά πού κατέστρεψε τό Hô-
tel-Dieu, δεν είναι πιά άπλά καί μόνο ό χώρος όπου στεγάζεται ή 
έξαθλίωση καί ό επικείμενος θάνατος· είναι, στήν ιδια τήν ύλικό-
τητά του, ενας θεραπευτικός παράγοντας. 

Έτσι καί τό σχολικό κτίριο πρέπει νά αποτελεί ενα παράγοντα 
εκγύμνασης. Ό Pâris-Duverney είχε έπινοήσει τή Στρατιωτική 
σχολή (Ecole Militaire) ώς παιδαγωγική μηχανή, καί μάλιστα είχε 
επιβάλει στόν αρχιτέκτονα Gabriel ενα λεπτομερέστατο σχέδιο. 
Στόχος τής σχολής αυτής ήταν νά έκγυμνάζει ρωμαλέα σώματα -
επιταγή τής υγείας· νά βγάζει ικανούς αξιωματικούς - επιταγή 
τής ποιότητας· νά καταρτίζει υπάκουους στρατιωτικούς - έπιτα-
γή τής πολιτικής· νά προλαβαίνει τήν άκολασία καί τήν όμοφυ-
λοφιλία - επιταγή τής ηθικής. Τετραπλός λόγος γιά νά εγκατα-
σταθούν στεγανά χωρίσματα ανάμεσα στά άτομα, αλλά καί δια-
νοίγματα συνεχούς επιτήρησης. Τό ϊδιο τό κτίριο τής Σχολής 
επρεπε νά είναι ενα όργανο έπιτήρησης· τά δωμάτια κατανέμο-
νταν κατά μήκος ενός διαδρόμου σάν μιά σειρά άπό μικρά κελ-
λιά· σέ κανονικά διαστήματα, υπήρχε ενα δωμάτιο γιά τόν άξιω-
ματικό, ετσι πού «κάθε δεκάδα μαθητών νά έχει άπό εναν αξιω-
ματικό δεξιά καί άριστερά»· οι μαθητές μένανε όλη τή νύχτα 
έγκλειστοι στά κελλιά τους· καί ό Pâris-Duverney επέμενε νά «το-
ποθετηθούν τζάμια σέ κάθε κελλί, πρός τή μεριά τού διαδρόμου, 
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άπό τή μέση καί πάνω, μέχρι ενα ή δύο πόδια άπό τό ταβάνι. 
Εκτός του διακοσμητικού στοιχείου πού παρουσιάζουν οί τζα-
μαρίες αυτές, τολμάμε νά ποΰμε πώς είναι καί χρήσιμες άπό πολ-
λές άπόψεις, χωρίς νά αναφέρουμε τούς πειθαρχικούς λόγους 
πού έπιβάλλουν αυτό τό μέτρο^.» Σέ κάθε τραπεζαρία είχε 
διαρρυθμιστεί «μιά έλαφρά ανυψωμένη εξέδρα, γιά νά τοποθε-
τούνται τά τραπέζια των έπιμελητών, ετσι ώστε νά μπορούν νά 
παρακολουθούν όλα τά τραπέζια τών τάξεών τους την ώρα τού 
γεύματος»· τά αποχωρητήρια είχαν μισές πόρτες, ώστε ό έπόπτης 
νά μπορεί νά διακρίνει τό κεφάλι καί τά πόδια τών μαθητών, 
ένώ τά πλάγια χωρίσματα ήτανε πολύ ύψηλά ώστε «οί ίδιοι οί 
μαθητές νά μή βλέπουν ό ενας τόν άλλον''.» "Απειρες υποψίες της 
έπιτήρησης, στίς όποιες ή αρχιτεκτονική άποκρίνεται με χίλιους 
δυό μηχανισμούς πού ελάχιστα τήν τιμούν. Φόβοι καί υποψίες 
θά μας φανούν καταγέλαστοι μόνο αν ξεχάσουμε τόν ρόλο αύτής 
της όργάνωσης - κατώτερης αλλά χωρίς κενά - πού διευκολύνει 
τήν προοδευτική άντικειμενοποίηση καί τήν ολοένα καί πιό δια-
κριτική αστυνόμευση της ατομικής συμπεριφοράς. Ά π ό τά πει-
θαρχικά ιδρύματα εχει έκπηγάσει μιά μηχανοδομή ελέγχου, πού 
λειτούργησε σάν μικροσκόπιο της διαγωγής- οί λεπτότατοι καί 
αναλυτικοί διαχωρισμοί πού πραγματοποίησαν τά ιδρύματα αυ-
τά σχημάτισαν, γύρω άπό τούς ανθρώπους, ενα μηχανισμό παρα-
τήρησης, καταγραφής καί έκγύμνασης. Μέσα σ' αυτές τίς μηχα-
νές της παρατήρησης, πώς θά ήταν δυνατό νά υποδιαιρεθούν τά 
βλέμματα, πώς νά εγκατασταθούν άνάμεσά τους άνταλλαγές καί 
επικοινωνίες; Πώς θά μπορούσε νά προκύψει άπό τήν υπολογι-
σμένη τους πολλαπλότητα μιά ομοιογενής καί συνεχόμενη εξου-
σία; 

Τό τέλειο πειθαρχικό σύστημα θά επέτρεπε, μέ μιά καί μόνη 
ματιά, τή διαρκή παρακολούθηση τών πάντων. "Ενα κεντρικό 
σημείο θά ήταν ταυτόχρονα καί πηγή φωτός πού θά τά φώτιζε 
όλα, καί χώρος σύγκλισης όλων όσων θά επρεπε νά μαθευτούν: 
κάτι τέλειο, πού τίποτα δέν τού διαφεύγει καί κέντρο πρός τό 
όποιο στρέφονται όλα τά βλέμματα. Κάτι τέτοιο είχε οραματιστεί 
ό Ledoux όταν εχτιζε τό Arc-et-Senans: στό κέντρο τών κτιρίων 
πού ήταν διατεταγμένα σέ κύκλο καί είχαν όλα άνοιγμα πρός τά 
μέσα, ενα ψηλό κτίσμα θά συγκέντρωνε τίς διοικητικές υπηρεσίες 
της διεύθυνσης, τίς άστυνομικές ύπηρεσίες επιτήρησης, τις οίκο-
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νομικές υπηρεσίες έλεγχου καί εξακρίβωσης καί τίς θρησκευτικές 
υπηρεσίες προτροπής στην ύπακοή καί στην εργασία· από έκεϊ 
θά έρχονταν όλες οί διαταγές, έκεϊ θά καταγράφονταν δλες οί 
δραστηριότητες καί θά γίνονταν άντιληπτά καί θά κρίνονταν δλα 
τά παραπτώματα· καί όλα αυτά μέ άμεσο τρόπο, χωρίς άλλο στή-
ριγμα παρά μόνο μιά σωστή γεωμετρία. Ή μεγάλη σημασία πού 
δόθηκε περί τά τέλη του 18ου αιώνα στά κυκλικά αρχιτεκτονικά 
σχήματα^ οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στό ότι έκφράζανε μιά 
ορισμένη πολιτική ουτοπία. 

Στήν πραγματικότητα, όμως, τό πειθαρχικό βλέμμα είχε άνά-
γκη καί άλλων σχημάτων. Ή πυραμίδα μπορούσε, καλύτερα άπό 
εναν κύκλο, ν' ανταποκριθεί σέ δυό άπαιτήσεις: ήταν τόσο τέλεια 
ώστε νά σχηματίζει ëva δίκτυο χωρίς κενά, πράγμα πού εκανε 
δυνατό νά πολλαπλασιάζονται οί βαθμίδες της καί νά διαμοιρά-
ζονται σέ ολόκληρη την επιφάνεια πού επρεπε νά έλέγχεται· αλ-
λά ταυτόχρονα ήταν τόσο διακριτική ώστε νά μήν παρακωλύει 
τίς διάφορες δραστηριότητες πού επρεπε νά πειθαρχηθούν καί 
νά μήν αποτελεί γι' αυτές τροχοπέδη ή εμπόδιο· ένσωματωνόταν 
στό πειθαρχικό σύστημα ώς λειτουργία πού αυξάνει όλα τά δυ-
νατά άποτελέσματά του. Έπρεπε ακόμα νά διαχωρίζει τίς διά-
φορες αρμοδιότητες, άλλά μόνο γιά νά ενισχύσει τήν παραγωγι-
κή λειτουργία του. Νά εξειδικεύει τήν επιτήρηση καί νά τήν κα-
θιστά λειτουργική. 

Αυτό είναι τό πρόβλημα των μεγάλων εργαστηρίων καί των έρ-
γοστασίων, όπου οργανώνεται Ινας νέος τύπος επιτήρησης. Ό 
τύπος αυτός διαφέρει από εκείνον πού, στό σύστημα της βιοτε-
χνίας, έξασφαλιζόταν από τά εξω, μέ επιθεωρητές έπιφορτισμέ-
νους μέ τήν εποπτεία της εφαρμογής τών κανονισμών τό ζητού-
μενο τώρα είναι ενας εντατικός, συνεχής ελεγχος· αυτός συνοδεύ-
ει όλόκληρη τή διαδικασία της έργασίας· δεν αφορά - ή τουλάχι-
στον δεν άφορα μόνο - στήν παραγωγή (φύση, ποσότητα τών 
πρώτων ύλών, τύπος τών χρησιμοποιούμενων εργαλείων, διαστά-
σεις καί ποιότητα τών προϊόντων), άλλά συνυπολογίζει τή δρα-
στηριότητα τών άνθρώπων, τήν έπιδεξιότητά τους, τόν τρόπο 
πού ενεργούν, τήν έτοιμότητά τους, τόν ζήλο τους, τή διαγωγή 
τους. Άλλά είναι καί διαφορετικός άπό τόν οικείο έλεγχο τού 
άφέντη, πού βρισκόταν δίπλα στούς έργάτες καί στούς μαθητευό-
μενους· διότι 6 τύπος αυτός της επιτήρησης εκτελείται άπό ύπαλ-
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λήλους, έπιστάτες, έλεγκτές καί έργοδηγούς. "Όσο ό μηχανισμός 
της παραγωγής μεγαλώνει καί γίνεται πιό περίπλοκος, όσο αυξά-
νεται ό αριθμός των εργατών καί ό καταμερισμός της εργασίας, 
τόσο ή άνάγκη έλέγχου γίνεται πιό αισθητή καί πιό δύσκολη. Ή 
επιτήρηση γίνεται τώρα ενα καθορισμένο λειτούργημα, πού όμως 
πρέπει νά άποτελεΐ συστατικό μέρος της παραγωγικής διαδικα-
σίας· πρέπει νά την άκολουθεΐ σέ όλόκληρη τή διάρκειά της. 
'Απαραίτητο γίνεται τώρα ενα έξειδικευμένο προσωπικό, 
διαρκώς παρόν έπί τόπου, αλλά καί πού νά ξεχωρίζει άπό τούς 
έργάτες: «Σέ μιά μεγάλη βιοτεχνία, όλα εκτελούνται στόν ήχο 
ενός κώδωνα, οί έργάτες πιέζονται καί κατσαδιάζονται. Οί 
υπάλληλοι, μέ ύφος υπεροπτικό καί αυταρχικό - απαραίτητο 
όταν εχει νά κάνει κανείς μέ τό πλήθος - τούς μεταχειρίζονται 
σκληρά ή περιφρονητικά· γι' αυτό καί οί έργάτες ζητούν μεγαλύ-
τερες αμοιβές ή μένουν πολύ λίγο στήν επιχείρηση^.» "Αν όμως οί 
έργάτες προτιμούν τήν πλαισίωση συντεχνιακού τύπου άπό τό 
νέο τούτο καθεστώς τής επιτήρησης, οι επιχειρηματίες, άπό τή 
μεριά τους, βλέπουν σ' αύτό ενα αναπόσπαστο στοιχείο τού συ-
στήματος της βιομηχανικής παραγωγής, τής άτομικής ιδιοκτη-
σίας καί τού κέρδους. Στήν κλίμακα ένός εργοστασίου, ενός με-
γάλου σιδηρουργείου ή ένός ορυχείου, «τά έξοδα έχουν πολλα-
πλασιαστεί τόσο, ώστε καί οί πιό πενιχρές μικροαπάτες αθροιζό-
μενες δίνουν μιά πελώρια άπάτη, πού όχι μονάχα θά απορρο-
φούσε όλα τά κέρδη, αλλά καί θά οδηγούσε στήν εξανέμιση των 
κεφαλαίων ...ή παραμικρή αδεξιότητα, πού δεν θά γινόταν 
άντιληπτή καί πού, γι' αυτόν τό λόγο, θά μπορούσε νά επαναλα-
βάνεται καθημερινά, είναι δυνατόν νά αποβεί όλέθρια γιά τήν 
επιχείρηση, σέ σημείο νά τήν καταστρέψει σέ ελάχιστο χρονικό 
διάστημα»· άπό εδώ καί τό γεγονός ότι μόνο υπάλληλοι εξαρτώ-
μενοι άπευθείας άπό τόν ιδιοκτήτη, καί έπιφορτισμένοι άποκλει-
στικά μέ αύτό τό καθήκον, θά μπορούν νά έπαγρυπνούν ώστε 
«νά μή ξοδεύεται άνώφελα ούτε μιά πεντάρα, καί νά μή χάνεται 
οΰτε ενα δευτερόλεπτο τής έργάσιμης ημέρας»· ρόλος τους θά εί-
ναι «νά επιτηρούν τούς έργάτες, νά εποπτεύουν όλα τά εργα, καί 
νά ειδοποιούν τή διεύθυνση γιά δ,τι συμβαίνει^». Ή έπιτήρηση 
γίνεται άποφασιστικός οικονομικός παράγοντας, καθόσον αποτε-
λεί όχι μόνο ενα έσωτερικό έξάρτημα τής παραγωγικής μηχανής, 
αλλά καί ενα ειδικό γρανάζι μέσα στήν πειθαρχική έξουσία* .̂ 
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Ή ίδια τάση παρατηρείται στην άναδιοργάνωση της στοιχειώ-
δους έκπαίδευσης: εξειδίκευση της έπιτήρησης καί ενσωμάτωση 
της στίς παιδαγωγικές σχέσεις. Ή άνάπτυξη των ένοριακών σχο-
λείων, ή αριθμητική αύξηση τών μαθητών τους, ή ανυπαρξία με-
θόδων πού θά έπέτρεπαν νά ρυθμίζεται ή δραστηριότητα μιας 
όλόκληρης τάξης, ή αταξία καί ή σύγχυση πού ακολουθούσαν 
έκαναν αναγκαία την οργάνωση τών ελέγχων. Γιά νά βοηθήσει 
τόν δάσκαλο, ό Batencour επιλέγει ανάμεσα στούς καλύτερους 
μαθητές μιά σειρά από «αξιωματικούς», επόπτες, παρατηρητές, 
έπιμελητές, προγυμναστές, άπαγγελείς προσευχών, γραφιάδες, 
παραλήπτες μελάνης, ιερείς τοΰ 'Ιδρύματος καί επισκέπτες-έπι-
θεωρητές. Οι καθορισμένοι μέ τούτον τόν τρόπο ρόλοι διαιρού-
νται σέ δυό κατηγορίες: οί μέν ανταποκρίνονται σέ υλικά καθή-
κοντα (διανομή μελάνης καί χαρτιού, προσφορά τών πλεονασμά-
των στούς φτωχούς, ανάγνωση θρησκευτικών κειμένων στίς γιορ-
τές κ.λπ.)' οί άλλοι αναφέρονται στήν επιτήρηση: οί «παρατηρη-
τές» οφείλουν νά σημειώνουν «ποιός έγκατέλειψε τό θρανίο του, 
ποιός φλυαρεί, ποιός δέν βαστάει τη σύνοψή του καί δέν λέει τήν 
προσευχή του, ποιός δέν συμπεριφέρεται μέ κοσμιότητα τήν ώρα 
τής λειτουργίας, ποιός εκδηλώνεται άσεμνα στόν δρόμο, φλυαρεί 
ή φωνασκεί»· οί «παραινέτες» είναι επιφορτισμένοι νά «σημειώ-
νουν εκείνους πού μιλάνε ή μελετάνε ύψηλόφωνα τά μαθήματα 
τους, εκείνους πού δέν γράφουν άλλά χαριεντίζονται»· οι «έπι-
σκέπτες-έπιθεωρητές» έρχονται σέ έπαφή μέ τίς οικογένειες τών 
μαθητών πού απουσιάζουν συχνά ή πού έχουν διαπράξει βαριά 
παραπτώματα. "Οσο γιά τούς «έπόπτες», αύτοί επιτηρούν όλους 
τούς άλλους άξιωματικούς. Μόνον ό ρόλος τών «προγυμναστών» 
είναι παιδευτικός: αύτοί υποχρεώνουν τούς μαθητές νά διαβά-
ζουν άνά δύο καί χαμηλόφωνα®. 'Ωστόσο, μισόν αιώνα άργότε-
ρα, ό Ch. Demia υιοθετεί μιάν ιεραρχία του ϊδιου τύπου, όπου 
όμως ή έπιτήρηση συνοδεύεται σχεδόν πάντα από παιδαγωγικό 
ρόλο: ενας υποδιδάσκαλος μαθαίνει στά παιδιά πώς νά βαστούν 
τήν πέννα, οδηγεί τό χέρι τους, διορθώνει τά λάθη καί ταυτόχρο-
να «καταγράφει τήν κακή διαγωγή»· ενας άλλος υποδιδάσκαλος 
εκτελεί τά ίδια καθήκοντα στό μάθημα τής ανάγνωσης· ό επό-
πτης πού ελέγχει τούς άλλους «αξιωματικούς» καί έπιτηρεϊ τή γε-
νική συμπεριφορά, είναι έπιφορτισμένος καί «νά προετοιμάζει 
τούς νεοφερμένους στίς άσκήσεις τού σχολείου»· οί δέκαρχοι έξε-
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τάζουν τούς μαθητές καί «καταγράφουν» αυτούς πού δέν ξέρουν 
τό μάθημά τους^". Έχουμε εδώ τό σχεδιάγραμμα ενός σχολείου 
«αλληλοδιδακτικού» τύπου, όπου σ' εναν μοναδικό μηχανισμό 
είναι ενσωματωμένες τρεις διαδικασίες: ή καθαυτό διδασκαλία, 
ή απόκτηση γνώσεων μέ την ίδια τήν άσκηση της παδιαγωγικής 
δραστηριότητας, καί, τέλος, μιά αμοιβαία καί ιεραρχημένη πα-
ρακολούθηση. Μιά σχέση επιτήρησης, καθορισμένη καί τακτική, 
έντάσσεται στό κέντρο της διδακτικής πρακτικής: όχι ώς εισαγό-
μενο ή παρακείμενο στοιχείο, άλλά ώς αχώριστος από αυτήν μη-
χανισμός και πού πολλαπλασιάζει τήν άποτελεσματικότητά της. 

Ή Ιεραρχημένη, συνεχής καί λειτουργική επιτήρηση δέν είναι, 
άσφαλώς, μιά άπό τίς μεγάλες τεχνικές «εφευρέσεις» του 18ου 
αιώνα, αλλά ή ΰπουλη έπέκτασή της είναι πολύ σημαντική εξαι-
τίας των νέων μηχανισμών εξουσίας πού ένέχει. Χάρη σ' αυτήν, ή 
πειθαρχική εξουσία γίνεται ενα σύστημα «ολοκληρωμένο», εσω-
τερικά συνδεμένο μέ τήν οικονομία καί τούς στόχους του μηχανι-
σμού όπου ή εξουσία αυτή ασκείται. Κι ακόμα, οργανώνεται σάν 
έξουσία πολλαπλή, αύτενεργή, άνώνυμη- διότι, άν αληθεύει πώς 
ή έπιτήρηση βασίζεται σέ άτομα, ή λειτουργία της είναι λειτουρ-
γία ένός δικτύου σχέσεων, άπό τά πάνω πρός τά κάτω, αλλά καί, 
ώς ενα σημείο, άπό τά κάτω πρός τά πάνω, καί πλαγίως· τό δί-
κτυο αυτό δίνει «σταθερότητα» στό σύνολο καί τό καλύπτει ολό-
τελα μέ στοιχεία εξουσίας πού στηρίζονται τό ενα στό άλλο: επι-
τηρητές άδιάκοπα επιτηρούμενοι. Ή έξουσία, στήν ιεραρχημένη 
πειθαρχική έπιτήρηση, δέν κατέχεται σάν ενα πράγμα, ούτε καί 
μεταβιβάζεται σάν ιδιοκτησία· λειτουργεί σάν μηχανοδομή. Καί 
ναί μέν ή πυραμιδική οργάνωσή της της δίνει κάποιον «άρχηγό», 
άλλά ολόκληρο τό σύστημα είναι εκείνο πού παράγει «έξουσία» 
καί κατανέμει τά άτομα στό μόνιμο καί συνεχές τούτο πεδίο. 
Πράγμα πού έπιτρέπει στήν πειθαρχική έξουσία νά είναι συνάμα 
καί άπόλυτα «αδιάκριτη», άφού παντού καί πάντα βρίσκεται σέ 
επαγρύπνηση, άφού δέν άφήνει καταρχήν καμιά ζώνη στό σκο-
τάδι καί έλέγχει άδιάκοπα τούς ίδιους αυτούς πού έχουν καθή-
κον νά ελέγχουν καί άπόλυτα «διακριτική», διότι λειτουργεί μό-
νιμα καί, κατά μεγάλο μέρος, σιωπηρά. Ή πειθαρχία θέτει σέ 
«κίνηση» μιάν έξουσία σχεσιακή, πού στηρίζεται στούς δικούς 
της μηχανισμούς καί πού υποκαθιστά τή λάμψη τών έκδηλώσεων, 
μέ τήν άδιάλειπτη έναλλαγή σχεδιασμένων παρακολουθήσεων. 
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Χάρη στίς τεχνικές της επιτήρησης, ή «φυσική» της έξουσίας, ή 
επίδραση στό σώμα, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νό-
μους της όπτικής καί της μηχανικής, συμφωνά μ' Ινα όλοκληρω-
μένο σύστημα άπό χώρους, γραμμές, όθόνες, δέσμες, βαθμίδες, 
καί χωρίς νά καταφεύγει, θεωρητικά τουλάχιστον, στην υπέρβα-
ση, στόν καταναγκασμό ή στή βία. Εξουσία πού, φαινομενικά, 
είναι τόσο λιγότερο «σωματική», όσο περισσότερο έπιστημονικά 
είναι «φυσική». 

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ 

1. - Στό όρφανοτροφεϊο του ιππότη Paulet, οί καθημερινές συ-
νεδριάσεις τοΰ τοπικού δικαστηρίου παρουσίαζαν κάθε πρωί 
μιάν έπιβλητική τελετουργία: «Είδαμε όλους τούς μαθητές παρα-
τεταγμένους, σέ απόλυτη τάξη, ακινησία καί σιωπή. Ό επικεφα-
λής τής τάξης, νέος ευπατρίδης δεκαέξι έτών, ήταν εξω άπό τή 
γραμμή, μέ τό σπαθί στό χέρι· στό πρόσταγμα του, τό τάγμα ξε-
κίνησε μέ βήμα ταχύ γιά νά σχηματίσει τόν κύκλο. Τό συμβούλιο 
συγκεντρώθηκε στό κέντρο· κάθε άξιωματικός εδωσε άναφορά 
γιά τή δική του μονάδα στό περασμένο εικοσιτετράωρο. Στούς 
κατηγορούμενους δόθηκε ή άδεια νά άπολογηθοϋν πρώτα κατέ-
θεσαν οί μάρτυρες· εγινε διαβούλιο καί όταν βγήκε ή απόφαση, ό 
επικεφαλής ανακοίνωσε μεγαλόφωνα τόν άριθμό των ένόχων, τή 
φύση τών άδικημάτων καί τίς τιμωρίες πού επιβλήθηκαν. Ύστε-
ρα οί μαθητές παρήλασαν σέ άψογη τάξη".» Στό κέντρο κάθε 
πειθαρχικού συστήματος λειτουργεί ενας μικρός ποινικός μηχα-
νισμός. Διαθέτει ενα είδος δικαστικού προνομίου, μέ τούς δικούς 
του νόμους, τά πλημμελήματα τής άρμοδιότητάς του, τίς ιδιαίτε-
ρες του μορφές κύρωσης, τίς δικές του διαβαθμίσεις δικαιοδο-
σίας. Τά πειθαρχικά σώματα καθιερώνουν ενα «ποινικό υποσύ-
στημα»" δικτυώνουν ενα χώρο πού οί νόμοι άφήνουν κενό· χαρα-
κτηρίζουν καί τιμωρούν ενα σύνολο συμπεριφορών πού ή σχετι-
κή τους ασημαντότητα επέτρεπε νά διαφεύγουν άπό τά μεγάλα 
τιμωρητικά συστήματα. «Μπαίνοντας στό έργοστάσιο, οί συντε-
χνίτες πρέπει νά χαιρετούν ό ενας τόν άλλον ...φεύγοντας, πρέ-
πει νά μαζεύουν καί νά άποθηκεύουν τά έμπορεύματα καί τά ερ-
γαλεία πού χρησιμοποίησαν άν έργάστηκαν τό βράδυ, νά σβή-
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σουν τη λάμπα τους»· «άπαγορεύεται ρητά νά διασκεδάζεις τους 
συντεχνίτες σου μέ χειρονομίες ή ο,τι άλλο»· οι τελευταίοι όφεί-
λουν «νά συμπεριφέρονται μέ ευγένεια καί κοσμιότητα»· όποιος 
άπουσιάσει άπό τή δουλειά του περισσότερο άπό πέντε λεπτά 
χωρίς νά ειδοποιήσει τόν κύριο Oppenheim «θά πληρωθεί μισό 
μεροκάματο»· καί γιά νά μην αφεθεί τίποτα στην τύχη, στη λε-
πτόλογη αυτή ποινική δικαιοσύνη, άπαγορεύεται «κάθε τί πού 
θά μπορούσε νά ζημιώσει τόν κύριο Oppenheim καί τούς συντε-
χνίτες του^^.» Στό εργαστήρι, στό σχολείο, στόν στρατό, ισχύει 
ενα όλόκληρο «μικροσύστημα ποινών» γιά τόν χρόνο (καθυστε-
ρήσεις, απουσίες, διακοπές της έργασίας), τή δραστηριότητα 
(άπροσεξία, αμέλεια, ελλει-ψη ζήλου), τή συμπεριφορά (άγένεια, 
άνυπακοή), τόν λόγο (φλυαρία, αύθάδεια), τό σώμα («επιλήψι-
μη» στάση, άτοπες χειρονομίες, άκαθαρσία), τή σεξουαλικότητα 
(άπρέπεια, άσεμνη στάση). Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται, ώς 
τιμωρίες, μιά σειρά εκλεπτυσμένων μεθόδων, άπό τήν ελαφριά 
σωματική τιμωρία μέχρι ορισμένες έλάσσονες στερήσεις καί μι-
κροταπεινώσεις. Ό στόχος είναι ή ποινικοποίηση καί τών πιό 
δυσδιάκριτων τμημάτων της διαγωγής, καί ή απόδοση κολαστι-
κής λειτουργίας στά φαινομενικά ανάξια λόγου στοιχεία τού πει-
θαρχικού συστήματος: τελικά, πρέπει τό κάθε τί νά μπορεί νά 
χρησιμοποιείται γιά νά κολάζεται καί τό παραμικρό· τό κάθε 
ύποκείμενο νά είναι παγιδευμένο σέ μιάν ολότητα κολάσιμη-κο-
λαστική. «Μέ τή λέξη τιμωρία έννοούμε κάθε τί πού είναι ικανό 
νά κάνει τά παιδιά νά νιώσουν τό σφάλμα πού έχουν διαπράξει, 
κάθε τί πού είναι Ικανό νά τά ταπεινώσει, νά τά ντροπιάσει: 
...μιά όρισμένη ψυχρότητα, μιά κάποια αδιαφορία, μιά όποιαδή-
ποτε ερώτηση, μιά ταπείνωση, ή καθαίρεση άπό κάποια θέση'^.» 

2. - Ή πειθαρχία όμως συνεπάγεται εναν ιδιάζοντα τρόπο τι-
μωρίας, πού δέν είναι μόνο μιά μικρογραφία τού δικαστηρίου. 
Εκείνο πού έμπίπτει στήν αρμοδιότητα τού πειθαρχικού ποινι-
κού συστήματος είναι ή μή-τήρηση ή ή παράβλεψη τού κανόνα, ή 
άπομάκρυνση ή ή εκτροπή άπό αυτόν. Είναι κολάσιμο τό άκαθό-
ριστο πεδίο τής μή-συμμόρφωσης: ό στρατιώτης διαπράττει 
«σφάλμα» κάθε φορά πού δέν φτάνει στό άπαιτούμενο έπίπεδο· 
τό «σφάλμα» τού μαθητή είναι, όπως καί Ινα έλασσον πλημμέλη-
μα, μιά άνικανότητα νά έκτελεϊ τά καθήκοντα του. Ό κανονι-
σμός τού πρωσικού στρατού έπέβαλλε τίς «αυστηρότερες δυνατές 
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ποινές» στό στρατιώτη πού δέν έχει μάθει νά χειρίζεται σωστά τό 
τουφέκι του. 'Ομοίως, «όταν ενας μαθητής δέν θυμόταν την πε-
ρικοπή της κατήχησης πού είχε διδαχτεί τήν προηγούμενη μέρα, 
ύποχρεωνόταν νά μάθει τήν περικοπή της ϊδιας μέρας, χωρίς νά 
κάνει κανένα λάθος, καί επρεπε νά τήν επαναλαμβάνει τήν έπο-
μένη· ή ύποχρεωνόταν νά άκούει τό μάθημα όρθιος ή γονατιστός, 
με τά χέρια σταυρωμένα, ή νά υποβάλλεται σέ κάποιαν άλλη τι-
μωρία». 

Ή έντολή πού οί πειθαρχικές ποινές όφείλουν νά κάνουν σε-
βαστή είναι μικτού χαρακτήρα: είναι μιά «τεχνητή» εντολή, σα-
φέστατα προσδιορισμένη άπό ενα νόμο, ενα πρόγραμμα, εναν 
κανονισμό. Άλλά είναι έπίσης μιά έντολή πού καθορίζεται από 
φυσικές καί παρατηρήσιμες διαδικασίες: τή διάρκεια μιάς μαθη-
τείας, τόν χρόνο μιας άσκησης, τό έπίπεδο εύμάθειας αναφέρο-
νται σέ μιά τακτικότητα πού είναι ταυτόχρονα καί κανόνας. Τά 
παιδιά πού φοιτούν στά χριστιανικά σχολεία δέν πρέπει ποτέ νά 
διδάσκονται «μαθήματα» πού είναι ακόμα ανίκανα νά τά παρα-
κολουθήσουν, διότι θά τά εκθέταμε στόν κίνδυνο νά μή μπορέ-
σουν νά μάθουν τίποτα· καί όμως, ή διάρκεια τού κάθε σταδίου 
καθορίζεται κανονιστικά, καί ό μαθητής πού εχει υποβληθεί σέ 
τρεις εξετάσεις καί δέν κατόρθωσε νά περάσει στην ανώτερη τά-
ξη, πρέπει νά τοποθετηθεί επιδεικτικά στό θρανίο των «άμα-
θων». Στό πειθαρχικό καθεστώς, ή τιμωρία περιλαμβάνει ενα δι-
πλό νομικό-φυσικό στοιχείο. 

3. - Ρόλος της πειθαρχικής τιμωρίας είναι νά περιορίζει τίς 
παρεκτροπές. Ή τιμωρία πρέπει λοιπόν νά είναι ουσιαστικά 
επανορθωτική. Εκτός άπό τίς τιμωρίες πού δανείζεται άπό τό 
δικαστικό πρότυπο (πρόστιμο, μαστίγωση, απομόνωση), τά πει-
θαρχικά συστήματα δίνουν τήν προτεραιότητα στις τιμωρίες 
έκεινες πού αφορούν τήν άσκηση - τήν έντατική, πολλαπλασια-
σμένη, έπαναλαμβανόμενη μαθητεία: ό κανονισμός τού 1766 γιά 
τό πεζικό προέβλεπε πώς οί στρατιώτες της πρώτης τάξης «πού 
θά δείξουν κάποιαν αμέλεια ή κακή θέληση, θά επαναφέρονται 
στήν τελευταία τάξη», καί δέν θά μπορέσουν νά ξανανέβουν στήν 
πρώτη παρά μόνο ύστερα άπό νέες ασκήσεις καί νέα έξέταση. 
"Οπως ελεγε ό J.-B. de la Salle: «'Απ' όλες τίς τιμωρίες, ή επιβο-
λή πρόσθετης [γραπτής ή προφορικής επαναληπτικής] έργασίας 
είναι ή πιό κατάλληλη κατά τήν άποψη των δασκάλων, καί ή πιό 
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ωφέλιμη κι ευχάριστη γιά τους γονείς»· δίνουν τή δυνατότητα νά 
«άνευρεθοϋν, μέσα άπό τά ϊδια τά σφάλματα των παιδιών, τά μέ-
σα πού θά βοηθήσουν τήν πρόοδο τους, διορθώνοντας τά ελατ-
τώματα τους»· στά παιδιά, λογουχάρη, πού «δεν έγραφαν τό μά-
θημά τους, ή πού δεν τό επιμελήθηκαν, μπορεί νά επιβληθεί μιά 
παραπανήσια γραπτή εργασία ή ένα κείμενο πού θά πρέπει νά 
άποστηθίσουν^'*.» Ή πειθαρχική τιμωρία είναι, κατά ενα μεγάλο 
μέρος τουλάχιστον, ισόμορφη πρός τήν ϊδια τήν υποχρέωση· δέν 
είναι τόσο ή εκδίκηση του νόμου πού εχει παραβιαστεί, όσο ή 
επανάληψη της παρανομίας, ό επαυξημένος τονισμός της. Έτσι, 
ή έπανορθωτική έπίδραση της τιμωρίας πού προσδοκούμε, 
άσκεϊται μόνο σάν κάτι πάρεργο μέ τόν εξιλασμό καί τή μετά-
νοια· πετυχαίνεται άμεσα μέ τόν μηχανισμό της έκγύμναστ^ς. Τι-
μωρία, ίσον άσκηση. 

4. - Στήν πειθαρχία, ή τιμωρία δέν είναι παρά ενα στοιχείο του 
διττού συστήματος: άνταμοιβή-κύρωση. Καί αυτό ακριβώς τό 
σύστημα λειτουργεί στή διαδικασία της έκγύμνασης καί της επα-
νόρθωσης. Ό δάσκαλος «οφείλει νά άποφεύγει, δσο είναι δυνα-
τόν, τή χρήση της τιμωρίας· αντίθετα, πρέπει νά προσπαθεί νά 
ανταμείβει συχνότερα παρά νά τιμωρεί, μιάς καί οί οκνηροί πα-
ρακινούνται περισσότερο άπό τήν επιθυμία νά άνταμείβονται 
όπως οί φιλόπονοι, παρά άπό τόν φόβο της τιμωρίας· γι' αυτό 
καί θά προκύψει μεγάλη ωφέλεια όταν ό δάσκαλος θά βρεθεί 
άναγκασμένος νά έπιβάλει κάποια τιμωρία σ' ενα παιδί, άν 
προηγούμενα εχει κατακτήσει τήν καρδιά του^^.» Ό μηχανισμός 
αυτός μέ τά δυό στοιχεία επιτρέπει εναν όρισμένο άριθμό πρά-
ξεων πού χαρακτηρίζουν τό πειθαρχικό ποινικό σύστημα. Καί 
πρώτα πρώτα, τήν έκτίμηση τών συμπεριφορών καί τών έπιδό-
σεων, μέ βάση δυό άντίθετες αξίες τού καλού καί τού κακού· 
αντί της άπλής κατανομής της άπαγόρευσης, όπως αυτή είναι 
γνωστή στήν ποινική δικαιοσύνη, εχουμε εδώ ενα μοίρασμα άνά-
μεσα σ' ëvav θετικό καί σ' εναν αρνητικό πόλο· ολόκληρη ή συ-
μπεριφορά καταλήγει στό πεδίο τών καλών καί τών κακών βαθ-
μών, τών καλών καί τών κακών παρατηρήσεων. Είναι έπί πλέον 
δυνατόν νά καθιερωθεί μιά ποσοτικοποίηση καί μιά άριθμογρα-
φημένη οικονομία. Μιά ποινική λογιστική, αδιάκοπα ενημερωμέ-
νη, επιτρέπει τήν έπίτευξη τού κολαστικού άπολογισμού τού κα-
θενός. Ή σχολική «δικαιοσύνη» εχει άναπτύξει σέ μεγάλη κλίμα-
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κα τό σύστημα αυτό, πού τά ύποτυπώδη του τουλάχιστον στοι-
χεία άπαντώνται στόν στρατό ή στά εργαστήρια. Ot ιερωμένοι 
δάσκαλοι τών Χριστιανικών Σχολών είχαν όργανώσει μιάν όλό-
κληρη μικροοικονομία τών προνομίων καί τών τιμωριών μέ 
πρόσθετη σχολική έργασία: «Τά προνόμια θά χρησιμεύουν στούς 
μαθητές γιά νά άπαλλάσσονται άπό τις τιμωρίες πού τούς Ιχουν 
επιβληθεί... Ένας μαθητής, λογουχάρη, πού θά εχει τιμωρηθεί 
μέ τέσσερις ή εξι άντιγραφές περικοπών άπό τήν κατήχηση, θά 
μπορεί νά έξοφλήσει τήν τιμωρία αύτή μέ μερικούς βαθμούς προ-
νομίων ό δάσκαλος θά όρίσει τόν απαιτούμενο άριθμό τους... 
Καί καθώς τά προνόμια αξίζουν εναν καθορισμένο άριθμό βαθ-
μών, 6 δάσκαλος πού διαθέτει καί προνόμια μικρότερης άξιας, 
μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει ώς νόμισμα γιά τά πρώτα. Σέ κά-
ποιο παιδί, λογουχάρη, έπιβάλλεται μιά αντιγραφή κειμένου πού 
δεν ξεπληρώνεται παρά μέ εξι βαθμούς· άλλά τό παιδί διαθέτει 
ενα προνόμιο δέκα βαθμών καί τό παρουσιάζει στόν δάσκαλο" 
αυτός του έπιστρέφει τέσσερις βαθμούς κ.ο.κ.'®.» Καί μέ τή λει-
τουργία αύτή της ποσοτικοποίησης, της κυκλοφορίας αυτής τών 
προκαταβολών καί τών οφειλών, καί χάρη στόν διαρκή υπολογι-
σμό της βαθμολογίας σέ «σύν» καί σέ «πλήν», οί πειθαρχικοί μη-
χανισμοί τοποθετούν σέ ιεραρχική κλίμακα τούς «καλούς» καί 
τούς «κακούς» μαθητές, τόν ενα σέ σχέση μέ τόν άλλον. Διαμέ-
σου της μικροοικονομίας αυτής ενός διηνεκούς ποινικού συστή-
ματος, πραγματοποιείται μιά διαφοροποίηση όχι τών πράξεων, 
άλλά τών ϋδιων τών άτόμων, της φύσης τους, τών δυνατοτήτων 
τους, του επιπέδου τους ή της άξιας τους. Ή πειθαρχία, κυρώνο-
ντας τίς πράξεις μέ άκρίβεια, σταθμίζει τήν «άληθινή» ποιότητα 
τών άτόμων τό ποινικό της σύστημα εντάσσεται στόν κύκλο της 
γνώσης τής άνθρώπινης προσωπικότητας. 

5. - Διπλός είναι ό ρόλος τής κατανομής σύμφωνα μέ τή θέση ή 
μέ τόν βαθμό: νά καταγράφει τίς έκτροπές, νά ιεραρχεί τά προ-
σόντα, τίς άρμοδιότητες καί τίς Ικανότητες· άλλά καί νά τιμωρεί 
καί νά ανταμείβει. Ποινική λειτουργία τής έπαναφοράς στην τά-
ξη καί «τακτικός» χαρακτήρας τοΰ κολασμού. Ή πειθαρχία 
άνταμείβει μέ μόνο τό σύστημα της προαγωγής, έπιτρέποντας τήν 
άπόκτηση βαθμών καί θέσεων τιμωρεί μέ τήν υποβίβαση καί τήν 
καθαίρεση. Ό βαθμός αυτός καθεαυτόν, σημαίνει καί ανταμοιβή 
ή τιμωρία. Στή Στρατιωτική Σχολή τού Παρισιού είχε καταρτι-
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στεΐ ενα περίπλοκο σύστημα «τιμητικής» ταξινόμησης: όρισμένες 
στολές έκφράζανε δημόσια τήν ταξινόμηση αύτη καί διάφορες τι-
μωρίες λίγο πολύ ευγενικές ή ταπεινωτικές συνδέονταν μέ τούς 
βαθμούς πού είχαν όιπονεμηθεϊ μ' αυτό τόν τρόπο ώς ένδειξη πα-
ροχής προνομίου ή άτιμωτικής ποινής. Ό ταξινομικός καί ποινι-
κός αυτός διαμερισμός έκτελεϊται κατά πυκνά διαστήματα μέ τίς 
άναφορές πού οι αξιωματικοί, οί καθηγητές ή οί βοηθοί τους 
υποβάλλουν, χωρίς νά λογαριάζουν ήλικία ή βαθμό, γιά τήν 
«ήθική ποιότητα των μαθητών», καί τήν «αναγνωρισμένη άπ' 
όλους διαγωγή τους». Ή πρώτη τάξη, ή λεγόμενη τάξη τών «πο-
λύ καλών», διακρίνεται από μιάν άσημένια έπωμίδα· ή τιμητική 
της διάκριση είναι πώς θεωρείται «καθαρά στρατιωτική μονά-
δα»· άρα, στρατιωτικές θά είναι καί οί ποινές πού δικαιούται 
(κράτηση ή - σέ σοβαρή περίπτωση - φυλάκιση). Ή δεύτερη τά-
ξη, ή τάξη τών «καλών» φοράει έπωμίδες από βαθυκόκκινο καί 
άσημένιο μετάξι- υπόκεινται κι αυτοί σέ φυλάκιση καί κράτηση, 
άλλά καί σέ είρκτή ή σέ γονυκλισία. Ή τάξη τών «μετρίων» άνα-
γνωρίζεται άπό τίς κόκκινες μάλλινες επωμίδες· στίς προηγούμε-
νες ποινές προστίθεται εδώ, αν χρειαστεί, καί ή τραχιά μάλλινη 
έσθήτα. Ή τελευταία τάξη, ή τάξη τών «κακών», εχει ώς σήμα 
καστανόχρωμες μάλλινες έπωμίδες· «οί μαθητές τής τάξης αυτής 
υποβάλλονται σέ όλες τίς τιμωρίες πού συνηθίζονται στό "Ιδρυ-
μα, καθώς καί σέ πολλές άλλες πού θά χρειαστούν, ακόμα καί 
στό όλοσκότεινο κελλί.» Γιά όρισμένο διάστημα, προστέθηκε καί 
ή «έπαίσχυντη» τάξη, γιά τήν οποία είχαν όριστεϊ ιδιαίτεροι κα-
νονισμοί, «ετσι πού αυτοί πού τήν απαρτίζουν θά είναι πάντα 
χωρισμένοι από τούς άλλους καί ντυμένοι μέ τραχιά μάλλινα ρά-
σα». Κι αφού μόνο ή άτομική αξία καί ή διαγωγή αποφασίζουν 
γιά τή θέση πού κατέχει ένας μαθητής, «όσοι άνήκουν στίς δυό 
τελευταίες τάξεις μίΐοροϋν νά ελπίζουν ότι θά προαχθούν στίς 
πρώτες, καί θά φορέσουν τά διακριτικά τους σημάδια, όταν -
σύμφωνα μέ τίς γενικές μαρτυρίες - άναγνωριστεϊ ότι είναι πιά 
άξιοι της προαγωγής αυτής, χάρη στήν άλλαγή της συμπεριφοράς 
τους καί στήν πρόοδο τους· καί όσοι άνήκουν στίς πρώτες τάξεις, 
θά υποβιβαστούν στίς κατώτερες, άν παρουσιάσουν κάποια χα-
λάρωση τοϋ ζήλου τους καί άν όλες οί άναφορές είναι άρνητικές 
καί δείχνουν πώς έπαψαν νά είναι άξιοι γιά τίς διακρίσεις καί τά 
προνόμια τών πρώτων τάξεων...». Ή κολαστική ταξινόμηση πρέ-
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πει νά τείνει νά έξαφανιστεί. Ή «έπαίσχυντη τάξη» υπάρχει μό-
νο γιά νά έξαλειφθεί: «Γιά νά κρίνουμε τό είδος της μεταστροφής 
τών μαθητών της έπαίσχυντης τάξης πού συμπεριφέρονται κα-
λά», θά πρέπει νά τούς επανατοποθετήσουμε στίς άλλες τάξεις 
καί νά τους δώσουμε πίσω τίς στολές τους· άλλά θά πρέπει καί 
νά παραμένουν μέ τούς παλιούς των «έπαίσχυντους» συντρόφους 
την ώρα του γεύματος καί τής ψυχαγωγίας· θά μείνουν στην 
προηγούμενη τάξη τους αν δέν συνεχίσουν νά συμπεριφέρονται 
καλά· καί μονάχα όταν «ή συμπεριφορά τους κριθεί άπόλυτα 
ικανοποιητική, θά τούς επιτραπεί νά έγκαταλείψουν καί τήν τά-
ξη αύτη καί τή μονάδα τους^^.» Έχουμε λοιπόν έδώ ενα διπλό 
αποτέλεσμα του ιεραρχικού αυτού ποινικού συστήματος: τήν κα-
τανομή τών μαθητών σύμφωνα μέ τίς ίκανότητές τους καί τή δια-
γωγή τους, επομένως, σύμφωνα μέ τή σωστή χρησιμοποίηση τους 
όταν θά βγούν από τό σχολείο· καί δεύτερο, τή σταθερή πίεση 
πού ασκείται πάνω τους γιά νά υποταχθούν όλοι στό ίδιο πρότυ-
πο, γιά νά έξαναγκαστούν όλοι «στήν υποταγή, στήν εύπείθεια, 
στήν επιμέλεια στίς σπουδές καί στίς ασκήσεις, καί στήν εκπλή-
ρωση μέ ακρίβεια τών καθηκόντων τους καί όλων τών άπαιτή-
σεων τής πειθαρχίας». Γιά νά είναι όλοι τους ομοιόμορφοι. 

Κοντολογίς, ή τέχνη τής τιμωρίας, στό καθεστώς τής πειθαρχι-
κής εξουσίας, δέν στοχεύει ούτε στόν έξιλασμό ούτε ακριβώς, 
στήν καταστολή. Προβαίνει σέ πέντε πολύ διαφορετικές ενέρ-
γειες: άνάγει τίς πράξεις, τίς επιδόσεις, τίς ατομικές συμπεριφο-
ρές σ' ενα σύνολο, πού είναι ταυτόχρονα πεδίο σύγκρισης, χώρος 
διαφοροποίησης καί θεμελιακή άρχή ένός κανόνα πού πρέπει νά 
τηρείται. Διαφορίζει τά άτομα μεταξύ τους καί σέ συνάρτηση μέ 
τόν γενικό τούτο κανόνα - πού τόν κάνει νά λειτουργεί εϊτε ώς 
αφετηρία, ειτε ώς μέσον όρο πού πρέπει νά τηρείται, εϊτε ώς βέλ-
τιστο όριο πού τό άτομο πρέπει νά πλησιάζει. Μετράει μέ όρους 
ποσοτικούς καί ταξινομεί μέ όρους άξίας, τίς ικανότητες, τό έπί-
πεδο, τή «φύση» τών άτόμων. Διαμέσου του «αξιολογικού» αύ-
τού μέτρου, έξαναγκάζει σέ μιά συμμόρφωση πού πρέπει νά 
πραγματοποιηθεί. Τέλος, χαράζει τό όριο πού θά προσδιορίσει 
τή διαφορά σέ σχέση μέ όλες τίς άλλες διαφορές, τό εξωτερικό 
σύνορο τού μή-κανονικού (τήν «έπαίσχυντη τάξη» τής Στρατιω-
τικής Σχολής). Ή διηνεκής απειλή τής ποινής πού περνά απ' όλα 
τά σημεία καί έλέγχει ακατάπαυστα τούς πειθαρχικούς θεσμούς. 
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συγκρίνει, διαφορίζει, ιεραρχεί, έξομοιώνει, αποκλείει. Μέ μιά 
λέξη: κανονικοποιεΐ. 

'Αντιτάσσεται, έπομένως, στοιχείο πρός στοιχείο, στό δικαστι-
κό ποινικό σύστημα πού βασική του λειτουργία είναι νά αναφέ-
ρεται όχι σ' ενα σύνολο άπό παρατηρητά φαινόμενα, αλλά σ' ενα 
corpus νόμων καί κειμένων πού πρέπει νά διατηρούνται στη μνή-
μη· όχι νά διαφορίζει άτομα, αλλά νά χαρακτηρίζει πράξεις, κα-
τατάσσοντάς τες σε όρισμένες γενικές κατηγορίες· όχι νά τοποθε-
τεί σέ ιεραρχική κλίμακα, αλλά νά χρησιμοποιεί άπλά καί μόνο 
τή δυαδική αντίθεση του επιτρεπτού καί του απαγορευμένου· όχι 
νά όμοιογενοποιεϊ, άλλά νά πραγματοποιεί τήν όριστικοποιημένη 
μοιρασιά της καταδίκης. Τά πειθαρχικά συστήματα δημιούργη-
σαν ενα «ποινικό σύστημα του κανόνα», πού οί αρχές καί ή λει-
τουργία του δέν μπορούν νά αναχθούν στό παραδοσιακό σύστη-
μα τοΰ νόμου. Τό μικρό δικαστήριο πού φαίνεται νά εδρεύει μό-
νιμα στά πειθαρχικά ιδρύματα, καί πού παίρνει κάποτε τή θεα-
τρική μορφή του μεγάλου δικαστικού διάκοσμου δέν πρέπει νά 
μας δημιουργεί αυταπάτες: εκτός άπό μερικές τυπικές ομοιότητες 
πού παρουσιάζει μέ τήν ποινική δικαιοσύνη, δέν άκολουθεί τούς 
μηχανισμούς της ώς τήν πλοκή της καθημερινής ζωής· ή τουλάχι-
στον, δέν είναι αυτό τό ούσιαστικό του στοιχείο· ή πειθαρχία κα-
τασκεύασε - βασιζόμενη σέ μιά όλόκληρη σειρά πανάρχαιων με-
θόδων - μιά καινούργια κολαστική λειτουργία, καί άκριβώς αύτή 
εισέβαλε λίγο λίγο στόν μεγάλο δικαστικό διάκοσμο τόν όποιο 
φαινόταν ώς τώρα νά άντιγράφει μέ σεμνότητα ή ειρωνεία. Ή 
νομικο-άνθρωπολογική λειτουργία, ή έκδηλη σέ όλόκληρη τήν 
ιστορία τοΰ σύγχρονου ποινικού συστήματος, δέν προέρχεται 
από τήν έπιπρόσθεση των έπιατημών τοΰ άνθρώπου στήν ποινική 
δικαιοσύνη καί άπό τίς απαιτήσεις πού χαρακτηρίζουν τήν και-
νούργια τούτη ορθολογικότητα· ούτε καί άπό τόν ουμανισμό πού 
αύτή συνεπάγεται· τό σημείο μορφοποίησης της είναι ή πειθαρχι-
κή αύτή τεχνική πού κινητοποίησε τούς καινούργιους αύτούς μη-
χανισμούς της κανονιστικής κύρωσης. 

Μέσ' άπό τά διάφορα πειθαρχικά συστήματα άναφαίνεται ή 
δύναμη τού Κανόνα. Πρόκειται, άραγε, γιά εναν καινούργιο νό-
μο της σύγχρονης κοινωνίας; Θά λέγαμε μάλλον πώς άπό τόν 18ο 
αιώνα καί πέρα, ή δύναμη αύτή ήρθε νά προστεθεί σε άλλες δυ-
νάμεις, εξαναγκάζοντας τες σέ νέες οριοθετήσεις: της δύναμης 
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τοϋ Νόμου, της δύναμης τοΰ Λόγου καί τοΰ Κειμένου, της δύνα-
μης της Παράδοσης. Τό Κανονικό καθιερώνεται ώς άρχή κατα-
ναγκασμού στην εκπαίδευση, μαζί μέ την όργάνωση μιας τυπο-
ποιημένης εκπαίδευσης καί τήν ίδρυση πρότυπων λυκείων κα-
θιερώνεται στήν προσπάθεια γιά τήν όργάνωση ένός ιατρικού 
σώματος καί μιάς νοσηλευτικής πλαισίωσης τού έθνους, ικανών 
νά θέσουν σέ λειτουργία γενικούς κανόνες υγείας· καθιερώνεται 
άκόμα στή ρύθμιση τών βιομηχανικών μεθόδων καί προϊόντων^®. 
Όπως ή επιτήρηση καί μαζί μ' αυτήν, ή «κανονικοποίηση» γίνε-
ται Ινα άπό τά μεγάλα όργανα έξουσίας περί τό τέλος της κλασι-
κής εποχής. Τά σύμβολα πού εκφράζανε διατάξεις, προνόμια, 
εξάρτηση, τείνουν τώρα νά αντικατασταθούν, ή τουλάχιστον 
προσθέτονται σ' αυτά διάφορες διαβαθμίσεις κανονικότητας, 
πού δηλώνουν τήν ένταξη σ' ενα ομοιογενές κοινωνικό σώμα, αλ-
λά πού περικλείνουν κι ενα ρόλο ταξινόμησης, ιεράρχησης και 
κατανομής τών βαθμών. Ά π ό μιάν ορισμένη άποψη, ή δύναμη 
τής κανονικοποίησης έξαναγκάζει στήν ομοιογένεια- άλλά συνά-
μα έξατομικεύει, επιτρέποντας νά μετριόνται οί εκτροπές, νά κα-
θορίζονται τά επίπεδα, νά όρίζονται οί ειδικότητες καί νά 
αντλείται κάποια ωφέλεια άπό τίς διαφορές μέ τό συνταίριασμα 
τής μιας διαφοράς μέ τήν άλλη. Είναι ευνόητο ότι ή δύναμη τοΰ 
κανόνα λειτουργεί μέ μεγάλη ευκολία ατό έσωτερικό ένός συστή-
ματος τυπικής ισότητας, άφού στό έσωτερικό μιας ομοιογένειας, 
πού είναι καί ό Κανόνας, εισάγει, ώς ώφέλιμο πρόσταγμα καί 
άποτέλεσμα μιας μέτρησης, όλο τό ξεθώριασμα τών ατομικών 
διαφορών. 

Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η 

Ή έξέταση συνδυάζει τίς τεχνικές τής ιεραρχίας πού έπιτηρεί 
κι εκείνες τής κύρωσης πού «κανονικοποιεϊ». Πρόκειται γιά μιά 
κανονιστική επιστασία, γιά μιάν έπιτήρηση πού επιτρέπει τόν 
χαρακτηρισμό, τήν ταξινόμηση καί τήν τιμωρία. Εμφυτεύει στά 
άτομα μιάν όρατότητα πού επιτρέπει τόν διαφορισμό τους καί 
τήν τιμωρία τους. Γι' αυτό καί σέ όλα τά πειθαρχικά συστήματα, 
ή έξέταση είναι κατεξοχήν τυποποιημένη. Ή έξέταση συνδυάζε-
ται μέ τήν τελετή τής άσκησης τής έξουσίας καί τή μορφή τής 
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εμπειρίας, μέ την έπίδειξη της ισχύος καί την άνεύρεση της άλή-
θειας. Στό κέντρο κάθε πειθαρχικής διαδικασίας, ή έξέταση φα-
νερώνει την καθυπόταξη εκείνων πού θεωρούνται ώς αντικείμενα 
καί την άντικειμενοποίηση έκείνων πού καθυποτάσσονται. Στην 
εξέταση άναφαίνεται περίτρανα ή έπιπρόσθεση τών σχέσεων 
έξουσίας καί γνώσης. Έχουμε εδώ άλλη μιά καινοτομία της κλα-
σικής έποχής πού οΐ ιστορικοί τών έπιστημών παρέλει·ψαν νά τη 
φωτίσουν. Γράφτηκε ή ιστορία τών πειραματισμών πάνω στους 
εκ γενετής τυφλούς, στά παιδιά-λύκους ή στήν ύπνωση. Ποιός 
όμως θά γράψει τή γενικότερη, την πιό άξεκαθάριστη, αλλά καί 
τήν πιό καθοριστική ιστορία τής «εξέτασης» - του τυπικού της, 
τών μεθόδων της, τών προσώπων της καί τοϋ ρόλου τους, τών 
ερωτήσεων καί άπαντήσεών της, τών συστημάτων τής βαθμολό-
γησης καί ταξινόμησης; Διότι στήν πενιχρή αυτήν τεχνική, βρί-
σκονται μπερδεμένα ëva ολόκληρο πεδίο γνώσης, ενα όλόκληρο 
πρότυπο έξουσίας. Γίνεται συχνά λόγος γιά τήν ιδεολογία - τή 
διακριτική ή φλύαρη - πού κουβαλούν μαζί τους οί «επιστήμες» 
τοϋ άνθρωπου. Μήπως όμως ή ϊδια τους ή τεχνολογία, τό μικρό 
τούτο λειτουργικό σχήμα, τό τόσο πλατιά διαδομένο (από τήν 
ψυχιατρική ώς τήν παιδαγωγική, από τή διάγνωση τών άσθε-
νειών ώς τή μίσθωση έργατικών χεριών), ή τόσο οικεία αυτή μέ-
θοδος της έξέτασης δέν ένεργοποιεϊ - στό έσωτερικό ενός καί μό-
νο μηχανισμού - σχέσεις έξουσίας πού επιτρέπουν τή λήψη καί τή 
σύσταση γνώσεων; Ή πολιτική περίζωση δέν γίνεται άπλά καί 
μόνο στό επίπεδο της συνείδησης, τών παραστάσεων καί τών 
υποθετικών μας γνώσεων, άλλά στό επίπεδο αυτού πού καθιστά 
μιά γνώση έφικτή. 

Έ ν α γεγονός πού συντέλεσε στήν επιστημολογική επανάσταση 
στόν τομέα της ιατρικής, περί τά τέλη τού 18ου αιώνα, ήταν ή όρ-
γάνωση τού νοσοκομείου ώς μέσου «έξέτασης». Ή τελετουργία 
τής ιατρικής έπίσκεψης στούς θαλάμους είναι ή πιό τρανή μορφή 
του. Στόν 17ο αιώνα, ό έρχόμενος άπό εξω γιατρός, καθώς έπι-
σκεπτόταν τούς άρρωστους σ' ενα νοσοκομείο συνδύαζε τήν επι-
θεώρηση του μέ πολλούς άλλους ελέγχους - θρησκευτικούς, διοι-
κητικούς· δεν επαιρνε μέρος στήν καθημερινή διαχείριση τού νο-
σοκομείου. Σιγά σιγά, ή επίσκεψη γίνεται πιό τακτική, πιό αυ-
στηρή, καί προπαντός πιό έκτεταμένη: καλύπτει ενα όλοένα καί 
πιό σημαντικό μέρος της νοσηλευτικής λειτουργίας. Στά 1661, ό 
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γιατρός του Hôtel-Dieu του Παρισιού ήταν έπιφορτισμένος νά 
έπισκέπτεται τό νοσοκομείο μιά φορά τή μέρα· στά 1687, ένας 
«πσραφυλακτικός» γιατρός όφειλε νά έξετάζει κάθε άπόγευμα 
όρισμένους βαριά πάσχοντες. Οί κανονισμοί του 18ου αιώνα κα-
θορίζουν τά ώράρια των επισκέψεων, καθώς καί τή διάρκεια κά-
θε έπίσκεψης (τό λιγότερο δυό ώρες)· τονίζεται μάλιστα πώς κα-
νονικές «βάρδιες» πρέπει νά έξασφαλίζουν την ιατρική επίσκεψη 
κάθε μέρα, «ακόμα καί τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα»· τέλος, οτά 
1771, καθιερώνεται 'ένας εσωτερικός γιατρός, επιφορτισμένος νά 
«προσφέρει τίς ύπηρεσίες του τόσο τή νύχτα όσο καί τή μέρα, 
στά χρονικά διαστήματα πού χωρίζουν τίς έπισκέψεις των έξωτε-
ρικών γιατρών'^.» Ή αλλοτινή επιθεώρηση - ασυνεχής καί σύν-
τομη - μετατρέπεται σέ τακτική παρακολούθηση· καί μ' αύτόν 
τόν τρόπο ό άρρωστος υποβάλλεται σέ συνεχή σχεδόν έξέταση. 
Τούτο εχει δυό συνέπειες: στήν εσωτερική ιεραρχία, ό γιατρός -
στοιχείο ως τώρα έξωτερικό - αρχίζει νά αποκτά υπεροχή πάνω 
στό θρησκευτικό προσωπικό καί νά τού άναθέτει ενα ρόλο καθο-
ρισμένο, άλλά υποδεέστερο, στήν τεχνική της έξέτασης· καί τότε 
εμφανίζεται ή κατηγορία τού «νοσοκόμου»· όσο γιά τό ίδιο τό 
νοσοκομείο, πού ήταν πρίν άπ' όλα ενας χώρος περίθαλψης, γί-
νεται χώρος κατάρτισης καί παραβολής γνώσεων: άντιστροφή 
τού συσχετισμού δυνάμεων καί διαμόρφωση μιας γνώσης. Τό κα-
λά «πειθαρχημένο» νοσοκομείο αποτελεί τώρα τόν κατάλληλο 
χώρο τής ιατρικής «πειθαρχίας», κι αύτή χάνει πιά τήν ετυμολο-
γική της σημασία καί αναφέρεται λιγότερο στους παραδοσιακούς 
συγγραφείς, καί περισσότερο στό πεδίο των αντικειμένων πού 
άδιάκοπα προσφέρονται γιά έξέταση. 

Κατά τόν ιδιο τρόπο, τό σχολείο μετατρέπεται σέ όργανο αδιά-
λειπτης έξέτασης πού συμπληρώνει τή διαδικασία τής εκπαίδευ-
σης σ' όλη τήν έκταση της. Πολύ λιγότερο ενδιαφέρουν τώρα τά 
αγωνίσματα όπου οί μαθητές αναμετρούσαν τίς δυνάμεις τους, 
καί πολύ περισσότερο ή άδιάκοπη σύγκριση τού κάθε μαθητή μέ 
όλους τούς άλλους, σύγκριση πού έπιτρέπει καί τήν αξιολόγηση 
καί τήν τιμωρία. Οι ιερωμένοι δάσκαλοι των Χριστιανικών Σχο-
λών άπαιτούσαν από τούς μαθητές νά έπεξεργάζονται ενα θέμα 
κάθε μέρα τής έβδομάδας: ή πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στήν 
όρθογραφία, ή δεύτερη στήν αριθμητική, ή τρίτη στήν κατήχηση 
τό πρωί καί στή γραπτή εκθεση τό βράδυ κ.λπ. Έ π ί πλέον, έπρε-
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πε νά υποβάλουν κάθε μήνα μιάν εκθεση γιά νά ύποδειχθοϋν 
έκεϊνοι πού άξιζαν νά έξεταστοϋν άπό τόν έπιθεωρητή^". 'Από 
τά 1775, γίνονται στή Σχολή Γεφυρ-οδοποιίας 16 έξετάσεις τόν 
χρόνο: 3 στά μαθηματικά, 3 στήν άρχιτεκτονική, 3 στό σχέδιο, 2 
στή γραπτή εκθεση, 1 στή λιθοτομία, 1 γιά τήν εκθεση Ιδεών, 1 
γιά τή σχεδιογράφηση, 1 γιά τήν ισοπέδωση καί 1 γιά τήν κατα-
μέτρηση των κτιρίων^^ Ή εξέταση δέν περιορίζεται στήν έπικύ-
ρωση μιας μαθητείας- είναι ένας μόνιμος παράγοντάς της· τή 
στηρίζει άκολουθώντας ενα τυπικό έξουσίας πού τή συνοδεύει 
διαρκώς. Ωστόσο, ή εξέταση έπιτρέπει στόν δάσκαλο όχι μόνο 
νά μεταδίδει τίς γνώσεις του, αλλά καί νά άποκτά λεπτομερείς 
γνώσεις σχετικά μέ τούς μαθητές του. 'Ενώ ή δοκιμασία πού τερ-
μάτιζε άλλοτε μιά μαθητεία σύμφωνα μέ τή συντεχνιακή παράδο-
ση επικύρωνε μιά κεκτημένη ικανότητα - τό «αριστούργημα» πι-
στοποιούσε μιάν ήδη γενόμενη μετάδοση γνώσης - , ή εξέταση εί-
ναι στό σχολείο μιά πραγματική καί σταθερή ανταλλαγή γνώ-
σεων: εγγυάται τή μεταβίβαση τών γνώσεων τού δασκάλου στόν 
μαθητή, άλλά και άποσπά από τόν μαθητή μιά γνώση αποκλει-
στικά προορισμένη γιά τόν δάσκαλο. Τό σχολείο γίνεται χώρος 
εκπόνησης της παιδαγωγικής. Και ακριβώς όπως ή διαδικασία 
της ιατρικής έξέτασης τών άρρώστων στά νοσοκομεία επέτρεψε 
τήν επιστημολογική έπανάσταση της ιατρικής, ετσι καί ή έποχή 
τού «εξεταστικού» σχολείου σηματοδότησε τήν άφετηρία μιάς 
παιδαγωγικής ως επιστήμης. Άλλά καί στόν στρατό, ή έποχή 
τών έπιθεωρήσεων καί τών αδιάκοπα επαναλαμβανόμενων γυ-
μνασίων στάθηκε ή απαρχή της άνάπτυξης μιας άπέραντης γνώ-
σης γύρω από τήν τακτική πού τά άποτελέσματά της φανερώθη-
καν στούς ναπολεόντειους πολέμους. 

Ή έξέταση περιλαμβάνει εναν όλόκληρο μηχανισμό πού συν-
δέει μέ μιάν όρισμένη μορφή άσκησης της εξουσίας εναν όρισμέ-
νο τύπο διαμόρφωσης γνώσεων. 
1. - Ή έξέταση άναστρέφει τήν οικονομία της ορατότητας στήν 
άσκηση της εξουσίας. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ή έξουσία εί-
ναι αυτό πού βλέπουμε, αυτό πού φαίνεται, αυτό πού διατρανώ-
νεται - καί, κατά παράδοξο τρόπο, άντλεϊ τή δύναμή της άπό τήν 
ίδια τήν έπίδειξή της. 'Εκείνοι στούς όποίους άσκεϊται μένουν 
συνήθως άφανεϊς- φωτίζονται μονάχα άπό τή μερίδα της έξου-
σίας πού τούς παραχωρείται, ή άπό τή στιγμιαία άντανάκλασή 
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της. Ένώ ή πειθαρχική έξουσία άσκεΐται γινόμενη άόρατη· άντί-
θετα, έπιβάλλει, σέ όσους καθυποτάσσει, την άρχή μιας αναγκα-
στικής όρατότητας. Στην πειθαρχία, τά υποκείμενα είναι έκεϊνα 
πού πρέπει νά όρώνται. Ό φωτισμός τους έξασφαλίζει τό έπι-
βάλλον της έξουσίας πού ασκείται πάνω τους. Τό νά όράται κα-
νείς αδιάκοπα, τό νά μπορεί πάντα νά όράται, είναι κάτι πού 
διατηρεί τό πειθαρχικό άτομο στήν κατάσταση υποταγής. Καί ή 
έξέταση είναι ή τεχνική μέ τήν όποία ή έξουσία, άντί νά έκπέμπει 
τά σήματα τής δύναμής της, άντί νά βάζει τή σφραγίδα της στούς 
υπηκόους της, τά παγιδεύει σ' ενα μηχανισμό άντικειμενοποίη-
σης. Στόν χώρο όπου δεσπόζει, ή πειθαρχική έξουσία φανερώνει, 
βασικά, τή δύναμή της μέ τήν τακτοποίηση τών άντικειμένων. Ή 
έξέταση ισοδυναμεί μέ τήν τελετουργία τής άντικειμενοποίησης 
αυτής. 

Ρόλος τής πολιτικής τελετουργίας ήταν μέχρι τώρα νά πραγμα-
τοποιεί τήν υπερβολική καί ταυτόχρονα ρυθμισμένη εκδήλωση 
τής έξουσίας· ήταν μιά δαπανηματική έκφραση τής έξουσίας, μιά 
υπερβολική και συνάμα κωδικοποιημένη «δαπάνη» άπ' δπου ή 
έξουσία αντλούσε ακατάπαυστα τό σφρίγος της. Ήταν πάντα λί-
γο πολύ συνδεμένη μέ τόν θρίαμβο. Ή πανηγυρική έμφάνιση τοΰ 
μονάρχη περιλάμβανε πάντα ένα στοιχείο καθιέρωσης, επίστεψης 
καί άνάκτησης τής νίκης· καί αυτές ακόμα οί μεγαλόπρεπες έπι-
κήδειες πομπές έκτυλίσσονταν μέσα στή λαμπρότητα τής έπιδει-
κνυόμενης έξουσίας. Ένώ ή πειθαρχία ακολουθεί τόν δικό της 
τύπο τελετής. Δέν πρόκειται πιά γιά θριαμβευτική πομπή, αλλά 
γιά στρατιωτική έπιθεώρηση, γιά «παρέλαση» - έπιδεικτική μορ-
φή τής έξέτασης. Τά «υποκείμενα» προσφέρονται εδώ σάν «αντι-
κείμενα» στήν παρακολούθηση άπό μιάν έξουσία πού έκδηλώνε-
ται μόνο μέ τό βλέμμα της. Δέν δέχονται άμεσα τήν εικόνα τής 
κυρίαρχης έξουσίας· έπιδεικνύουν μόνο τά άποτελέσματά της -
κι αυτό, σάν νά λέμε, έσώγλυφα - πάνω στά σώματά τους πού 
έχουν γίνει ευανάγνωστα καί πειθήνια. Στίς 15 Μαρτίου 1666, ό 
Λουδοβίκος ΙΔ' έπιχειρεϊ τήν πρώτη του στρατιωτική έπιθεώρη-
ση: 18.000 άντρες, «μιά από τίς πιό λαμπρές πράξεις τής βασι-
λείας» - πράγμα πού, καθώς λέγεται, «προκάλεσε βαθύτατη άνη-
συχία σέ όλόκληρη τήν Ευρώπη». "Υστερα άπό πολλά χρόνια, 
έκτυπώνεται ενα μετάλλιο «εις άνάμνησιν του γεγονότος^^.» Τό 
μετάλλιο φέρει τήν έπιγραφ)ή «Disciplina militaris restitua» καί τή 
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λεζάντα «Prolusio ad victorias». Στό δεξί μέρος βλέπουμε τόν βα-
σιλιά, μέ τό δεξί πόδι προτεταμένο, νά διευθύνει ό ίδιος τά γυ-
μνάσια μέ μιά ράβδο στό χέρι. Στό αριστερό μέρος, βλέπουμε 
στρατιώτες παρατεταγμένους σε πολλές σειρές, μέ τό χέρι τεντω-
μένο στό ΰψος τοϋ ώμου, νά κρατούν τό τουφέκι τους τελείως 
κάθετα· προτείνουν τό δεξί πόδι, ένώ τό αριστερό είναι λίγο 
στραμμένο πρός τά εξω. Στό έδαφος, πολλές γραμμές διασταυ-
ρώνονται σέ όρθή γωνία, και σχηματίζουν κάτω άπό τά πόδια 
τών στρατιωτών μεγάλα τετράγωνα πού χρησιμεύουν σάν σημεία 
άναγνώρισης γιά τίς διάφορες φάσεις καί κινήσεις της άσκησης. 
Στό βάθος, βλέπουμε χαραγμένο ενα ανάκτορο κλασικού τύπου. 
Οί στήλες τοϋ ανακτόρου προεκτείνουν τίς φάλαγγες τών στρα-
τιωτών μέ τά όρθια τουφέκια, όπως, δίχως άλλο, τό πλακόστρω-
το προεκτείνει τίς γραμμές τών γυμνασίων. Πάνω όμως άπό τό 
κιγκλίδωμα πού στεφανώνει τό κτίριο, υπάρχουν αγάλματα πού 
παριστάνουν πρόσωπα νά χορεύουν: έλικωτές γραμμές, καμπύ-
λες, πτυχώσεις. Οί κινήσεις τού μαρμάρου άκολουθούν την αρχή 
της αρμονικής ενότητας. "Οσο γιά τούς άνδρες, είναι ακινητο-
ποιημένοι σέ μιά στάση όμοιόμορφα έπαναλαμβανόμενη άπό ζυ-
γούς σέ ζυγούς καί άπό στοίχους σέ στοίχους: ενότητα τακτικής. 
Ό ρυθμός τής άρχιτεκτονικής, πού στήν κορυφή τοϋ άνακτόρου 
άφήνει ελεύθερες τίς χορευτικές μορφές, επιβάλλει - στό έδαφος 
- τούς κανόνες του καί τή γεωμετρία του στούς πειθαρχημένους 
άνδρες. Τούς στύλους τής εξουσίας. «Καλώς», έλεγε κάποτε ό 
Μέγας Δούκας Μιχαήλ καθώς ό στρατός εκτελούσε γυμνάσια 
μπροστά του, «δυστυχώς όμως άναπνέουν^^.» 

"Ας πάρουμε τό μετάλλιο αύτό ώς μαρτυρία γιά τή στιγμή όπου 
σμίγουν, κατά τρόπο παράδοξο άλλά ενδεικτικό, ή λαμπρότερη 
μορφή τής κυρίαρχης εξουσίας καί ή εμφάνιση τών ίδιαζουσών 
τελετουργιών τής πειθαρχικής εξουσίας. Ή εκθαμβωτική θεατό-
τητα τοϋ μονάρχη αντιστρέφεται σέ άναπόδραστη ορατότητα τών 
υπηκόων. Καί είναι ή άντιστροφή αυτή τής όρατότητας στήν 
άσκηση τής πειθαρχίας πού θά εξασφαλίσει τήν άσκηση τής 
έξουσίας ώς τίς κατώτατες βαθμίδες της. Μπαίνουμε στήν εποχή 
τής ατέρμονης έξέτασης καί τής καταναγκαστικής άντικειμενο-
ποίησης. 
2. - Ή έξέταση εισάγει επίσης τήν άτομικότητα σ' ëva πεδίο κα-
ταγραφής. Ή έξέταση αφήνει πίσω της ενα όλόκληρο λιτό καί 
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λεπτομερειακό άρχεϊο πού καταρτίζεται πάνω ατά κάθε σώμα 
καί στην κάθε μέρα. Ή έξέταση πού τοποθετεί τά άτομα σ' ëva 
πεδίο έπιτήρησης, τά έγκαθιστά ταυτόχρονα καί μέσα σ' Ινα δί-
κτυο έγγράφων τά εισάγει σέ μιά στοίβα άπό ντοκουμέντα πού 
τά εντοπίζουν καί τά προσδιορίζουν. Οι διαδικασίες της έξέτα-
σης συνοδεύτηκαν άμέσως άπό ëva σύστημα έντατικής καταγρα-
φής καί σώρευσης ντοκουμέντων. Μιά «εξουσία έγγράφων» συ-
γκροτείται ως ενα ουσιαστικό στοιχείο τοϋ μηχανισμού της πει-
θαρχίας. Σέ πολλά σημεία χρησιμοποιεί σάν πρότυπο τίς παρα-
δοσιακές μέθοδες τοϋ διοικητικού συστήματος καταγραφής, αλ-
λά μέ ιδιαίτερες τεχνικές καί μέ σημαντικές καινοτομίες. Μερικές 
αφορούν στίς μεθόδους εξακρίβωσης τής ταυτότητας, τής σήμαν-
σης ή τής περιγραφής. Αυτό ήταν τό κυριότερο πρόβλημα στό 
στρατό, όπου επρεπε νά ανευρίσκονται οί λιποτάκτες, νά απο-
φεύγονται οί έπαναληπτικές έπιστρατεύσεις, νά διορθώνονται οί 
πλαστές καταστάσεις πού υποβάλλουν οι άξιωματικοί, νά γίνο-
νται γνωστές οί υπηρεσίες καί ή αξία τού καθενός, νά υπολογίζε-
ται μέ βεβαιότητα 6 τελικός αριθμός των άγνοουμένων καί των 
νεκρών. Αυτό ήταν τό πρόβλημα καί στά νοσοκομεία, όπου 
επρεπε νά άναγνωρίζονται οί πραγματικά άρρωστοι, νά διώχνο-
νται οί προσποιούμενοι, νά παρακολουθείται ή εξέλιξη κάθε 
άσθένειας, νά εξακριβώνεται ή αποτελεσματικότητα κάθε θερα-
πείας, νά σημειώνονται οί παραπλήσιες περιπτώσεις καί ή άρχή 
μιας επιδημίας. Αυτό ήταν επίσης τό πρόβλημα στά έκπαιδευτι-
κά ιδρύματα, όπου επρεπε να ανακαλυφθεί ή κλίση τοϋ καθενός, 
νά προσδιοριστούν τό επίπεδο καί οί ίκανότητές του, νά ύποδει-
χθεί ή τελική χρησιμοποίηση του: «Τό κατάστιχο χρησιμεύει γιά 
νά άνατρέχουμε σ' αυτό όταν καί όπου πρέπει, καί γιά νά γνωρί-
ζουμε τό ήθος τών παιδιών, τήν πρόοδό τους στήν ευλάβεια, 
στήν κατήχηση, στά γράμματα - άνάλογα μέ τό σχολικό πρό-
γραμμα - , τή νόηση τους καί τήν κρίση τους^'*.» 

Ά π ό τά παραπάνω προέκυψε ή διαμόρφωση μιας ολόκληρης 
σειράς κωδίκων τής πειθαρχικής άτομικότητας, πού επιτρέπουν 
τή μεταγραφή μέ όμοιογενοποίηση τών άτομικών χαρακτηριστι-
κών πού προσδιόρισε ή έξέταση: φυσικός κώδικας τής περιγρα-
φής τού άτόμου, ιατρικός κώδικας τών συμπτωμάτων πού πα-
ρουσιάζει, σχολικός ή στρατιωτικός κώδικας τής διαγωγής καί 
τών έπιδόσεών του. 'Αρχικά οί κώδικες αυτοί ήταν άρκετά πρω-
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τόγονοι, ώς πρός τήν ποιοτική ή ποσοτική τους μορφή, άλλά ση-
μειώνουν μιά πρώτη «τυποποίηση» του άτομικοϋ στοιχείου μέσα 
στίς σχέσεις εξουσίας. 

Οι άλλες καινοτομίες τών πειθαρχικών εγγράφων αφορούν στη 
συσχέτιση όλων αυτών τών στοιχείων, τή σώρευση τών τεκμη-
ρίων, τήν ταξινόμηση τους, τήν οργάνωση τών συγκριτικών πε-
δίων πού επιτρέπουν τήν κατάταξη, τόν σχηματισμό κατηγοριών, 
τόν υπολογισμό τών μέσων όρων, τόν καθορισμό κανόνων. 
'Ιδιαίτερα, τά νοσοκομεία του 18ου αιώνα υπήρξαν μεγάλα πει-
ραματικά εργαστήρια γιά τίς μεθόδους εγγραφής καί τεκμηρίω-
σης. Ή τήρηση τών βιβλίων, ή εξειδίκευση τους, οί τρόποι μετα-
γραφής άπό τό ενα βιβλίο στό άλλο, ή κυκλοφορία τους τήν ώρα 
τών ιατρικών επισκέψεων, ή παραβολή τους τήν ώρα τών τακτι-
κών συνεδριάσεων τοϋ ιατρικού καί του διοικητικού προσωπι-
κού, ή μεταβίβαση τών δεδομένων τους σέ κεντρικούς οργανι-
σμούς (εϊτε στό Νοσοκομείο είτε στό κεντρικό γραφείο τών Ασύ-
λων), ή λογιστική τών άσθενειών, της θεραπευτικής αγωγής, τών 
θανάτων στό επίπεδο ένός νοσοκομείου, μιάς πόλης, καί, τελικά, 
ενός όλόκληρου "Εθνους, ήταν συστατικό μέρος της διαδικασίας 
πού λίγο λίγο υπέταξε τά νοσοκομεία στό πειθαρχικό καθεστώς. 
'Ανάμεσα στούς βασικούς όρους μιας σωστής ιατρικής «πειθαρ-
χίας» - καί μέ τίς δυό εννοιες τής λέξης (δηλαδή «υποταγή σέ κα-
νονισμούς» καί «έπιστημονικός κλάδος») - πρέπει νά τοποθετή-
σουμε τούς τρόπους γραπτής κατάταξης, πού επιτρέπουν τήν εν-
σωμάτωση - χωρίς νά υπάρχει φόβος νά χαθούν - τών άτομικών 
δεδομένων στά συστήματα σώρευσης· πρέπει μέ βάση τά στοιχεία 
ένός όποιουδήποτε γενικού κατάστιχου νά είναι δυνατή ή έπισή-
μανση ένός ατόμου, καί αντίστροφα κάθε δεδομένο τής άτομικής 
έξέτασης νά μπορεί ν' αντανακλάται στούς γενικούς υπολογι-
σμούς. 

Ή εξέταση, χάρη σ' όλο τούτο τό σύστημα γραπτής κατάταξης 
πού τή συνοδεύει, άνοίγει δύο δυνατότητες, πού είναι συσχετι-
κές: τή συγκρότηση τοϋ άτόμου ώς άντικειμένου πού μπορεί νά 
περιγραφεί, νά άναλυθεϊ, όχι βέβαια γιά νά άναχθεϊ σέ «ειδολο-
γικά» γνωρίσματα, όπως κάνουν οί φυσιοδίφες γιά τά έμβια 
όντα· άλλά γιά νά διατηρηθεί στά ιδιαίτερα του γνωρίσματα, 
στην ίδιαίτερή του έξέλιξη, στίς ιδιαίτερές του δεξιότητες ή ικα-
νότητες, υπό τήν έπίβλεψη μιας διηνεκούς γνωστικής διεργασίας· 
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κι άπό τήν άλλη μεριά τή συγκρότηοη ένός συγκριτικού συστήμα-
τος πού νά επιτρέπει τή μέτρηση όλικών φαινομένων, τήν περι-
γραφή ομάδων, τόν χαρακτηρισμό συλλογικών γεγονότων, τήν 
αξιολόγηση των εκτροπών των ατόμων μεταξύ τους, τήν κατανο-
μή τους μέσα σ' ëvav «πληθυσμό». 

Βλέπουμε, επομένως, τήν αποφασιστική σημασία αυτών τών 
μικρών τεχνικών μεθόδων σημείωσης, έγγραφης, σχηματισμού 
φακέλων, ταξινόμησης σέ στήλες καί σέ πίνακες - τεχνικών μεθό-
δων πού μάς είναι σήμερα οικείες, άλλά πού έπέτρεψαν τήν επο-
χή έκείνη τό έπιστημολογικό «ξέφραγμα» τών έπιστημών τού άν-
θρωπου. Εύλογα, βέβαια, θά μπορούσε κανείς νά θέσει τό αρι-
στοτελικό πρόβλημα: είναι, άραγε, δυνατή καί δικαιολογημένη 
μιά επιστήμη τού άτομου; Τά μεγάλα προβλήματα άπαιτούν ισως 
μεγάλες λύσεις. 'Υπάρχει όμως καί τό μικρό ιστορικό πρόβλημα 
τής εμφάνισης, πρός τό τέλος τού 18ου αιώνα, αυτού πού θά 
μπορούσε κανείς νά τοποθετήσει κάτω άπό τόν τίτλο: «κλινικές» 
έπιστημες· τό πρόβλημα τής εισόδου τού άτόμου (καί όχι πιά 
ολόκληρου τού είδους) στό πεδίο τής γνώσης· τό πρόβλημα τής 
εισόδου τής ιδιαίτερης περιγραφής, τής άνάκρισης, τών άναμνή-
σεων, τού «φακέλου» στή γενική λειτουργία τού έπιστημονικοϋ 
λόγου. Στό οιπλό αυτό πραγματικό πρόβλημα χρειάζεται άσφα-
λώς νά δοθεί μιά άπάντηση χωρίς μεγάλα λόγια: δέν εχουμε πα-
ρά νά ρίξουμε μιά ματιά στά συστήματα σημειώσεων καί κατα-
γραφής, δέν εχουμε παρά νά κοιτάξουμε τους μηχανισμούς τής 
εξέτασης, τής διαμόρφωσης τών πειθαρχικών μέσων καί τού σχη-
ματισμού ένός νέου είδους έξουσίας πάνω στά σώματα. Γιά τή 
γέννηση τών έπιστημών τού άνθρώπου, πρέπει ίσως νά έρευνή-
σουμε τά άδοξα έκεϊνα άρχεϊα, όπου εκπονήθηκε τό σύγχρονο 
σύστημα καταναγκασμών πάνω στά σώματα, τίς χειρονομίες, τίς 
συμπεριφορές. 
3. - Ή έξέταση, μαζίμέ δλες τίς τεχνικές τής καταγραφής, μετα-
τρέπει κάθε άτομο σέ «περίπτωση»: μιά περίπτωση πού άποτελεί 
άντικείμενο γνώσης καί συνάμα λαβή γιά μιάν έξουσία. Ή περί-
πτωση δέν είναι πιά, όπως στήν καζουϊστική ή στή νομολογία, 
ενα σύνολο περιστάσεων πού χαρακτηρίζουν μιά πράξη καί πού 
μπορούν νά μεταβάλλουν τήν έφαρμογή ένός κανόνα· είναι τό 
άτομο όπως μπορεί κανείς νά τό περιγράψει, νά τό ζυγίσει, νά τό 
μετρήσει, νά τό συγκρίνει μέ άλλα άτομα - κι αυτό μέ τή δική του 
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άτομικότητα· είναι άκόμα τό άτομο πού πρέπει νά μορφωθεί ή νά 
άναμορφωθεϊ, νά ταξινομηθεί, νά συμμορφωθεί μέ τους κανόνες, 
νά άποκλεισπεϊ κ.λπ. 

Γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή όποιαδήποτε άτομικότητα 
- ή ταπεινή άτομικότητα, ή άτομικότητα τοϋ καθενός - δέν θεω-
ρήθηκε αξια περιγραφής. Τό νά σέ κοιτάζουν, νά σέ παρατη-
ρούν, νά σέ «άφηγούνται» λεπτομερειακά, νά σέ παρακολουθούν 
καθημερινά μέ μιάν αδιάλειπτη καταγραφή, ήταν ενα προνόμιο. 
Τό χρονικό ένός ανθρώπου, ή άφήγηση της ζωής του, ή διεξοδι-
κή ιστοριογραφία του, άποτελούσαν μέρος των τελετουργιών της 
εξουσίας του. 'Ωστόσο, οί πειθαρχικές μέθοδες αντιστρέφουν 
αυτή τή σχέση, υποβιβάζουν τό κατώφλι τής περιγραπτής ατομι-
κότητας, καί μετατρέπουν τήν περιγραφή αυτή σέ μέσο ελέγχου 
καί μέθοδο κυριάρχησης. Τό άτομο δέν αποτελεί πιά ενα μνημείο 
γιά μελλοντική μνήμη, αλλά ενα ντοκουμέντο γιά ενδεχόμενη 
χρησιμοποίηση. Καί ή καινούργια αυτή περιγραπτότητα είναι 
τόσο πιό έκδηλη, όσο πιό στενό είναι τό πειθαρχικό πλαίσιο: τό 
παιδί, ό άρρωστος, ό τρελός, ό κατάδικος, θά γίνουν όλο καί πιό 
εύκολα - από τόν 18ο αιώνα καί πέρα, καί ακολουθώντας τήν τά-
ση των πειθαρχικών μηχανισμών - τό άντικείμενο ατομικής περι-
γραφής καί βιογραφικής αφήγησης. Ή γραπτή αυτή παράσταση 
τών πραγματικών υπάρξεων δέν άποτελεϊ πιά μιά διαδικασία 
ήρωοποίησης· λειτουργεί ως διαδικασία άντικειμενοποίησης καί 
καθυπόταξης. Ή έπιμελώς συρραμμένη ζωή τών ψυχασθενών ή 
τών εγκληματιών οφείλεται, όπως τό χρονικό τών βασιλέων ή ή 
έποποιία τών μεγάλων δημοφιλών ληστών, σέ μιά συγκεκριμένη 
πολιτική λειτουργία τής γραπτής αφήγησης· αλλά στό πλαίσιο 
μιας όλότελα διαφορετικής τεχνικής τής έξουσίας. 

Ή εξέταση ώς προσδιορισμός, ταυτόχρονα τελετουργικός καί 
«έπιστημονικός», τών άτομικών διαφορών, ώς «καρφίτσωμα» 
τού κάθε άτομου στή δική του μοναδικότητα (σέ άντίθεση μέ τήν 
τελετή όπου εκδηλώνονται οί κοινωνικές θέσεις, οί καταγωγές, 
τά προνόμια, τά αξιώματα, μέ όλη τή λάμψη τών συμβόλων τους) 
δείχνει καθαρά τήν έμφάνιση μιας νέας μορφής έξουσίας όπου ή 
θέση τοϋ καθενός προσδιορίζεται από τήν άτομικότητά του, καί 
όπου ό καθένας είναι θεσμικά δεμένος μέ τά ιδιαίτερα γνωρίσμα-
τα, τά μέτρα, τίς διαφορές, τις αποκλίσεις, τους «τρόπους» πού 
τόν χαρακτηρίζουν καί τόν 
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Τέλος, ή έξέταση είναι βασικό στοιχείο των διεργασιών πού 
συγκροτούν τό άτομο ώς άποτέλεσμα καί άντικείμενο έξουσίας, 
ώς άποτέλεσμα καί αντικείμενο γνώσης. Ή έξέταση είναι εκείνη 
πού, συνδυάζοντας τήν ιεραρχική επιτήρηση μέ την κανονιστική 
κύρωση, έξασφαλίζει τίς σπουδαίες πειθαρχικές λειτουργίες της 
κατανομής καί της ταξινόμησης, της μεγαλύτερης δυνατής άντλη-
σης δυνάμεων καί χρόνου, τής συνεχούς γενετικής σώρευσης, της 
βέλτιστης σύνθεσης των ικανοτήτων. "Αρα, τής κατασκευής τής 
κυτταρικής, οργανικής, γενετικής καί συνδυαστικής άτομικότη-
τας. Μέ τήν έξέταση πραγματοποιείται ή τυποκράτηση τών πει-
θαρχικών εκείνων συστημάτων πού θά μπορούσαν νά χαρακτηρι-
στούν περιληπτικά ώς μιά μορφή έξουσίας γιά τήν όποία ή ατο-
μική διαφορά είναι ουσιαστική. 

Τά πειθαρχικά συστήματα προσδιορίζουν τή στιγμή όπου συν-
τελείται αυτό πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε αναστροφή 
τού πολιτικού άξονα τής έξατομίκευσης. Σέ κοινωνίες όπου τό 
φεουδαρχικό καθεστώς δέν είναι παρά μόνο ενα παράδειγμα, 
μπορεί κανείς νά πει πώς ή εξατομίκευση φτάνει στό άνώτατό 
της όριο εκεί πού ασκείται ή κυριαρχία, καί στίς ανώτερες σφαί-
ρες τής έξουσίας. Ό σ ο περισσότερο είναι κανείς σ' αυτές κάτο-
χος ισχύος ή προνομίων, τόσο περισσότερο ξεχωρίζει έκεΐ ώς 
άτομο, μέ τελετουργίες, λόγους ή εικονιστικές παραστάσεις. Τό 
«όνομα» καί ή γενεαλογία πού τοποθετούν κάποιον στό έσωτερι-
κό ενός συνόλου συγγένειας, ή εκτέλεση άθλων πού αποδει-
κνύουν τήν άνωτερότητα τής δύναμης καί απαθανατίζονται άπό 
διάφορες άφηγήσεις, οί τελετές πού δηλώνουν, μέ τή διάταξή 
τους, τούς συσχετισμούς ισχύος, τά μνημεία ή οί δωρεές πού έξα-
σφαλίζουν τήν επιβίωση μετά τό θάνατο, ή πολυτέλεια καί τά 
υπερβολικά έξοδα, οί πολλαπλοί δεσμοί υποταγής καί κυριαρ-
χίας πού διασταυρώνονται - όλα τούτα, άποτελούν ισάριθμες 
διαδικασίες μιάς «άνιούσας» έξατομίκευσης. 'Αντίθετα, σ' ενα 
πειθαρχικό καθεστώς, ή έξατομίκευση είναι «κατιούσα»: όσο ή 
εξουσία γίνεται πιό άνώνυμη καί πιό λειτουργική, τόσο εκείνοι 
πάνω στούς οποίους ασκείται τείνουν νά εξατομικεύονται έντο-
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νότερα· μέ την έπιτήρηση και όχι μέ τελετές, μέ την παρατήρηση 
και όχι μέ άναμνηστικές άφηγήσεις, μέ συγκριτικά μέτρα πού 
αναφέρονται στόν «κανόνα» και όχι μέ γενεαλογίες πού έχουν ώς 
σημεία άναγνώρισης τους προγόνους· μέ άποκλίσεις άπό τόν κα-
νόνα καί όχι μέ άθλους. Σ' ενα πειθαρχικό σύστημα, τό παιδί 
εξατομικεύεται περισσότερο άπό τόν ενήλικο, ό άρρωστος πρίν 
άπό τόν υγιή, ό τρελός καί ό εγκληματίας περισσότερο άπό τόν 
φυσιολογικό άνθρωπο και τόν μή-έγκληματία. 'Οπωσδήποτε, 
στόν δικό μας πολιτισμό, όλοι οί έξατομικευτικοί μηχανισμοί 
στρέφονται πρός τούς πρώτους· καί όταν πρόκειται νά έξατομι-
κευθεϊ ό υγιής, φυσιολογικός καί νομιμόφρονας ένήλικος, του 
ζητείται πάντα αυτό πού του εχει μείνει ακόμα άπό τίς παιδικές 
του τάσεις, ποιά τρέλα κρυμμένη έχει ακόμα μέσα του, ποιό σο-
βαρό έγκλημα είχε επιθυμήσει να διαπράξει. "Ολες οί έπιστήμες, 
άναλύσεις ή πρακτικές μέ τή ρίζα «ψυχο-», έχουν τή θέση τους 
στήν ιστορική αυτήν αναστροφή των έξατομικευτικών διαδικα-
σιών. Ή στιγμή όπου εγινε τό πέρασμα άπό τούς ίστορικο-τυπο-
κρατικούς μηχανισμούς διάπλασης της ατομικότητας στούς έπι-
στημονικο-πειθαρχικούς μηχανισμούς, όπου τό κανονικό αντικα-
τέστησε τό προγονικό στοιχείο, καί ή μέτρηση τήν κοινωνική θέ-
ση, υποκαθιστώντας ετσι τήν ατομικότητα του «άξιομνημόνευ-
του» άνθρώπου μέ τήν άτομικότητα του «υπολογίσιμου» άνθρώ-
που, ή στιγμή αυτή όπου έγιναν εφικτές οί έπιστήμες τοϋ άνθρώ-
που, είναι ή στιγμή όπου έφαρμόστηκαν μιά νέα τεχνολογία της 
έξουσίας καί μιά διαφορετική πολιτική ανατομία τοϋ σώματος. 
Κι άν ϊσως άπό τά βάθη τοϋ Μεσαίωνα μέχρι σήμερα ή «περιπέ-
τεια» εξακολουθεί νά είναι ή άφήγηση της άτομικότητας, τό πέ-
ρασμα άπό τό επικό στό ρομαντικό, άπό τό άνδραγάθημα στήν 
κρυφή μοναδικότητα, άπό τή μακρόχρονη εξορία στήν άναζήτη-
ση της παιδικότητας, άπό τούς άγώνες στίς φαντασιώσεις, έντάσ-
σεται κι αυτή στή διαμόρφωση μιας πειθαρχικής κοινωνίας. Τά 
βάσανα τοϋ μικροϋ Χάνς, καί όχι πιά ό «καλός μικρός Ερρί-
κος», ιστορούν τίς περιπέτειες της παιδικής μας ηλικίας. Τό 
«Μυθιστόρημα τοϋ Ρόδου» [13ος αιώνας] γράφεται σήμερα άπό 
τήν Mary Barnes· καί στή θέση τοϋ Λανσελότου έχουμε τόν 
Πρόεδρο Σρεμπέρ^^. 

Λέγεται συχνά πώς τό πρότυπο μιας κοινωνίας πού συστατικά 
της στοιχεία είναι άτομα, έχει παρθεί άπό τούς άφηρημένους νο-
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μικούς τύπους τοϋ Συμβολαίου καί της Άντοιλλαγης. Ή έμπορι-
κή κοινωνία παριοτάνεται ώς μιά συμβατική Ινωοη μεμονωμένων 
νομικών προσώπων. "Ισως. Ή πολιτική θεωρία τοϋ 17ου καί τοϋ 
18ου αιώνα φαίνεται πραγματικά νά άκολουθεϊ συχνά αύτό τό 
σχήμα. Δεν πρέπει όμως νά ξεχνάμε πώς, τήν ίδια εποχή, υπήρξε 
μιά ορισμένη τεχνική γιά τήν πραγματική σύσταση των άτόμων 
σέ άντίστοιχα στοιχεία μιας έξουσίας καί μιας γνώσης. Τό άτομο 
είναι, χωρίς αμφιβολία, ή πλασματική στοιχειώδης μονάδα μιάς 
«ιδεολογικής» παράστασης της κοινωνίας· είναι όμως καί μιά 
πραγματικότητα κατασκευασμένη άπό τήν ειδική έκείνη τεχνολο-
γία τής έξουσίας πού λέγεται «πειθαρχία». Καιρός πιά νά πά-
ψουμε νά περιγράφουμε πάντα τά άποτελέσματα τής έξουσίας μέ 
αρνητικούς όρους: ή έξουσία «αποκλείει», «καταστέλλει», «απω-
θεί», «λογοκρίνει», «βασίζεται σέ άφαιρέσεις», «συγκαλύπτει», 
«άποκρύπτει». Στήν πραγματικότητα, ή έξουσία παράγει: παρά-
γει κάτι τό πραγματικό' παράγει τομείς αντικειμένων καί τελε-
τουργίες αλήθειας. Τό άτομο καί ή γνώση πού μπορεί νά αποκο-
μίσει κανείς γι' αυτό οφείλονται καί τά δυό σ' αύτη τήν παραγω-
γή· 

Τό ν' αποδίδουμε όμως μιά τέτοια δύναμη στά συχνά ασήμα-
ντα τεχνάσματα τής πειθαρχίας, δέν σημαίνει μήπως ότι τούς 
άποδίδουμε πολλά; Ά π ό ποϋ, άραγε, μπορούν νά καρπώνονται 
τόσο μεγάλα άποτελέσματα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ό Πανοπτισμός 

Παραθέτουμε εδώ εναν κανονισμό του τέλους του Που αιώνα 
πού όρίζει τά ένδεικνυόμενα μέτρα σέ περίπτωση εκδήλωσης λοι-
μού σέ μιά πόλη\ 

Πρώτα πρώτα αυστηρή αστυνόμευση τού χώρου: κλείσιμο της 
πόλης, καί φυσικά τού χώρου όλόκληρου, απαγόρευση εξόδου μέ 
τήν ποινή τού θανάτου, θανάτωση όλων των αδέσποτων ζώων 
χωρισμός της πόλης σέ συνοικίες, δπου διορίζεται άπό ενας έπό-
πτης. Κάθε δρόμος μπαίνει κάτω άπό τήν έξουσία ενός επιτρό-
που πού τόν επιτηρεί· άν τόν εγκαταλείψει, τιμωρείται μέ θάνα-
το. Σέ μιά καθορισμένη μέρα, διατάσσονται όλοι νά κλειστούν 
στά σπίτια τους: απαγορεύεται ή έξοδος άπό αυτά μέ τήν ποινή 
τού θανάτου. Ό ίδιος 6 επίτροπος κλείνει, οιπό τά εξω, τήν πόρ-
τα κάθε σπιτιού· παίρνει τό κλειδί καί τό παραδίδει στόν επόπτη 
της συνοικίας· κι αυτός τό κρατάει ως τό τέλος της υγειονομικής 
κάθαρσης. Κάθε οικογένεια θά πρέπει νά εχει κάνει τίς προμή-
θειές της· αλλά γιά τό κρασί καί τό ψωμί, θά έχουν κατασκευα-
στεί ανάμεσα στούς δρόμους καί στό έσωτερικό τών σπιτιών μι-
κροί ξύλινοι άγωγοί γιά νά διανέμεται τό μερίδιο τού καθενός 
χωρίς νά υπάρχει έπικοινωνία άνάμεσα στούς προμηθευτές καί 
στούς κατοίκους· γιά τό κρέας, τά ψάρια καί τά χορταρικά, θά 
χρησιμοποιούνται τροχαλίες καί καλάθια. "Αν χρειαστεί, οπωσ-
δήποτε, ή Ιξοδος άπό τό σπίτι, θά βγαίνει μέ τή σειρά μόνο ενας 
κάθε φορά, άποφεύγοντας κάθε συνάντηση. Οί μόνοι πού κυκλο-
φορούν είναι οΐ έπόπτες, οί επίτροποι, οί στρατιώτες τής φρου-
ράς· κι άκόμα, άνάμεσα στά μολυσμένα σπίτια, άπό τό ενα πτώ-
μα στό άλλο, τά «κοράκια», πού ελάχιστα ένδιαφέρει άν θά πε-
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θάνουν ή όχι: πρόκειται γιά «ούτιδανά όντα πού μεταφέρουν 
τους άρρωστους, θάβουν τούς νεκρούς, καθαρίζουν τούς χώρους 
καί εκτελούν πολλές άλλες ταπεινές καί άηδιαστικές δουλειές». 
Χώρος τεμαχισμένος, άκίνητος, άπολιθωμένος. Κάθε άτομο είναι 
καθηλωμένο στη θέση του. Κι άν τολμήσει νά σαλέψει, τό περιμέ-
νει ό θάνατος, ή μετάδοση της άρρώστιας ή ή τιμωρία. 

Ή εποπτεία λειτουργεί άσταμάτητα. Παντού τό βλέμμα έπα-
γρυπνεΐ: «Μιά σημαντική πολιτοφυλακή, μέ επικεφαλής καλούς 
άξιωματικούς καί ένάρετους πολίτες», φρουρές στίς πύλες της 
πόλης, στό δημαρχείο, καί σέ όλες τίς συνοικίες, γιά νά κάνουν 
τόν λαό νά υπακούει πιό σβέλτα, καί νά ένισχύουν τήν εξουσία 
τών δημοτικών αρχόντων, «αλλά καί γιά νά προλαβαίνουν τίς 
ταραχές, τίς κλοπές καί τίς λεηλασίες». Στίς πύλες της πόλης, 
τμήματα επιτήρησης· στήν άκρη κάθε δρόμου, σκοποί. Ό επό-
πτης έπισκέπτεται καθημερινά τή συνοικία πού εχει άναλάβει, 
εξετάζει άν οί επίτροποι εκτελούν τά καθήκοντα τους, άν οι κά-
τοικοι έχουν τυχόν παράπονα· «έπιτηρούν τίς πράξεις τους». 
Κάθε μέρα επίσης, ό επίτροπος διασχίζει τόν δρόμο γιά τόν 
όποιο είναι υπεύθυνος· σταματάει μπροστά σέ κάθε σπίτι· διατά-
ζει νά παρουσιάζονται όλοι οί κάτοικοι στά παράθυρα (κι αυτών 
πού τά δωμάτιά τους βλέπουν στήν αυλή τούς εξασφαλίζει πάνω 
στό δρόμο ενα παράθυρο όπου κανένας άλλος δεν μπορεί νά έμ-
φανιστεϊ)· κάνει ονομαστικό προσκλητήριο· πληροφορείται γιά 
τήν κατάσταση τού καθενός χωριστά, καί «ετσι ρί κάτοικοι είναι 
υποχρεωμένοι νά λένε τήν άλήθεια γιά νά μήν καταδικαστούν σέ 
θάνατο»· άν κάποιος δέν παρουσιαστεί στό παράθυρο, ό έπίτρο-
πος όφείλει νά ζητήσει τούς λόγους: «Μ' αυτόν τόν τρόπο θά 
ανακαλύψει εύκολα άν κρύβονται νεκροί ή άρρωστοι». Ό καθέ-
νας κλεισμένος στό κλουβί του, ό καθένας στό παράθυρο του, 
άπαντώντας στό προσκλητήριο, καί εμφανιζόμενος όταν τού τό 
ζητούν - ιδού ή μεγάλη έπιθεώρηση ζώντων καί νεκρών. 

Ή έπιτήρηση αυτή βασίζεται σ' ενα μόνιμο σύστημα καταγρα-
φής: άναφορές τών έπιτρόπων στούς έπόπτες, καί αυτών πάλι 
στούς άστυνόμιους τής κοινότητας ή στό δήμαρχο. Στήν αρχή της 
«περίσφιξης», έτοιμάζεται λεπτομερής κατάλογος τών κατοίκων 
πού βρίσκονται μέσα στήν πόλη· άναφέρεται «τό όνομα, ή ήλι-
κία, τό φύλο, χωρίς διάκριση κοινωνικής θέσης»: ενα άντίγραφο 
δίνεται στόν επόπτη τής συνοικίας, ενα δεύτερο στά γραφεία του 
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δημαρχείου, κι ενα τρίτο στόν έπίτροπο γιά τό καθημερινό προσ-
κλητήριό του. "Ολα όσα παρατηρούνται κατά τήν επίσκεψη - θά-
νατοι, άσθένειες, παράπονα, ανωμαλίες - σημειώνονται καί με-
ταβιβάζονται στους έπόπτες καί στούς δημοτικούς άρχοντες. Αυ-
τοί Ιχουν τό πάνω χέρι στην ιατρική περίθαλψη· έχουν διορίσει 
εναν υπεύθυνο γιατρό, καί δέν έπιτρέπεται σέ κανένα κομπο-
γιαννίτη νά αναλάβει τή θεραπεία, σέ κανένα φαρμακοποιό νά 
παρασκευάσει τά φάρμακα, σέ κανένα πνευματικό νά έπισκεφθεϊ 
εναν άρρωστο, αν δέν εχει, προηγούμενα, πάρει γραπτό σημείω-
μα του, «γιά νά εμποδιστεί ετσι ή τυχόν συγκάλυψη ή θεραπεία 
της μεταδοτικής αρρώστιας εν άγνοία τών υπευθύνων». Ή κατα-
γραφή τής παθολογικής κατάστασης πρέπει νά είναι εξακολου-
θητική καί συγκεντρωτική. Ή σχέση του καθενός μέ τήν άρρώ-
στια του καί μέ τόν θάνατό του περνάει μέσα από τά κλιμάκια 
τής έ|ουσίας, άπό τήν σχετική καταχώρηση στά κατάστιχά τους, 
από τίς αποφάσεις πού παίρνουν. 

Πέντε ή εξι μέρες μετά τήν αρχή τής καραντίνας αρχίζει ή απο-
λύμανση τών σπιτιών, ενα πρός ενα. Οί κάτοικοι διατάζονται νά 
βγουν στό δρόμο. Σέ κάθε δωμάτιο ξεσηκώνονται ή κρεμιούνται 
«τά έπιπλα καί τά έμπορεύματα»· ύστερα, χύνεται παντού άρω-
ματισμένο άπολυμαντικό καί καίγεται, άφού κλειστούν έρμητικά 
πόρτες καί παράθυρα, ακόμα καί οι κλειδαρότρυπες, πού γεμί-
ζονται μέ κερί. Τέλος, κλείνεται τό σπίτι όλόκληρο ώσπου νά 
διαλυθεί τό άρωμα· όπως καί κατά τήν εϊσοδό τους, οί άπολυμα-
ντές έρευνιόνται «παρουσία τών ένοίκων γιά νά έξακριβωθεϊ μή-
πως τυχόν, βγαίνοντας, έχουν κάτι πού δέν τό είχαν όταν έμπαι-
ναν». "Επειτα άπό τέσσερες ώρες, έπιτρέπεται στούς κατοίκους 
νά ξαναμπούν στά σπίτια τους. 

Ό κλειστός καί τεμαχισμένος αυτός χώρος, πού έπιτηρείται σέ 
όλα του τά σημεία, όπου τά άτομα τοποθετούνται σέ μιά συγκε-
κριμένη θέση, όπου καί οΐ παραμικρές κινήσεις έλέγχονται, όπου 
όλα τά γεγονότα καταγράφονται, όπου μιά αδιάκοπη εργασία 
καταγραφής συνδέει τό κέντρο μέ τήν περιφέρεια, όπου ή εξου-
σία άσκεϊται άμέριστη, σύμφωνα μέ ενα μόνιμο ιεραρχικό πρότυ-
πο, όπου τό κάθε άτομο ακατάπαυστα έπισημαίνεται, εξετάζεται 
καί κατανέμεται άνάμεσα στούς ζωντανούς, στούς αρρώστους 
καί στούς νεκρούς - όλα τούτα συνιστούν ενα συμπαγές πρότυπο 
τού πειθαρχικού συστήματος. Στόν λοιμό άπαντα ή τάξη- ρόλος 
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της είναι νά διαλύει κάθε σύγχυση: σύγχυση προκαλούμενη άπό 
την άρρώστια πού μεταδίνεται όταν σμίγουν τά σώματα· σύγχυση 
της νόσου πού πολλαπλασιάζεται όταν ό φόβος καί ό θάνατος 
καταλύουν τίς άπαγορεύσεις. Ή τάξη όρίζει στόν καθένα τή θέ-
ση του, στόν καθένα τό σώμα του, στόν καθένα την άσθένειά του 
καί τό θάνατο του, στόν καθένα τά ύπάρχοντά του - αυτό, μέ τή 
μεσολάβηση μιας πανταχού παρούσας καί παντογνώστριας εξου-
σίας πού καί ή ϊδια υποδιαιρείται τακτικά καί αδιάλειπτα ώσπου 
τελικά νά προσδιορίσει στό άτομα όλα εκείνα πού τό χαρακτηρί-
ζουν, εκείνα πού του άνήκουν, εκείνα πού τοϋ συμβαίνουν. 
Ενάντια στόν λοιμό πού είναι σμίξιμο, ή πειθαρχία κάνει χρήση 
της δύναμης της πού είναι ή ανάλυση. Γύρω άπό τόν λοιμό άνθι-
σε μιά ολόκληρη λογοτεχνία πού τόν παρουσιάζει σάν γιορτή: οί 
νόμοι καταργούνται, αίρονται οί απαγορεύσεις, υπάρχει κάτι 
σάν φρενίτιδα τού χρόνου πού περνά, τά σώματα άνακατεύονται 
ασυγκράτητα, τά άτομα βγάζουν τό προσωπείο, παραμερίζουν 
τήν καταστατική τους ταυτότητα καί τή μορφή πού χρησίμευε γιά 
νά τά αναγνωρίζουν - αφήνουν νά φανεί μιά όλότελα διαφορετι-
κή αλήθεια. 'Υπήρξε όμως και ενα πολιτικό όνειρο τοϋ λοιμού 
πού ήταν ακριβώς τό άντίστροφο: όχι ή ομαδική γιορτή, άλλά οί 
αυστηρές μοιρασιές- όχι ή παραβίαση τού νόμου, άλλά ή διείσδυ-
ση τού κανονισμού ώς τίς λεπτότερες πτυχές της ύπαρξης καί μέ 
τή μεσολάβηση μιάς τέλειας ιεραρχίας πού έξασφαλίζει τήν πα-
ντού διεισδύουσα λειτουργία της εξουσίας· όχι τά προσωπεία 
πού βάζει ή πού άφαιρει κανείς, άλλά ή απόδοση στόν καθένα 
τού «άληθινού» του ονόματος, της «αληθινής» του θέσης, τού 
«άληθινού» του σώματος καί τής «άληθινής» του άρρώστιας. Ό 
λοιμός, ώς μορφή ταυτόχρονα πραγματική καί φαντασιακή τής 
άταξίας, εχει σάν ιατρικό καί πολιτικό άντίστοιχο τήν πειθαρχία. 
Πίσω άπό τά πειθαρχικά συστήματα βλέπει κανείς τόν έφιάλτη 
τής «μετάδοσης» τού λοιμού, των εξεγέρσεων, των εγκλημάτων, 
τής άλητείας, τής λιποταξίας, τών άνθρώπων πού εμφανίζονται 
καί εξαφανίζονται, ζούν καί πεθαίνουν μέσα στό χάος. 

"Αν είναι άλήθεια πώς ή λέπρα υποκίνησε τελετές άποκλεισμού 
πού, ώς ενα σημείο, στάθηκαν ή βάση γιά τό πρότυπο καί ή γενι-
κή μορφή τού μεγάλου Εγκλεισμού, έξίσου άλήθεια είναι πώς ό 
λοιμός ανέδειξε πειθαρχικά σχήματα. Επακόλουθο τού λοιμού 
είναι όχι τόσο ό μαζικός καί δυαδικός διαμοιρασμός τών άτόμων 
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άνάμεσά τους, όσο οί πολλαπλοί διαχωρισμοί, οί έξατομικευτι-
κές διανομές, μιά όργάνωση σέ βάθος της έπιτήρησης καί των 
έλεγχων, μιά εντατικοποίηση καί μιά διακλάδωση της έξουσίας. 
Ό λεπρός παγιδεύεται σέ μιά πρακτική άπόρρί'ψης, έξορίας-
εγκλεισμοϋ· αφήνεται εκεί νά χαθεί σάν μέρος μιας μάζας πού 
έλάχιστα ενδιαφέρει ή διαφοροποίησή της· οί πανωλόβλητοι 
άστυνομεύονται μέ μιά εξονυχιστική τακτική, όπου οί άτομικοί 
διαφορισμοί είναι τά καταναγκαστικά αποτελέσματα μιας έξου-
σίας πού πολλαπλασιάζεται, σπονδυλώνεται καί υποδιαιρείται. 
'Από τή μιά εχουμε τό μεγάλο εγκλεισμό, από τήν άλλη τήν ορθή ' 
εκγύμναση. Τή λέπρα καί τόν μερισμό- τόν λοιμό καί τους τεμα-
χισμούς. Ή λέπρα είναι στιγματισμένη· ό λοιμός αναλύεται καί 
κατανέμεται. Ή έ|ορία του λεπρού καί ό περιορισμός του λοιμού 
δέν ανάγονται στό ϊδιο πολιτικό όραμα. Ή πρώτη είναι τό όρα-
μα μιας έξαγνισμένης κοινότητας, ό δεύτερος είναι τό όραμα μιας 
πειθαρχημένης κοινωνίας: δύο τρόποι νά ασκείται ή εξουσία πά-
νω στούς ανθρώπους, νά ελέγχονται οί σχέσεις τους, νά έμποδί-
ζεται τό έπικίνδυνο σμίξιμό τους. Ή πανωλόβλητη πόλη, πού 
υποβάλλεται όλόκληρη σέ ιεραρχία, επιτήρηση, παρακολούθηση, 
καταγραφή, ακινητοποιημένη μέσα στή λειτουργία μιας έκτατι-
κής έξουσίας πού ασκείται διαφορικά πάνω σέ κάθε ατομικό σώ-
μα - αντιπροσωπεύει τήν ουτοπία της τέλεια διοικούμενης πολι-
τείας. Ό λοιμός (τουλάχιστον εκείνος πού μένει στήν κατάσταση 
της πρόβλεψης), είναι ή δοκιμασία πού στη διάρκειά της μπο-
ρούμε νά καθορίσουμε μέ τρόπο ιδεατό τήν άσκηση της πειθαρχι-
κής έξουσίας. Οί νομομαθείς, στήν προσπάθειά τους νά θέσουν 
σέ λειτουργία τά δικαιώματα καί τούς νόμους σύμφωνα μέ τήν 
καθαρή θεωρία, τοποθετούσαν, μέ τή φαντασία, τούς έαυτούς 
των σέ «φυσική κατάσταση»· οί διοικούντες, πού προσέβλεπαν 
στή λειτουργία μιας τέλειας πειθαρχίας, ονειρεύονταν τήν κατά-
σταση λοιμού. Γιά τά πειθαρχικά σχήματα, ή εικόνα τού λοιμού 
ισοδυναμούσε μέ κάθε λογής σύγχυση καί διασάλευση της τάξης· 
άκριβώς όπως καί ή εικόνα της λέπρας, της επαφής πού πρέπει 
νά κόβεται μέ τό μαχαίρι, βρίσκεται στή βάση τών σχημάτων 
αποκλεισμού. 

Σχήματα λοιπόν διαφορετικά, όχι όμως καί ασυμβίβαστα. Λί-
γο λίγο βλέπουμε μιά προσέγγιση άνάμεσά τους- χαρακτηριστικό 
τού 19ου αιώνα είναι ότι εφαρμόστηκε στόν χώρο τού άποκλει-
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σμοϋ, τοϋ όποιου ό λεπρός ήταν άλλοτε ό συμβολικός του κάτοι-
κος (ενώ οί άλήτες, οί ζητιάνοι, οί τρελοί καί οί βίαιοι άποτελοΰ-
σαν τόν πραγματικό πληθυσμό του), ή τεχνική της εξουσίας πού 
εχει ώς ιδιαίτερο γνώρισμα τήν πειθαρχική άστυνόμευση. Οί «λε-
προί» καί οί «πανωλόβλητοι» υποβάλλονται στήν ίδια μεταχείρι-
ση, ή λεπτή κατάτμηση της πειθαρχίας προβάλλεται στόν ανάκα-
το χώρο τοϋ εγκλεισμού, πού όργανώνεται με μεθόδους αναλυτι-
κής κατανομής της έξουσίας, οί άποκλεισμένοι άτομικοποιού-
νται, αλλά καί οί διαδικασίες εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται 
γιά τήν τεκμηρίωση αποκλεισμών - όλα τούτα τά έκτελούσε κα-
νονικά ή πειθαρχική εξουσία, από τις αρχές κιόλας τού 19ου 
αιώνα: τό ψυχιατρικό άσυλο, τό σωφρονιστή ρ ιο, τό αναμορφω-
τήριο, τό 'ίδρυμα έπιτηρούμενης έκπαίδευσης καί, ώς ëva βαθμό, 
τά νοσοκομεία, γενικά όλες οί βαθμίδες άτομικού έλεγχου, λει-
τουργούν μέ διπλή μορφή: τή μορφή τού δυαδικού διαμοιρασμού 
καί τού χαρακτηρισμού (τρελός-μή τρελός· έπικίνδυνος-άκίνδυ-
νος· φυσιολογικός-μή φυσιολογικός)· καί τή μορφή τού κατανα-
γκαστικού προσδιορισμού, της διαφορισμένης κατανομής (ποιός 
είναι· πού πρέπει νά βρίσκεται· πώς μπορεί νά χαρακτηριστεί, 
πώς νά άναγν^υριστεΐ· πώς νά ασκηθεί πάνω του - άτομικά - μιά 
μόνιμη έπιτήρηση, κ.λπ.). 'Από τή μιά μεριά, «πανουκλιάζουν» 
τους λεπρούς· έπιβάλλουν στούς άποκλεισμένους τήν τακτική της 
έξατομικευτικής πειθαρχίας· καί άπό τήν άλλη, ή καθολικότητα 
τών πειθαρχικών ελέγχων επιτρέπει νά προσδιοριστεί ποιός είναι 
«λεπρός» καί νά χρησιμοποιηθούν εναντίον του οί δυαδικοί μη-
χανισμοί τού άποκλεισμού. Ό άκατάπαυστος διαχωρισμός τού 
φυσιολογικού και τού μή φυσιολογικού, πού έπιβάλλεται σέ κάθε 
άτομο, μεταφέρει ώς τίς μέρες μας - μέ εφαρμογή σέ ολότελα δια-
φορετικά άντικείμενα - τόν δυαδικό χαρακτηρισμό καί τήν εξο-
ρία τού λεπρού· ή ύπαρξη ένός συνόλου τεχνικών μεθόδων καί 
θεσμών, πού εργο τους είναι νά καταμετρούν, νά ελέγχουν, καί 
νά σωφρονίζουν τους μή φυσιολογικούς, ενεργοποιεί τά πειθαρ-
χικά όργανα πού καλεί ό φόβος της πανούκλας. "Ολοι οί μηχανι-
σμοί της έξουσίας πού, καί σήμερα ακόμα, περιζώνουν τό μή φυ-
σιολογικό άτομο, γιά νά τό σημαδέψουν καί νά τό διορθώσουν, 
συνθέτουν τίς δυό παραπάνω μορφές πού ή προέλευση τους είναι 
τόσο μακρινή. 
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Τό «Πανοπτικόν» τοϋ Bentham είναι ή άρχιτεκτονική μορφή 
αύτής της σύνθεσης. Γνωστό είναι τό πρότυπό της: στήν περιφέ-
ρεια, Ινα δακτυλιοειδές οικοδόμημα· στό κέντρο, ενας πύργος· ό 
πύργος αυτός εχει μεγάλα παράθυρα πού βλέπουν πρός τό έσω-
τερικό τοϋ δακτυλίου· τό περιφερικό οικοδόμημα διαιρείται σέ 
κελλιά, πού τό καθένα τους διαπερνά όλόκληρο τό πάχος τοϋ οι-
κοδομήματος· τά κελλιά έχουν δυό παράθυρα - τό ëva τους βλέ-
πει πρός τά μέσα καί αντιστοιχεί σ' ενα άπό τά παράθυρα τοϋ 
πύργου· τό άλλο δίνει πρός τά έξω, καί άφήνει τό φως νά δια-
περνά τό κελλί πέρα γιά πέρα. Φτάνει έτσι νά τοποθετηθεί ενας 
επιτηρητής στόν κεντρικό πύργο, καί σέ κάθε κελλί νά κλειστεί 
ενας τρελός, ενας άρρωστος, ενας κατάδικος, ενας εργάτης, ή 
ενας μαθητής: μέ τήν άντιφεγγιά της μέρας μπορείς νά διακρίνεις 
άπό τόν πύργο τούς εγκλείστους - μικρές σιλουέτες δέσμιες στά 
κελλιά της περιφέρειας. Τό κάθε κλουβί είναι κι ενα μικρό θέα-
τρο όπου ό ήθοποιός είναι μόνος, τέλεια έξατομικευμένος καί μό-
νιμα όρατός· τό πανοπτικό αυτό σύστημα δημιουργεί μονάδες 
χώρων πού επιτρέπουν τήν αδιάκοπη παρακολούθηση καί τήν 
άμεση αναγνώριση. Κοντολογίς, άντιστρέφεται ή μέθοδος τοϋ 
«μπουντρουμιοϋ»· ή μάλλον, άπό τίς τρεις λειτουργίες του -
έγκλεισμός, στέρηση τοϋ φωτός καί απόκρυψη - παραμένει μονά-
χα ή πρώτη καί καταργούνται οί δύο άλλες. Τό άπλετο φώς καί 
τό βλέμμα τοϋ επιτηρητή συλλαμβάνουν περισσότερα άπ' ο,τι τό 
σκοτάδι πού, στό κάτω κάτω προστάτευε. Ή όρατότητα είναι 
μιά παγίδα. 

Κι αυτό επιτρέπει πρώτα πρώτα - άρνητικό όιποτέλεσμα - νά 
αποφεύγει κανείς τά πυκνά, ταραγμένα, φουρτουνιασμένα πλήθη 
πού βρίσκονται στούς χώρους εγκλεισμού, αυτά πού ζωγράφιζε 
ό Γκόγια ή πού περιέγραφε ό Howard. Ό καθένας στή θέση του, 
διπλοκλειδωμένος σ' ενα κελλί, κατάντικρυ στόν επιτηρητή· όμως 
τά πλάγια τοιχώματα τόν έμποδίζουν νά ερχεται σέ έπαφή μέ 
τούς συντρόφους του. Τόν βλέπουν, άλλά δεν βλέπει· είναι αντι-
κείμενο μιάς πληροφόρησης, ποτέ υποκείμενο μιας επικοινωνίας. 
Ή διάταξη τοϋ θαλάμου του, άπέναντι στόν κεντρικό πύργο, τοϋ 
επιβάλλει μιάν άξονική όρατότητα· άλλά oC διαιρέσεις τοϋ δα-
κτυλιοειδούς κτιρίου παρεμποδίζουν κάθε πλάγια όρατότητα 
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από τά κελλιά- κι αυτό διασφαλίζει την τάξη. "Αν οί κρατούμε-
νοι είναι κατάδικοι, δέν υπάρχει κίνδυνος γιά συνωμοσία, όμα-
δική άπόπειρα απόδρασης, σχέδιο νέων εγκλημάτων γιά τό μέλ-
λον, αμοιβαίες κακές επιρροές· αν πρόκειται γιά άρρωστους, δέν 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης· αν πρόκειται γιά τρελούς, κανένας 
κίνδυνος γιά αμοιβαίες βιαιότητες· κι αν πρόκειται γιά παιδιά, 
κανένας κίνδυνος γιά άντιγραφή, κανένας θόρυβος, καμιά φλυα-
ρία, καμιά αταξία. "Αν οί κρατούμενοι είναι έργάτες, δέν ύπάρ-
χει κίνδυνος γιά συμπλοκές, κλοπές, συμμαχίες, γιά περίσπαση 
της προσοχής πού καθυστερεί την έργασία, την καθιστά λιγότερο 
τέλεια ή προκαλεί ατυχήματα. Τό πλήθος - μάζα συμπαγής, τό-
πος πολλαπλών συναλλαγών, άτομικότητες πού συγχέονται, ομα-
δικά φαινόμενα - καταργείται πρός όφελος μιας σύναξης χωρι-
στών άτομικοτήτων. 'Από τήν άποψη του φύλακα, τό πλήθος 
αντικαθίσταται άπό μιάν πολλαπλότητα άριθμήσιμη και ελέγξι-
μη· άπό τήν άποψη τών κρατουμένων, άπό μιά μοναξιά έγκά-
θειρκτη καί επιτηρούμενη^. 

Τό μείζον άποτέλεσμα του «Πανοπτικοϋ» είναι, επομένως, τό 
ακόλουθο: νά υποβάλλει στόν κρατούμενο μιά συνειδητή καί μό-
νιμη, σέ βάρος του, κατάσταση ορατότητας, πού εξασφαλίζει τήν 
αυτόματη λειτουργία τής έξουσίας. Νά μονιμοποιεί τά αποτελέ-
σματα τής επιτήρησης, άκόμα κι αν αυτή είναι ασυνεχής στήν 
άσκηση της· ή τελειότητα τής έξουσίας νά τείνει στό νά καθιστά 
περιττή τή συγκεκριμένη άσκησή της· τό αρχιτεκτονικό τούτο συ-
γκρότημα νά είναι μιά μηχανή γιά τήν εγκαθίδρυση καί τή στήρι-
ξη ενός είδους έξουσίας άνεξάρτητης άπό εκείνον πού τήν ασκεί· 
κοντολογίς, οί κρατούμενοι νά παγιδεύονται καί νά υφίστανται 
μιάν έξουσία τής όποίας οί ίδιοι είναι οί φορείς. Γι' αυτόν τό λό-
γο, είναι ταυτόχρονα καί πάρα πολύ καί πολύ λίγο νά παρακο-
λουθείται ακατάπαυστα ό κρατούμενος άπό εναν επιτηρητή: πο-
λύ λίγο, διότι τό ουσιαστικό είναι νά ξέρει ότι παρακολουθείται· 
παρά πολύ, διότι δέν υπάρχει άνάγκη νά παρακολουθείται πραγ-
ματικά. Γι' αυτόν ακριβώς τό λόγο, ό Bentham υποστήριζε πώς ή 
εξουσία πρέπει νά είναι όρατή καί άνεξέλεγκτη. 'Ορατή: ό κρα-
τούμενος θά εχει άδιάκοπα μπροστά στά μάτια του τήν έπιβλητι-
κή σιλουέτα τού κεντρικού πύργου άπ' όπου τόν κατασκοπεύουν. 
Άνεξέλεγκτη: ό κρατούμενος δέν πρέπει ποτέ νά ξέρει αν πραγ-
ματικά τόν κατασκοπεύουν πρέπει όμως νά είναι βέβαιος ότι εΐ-
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ναι δυνατόν νά παρακολουθείται κάθε στιγμή. Ό Bentham, γιά 
νά καταστήσει αβέβαιη τήν παρουσία ή τήν άπουσία τοϋ επιτη-
ρητή, ώστε οί φυλακισμένοι νά μή μπορούν, από τό κελλί τους, 
νά διακρίνουν κάποια σκιά ή νά συλλάβουν κάποια παρουσία 
του μέσα στόν πύργο, εχει προβλέψει όχι μονάχα παντζούρια στά 
παράθυρα της κεντρικής αίθουσας επιτήρησης, άλλά καί, στό 
εσωτερικό της, χωρίσματα πού τήν τέμνουν σέ ορθή γωνία καί, 
γιά τό πέρασμα άπό τό ενα τμήμα στό άλλο, όχι πόρτες αλλά δαι-
δαλώδεις διαδρόμους: γιατί καί 6 παραμικρός παλμός, ενα φως 
πού άμυδρά διακρίνεται, κάποια ανταύγεια σ' ενα διάνοιγμα, θά 
πρόδιναν τήν παρουσία τοϋ φύλακα^. Τό Πανοπτικόν είναι μιά 
μηχανή διαχωρισμού τοϋ ζεύγματος «βλέπω - με βλέπουν»: στό 
περιφερικό κυκλικό οικοδόμημα είναι κανείς απόλυτα ορατός, 
χωρίς ποτέ ό ϊδιος νά βλέπει· άπό τόν κεντρικό πύργο βλέπει κα-
νείς τά πάντα, χωρίς ποτέ νά τόν βλέπουν'^. 

Τό σύστημα τούτο είναι σημαντικό, διότι επιτρέπει τήν αυτο-
ματοποίηση καί τήν άπο-ατομίκευση της έξουσίας. Ή έξουσία 
βασίζεται τώρα πολύ λιγότερο σ' ενα άτομο καί πολύ περισσότε-
ρο σέ μιά προσχεδιασμένη κατανομή των σωμάτων, των επιφα-
νειών, των φώτων, τών βλεμμάτων σ' ενα σύνολο άπό εσωτερι-
κούς μηχανισμούς πού παράγουν οί ϊδιοι τή σχέση όπου παγι-
δεύονται τά άτομα. Οί. τελετές, τά τυπικά, τά σημάδια πού χρη-
σιμοποιούσε ό μονάρχης γιά τήν επίδειξη τής υπερεξουσίας του, 
είναι πιά περιττά. 'Υπάρχει ενα είδος μηχανοδομής πού έξασφα-
λίζει τήν άσυμμετρία, τήν έλλειψη ισορροπίας, τή διαφορά. 
'Ελάχιστα λοιπόν ένδιαφέρει ποιός ασκεί τήν έξουσία. 'Οποιο-
δήποτε άτομο - παρμένο σχεδόν στήν τύχη - μπορεί νά θέτει σέ 
λειτουργία τή μηχανή: ελλείψει διευθυντή, ή οικογένειά του, τό 
περιβάλλον του, οί φίλοι του, οί επισκέπτες του, άκόμα καί οί 
υπηρέτες του^. "Οπως άδιάφορο είναι καί τό αϊτιο πού τήν κινεί: 
ή περιέργεια κάποιου αδιάκριτου, ή διαβολιά ενός παιδιού, ή 
όρεξη γιά γνώση ενός φιλοσόφου πού θέλει νά μελετήσει τό μου-
σείο αυτό τής ανθρώπινης φύσης, ή ή κακεντρέχεια έκείνων πού 
αρέσκονται νά κατασκοπεύουν καί νά τιμωρούν. "Οσο περισσό-
τεροι είναι οί ανώνυμοι καί περαστικοί αυτοί παρατηρητές, τόσο 
μεγαλώνουν γιά τόν κρατούμενο ό κίνδυνος νά άποκαλυφθοϋν οί 
πράξεις του καί τό καταθλιπτικό αίσθημα ότι παρακολουθείται. 
Τό Πανοπτικόν είναι ενα θαυμαστό μηχάνημα πού, ξεκινώντας 
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άπό πολύ διαφορετικές προθέσεις, παράγει ομοιογενή φαινόμενα 
εξουσίας. 

Μιά πραγματική καθυπόταξη γεννιέται μηχανικά άπό μιά πλα-
σματική σχέση. Γι' αυτό καί δέν είναι άνάγκη νά προστρέξει κα-
νείς στη βία γιά νά άναγκάσει τόν κατάδικο νά δείχνει καλή συ-
μπεριφορά, τόν τρελό νά μένει ήρεμος, τόν έργάτη νά έργάζεται, 
τόν μαθητή νά είναι επιμελής, τόν άρρωστο να ακολουθεί τίς 
οδηγίες του γιατρού. Ό Bentham απορούσε κι ό ϊδιος πώς λει-
τουργούσε τό πανοπτικό σύστημα μέ τόσο άπλά μέσα: καταργού-
νται τά κάγκελα, οί άλυσίδες, οί βαριές κλειδαριές, φτάνει τά 
κελλιά νά είναι απόλυτα διαχωρισμένα καί τά άνοίγματα ορθά 
τοποθετημένα. Τά παλιά καί περίπλοκα «ιδρύματα ασφαλείας», 
μέ τή φρουριακή αρχιτεκτονική τους, τά υποκαθιστά τώρα ενα 
«ίδρυμα σιγουριάς», μέ άπλή καί οικονομική γεωμετρία. Ή άπο-
τελεσματικότητα της εξουσίας, ή καταναγκαστική της δύναμη, 
περνάνε τώρα άπό τήν άλλη μεριά - άπό τή μεριά της επιφάνειας 
όπου ασκείται. Τό άτομο πού καθυποβάλλεται σ' ενα πεδίο όρα-
τότητας, καί πού τό ξέρει, επωμίζεται τό ϊδιο τούς καναταγκα-
σμούς της εξουσίας- τούς προσαρμόζει αυθόρμητα στόν έαυτό 
του · δέχεται μέσα του τή σχέση εξουσίας όπου παίζει ταυτόχρονα 
καί τούς δυό ρόλους· γίνεται ή βάση της ίδιας του της καθυπότα-
ξης. Έτσι, ή εξωτερική έξουσία ξαλαφρώνει άπό τά υλικά της 
βάρη· τείνει στό ασώματο· καί όσο προσεγγίζει τό όριο αυτό, τό-
σο τά άποτελέσματά της είναι σταθερά, βαθιά, κεκτημένα μιά γιά 
πάντα καί ακατάπαυστα προεκτεινόμενα: άτελεύτητη νίκη πού 
άποφεύγει κάθε φυσική άναμέτρηση - νίκη εκ των προτέρων έξα-
σφαλισμένη. 

Ό Bentham δέν λέει αν έμπνεύστηκε τά σχέδιά του άπό τό θη-
ριοτροφεϊο πού ό Le Vaux ειχε εγκαταστήσει στίς Βερσαλλίες: τό 
πρώτο θηριοτροφεϊο, πού τά διάφορα στοιχεία του δέν είναι 
όπως τά ήθελε ή παράδοση, διασκορπισμένα μέσα σ' εναν κήπο®: 
στό κέντρο υπήρχε ενα οκτάγωνο περίπτερο, πού ό πρώτος δρο-
φός του είχε μιά μόνο αίθουσα - τήν αίθουσα υποδοχής τοϋ βα-
σιλιά" όλες οί πλευρές τού περιπτέρου είχαν μεγάλα παράθυρα 
στραμμένα πρός τά έπτά κλουβιά (ή όγδοη πλευρά άποτελοΰσε 
τήν είσοδο) όπου ήταν κλεισμένα διάφορα είδη ζώων. Τό θηριο-
τροφεϊο αυτό δέν υπήρχε πιά στήν εποχή τοϋ Bentham. 'Αλλά 
στό πρόγραμμα τού Πανοπτικού βρίσκουμε μιάν άνάλογη προσ-
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πάθεια γιά έξατομικευτική παρατήρηση, γιά χαρακτηρισμό καί 
γιά ταξινόμηση, γιά άναλυτική διευθέτηση τοϋ χώρου. Τό Πανο-
πτικόν είναι ενα βασιλικό θηριοτροφείο· ό άνθρωπος άντικαθι-
στά έδώ τό ζώο, ή ατομική κατανομή αντικαθιστά τήν κατά είδος 
ομαδοποίηση, καί ό μηχανισμός μιας κρυφής έξουσίας άντικαθι-
στά τόν βασιλιά. Μολαταύτα, τό Πανοπτικόν κάνει κι αυτό τή 
δουλειά ενός φυσιοδίφη: έπιτρέπει τόν προσδιορισμό τών διαφο-
ρών: στους αρρώστους, τήν παρακολούθηση τών συμπτωμάτατν 
τού καθενός, χωρίς ή εγγύτητα τών κρεβατιών, ή κυκλοφορία 
τών μιασμάτων, τά άποτελέσματα της μετάδοσης νά προκαλούν 
σύγχυση στά φύλλα νοσηλείας· στά παιδιά, τή σημείωση τών επι-
δόσεων (τών πραγματικών καί όχι τών οφειλόμενων σέ άπομίμη-
ση ή άντιγραφή), τήν έπισήμανση τών ταλέντων, τήν άξιολόγηση 
τών χαρακτήρων, τήν αυστηρή ταξινόμηση, καί, σέ σχέση μέ μιά 
φυσιολογική εξέλιξη, τή διάκριση άνάμεσα στήν «οκνηρία καί 
ξεροκεφαλιά» καί στήν «άγιάτρευτη ηλιθιότητα»· στούς έργάτες, 
τή σημείωση τών ικανοτήτων τού καθενός, τή σύγκριση τού χρό-
νου πού χρειάζεται στόν καθένα γιά νά εκτελέσει ενα εργο καί -
άν πληρώνονται μέ τήν ήμέρα - τόν υπολογισμό της σωστής άμοι-
βής του^. 

Αυτά γιά τήν πλευρά τοϋ κήπου. "Οσο γιά τήν εργαστηριακή 
πλευρά, τό Πανοπτικόν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σάν μηχανή 
γιά πειράματα· γιά τήν μεταβολή της συμπεριφοράς· γιά τήν εκ-
γύμναση ή τήν άναμόρφωση τών άτόμων γιά πειραματική χρήση 
φαρμάκων καί γιά έξακρίβωση τών έπενεργειών τους· γιά δομική 
στούς κρατούμενους διαφόρων τιμωριών - άνάλογα μέ τόν χαρα-
κτήρα τους καί τό έγκλημα πού έχουν διαπράξει - καί γιά αναζή-
τηση τών πιό άποτελεσματικών άπό αυτές· γιά ταυτόχρονη διδα-
σκαλία διαφόρων τεχνικών μεθόδων στούς έργάτες καί γιά τόν 
προσδιορισμό της καταλληλότερης· γιά παιδαγωγικά πειράματα, 
καί Ιδιαίτερα γιά τήν επανεξέταση τοϋ περίφημου προβλήματος 
της άγωγης τών εγκλείστων παιδιών μέ τή χρησιμοποίηση εκθε-
τών παιδιών έξετάζεται τί μπορεί νά συμβεί δταν θά έρθουν 
άντικρυστά αγόρια καί κορίτσια δέκα έξι ή δέκα όχτώ χρονών 
ετσι θά μπορέσει νά έλεγχθεί αν πραγματικά - όπως τό πίστευε ό 
Helvétius - όποιοσδήποτε μπορεί νά μάθει ότιδήποτε· θά μπο-
ρούσε νά παρακολουθηθεί «ή γενεαλογία κάθε παρατηρήσιμης 
ιδέας»· θά ήταν δυνατόν νά άνατραφοϋν διάφορα παιδιά μέ δια-
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φορετικά συστήματα σκέψης: νά κάνουν όρισμένα άπό τά παιδιά 
αυτά νά πιστέψουν πώς δυό καί δυό δέν κάνουν τέσσερα, ή πώς 
ή σελήνη είναι μιά φέτα τυρί, καί υστέρα νά τά βάλουν όλα μαζί 
όταν θά έχουν φτάσει τό εικοστό ή τό εικοστό πέμπτο έτος της 
ηλικίας τους· θά επακολουθήσουν τότε συζητήσεις πού θά είναι 
ίσως πιό ενδιαφέρουσες άπό τά κηρύγματα καί τίς διαλέξεις γιά 
τίς όποιες σπαταλώνται τόσα χρήματα· καί θά εχει τουλάχιστον 
κανείς τήν ευκαιρία νά ανακαλύψει πολλά πράγματα στόν τομέα 
της μεταφυσικής. Τό Πανοπτικόν είναι τόπος προνομιούχος γιά 
τήν έφαρμογή πειραμάτων πάνω στούς ανθρώπους, καί γιά νά 
άναλυθούν μέ πλήρη βεβαιότητα οι μεταβολές πού θά μπορούσε 
κανείς νά έπιφέρει σ' αυτούς. Τό Πανοπτικόν ενδέχεται μάλιστα 
νά άποτελέσει ëva σύστημα ελέγχου πάνω στούς ίδιους τούς μη-
χανισμούς του. Ά π ό τόν κεντρικό του πύργο, ό διευθυντής μπο-
ρεί νά κατασκοπεύει όλους τούς υπαλλήλους πού εχει στίς διατα-
γές του: νοσοκόμους, γιατρούς, επιστάτες, δασκάλους, φύλακες· 
θά μπορεί νά τούς κρίνει συνεχώς, νά τροποποιεί τή συμπεριφο-
ρά τους, νά τούς έπιβάλλει τίς μεθόδους πού θεωρεί τίς καλύτε-
ρες· αλλά καί ό ϊδιος εύκολα θά μπορεί νά παρακολουθείται άπό 
τούς άλλους. Κάποιος επιθεωρητής πού θά έμφανιζόταν αιφνι-
διαστικά στό κέντρο τού Πανοπτικοϋ, θά μπορούσε νά κρίνει μέ 
μιά ματιά - καί χωρίς νά είναι δυνατόν νά τού άποκρύψουν τίπο-
τα - πώς λειτουργεί όλόκληρο τό "Ιδρυμα. 'Εξάλλου, ό διευθυ-
ντής - κλεισμένος καθώς είναι μέσα στό άρχιτεκτονικό αυτό συ-
γκρότημα - αντιλαμβάνεται πώς ή μοίρα του είναι δεμένη μέ τή 
μοίρα τού ιδρύματος. Ό άκατάρτιστος γιατρός, πού θά εχει 
αφήσει νά μεταδοθεί μιά άρρώστια, ό έπικεφαλής της φυλακής ή 
του έργαστηρίου πού θά εχει φανεί αδέξιος, θά είναι σίγουρα τά 
πρώτα θύματα τής έπιδημίας ή της έξέγερσης. « Ή μοίρα μου -
λέει ό διευθυντής τού Πανοπτικοϋ - είναι δεμένη μέ τή δική τους 
(τών κρατουμένων), μέ όλους τούς δεσμούς πού έγώ ό ίδιος έπι-
νόησα®.» Τό Πανοπτικόν λειτουργεί σάν ενα είδος έργαστηρίου 
εξουσίας. Χάρη στούς μηχανισμούς επιτήρησης πού διαθέτει, 
αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καί ικανότητα 
διείσδυσης στή συμπεριφορά τών ατόμων μιά όρισμένη έπαύξη-
ση γνώσεων έγκαθίσταται λίγο λίγο σέ όλα τά προχωρημένα φυ-
λάκια τής εξουσίας, καί άνακαλύπτει νέα άντικείμενα σέ όλα τά 
πεδία όπου αυτή ασκείται. 
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Πόλη πανωλόβλητη, ίδρυμα πανοπτικό - οΐ διαφορές είναι ση-
μαντικές. Φανερώνουν, στό διάστημα ένάμιση αιώνα, τίς μεταβο-
λές τοϋ πειθαρχικού συστήματος. Στη μιά περίπτωση, μιά κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης: ενάντια σ' ενα υπέρμετρο κακό, όρθώ-
νεται ή έξουσία - παρούσα καί όρατή παντού- εφευρίσκει και-
νούργιους μηχανισμούς· περιφράζει, άκινητοποιεΐ, αστυνομεύει· 
οικοδομεί πρόσκαιρα κάτι πού είναι ταυτόχρονα καί ή άντι-πο-
λιτεία καί ή τέλεια κοινωνία- επιβάλλει μιάν ιδανική λειτουργία, 
πού όμως έπανάγει σέ τελευταία άνάλυση - όπως καί τό κακό 
πού καταπολεμά - στήν άπλή δυαδική μορφή, ζωή-θάνατος: δ,τι 
κινείται φέρνει τό θάνατο, καί δ,τι κινείται πρέπει νά θανατώνε-
ται. 'Αντίθετα, τό Πανοπτικόν πρέπει νά νοείται ώς ενα γενικεύ-
σιμο πρότυπο λειτουργίας- ώς ενας τρόπος καθορισμού τών σχέ-
σεων της εξουσίας μέ τήν καθημερινή ζωή τών ανθρώπων. Ό Be-
ntham, βέβαια, τό παρουσιάζει σάν ενα ιδιόμορφο ίδρυμα, ερμη-
τικά κλεισμένο στόν έαυτό του. Πολλοί τό θεώρησαν ώς ουτοπία 
τού τέλειου εγκλεισμού. Σέ σύγκριση μέ τίς έρειπωμένες φυλακές, 
τίς ασφυκτικά γεμάτες, μέ τά φρικτά τους όργανα βασανισμού, 
όπως περιγράφονται στά χαρακτικά εργα τοϋ Πιρανέζε, τό Πα-
νοπτικόν μοιάζει απάνθρωπο καί έπιστημονικό κλουβί. Τό ότι 
όδήγησε, άκόμα καί μέχρι σήμερα, σέ τόσες παραλλαγές στό στά-
διο τού σχεδίου ή της πραγματοποίησης, δείχνει πόσο έντονα εν-
τυπωσίασε τήν άνθρώπινη φαντασία επί δύο ολόκληρους αιώνες. 
"Ομως, τό Πανοπτικόν δέν πρέπει νά θεωρείται ονειρικό οικοδό-
μημα: είναι τό διάγραμμα ενός μηχανισμού εξουσίας στήν πιό 
ιδανική του μορφή- ή λειτουργία του, απαλλαγμένη άπό κάθε 
έμπόδιο, αντίσταση ή τριβή, μπορεί νά νοηθεί σάν ενα καθαρά 
άρχιτεκτονικό καί όπτικό σύστημα: στήν πραγμτικότητα, είναι 
ένας τύπος πολιτικής τεχνολογίας πού μπορεί καί πρέπει νά δια-
χωρίζεται άπό κάθε εξειδικευμένη χρήση. 

Τό Πανοπτικόν είναι πολυσήμαντο στις εφαρμογές του: χρησι-
μεύει γιά νά σωφρονίζει τούς φυλακισμένους, άλλά καί νά περι-
θάλπει τούς αρρώστους, νά διδάσκει τούς μαθητές, νά φυλάγει 
τούς τρελούς, νά έπιτηρεϊ τούς έργάτες, νά αναγκάζει τούς επαί-
τες καί τούς φυγόπονους νά εργάζονται. Είναι ενα είδος έγκατά-
στασης τών σωμάτων στόν χώρο, κατανομής τών ατόμων τό ενα 
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σέ σχέση μέ τό άλλο, Ιεραρχικής όργάνωσης, διευθέτησης των κέ-
ντρων καί άγωγών έξουσίας, καθορισμού τών όργάνων της καί 
των τρόπων παρέμβασης της - πού όλα τους μπορούν νά έφαρμο-
στοΰν στά νοσοκομεία, στά έργαστήρια, στά σχολεία, στίς φυλα-
κές. Τό πανοπτικό σχήμα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί κάθε φορά 
πού μπαίνει πρόβλημα νά επιβληθεί σέ ενα πλήθος άτόμων κά-
ποιο καθήκον ή κάποια συμπεριφορά. Μπορεί ακόμα νά έφαρ-
μοστεϊ - υπό τόν όρο νά υποστεί τίς άναγκαϊες άλλαγές - «σέ όλα 
τά ιδρύματα όπου, σ' εναν περιορισμένο χώρο, πρέπει ενας ορι-
σμένος αριθμός άτόμων νά βρίσκεται ύπό επιτήρηση^.» 

Σέ κάθε έφαρμογή του, τό πανοπτικό σχήμα έπιτρέπει την τε-
λειοποίηση τής άσκησης τής έξουσίας. Κι αυτό, μέ πολλούς τρό-
πους: διότι μπορεί νά περιορίσει τόν άριθμό έκείνων πού ασκούν 
την έξουσία, καί ταυτόχρονα νά πολλαπλασιάσει τόν άριθμό 
έκείνων στούς όποίους ασκείται ή έξουσία. Διότι επιτρέπει τήν 
παρέμβαση κάθε στιγμή, καί διότι ή διαρκής πίεση ενεργεί πρίν 
άκόμα διαπραχθούν τά λάθη, τά σφάλματα ή τά εγκλήματα. Διό-
τι, ύπό τίς συνθήκες αύτές, ή δύναμη τής έξουσίας έγκειται στό 
ότι δέν παρεμβαίνει ποτέ, ασκείται αυτόματα καί άθόρυβα, καί 
άποτελεί ενα μηχανισμό πού τά άποτελέσματά του άλληλοσυνέ-
χονται. Διότι, χωρίς κανένα ύλικό όργανο, παρά μόνο μέ τήν αρ-
χιτεκτονική καί τή γεωμετρία, επενεργεί άμεσα στά άτομα· «δίνει 
στόν νού έξουσία πάνω στόν νού». Τό πανοπτικό σχήμα είναι 
ενας ενισχυτής γιά όποιοδήποτε μηχανισμό έξουσίας: έξασφαλί-
ζει τήν οικονομία του (σέ ύλικό, σέ προσωπικό καί σέ χρόνο)· 
εξασφαλίζει άκόμα τήν άποτελεσματικότητά του χάρη στόν προ-
ληπτικό του χαρακτήρα, τήν άδιάλειπτη λειτουργία του καί τούς 
αυτόματους μηχανισμούς του. Είναι ενας τρόπος άπόκτησης 
έξουσίας «σέ πρωτόφαντη ποσότητα», «ενα καινούργιο καί ση-
μαντικό όργανο διακυβέρνησης...· ή υπεροχή του συνίσταται στή 
μεγάλη δύναμη πού είναι ικανό νά δώσει σέ κάθε θεσμό στόν 
όποίο εφαρμόζεται'".» 

Τό πανοπτικό σχήμα είναι ενα είδος «αυγού τού Κολόμβου» 
στή σφαίρα τής πολιτικής. Πράγματι, τό σχήμα αυτό είναι ικανό 
νά ένσωματώνεται σέ όποιαδήποτε λειτουργία (έκπαίδευσης, θε-
ραπευτικής, παραγωγής, κολασμού)· νά ένισχύει τή λειτουργία 
αύτη συνδεόμενο στενά μαζί της· νά συγκροτεί ëvav μεικτό μηχα-
νισμό όπου οί σχέσεις έξουσίας (καί γνώσης) προσαρμόζονται μέ 
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άκρίβεια, ώς τήν τελευταία τους λεπτομέρεια, στίς διαδικασίες 
πού πρέπει νά έλέγχονται· νά έγκαθιστά μιάν ευθεία άναλογία 
ανάμεσα στό «περισσότερη εξουσία» καί στό «περισσότερη πα-
ραγωγή». Κοντολογίς, χάρη στό πανοπτικό σχήμα, ή άσκηση της 
εξουσίας δεν ερχεται πιά από τά εξω σάν σκληρός καταναγκα-
σμός ή σάν ενα βάρος πού πιέζει τίς λειτουργίες στίς όποιες εισ-
δύει, άλλά είναι μέσα τους παρούσα μέ άρκετή λεπτότητα γιά ν' 
αυξήσει τήν άποτελεσματικότητά τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα 
τόν δικό της ελεγχο. Τό πανοπτικό σύστημα δέν είναι άπλώς ενας 
άρμός, ενας άνταλλάκτης ανάμεσα σ' εναν μηχανισμό εξουσίας 
καί σέ μιά λειτουργία· είναι ενας τρόπος νά μπαίνουν σέ λειτουρ-
γία οι σχέσεις εξουσίας μέσα σέ μιά δραστηριότητα, καί μιά δρα-
στηριότητα μέσω αυτών των σχέσεων έξουσίας. Ό πανοπτισμός 
έχει τήν ικανότητα νά «άναμορφώνει τήν ηθική, νά διαφυλάττει 
τήν ύγεία, νά αναζωογονεί τή βιομηχανία, νά διαδίδει τή μάθη-
ση, νά μετριάζει τίς δημόσιες δαπάνες, νά σταθεροποιεί τήν οι-
κονομία, νά λύνει αντί νά τέμνει τόν γόρδιο δεσμό τών νόμων γιά 
τους φτωχούς - κι όλα τούτα χάρη σέ μιάν άπλή άρχιτεκτονική 
ιδέα".» 

Έ π ί πλέον, ή πανοπτική μηχανή είναι φτιαγμένη μέ τέτοιο 
τρόπο ώστε άκόμα καί τό κλείσιμό της νά μήν εμποδίζει μιά μόνι-
μη παρουσία της άπό εξω: όπως είδαμε παραπάνω, ό καθένας 
μπορεί νά άσκεϊ έπιτήρηση άπό τόν κεντρικό πύργο καί, νά μα-
ντεύει έτσι μέ ποιόν τρόπο άσκεϊται ή έπιτήρηση. Στήν πραγματι-
κότητα, κάθε πανοπτικό ίδρυμα, άκόμα κι όταν είναι κλειστό τό-
σο επιμελώς όσο κι ενα αναμορφωτήριο, θά μπορεί χωρίς δυσκο-
λία νά ύποβάλλεται σέ τέτοιου είδους έλεγχους - τυχαίους καί 
ταυτόχρονα άδιάκοπους - , καί όχι μόνο άπό διορισμένους έλε-
γκτές, άλλά καί άπό τό κοινό· οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας 
θά εχει τό δικαίωμα νά ελέγχει μέ τά ϊδια του τά μάτια πώς λει-
τουργούν τά σχολεία, τά νοσοκομεία, τά εργοστάσια, οί φυλα-
κές. Επομένως, δέν υπάρχει κανένας κίνδυνος νά έκφυλιστεϊ σέ 
τυραννία ή αύξηση της δύναμης πού όφείλεται στήν πανοπτική 
μηχανή· ό πειθαρχικός μηχανισμός θά έλέγχεται δημοκρατικά, 
μιας καί θά υπάρχει άδιάλειπτα εύκολη πρόσβαση σ' αυτόν άπό 
«τή μεγάλη συνέλευση τού παγκόσμιου δικαστηρίου^^.» Τό πανο-
πτικό αύτό οικοδόμημα, τό τόσο έντεχνα κατασκευασμένο ώστε 
ενας καί μόνος επιτηρητής νά μπορεί νά παρακολουθεί μέ μιά 
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ματιά τόσα διαφορετικά άτομα, έπιτρέπει συνάμα σέ όλον τόν 
κόσμο νά ερχεται νά επιτηρεί καί τόν τελευταίο επιτηρητή. Ή 
όπτική μηχανή ήταν ενα είδος «σκοτεινού θαλάμου» απ' όπου 
κατασκοπεύονταν τά άτομα· γίνεται τώρα ενα διάφανο οικοδό-
μημα όπου ή άσκηση της εξουσίας μπορεί νά έλέγχεται άπ' δλην 
την κοινωνία. 

Τό πανοπτικό σχήμα, χωρίς νά σβήνει, χωρίς νά χάνει καμιάν 
άπό τίς ιδιότητες του, διαχέεται λίγο λίγο σέ όλόκληρο τό κοινω-
νικό σώμα· προορισμός του είναι νά γίνει σ' αυτό μιά γενικευμέ-
νη λειτουργία. Ή πανωλόβλητη πόλη πρόσφερε άλλοτε ενα μο-
ναδικό πειθαρχικό πρότυπο: τέλειο, αλλά καί πέρα γιά πέρα βί-
αιο· στήν αρρώστια πού προοιωνιζόταν τόν θάνατο, ή εξουσία 
άντέτασσε την διηνεκή άπειλή τοϋ θανάτου· ή ζωή περιοριζόταν 
στήν πιό άπλή της έκφραση· στήν εξουσία τοϋ θανάτου, αντιτασ-
σόταν ή ευσυνείδητη άσκηση τοϋ δικαίου της ρομφαίας. 'Αντίθε-
τα, 6 ρόλος τοϋ Πανοπτικοϋ είναι μεγεθυντικός· τακτοποιεί ϊσως 
τήν εξουσία, καθιστώντας την πιό οικονομική καί πιό άποτελε-
σματική, αλλά αυτό δέν τό κάνει γιά τήν Ιδια τήν έξουσία, ούτε 
καί γιά τήν άμεση σωτηρία μιας άπειλούμενης κοινωνίας, άλλά 
γιά τήν ενίσχυση των κοινωνικών δυνάμεων - γιά τήν αύξηση της 
παραγωγής, τήν ανάπτυξη της οικονομίας, τή διάδοση της παι-
δείας, τήν ανύψωση τοϋ έπιπέδου της δημόσιας ήθικής· γενικότε-
ρα γιά τήν αύξηση καί γιά τόν πολλαπλασιασμό. 

Πώς όμως νά ένισχυθεϊ ή εξουσία μέ τρόπο ώστε, αντί νά πα-
ρακωλύει τήν πρόοδο αυτή, αντί νά τήν επιβαρύνει μέ τίς άπαι-
τήσεις και τή δυσκινησία της, άντιθετα νά τή διευκολύνει; Ποιός 
ένισχυτής της εξουσίας μπορεί ταυτόχρονα νά είναι καί πολλα-
πλασιαστής της παραγωγής; Πώς θά μπορέσει ή έξουσία, αυξά-
νοντας τίς δυνάμεις της, νά αυξάνει καί τίς δυνάμεις της κοινω-
νίας, αντί νά τίς σφετερίζεται ή νά τίς περιστέλλει; Ή λύση πού 
δίνει τό Πανοπτικόν σέ τούτο τό πρόβλημα είναι ή άκόλουθη: ότι 
ή παραγωγική έπαύξηση της έξουσίας δέν μπορεί νά εξασφαλι-
στεί παρά μόνο αν υπάρχει, άπό τή μιά μεριά, ή δυνατότητα νά 
άσκείται συνεχώς στό υπόβαθρο της κοινωνίας, ώς καί στά λε-
πτομερή μόριά της, καί άν, άπό τήν άλλη, λειτουργεί χωρίς έκεϊ-
νες τίς αιφνίδιες, βίαιες, ασυνεχείς, μορφές πού συνδέονται μέ 
τήν άσκηση της κυριαρχίας. Τό σώμα τοϋ βασιλιά, μέ τήν παρά-
δοξη υλική καί μυθική του παρουσία, μέ τή δύναμη πού ό ίδιος 



Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 229 

επιδεικνύει ή μεταβιβάζει σέ μερικούς, βρίσκεται στό άκρο αντί-
θετο της νέας αυτής φυσικής τής εξουσίας όπως την καθορίζει ό 
πανοπτισμός· ή σφαίρα τής δράσης του είναι, άντίθετα, όλη ή 
κάτω περιοχή, ή περιοχή των άντικανονικών σωμάτων, μέ όλες 
τους τίς λεπτομέρειες, μέ τίς πολλαπλές τους κινήσεις, τις έτερο-
γενεϊς τους δυνάμεις, τίς χωρικές τους σχέσεις· πρόκειται γιά μη-
χανισμούς πού αναλύουν τίς κατανομές, τίς εκτροπές, τίς σειρές, 
τους συνδυασμούς, καί πού χρησιμοποιούν έργαλεΐα γιά νά διευ-
κολύνουν τήν ορατότητα, νά καταγράφουν, νά διαφορίζουν καί 
νά συγκρίνουν: φυσική μιας εξουσίας σχεσιακής καί πολλαπλής, 
πού εχει τή μέγιστη ένταση της όχι στό πρόσωπο τού βασιλιά, άλ-
λά στά σώματα πού οί σχέσεις αυτές, ακριβώς, έπιτρέπουν τήν 
εξατομίκευση τους. Στό θεωρητικό επίπεδο, ό Bentham όρίζει 
εναν άλλο τρόπο ανάλυσης τοϋ κοινωνικού σώματος καί τών σχέ-
σεων εξουσίας πού τό διαπερνούν στό επίπεδο τής πράξης ορί-
ζει μιά μέθοδο καθυπόταξης τών σωμάτων καί τών δυνάμεων 
πού θά μεγαλώσει τή χρησιμότητα τής εξουσίας, χωρίς ή παρου-
σία τοϋ άρχοντα νά είναι απαραίτητη. Ό πανοπτισμός είναι ή 
γενική αρχή μιας νέας «πολιτικής άνατομίας», πού άντικείμενο 
καί σκοπός της δέν είναι οί σχέσεις κυριαρχίας αλλά οί σχέσεις 
πειθαρχίας. 

Μέ τό περίφημο διάφανο καί κυκλικό «κλουβί» του, μέ τόν 
•ψηλό του πύργο - τόν παντοδύναμο καί παντογνώστη - ό Bent-
ham εχει ϊσως στόχο νά προβάλει τόν ιδανικό πειθαρχικό θεσμό" 
αλλά συνάμα νά δείξει πώς μπορεί κανείς νά «αποδεσμεύσει» τίς 
πειθαρχίες καί νά τίς κάνει νά λειτουργούν μέ τρόπο διάχυτο, 
πολλαπλό, πολυσήμαντο, σέ ολόκληρο τό κοινωνικό σώμα. Τά 
πειθαρχικά αυτά συστήματα, πού ή κλασική εποχή ειχε έκπονή-
σει σέ χώρους συγκεκριμένους καί σχετικά κλειστούς - στρατώ-
νες, κολλέγια, μεγάλα εργαστήρια - καί πού ή εφαρμογή τους 
επαιρνε υπόψη μόνο τήν περιορισμένη καί πρόσκαιρη κλίμακα 
μιας πανωλόβλητης πόλης, ό Bentham οραματίζεται νά τά μετα-
τρέψει σ' ενα δίκτυο οργάνων πού παντού καί πάντα θά έπαγρυ-
πνοϋν, διατρέχοντας τήν κοινωνία χωρίς κενό καί διακοπές. Ή 
πανοπτική διευθέτηση δίνει τόν τύπο αυτής τής γενίκευσης. Προ-
γραμματίζει, στό επίπεδο ενός στοιχειώδους καί εύκολα μεταβι-
βαζόμενου μηχανισμού, τή βασική λειτουργία μιας κοινωνίας 
πού τήν διαπερνούν καί τήν κατακλύζουν πειθαρχικοί μηχανισμοί. 
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Έχουμε λοιπόν δυό εικόνες της πειθαρχίας. Στό ενα άκρο, την 
πειθαρχία-άποκλεισμό, τό κλειστό ίδρυμα, τό έγκατεστημένο στό 
περιθώριο, τό άφιερωμένο σέ άρνητικες λειτουργίες: άναχαίτηση 
του κακού, διακοπή των έπικοινωνιών, σταμάτημα τοϋ χρόνου. 
Στό άλλο άκρο, μέ τόν πανοπτισμό, εχουμε την πειθαρχία-μηχα-
νισμό: ενα λειτουργικό σύστημα πού βελτιώνει τήν άσκηση της 
έξουσίας, καθιστώντας την ταχύτερη, ελαφρότερη, άποτελεσμα-
τικότερη - ενα σχέδιο εντεχνων και άθόρυβων καταναγκασμών 
πού προορίζεται γιά μιά μελλούμενη κοινωνία. Ή κίνηση πού 
πάει από τό ενα σχέδιο στό άλλο, άπό ενα σχήμα έκτακτης πει-
θαρχίας σ' ενα σχήμα γενικευμένης επιτήρησης, βασίζεται σέ 
μιάν ιστορική άλλαγή: τήν προοδευτική έπέκταση τών πειθαρχι-
κών οργάνων, στή διάρκεια τοϋ 17ου καί τοϋ 18ου αιώνα, τόν 
πολλαπλασιασμό τους σέ ολόκληρο τό κοινωνικό σώμα, τή δια-
μόρφωση έκείνου πού θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε γενικά 
πειθαρχική κοινωνία. 

Ή πειθαρχική γενίκευση - πού τή διαπίστωση της βρίσκουμε 
στή «φυσική της εξουσίας», τοϋ Bentham - πραγματοποιήθηκε 
στή διάρκεια τής κλασικής έποχής. Τό μαρτυράει ό πολλαπλα-
σιασμός τών πειθαρχικών θεσμών, μέ τό δίκτυό τους πού αρχίζει 
νά καλύπτει μιάν όλοένα κι ευρύτερη έπιφάνεια, καί, πάνω άπ' 
όλα, νά κατέχει μιά θέση όλο καί λιγότερο περιθωρειακή: αυτό 
πού ήταν ώς τώρα νησίδα, τόπος προνομιούχος, μέτρο περιστα-
σιακό ή μοντέλο μοναδικό, γίνεται γενικός τύπος· οί κανονισμοί 
πού χαρακτήριζαν τίς διαμαρτυρόμενες καί ευσεβείς στρατιές 
τοϋ Guillaume d'Orange ή τοϋ Gustave Adolphe, μετατρέπονται 
σέ κανονισμούς γιά όλους τούς στρατούς τής Εύρώπης· τά πρό-
τυπα κολλέγια τών Ίησουϊτών ή τά σχολεία τής Batencour καί 
τής Demia, μετά τή σχολή τοϋ Sturm, σκιαγραφούν τίς γενικές 
μορφές τής σχολικής πειθαρχίας· ή τάξη πού έπιβάλλεται στά 
ναυτικά καί στά στρατιωτικά νοσοκομεία χρησιμεύει ώς πρότυπο 
γιά τήν αναδιοργάνωση τών νοσοκομείων κατά τόν 18ο αιώνα. 

Ή έπέκταση όμως αυτή τών πειθαρχικών θεσμών δεν είναι 
άσφαλώς παρά ή πιό θεατή δψη τών διαφόρων βαθύτερων διαδι-
κασιών. 
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1. - Ή λειτουργική άντιστροφή των πειθαρχικών συοηημάτων. 
'Αρχικός προορισμός των πειθαρχικών συστημάτων ήταν νά έ-
ξουδετερώνουν τούς κινδύνους, νά περιορίζουν τους άνώφελους 
ή κλυδωνιζόμενους πληθυσμούς, νά άποφεύγουν τούς κινδύνους 
των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων άπό δώ καί πέρα άπαιτεϊται 
από τά πειθαρχικά συστήματα - άφοϋ έχουν πιά τήν ικανότητα 
νά τό κάνουν - νά παίξουν θετικό ρόλο, αυξάνοντας τή χρησιμό-
τητα τοΰ άτόμου. Ή στρατιωτική πειθαρχία δέν είναι πιά ενα 
άπλό μέσο γιά νά έμποδίζεται ή λεηλασία, ή λιποταξία ή ή ανυ-
πακοή τών στρατιωτών γίνεται τώρα μιά βασική τεχνική πού με-
τατρέπει τόν στρατό άπό άτακτο στίφος σέ μονάδα πειθαρχημέ-
νη, πού αποκτά σάν τέτοια μιάν έπαύξηση δύναμης· ή πειθαρχία 
μεγαλώνει τίς επιδεξιότητες τοϋ καθενός, τίς συντονίζει, έπιτα-
χύνει τίς κινήσεις, πολλαπλασιάζει τήν ισχύ τοϋ πυρός, διευρύνει 
τά επιθετικά μέτωπα χωρίς νά μειώνει τή δύναμή τους, αυξάνει 
τήν Ικανότητα αντίστασης, κ.λπ. Ή πειθαρχία στό εργαστήρι, 
ένώ παραμένει ενας τρόπος επιβολής τοϋ σεβασμού τών κανονι-
σμών καί τών άρχών, καί παρεμπόδισης της κλοπής καί τής σπα-
τάλης, τείνει τώρα νά αυξήσει τίς δεξιότητες, τήν ταχύτητα, τήν 
άπόδοση, άρα καί τά κέρδη· ήθικοποιεϊ πάντα τή διαγωγή, αλλά 
όλο καί περισσότερο στρέφει τώρα ενα συγκεκριμένο στόχο καί 
εισάγει τά σώματα σέ μιά μηχανοδομή καί τίς δυνάμεις σέ μιάν 
οικονομία. "Οταν στόν 17ο αιώνα αναπτύχθηκαν τά επαρχιακά ή 
τά χριστιανικά σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης, οί αιτιο-
λογίες πού προβάλλονταν ήταν κυρίως άρνητικές: οί φτωχοί, μή 
έχοντας τά μέσα νά αναθρέψουν τά παιδιά τους, τά άφηναν 
«στήν άγνοια τών ύποχρεώσεών τους: εξάλλου, ή εγνοιά τους γιά 
τόν έπιούσιο καί ή ελλειψη άνατροφής τούς έμποδίζουν νά μετα-
δώσουν μιά καλή διαπαιδαγώγηση, κάτι πού οί ϊδιοι δέν είχαν 
ποτέ άποκτήσει»· αύτό εχει σάν επακόλουθο τρία μείζονα μειονε-
κτήματα: τήν άγνοια τοΰ Θεού, τήν όκνηρία (μέ όλα τά παρεπό-
μενα της: τήν κραιπάλη, τήν άκολασία, τίς κλοπές, τή ληστεία)· 
καί τόν σχηματισμό συμμοριών άπό αλήτες, πού είναι πάντα 
πρόθυμοι νά προκαλέσουν ταραχές καί ικανοί μονάχα νά «εξα-
ντλούν τά εισοδήματα τοϋ [νοσοκομείου] Hôtel-Dieu'^. 'Ωστόσο, 
στό ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης, ό στόχος πού όρίζεται 
στή στοιχειώδη έκπαίδευση είναι, άνάμεσα στά άλλα, νά «τονώ-
σει» καί νά «άναπτύξει» τό σώμα, νά προετοιμάσει τό παιδί «γιά 
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κάποια μελλοντική μηχανική έργασία», νά τοϋ δώσει «μιά όρθή 
προοπτική, σίγουρο χέρι καί ευέλικτες συνήθειες^'*.» Τά πειθαρχι-
κά συστήματα λειτουργούν όλο καί περισσότερο σάν τεχνικές 
πού κατασκευάζουν χρήσιμα άτομα. 'Από έδώ καί τό γεγονός ότι 
άπελευθερώνονται άπό τήν περιθωρειακή θέση τους στήν κοινω-
νία, καί ότι άποδεσμεύονται άπό τίς μορφές τοϋ αποκλεισμού ή 
τοϋ έξιλασμοϋ, τοϋ έγκλεισμοϋ ή τής απομόνωσης. Ά π ό έδώ ή 
χαλάρωση τών δεσμών τους μέ τους θρησκευτικούς κανονισμούς 
καί φραγμούς. Ά π ό έδώ έπίσης καί ή τάση τους νά εισχωρούν 
στούς πιό σημαντικούς, στούς πιό κεντρικούς, στούς πιό παρα-
γωγικούς τομείς τής κοινωνίας- καθώς καί ή σύνδεση τους μέ με-
ρικές άπό τίς μεγάλες καί βασικές δραστηριότητες: τήν εργοστα-
σιακή παραγωγή, τή μεταβίβαση γνώσεων, τή διάδοση τών δεξιο-
τήτων καί της τεχνογνωσίας, τήν πολεμική μηχανή. Ά π ό έδώ, τέ-
λος, καί ή διπλή τάση πού αναπτύσσεται στή διάρκεια τοϋ 18ου 
αιώνα, νά πολλαπλασιάζεται ό αριθμός τών πειθαρχικών ιδρυ-
μάτων καί νά επιβάλλεται ή πειθαρχία στούς υπάρχοντες μηχανι-
σμούς. 

2. - Ή μετακίνηση τών πειθαρχικών μηχανισμών. Ένώ, από 
τή μιά μεριά, τά πειθαρχικά ιδρύματα πολλαπλασιάζονται, οι 
μηχανισμοί τους δείχνουν μιάν ορισμένη τάση νά «άπο-ιδρυματο-
ποιοϋνται», νά βγαίνουν άπό τά κλειστά φρούρια όπου ως τότε 
λειτουργούσαν, καί νά κυκλοφορούν «ελεύθερα»· τά μαζικά καί 
συμπαγή πειθαρχικά συστήματα άποσυνθέτονται σέ ευέλικτες με-
θόδους ελέγχου, πού μπορούν νά μετατεθούν καί νά προσαρμο-
στούν. Πολλές φορές, οι κλειστοί μηχανισμοί προσθέτουν στήν 
έσωτερική τους καί έξειδικευμένη λειτουργία ενα ρόλο εξωτερι-
κής έπιτήρησης, άναπτύσσοντας γύρω τους εναν όλόκληρο δα-
κτύλιο άπό πλάγιους έλεγχους. "Ετσι, τό χριστιανικό σχολείο δέν 
εχει πιά μοναδικό σκοπό νά διαπλάθει εύπειθή παιδιά" οφείλει 
έπίσης νά έπιτηρεϊ καί τούς γονείς, νά πληροφορείται γιά τόν 
τρόπο ζωής τους, γιά τούς πόρους τους, γιά τήν εύσέβειά τους, 
γιά τά ήθη τους. Τό σχολείο τείνει νά συγκροτεί μικροσκοπικά 
κοινωνικά παρατηρητήρια γιά νά εισδύει καί στά έσωτερικά τών 
ένήλικων καί νά άσκεί πάνω τους τακτικό ελεγχο: ή κακή διαγω-
γή τού παιδιού ή ή άπουσία του άπό τό σχολείο είναι ενα θεμιτό 
πρόσχημα, κατά τόν Demia, γιά νά ρωτηθούν οί γείτονες, προ-
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παντός αν υπάρχει λόγος νά πιστεύεται πώς ή οικογένεια δεν 
πρόκειται νά πεϊ τήν αλήθεια· ΰστερα γιά νά έξεταστοϋν οί ίδιοι 
οι γονείς άν ξέρουν τήν κατήχηση καί τίς προσευχές, άν είναι 
άποφασισμένοι νά ξεριζώσουν τίς κακές συνήθειες των παιδιών 
τους, κι ακόμα γιά νά διαπιστωθεί πόσα κρεβάτια υπάρχουν στό 
σπίτι καί πώς κατανέμεται σ' αύτά ή οικογένεια τή νύχτα- ή επί-
σκεψη στούς γονιούς τερματίζεται ενδεχόμενα μέ κάποια πράξη 
έλεημοσυνης, τή δωρεά, λογουχάρη, μιας εικόνας ή μερικών συ-
μπληρωματικών κρεβατιών'^. Όμοίως, τό νοσοκομείο θεωρείται 
τώρα άφετηρία γιά τήν ιατρική επιτήρηση του πληθυσμού" ύστε-
ρα από τήν πυρκαϊά τοϋ Hôtel-Dieu στά 1772, πολλοί ζήτησαν νά 
άντικατασταθοϋν τά μεγάλα ιδρύματα - τά τόσο βαριά και ακα-
τάστατα - άπό πολλά νοσοκομεία μέ περιορισμένες διαστάσεις· 
ρόλος τους θά ήταν νά δέχονται τούς άρρώστους της συνοικίας, 
άλλά καί νά συγκεντρώνουν πληροφορίες, νά προσέχουν τά έν-
δημικά ή επιδημικά φαινόμενα, νά ανοίγουν έξωτερικά ιατρεία, 
νά παρέχουν συμβουλές στούς κατοίκους καί νά ενημερώνουν τίς 
'Αρχές γιά τήν υγειονομική κατάσταση της περιοχής'^. 

Εξάλλου, σημειώνεται μιά διάδοση των πειθαρχικών διαδικα-
σιών μέ βάση όχι πιά παλιά κλειστά Ιδρύματα αλλά κέντρα 
έλεγχου διασπαρμένα στήν κοινωνία. Πολλές θρησκευτικές ομά-
δες καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έπαιξαν γιά ενα μεγάλο διάστη-
μα τόν ρόλο αυτό της «πειθάρχησης» τοϋ πληθυσμού. Ά π ό τήν 
εποχή της Άντι-Μεταρρύθμισης των Καθολικών ώς τή φιλανθρω-
πία της Ίουλιανής Μοναρχίας, πολλαπλασιάστηκαν οί πρωτο-
βουλίες αυτού τού τύπου* οί στόχοι τους ήταν θρησκευτικοί 
(προσηλυτισμός καί ηθική διδασκαλία), οικονομικοί (βοηθήματα 
καί προτροπή στήν εργασία), ή πολιτικοί (καταπολέμηση τής 
δυσαρέσκειας καί τής αναταραχής). 'Αναφέρουμε έδώ, γιά 
παράδειγμα, τούς κανονισμούς γιά τούς φιλανθρωπικούς συλλό-
γους πού υπάγονταν στίς ενορίες τοϋ Παρισιού. Ή περιοχή πού 
καλύπτουν διαιρείται σέ συνοικισμούς καί δήμους, πού τούς 
μοιράζονται τά μέλη τοϋ συλλόγου. «"Εργο τους είναι νά 
εμποδίζουν τή λειτουργία τών κακόφημων οϊκων, τών καπνιστη-
ρίων, τών χαρτοπαικτικών λεσχών νά εμποδίζουν τά δημόσια 
σκάνδαλα, τίς βλασφημίες, τίς άσέβειες ή όποια άλλη παρεκτροπή 
πέσει στήν άντίλη·ψή τους.» 'Οφείλουν άκόμα νά επισκέπτονται 
κάθε φτωχό στό σπίτι του· τό είδος τών πληροφοριών πού θά 
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συλλέγουν καθορίζεται μέ άκρίβεια άπό τους κανονισμούς: 
σταθερότητα στέγασης, γνώση τών προσευχών, έξομολόγηση καί 
μετάληψη, εξάσκηση κάποιου έπαγγέλματος, ήθικότητα (καί «άν 
ή έξαθλίωσή τους δεν όφείλεται σέ δικό τους σφάλμα»)· τέλος, τά 
μέλη της φιλανθρωπικής εταιρίας «πρέπει νά πληροφορούνται 
επιδέξια μέ ποιόν τρόπο οί φτωχοί συμπεριφέρονται μέ τους 
δικούς τους, άν έχουν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ τους καί μέ τούς 
γείτονες τους, δν φροντίζουν νά άνατρέφουν τά παιδιά τους 
χριστιανικά καί μέ τόν φόβο τοϋ Θεοϋ..., άν δέν βάζουν τά 
διαφορετικού φύλου μεγάλα παιδιά τους νά πλαγιάζουν μαζί ή 
στην κρεβατοκάμαρα τών γονιών τους, καί ιδιαίτερα αν τά 
μεγάλα κορίτσια τους δέν έπιδίδονται στην ακολασία. "Αν 
υπάρχει καί ή παραμικρή αμφιβολία ότι δέν είναι παντρεμένοι, 
πρέπει νά τούς ζητούν τό πιστοποιητικό τού γάμου τους^^.» 

3. - Ή κρατικοποίηση τών πειθαρχικών μηχανισμών. Στήν 
'Αγγλία, ιδιωτικές όμάδες θρησκευτικού χαρακτήρα έξασφάλισαν 
γιά μεγάλο διάστημα τή λειτουργία τής κοινωνικής πειθαρχίας^®. 
Στη Γαλλία, αντίθετα, μονάχα ενα μικρό μέρος αυτού τού ρόλου 
εμεινε στά χέρια συλλόγων προστασίας ή φιλανθρωπίας, ενώ τό 
πιό σημαντικό μέρος του τό άνέλαβε πολύ νωρίς ό αστυνομικός 
μηχανισμός. 

Ή οργάνωση μιας συγκεντρωτικής αστυνομίας θεωρήθηκε γιά 
καιρό - ακόμα καί τήν έποχή έκεινη - ή πιό άμεση έκφραση τής 
βασιλικής απολυταρχίας· ό μονάρχης έπιθυμούσε πάντα νά εχει 
«κάποιον δικό του δημόσιο λειτουργό στόν όποιο θά μπορούσε νά 
υπαγορεύει άπευθείας τίς διαταγές του, τίς εντολές του, τίς 
προθέσεις του, κάποιον πού θά ήταν επιφορτισμένος μέ τήν 
έκτέλεση τών διαταγών καί τών βασιλικών ενταλμάτων φυλάκισης 
ή εξορίας'^.» Πράγματι, οί άστυνομικές διευθύνσεις, καί ή γενική 
διεύθυνση πού τίς έπιστέγαζε στό Παρίσι, ένώ ξανάπαιρναν 
όρισμένα προϋπάρχοντα καθήκοντα - άναζήτηση τών έγκλημα-
τιών, επιτήρηση τής πόλης, οικονομικό καί πολιτικό ελεγχο - τά 
μετατόπιζαν σέ μιά διοικητική μηχανή συγκεντρωτική καί άκα-
μπτη: «'Όλες οί άκτίνες δύναμης καί ανάκρισης πού ξεκινούν από 
τήν περιφέρεια καταλήγουν στόν γενικό διευθυντή τής άστυνο-
μίας... Αύτός θέτει σέ κίνηση όλους τούς μηχανισμούς, πού ή 
συνολική τους λειτουργία φέρνει τήν τάξη καί τήν άρμονία. Ό 
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κανονικός ρυθμός της διοίκησης του δεν θά μπορούσε καλύτερα 
νά παραβληθεί παρά μονάχα μέ την κίνηση των ούράνιαχν 
σωμάτων^".» 

"Αν όμως ή άστυνομία ώς θεσμός όργανώθηκε μέ τή μορφή ένός 
κρατικού όργάνου, καί αν πραγματικά συνδέθηκε άμεσα μέ τό 
κέντρο της πολιτικής κυριαρχίας, τό είδος τής έξουσίας πού 
άσκεΐ, οί μηχανισμοί πού θέτει σέ ενέργεια καί τά στοιχεία στά 
όποϊα τους έφαρμόζει, είναι ιδιάζοντα. Πρόκειται γιά ενα 
μηχανισμό πού είναι συνεκτατός μέ όλόκληρο τό κοινωνικό σώμα, 
καί όχι μόνο επειδή φτάνει ώς τά άκρότατα δριά του, άλλά καί 
επειδή καταπιάνεται μέ όλες, καί τίς παραμικρές, λεπτομέρειες. 
Ή αστυνομική έξουσία πρέπει νά εχει ώς αντικείμενο «τά πάντα»: 
όχι όμως τήν όλότητα τού Κράτους ή τού βασιλείου, ώς σώμα 
όρατό καί άόρατο τού μονάρχη· αλλά τόν κονιορτό τών γεγονό-
των, των πράξεων, τών συμπεριφορών, τών γνωμών - «δλα όσα 
συμβαίνουν^^>. 'Αντικείμενο της άστυνομίας είναι «τά πράγματα 
της κάθε στιγμής», τά «μηδαμινά αυτά πράγματα» γιά τά όποια 
μιλούσε ή Αικατερίνη Β' στις περίφημες «Όδηγίες» της^^. Ή 
άστυνομία κινείται μέσα στήν αοριστία ενός ελέγχου πού ιδεατά, 
προσπαθεί νά φτάσει ώς τό έλαχιστομόριο, ώς τό πιό πρόσκαιρο 
φαινόμενο τού κοινωνικού σώματος: « Ό ρόλος τών διοικητών καί 
τών αξιωματικών τής άστυνομίας είναι από τους πιό σημαντικούς· 
τά αντικείμενα πού τούς απασχολούν είναι, κατά κάποιον τρόπο, 
άόριστα, δέν μπορεί κανείς νά τά αντιληφθεί παρά μονάχα μέ μιά 
άρκετά λεπτομερειακή έξέταση^^»: τό άπειροελάχιστο τής πολιτι-
κής έξουσίας. 

Καί γιά νά άσκηθεΐ, ή έξουσία αυτή πρέπει νά άποκτήσει τό 
όργανο γιά μιά μόνιμη, εξαντλητική, πανταχού παρούσα έπιτήρη-
ση, ικανή νά τά καταστήσει όλα όρατά, μέ τόν όρο όμως νά γίνει ή 
ίδια αόρατη. Ή έπιτήρηση πρέπει νά μοιάζει μ' ενα βλέμμα χωρίς 
πρόσωπο πού μετατρέπει όλόκληρο τό κοινωνικό σώμα σέ πεδίο 
έπόπτευσης: χιλιάδες μάτια τοποθετημένα παντού, έλεγχος αεικί-
νητος καί πάντα άγρυπνος, ενα ευρύτατο δίκτυο ιεραρχημένο 
πού, κατά τόν Le Maire, περιλαμβάνει γιά τό Παρίσι 48 
άξιωματικούς τής άστυνομίας, 20 επιθεωρητές, κι άκόμα τούς 
«παρατηρητές», άμειβόμενους κανονικά, τούς «χαφιεδάκους» 
πληρωνόμενους μέ τή μέρα, ύστερα τούς «καταδότες», πού 
άποζημιώνονται άνάλογα μέ τίς παρεχόμενες πληροφορίες, καί 
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τέλος τίς πόρνες. Καί ή άκατάπαυστη αυτή παρατήρηση πρέπει νά 
συγκεντρώνεται σέ μιά σειρά άναφορές καί κατάστιχα· σέ δλη τή 
διάρκεια του 18ου αιώνα, ενα τεράστιο αστυνομικό κείμενο τείνει 
νά καλύψει την κοινωνία χάρη σέ μιά περίπλοκη οργάνωση των 
ντοκουμέντων^". Καί σέ διάκριση μέ τίς μέθοδες της δικαστικής 
καί διοικητικής καταγραφής, αυτό πού καταγράφεται έδώ είναι οί 
συμπεριφορές, οί στάσεις, οί ένδεχόμενες πράξεις, οί υποψίες -
μιά μόνιμη ενημέρωση τής συμπεριφοράς τών ατόμων. 

Πρέπει, ωστόσο, νά σημειώσουμε πώς ό αστυνομικός αυτός 
ελεγχος, άν καί βρίσκεται όλόκληρος στά «χέρια τοΰ βασιλιά», δέν 
λειτουργεί πρός μιά μόνη κατεύθυνση. Στήν πραγματικότητα, εί-
ναι ενα σύστημα διπλής χρήσης: πρέπει, βέβαια, νά άνταποκρί-
νεται, παρακάμπτοντας τόν μηχανισμό τής δικαιοσύνης, στίς άμε-
σες επιθυμίες τού βασιλιά' μπορεί όμως καί νά άνταποκρίνεται 
στά αιτήματα τών κατώτερων τάξεων στη μεγάλη τους πλειονότη-
τα οί περίφημες βασιλικές έντολές γιά έξορία ή φυλάκιση, πού γιά 
καιρό υπήρξαν τό σύμβολο τής βασιλικής αυθαιρεσίας καί πού, 
πολιτικά, έξευτέλισαν τήν πρακτική τής φυλάκισης, χορηγούνταν 
ύστερα άπό αίτηση πού υπέβαλλαν οικογένειες, άρχοντες, τοπικοί 
προύχοντες, κάτοικοι συνοικιών, εφημέριοι ενοριών ρόλος τών 
έντολών ήταν νά τιμωρούν μέ φυλάκιση μιά σειρά από ελαφρές 
ποινές - ταραχές, ζυμώσεις, ανυπακοή, κακή συμπεριφορά' όλα 
έκεϊνα πού 6 Ledoux ήθελε νά εκδιώξει άπό τήν τέλεια άρχιτεκτο-
νική του πολιτεία, καί πού τά αποκαλούσε «άδικήματα μή-έπιτή-
ρησης». Κοντολογίς, ή άστυνομία τού 18ου αιώνα στόν ρόλο της 
ώς βοηθού τής δικαιοσύνης, όταν διώκει τούς έγκληματίες, καί ώς 
όργάνου γιά τόν πολιτικό έλεγχο τών συνωμοσιών, τών αντιπολι-
τευτικών κινήσεων ή τών εξεγέρσεων, προσθέτει μιά πειθαρχική 
λειτουργία. Περίπλοκη λειτουργία, άφοϋ συνδέει τήν άπόλυτη 
έξουσία τού μονάρχη μέ τίς μικρές βαθμίδες εξουσίας, τίς διά-
σπαρτες στήν κοινωνία' αφού οιπλώνει, άνάμεσα στίς διάφορες 
κλειστές πειθαρχικές όργανώσεις (έργαστήρια, στρατεύματα, σχο-
λεία), ενα διάμεσο δίκτυο καί δρα έκεϊ όπου αύτές δέν μπορούν 
νά παρέμβουν, πειθαρχώντας τούς μη-πειθαρχημένους χώρους, 
πού τούς καλύπτει, όμως, τούς συνδέει μεταξύ τους, καί, μέ τήν 
όπλισμένη δύναμή της, τούς άσφοιλίζει: πειθαρχία ένδιάμεση καί 
μετα-πειθαρχία. «Μέ μιά σοφή άστυνομία, ό μονάρχης έξοικειώ-
νει τό λαό του στήν τάξη καί στήν ύπακοή^^.» 
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Ή όργάνωση τοϋ άστυνομικοΰ ι^ηχανισμοΰ στόν 18ο αΙώνα 
επιβεβαιώνει μιά γενίκευση της πειθαρχίας πού φτάνει τίς 
διαστάσεις τοϋ Κράτους. Καταλαβαίνει κανείς γιατί ή άστυνομία, 
àv καί δεμένη ξεκάθαρα μέ ο,τι, στη μοναρχική εξουσία, υπερέ-
βαινε τήν άσκηση της κανονικής δικαιοσύνης, κατόρθωσε νά 
αντέξει μέ έλάχιστες τροποποιήσεις στήν αναδιοργάνωση τής 
δικαστικής εξουσίας· καί γιατί δεν επαυσε - άκόμα καί σήμερα -
νά έπιβάλλει δλο καί πιό βαριά στή δικαιοσύνη τά δικά της 
προνόμια· ό λόγος είναι, βέβαια, ότι αποτελεί τό κοσμικό της 
χέρι* αλλά είναι καί ότι - πολύ περισσότερο από τόν δικαστικό 
θεσμό - ταυτίζεται, χάρη στήν έκταση καί στούς μηχανισμούς της, 
μέ τήν κοινωνία πού ακολουθεί τό πειθαρχικό πρότυπο. Θά ήταν 
όμως σφάλμα νά πιστέ-ψει κανείς πώς οι πειθαρχικές λειτουργίες 
έχουν κατασχεθεί καί απορροφηθεί μιά γιά πάντα άπό κάποιον 
κρατικό μηχανισμό. 

Ή «πειθαρχία» δέν μπορεί νά ταυτίζεται οΰτε μέ ενα θεσμό 
ούτε μέ ενα μηχανισμό· είναι ενας τύπος εξουσίας, ένας τρόπος 
ασκησής της, καί περιλαμβάνει ενα σύνολο οργάνων, τεχνικών 
μεθόδων, διαδικασιών, έπιπέδων έφαρμογής, στόχων είναι μιά 
«φυσική» ή μιά «ανατομία» τής εξουσίας, μιά τεχνολογία. Καί 
μπορούν νά τήν αναλάβουν εϊτε «ειδικευμένα» ιδρύματα (σωφρο-
νιστήρια, ή τά αναμορφωτήρια τοϋ 19ου αιώνα), εϊτε ιδρύματα 
πού τήν χρησιμοποιούν ώς βασικό όργανο γιά εναν καθορισμένο 
στόχο (εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία), εϊτε προϋπάρχουσες αρχές 
πού, μέ τήν πειθαρχία, βρίσκουν τόν τρόπο νά ένισχύουν ή νά 
άναδιοργανώνουν τούς έσωτερικούς τους μηχανισμούς εξουσίας 
(θά χρειαστεί νά αποδειχτεί κάποτε πώς οί ένδο-οικογενειακές 
σχέσεις - καί ιδιαίτερα ό πυρήνας γονεϊς-παιδιά - «πειθαρχήθη-
καν», Αφομοιώνοντας, άπό τήν κλασική κιόλας εποχή, εξωτερικά 
σχήματα: σχολικά, στρατιωτικά, καί αργότερα ιατρικά, ψυχιατρι-
κά, ψυχολογικά, πού έκαναν τήν οικογένεια προνομιακό τόπο 
εμφάνισης γιά τό πειθαρχικό πρόβλημα τοϋ φυσιολογικού καί τοϋ 
μή-φυσιολογικοϋ)· εϊτε όργανισμοί πού κατέστησαν τήν πειθαρ-
χία θεμελιακή αρχή τής εσωτερικής τους λειτουργίας («πειθαρχο-
ποίηση» τοϋ διοικητικού οργανισμού άπό τήν έποχή τοϋ Ναπο-
λέοντα), εϊτε, τέλος, κρατικοί μηχανισμοί, πού μείζον αλλά δχι 
άποκλειστικό τους εργο είναι νά έπιβάλλουν τήν πειθαρχία σέ 
κοινωνική κλίμακα (ή άστυνομία). 
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Γενικότερα, λοιπόν, μπορούμε νά μιλάμε γιά διαμόρφωση μιας 
πειθαρχικής κοινωνίας μέσα άπό τήν κίνηση αύτη πού ξεκινά άπό 
τά κλειστά πειθαρχικά συστήματα (ëva είδος κοινωνικής «καρα-
ντίνας») καί φτάνει ώς τόν άπεριόριστα γενικεύσιμο μηχανισμό 
τοΰ «πανοπτισμοϋ». Δέν θέλουμε μ' αύτό νά ποΰμε πώς ή 
πειθαρχική μορφή της έξουσίας άντικατέστησε όλες τίς άλλες· 
ώστόσο είσέδυσε μέσα στίς άλλες μορφές, πολλές φορές υποβαθμί-
ζοντας τες, άλλά καί χρησιμεύοντάς τους ώς μεσάζων, συνδέοντάς 
τες μεταξύ τους, έπεκτείνοντάς τες, καί πάνω άπ' όλα επιτρέπο-
ντας τήν έξάπλωση τής επιρροής τής έξουσίας μέχρι καί στά πιό 
απόμακρα καί δυσδιάκριτα στοιχεία. Ή πειθαρχία έξασφαλίζει 
τήν άπειροελάχιστη κατανομή τής δύναμης τής έξουσίας. 

Λίγα χρόνια ύστερα άπό τόν Bentham, ό Julius συνέτασσε τή 
ληξιαρχική πράξη τής γέννησης αυτής τής κοινωνίας^^. Μιλώντας 
γιά τήν άρχή του «πανοπτισμοϋ», ελεγε πώς επρόκειτο έδώ γιά 
κάτι πολύ σημαντικότερο άπό μιάν άρχιτεκτονική έφεύρεση: γιά 
ενα γεγονός στήν «ιστορία τοΰ άνθρώπινου πνεύματος». Φαινομε-
νικά, βέβαια, δέν άποτελεϊ παρά τή λύση ενός τεχνικού προβλή-
ματος· όμως, μέσ' άπό αύτό διαγράφεται ëva όλόκληρο πρότυπο 
κοινωνίας. Ή 'Αρχαιότητα ύπήρξε ενας πολιτισμός τού θεάμα-
τος. «Έπρεπε ό έλεγχος ενός μικρού αριθμού άντικειμένων νά 
γίνεται προσιτός σ' ένα πλήθος ανθρώπων»: στό πρόβλημα αύτό 
άποκρινόταν ή αρχιτεκτονική των ναών, τών θεάτρων καί των 
ιπποδρόμων. Μέ τά θεάματα κυριαρχούσαν ό δημόσιος βίος, ό 
έντονος χαρακτήρας τών εορτών, ή αισθησιακή γειτνίαση. Στίς 
τελετουργίες έκεϊνες, όπου τό αίμα ετρεχε ποτάμι, ή κοινωνία 
ξανάβρισκε τό σφρίγος της καί, γιά μιά στιγμή, γινόταν σάν ενα 
μεγάλο ενιαίο σώμα. Ή σύγχρονη έποχή θέτει τό αντίστροφο 
πρόβλημα: «Πώς νά παρέχεται σ' ενα μικρό αριθμό άνθρώπων - ή 
καί σ' εναν μόνο άνθρωπο - ή στιγμιαία θέα ενός μεγάλου 
πλήθους.» Σέ μιά κοινωνία όπου τά κυριότερα στοιχεία δέν είναι 
πιά ή κοινότητα καί ή δημόσια ζωή, άλλά τά μεμονωμένα άτομα, 
άπό τή μιά μεριά, καί τό Κράτος άπό τήν άλλη, οί σχέσεις δέν 
είναι δυνατόν νά ρυθμίζονται παρά σέ μιά μορφή άκριβώς 
άντίστροφη τού θεάματος: «Στήν έποχή μας, όπου ή έπιρροή τού 
Κράτους όλο καί μεγαλώνει, όπου ή παρέμβασή του σέ δλες τίς 
λεπτομέρειες καί σ' όλες τίς σχέσεις τής κοινωνικής ζωής όλο καί 
βαθαίνει, σ' αύτήν τήν έποχή ελαχε τό καθήκον νά αύξήσει καί νά 
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τελειοποιήσει τά εχέγγυα της, χρησιμοποιώντας καί κατευθύνο-
ντας πρός τόν μεγάλο τοϋτο σκοπό τήν άνέγερση καί την 
κατανομή κτιρίων πού προορίζονταν γιά τήν ταυτόχρονη επιτή-
ρηση ενός τεράστιου πλήθους άνθρώπων.» 

Ό Julius θεωρούσε σάν μιάν έκπληρωμένη ιστορική πορεία 
έκεΐνο πού ό Bentham είχε περιγράψει ώς ενα τεχνικό πρόγραμμα. 
Ή κοινωνία μας δέν είναι ή κοινωνία τού θεάματος, άλλά της 
επιτήρησης· κάτω οιπό τήν έπιφάνεια τών εικόνων, τά σώματα 
πολιορκούνται σέ βάθος· πίσω από τή μεγάλη αφαίρεση της 
άνταλλαγής, συνεχίζεται τό εξονυχιστικό καί συγκεκριμένο ντρε-
σάρισμα τών χρήσιμων δυνάμεων τά κυκλώματα της επικοινω-
νίας είναι τά υποστυλώματα μιας σώρευσης καί όμοκέντρωσης της 
γνώσης· ή έναλλαγή τών σημάτων σηματοδοτεί τά αγκυροβόλια 
της έξουσίας* ή θαυμαστή ολότητα τού άτόμου δέν ακρωτηριάζε-
ται, δέν καταστέλλεται, δέν αλλοιώνεται άπό τό κοινωνικό μας 
σύστημα, αλλά τό άτομο «κατασκευάζεται» έκεϊ φροντισμένα, 
σύμφωνα μέ μιάν όλόκληρη τακτική πού άφορα τίς δυνάμεις καί 
τά σώματα. Είμαστε πολύ λιγότερο «Έλληνες» άπ' ο,τι τό 
φανταζόμαστε. Δέν βρισκόμαστε ούτε στίς κερκίδες ούτε στή 
σκηνή, άλλά μέσα στήν πανοπτική μηχανή, πολιορκημένοι άπό τίς 
εξουσιαστικές της ένέργειες τών οποίων εμείς οί ϊδιοι είμαστε οί 
φορείς, μιά καί είμαστε ενας άπό τούς μηχανισμούς της. Ή 
σημασία της ναπολεόντειας προσωπικότητας στήν ιστορική μυθο-
λογία εχει ϊσως έδώ τήν προέλευση της: βρίσκεται στό σημείο 
συμβολής της μοναρχικής καί τελετουργικής άσκησης της κυριαρ-
χίας καί της ιεραρχικής καί διαρκούς άσκησης τής άπεριόριστης 
πειθαρχίας. Είναι αυτή πού μέ μιά ματιά έποπτεύει τά πάντα, καί 
πού καμιά λεπτομέρεια, όσο μηδαμινή κι άν είναι, δέν τής 
ξεφεύγει ποτέ: «Μπορείτε νά κρίνετε: κανένα τμήμα τής Αυτοκρα-
τορίας δέν στερείται άπό έπιτήρηση, κανένα έγκλημα, κανένα 
άδίκημα, καμιά παράβαση δέν μένουν άδίωκτα· τό βλέμμα τής 
ιδιοφυίας πού όλα τά φωτίζει ξέρει καί νά παρακολουθεί τήν 
τεράστια αυτή μηχανή ώς σύνολο, χωρίς ώστόσο νά τού ξεφεύγει ή 
παραμικρή λεπτομέρεια^^.» Ή πειθαρχική κοινωνία, στή στιγμή 
τής γέννησής της, παίρνει άκόμα, μέ τόν Αυτοκράτορα, τήν παλιά 
μορφή τής θεαματικής εξουσίας. Σάν μονάρχης σφετεριστής τού 
παλιού θρόνου καί ταυτόχρονα οργανωτής τού νέου Κράτους, 
συμπτύσσει σέ μιά συμβολική καί τελειωτική μορφή όλόκληρη τή 
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μακριά έξελικτική πορεία μέσα άπό την όποία όλες οί πομπές της 
κυριαρχίας, οί άναγκαστικά θεαματικές εκδηλώσεις της έξουσίας, 
έσβησαν ή μιά μετά την αλλη μέ την καθημερινή άσκηση της 
επιτήρησης, μέσα σ' εναν πανοπτισμό όπου ή έπαγρύπνηση τών 
διασταυρούμενων βλεμμάτων θά καταστήσει σέ λίγο περιττό τόν 
'Αετό καθώς καί τόν Ήλιο. 

Ή διαμόρφωση της πειθαρχικής κοινωνίας παραπέμπει σέ 
όρισμένες μεγάλες ιστορικές έξελίξεις, μέσα στίς όποιες εγκαθί-
σταται: εξελίξεις οικονομικές, νομικο-πολιτικές καί, τέλος, επι-
στημονικές. 

1. - Γενικά, μπορούμε νά πούμε πώς τά πειθαρχικά συστήματα 
είναι τεχνικές πού εξασφαλίζουν τή ρύθμιση της άνθρώπινης 
πολλαπλότητας. Εΐναι αλήθεια πώς αύτό δεν εϊναι κάτι έξαιρετι-
κό οΰτε κάν χαρακτηριστικό: κάθε σύστημα έξουσίας αντιμετωπί-
ζει τό ίδιο πρόβλημα. 'Αλλά ιδιαίτερο γνώρισμα τών πειθαρχικών 
συστημάτων είναι ή τάση τους νά καθορίζουν απέναντι στίς 
πολλαπλότητες μιά τακτική έξουσίας πού πρέπει νά ανταποκρίνε-
ται σέ τρία κριτήρια: νά κάνει τήν άσκηση της έξουσίας όσο τό 
δυνατόν λιγότερο δαπανηρή (οικονομικά, μέ τίς μικρές δαπάνες 
πού απαιτεί· πολιτικά, μέ τή διακριτικότητά της, τή χαλαρή 
έξωτερίκευσή της, τή σχετική άθεατότητά της, τή λιγοστή αντί-
δραση πού προκαλεί)· δεύτερο, νά ένεργεΐ μέ τρόπο ώστε τά 
άποτελέσματα τής κοινωνικής αυτής έξουσίας νά φτάνουν στόν 
άνώτατο βαθμό έντασης καί νά επεκτείνονται όσο τό δυνατόν 
περισσότερο, χωρίς άστοχίες ή κενά· τέλος, νά συνδέει τήν 
«οικονομική» αυτήν ανάπτυξη τής έξουσίας μέ τήν απόδοση τών 
μηχανισμών στό έσωτερικό τών όποιων άσκείται (άσχετα μέ τό αν 
πρόκειται γιά μηχανισμούς παιδαγωγικούς, στρατιωτικούς, βιο-
μηχανικούς, ή ιατρικούς), κοντολογίς, νά αυξάνει ταυτόχρονα τήν 
υπακοή καί τή χρησιμότητα όλων τών στοιχείων του συστήματος. 
Ό τριπλός αυτός στόχος τών πειθαρχικών συστημάτων άνταπο-
κρίνεται σέ μιά πολύ γνωστή ιστορική συγκυρία. Ά π ό τή μιά 
μεριά, τή μεγάλη δημογραφική έκρηξη τοΰ 18ου αιώνα: αύξηση 
τού κυμαινόμενου πληθυσμού (Ινας άπό τούς κύριους στόχους τής 
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πειθαρχίας είναι ή σταθεροποίηση· ή πειθαρχία είναι μιά μέθοδος 
άντι-νομαδική)· αλλαγή της ποσοτικής κλίμακας των ομάδων πού 
πρέπει νά ελέγχονται ή νά χειραγωγούνται {άπό τήν άρχή τοϋ 
17ου αίώνα ώς τίς παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης ό 
σχολικός πληθυσμός είχε πολλαπλασιαστεί - όπως άλλωστε καί ό 
πληθυσμός των άσυλων ό στρατός, σέ καιρό ειρήνης, άριθμοϋσε, 
στά τέλη του 18ου αιώνα, πάνω άπό 200.000 άνδρες). Ή άλλη όψη 
της συγκυρίας είναι ή άνάπτυξη τοϋ παραγωγικού μηχανισμού, 
πού γίνεται όλο καί πιό έκτεταμένος καί σύνθετος, όλο καί πιό 
δαπανηρός έπίσης καί πού πρέπει απαραίτητα νά αυξηθεί ή 
άπόδοσή του. Ή άνάπτυξη των πειθαρχικών μεθόδων άνταποκρί-
νεται στίς δυό αυτές έξελίξεις, καί ιδιαίτερα στήν άναγκαιότητα 
διευθέτισης τοϋ συσχετισμού των. Ούτε οι υπολειμματικές μορφές 
της φεουδαρχικής εξουσίας, ούτε οί δομές τής διοικητικής 
μοναρχίας, ούτε οί τοπικοί μηχανισμοί ελέγχου, ούτε τό άστατο 
μπέρδεμα όλων τους ήταν ικανά να αναλάβουν αυτόν τόν ρόλο: 
έμίτόδιο ήταν ή ελλειμματική καί άκανόνιστη επέκταση τοϋ 
δικτύου των, ή συχνά συγκρουσιακή λειτουργία τους, άλλά πάνω 
άπ' όλα ό «δαπανηρός» χαρακτήρας τής εξουσίας πού άσκοϋνταν 
σ' αυτό τό δίκτυο. Δαπανηρός μέ πολλές έννοιες: διότι άμεσα 
στοίχιζε ακριβά στό Δημόσιο Ταμείο, διότι τό σύστημα έξαγοράς 
των αξιωμάτων ή εκείνο τής είσπραξης τών φόρων έπιβάρυνε μέ 
τρόπο εμμεσο τόν πληθυσμό, διότι οί άντιστάσεις πού συναντούσε 
τό παρέσερναν σ' εναν κύκλο διηνεκούς ένίσχυσης, διότι ενεργού-
σε ουσιαστικά μέ παρακρατήσεις (παρακράτηση χρημάτων ή 
προϊόντων μέ τή μοναρχική, αρχοντική, εκκλησιαστική φορολο-
γία· παρακράτηση ανθρώπων ή χρόνου μέ τίς άγγαρεϊες ή τίς 
έπιστρατεύσεις, τόν έγκλεισμό τών άλητών ή τήν εξορία τους). Ή 
άνάπτυξη τών πειθαρχικών συστημάτων σημαδεύει τήν έμφάνιση 
τών στοιχειωδών τεχνικών τής έξουσίας πού υπάγονται σέ μιάν 
όλότελα διαφορετική οικονομία: μηχανισμοί έξουσίας πού, ά-ντί 
νά ένεργοϋν με «άφαιρέσεις», ένσωματώνονται άπό τά εσω στήν 
παραγωγική άποτελεσματικότητα τών μηχανισμών, στήν ενίσχυση 
της άποτελεσματικότητας αύτής, καί στή χρησιμοποίηση τών 
όσων αυτή παράγει. Τήν παλιότερη άρχή «παρακράτηση-βία» πού 
διεϊπε τήν οικονομία τής έξουσίας, τά πειθαρχικά συστήματα τήν 
άντικαθιστούν τώρα μέ τήν άρχή «ήπιότητα-παραγωγή-κέρδος». 
Τά συστήματα τούτα πρέπει νά θεωρούνται ώς τεχνικές πού 
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έπιτρέπουν την διευθέτιοτη, σύμφωνα μέ τήν άρχή αυτή, της 
πολλαπλότητας τών άνθρώπων καί τόν πολλαπλασιασμό των 
μηχανισμών παραγωγής (κι αυτό σημαίνει όχι μόνο τήν καθαυτό 
«παραγωγή», αλλά καί τήν παραγωγή γνώσης καί ταλέντων στό 
σχολείο, τήν παραγωγή υγείας στά νοσοκομεία, τήν παραγωγή 
καταστροφικής δύναμης μέ τόν στρατό). 

Στό εργο της αυτό της προσαρμογής, ή πειθαρχία έχει νά λύσει 
όρισμένα προβλήματα, τά όποια ή παλιά οικονομία της εξουσίας 
δέν ήταν αρκετά εξοπλισμένη γιά νά τά αντιμετωπίσει. Μπορεί 
νά μειώσει τήν «ά-χρησιμότητα» τών μαζικών φαινομένων: νά 
περιορίσει έκεΐνο πού σέ μιά πολλαπλότητα τήν καθιστά πολύ λι-
γότερο εύμεταχείριστη από μιά μονάδα· νά περιορίσει αυτό πού 
άντιτίθεται στη χρησιμοποίηση τοΰ καθενός άπό τά στοιχεία της 
καί του άθροίσματός τους· νά περιορίσει όλα δσα, μέσα σ' αυτή 
τήν πολλαπλότητα, άπειλοΰν νά έκμηδενίσουν τά πλεονεκτήματα 
τοΰ μεγάλου άριθμοϋ της· γι' αύτό καί ή πειθαρχία παγιώνει· 
άκινητοποιεϊ ή ρυθμίζει τίς κινήσεις· διαλύει τίς συγχύσεις, τίς 
πυκνές συναθροίσεις στίς άστατες μετακινήσεις, τίς υπολογισμέ-
νες κατανομές. 'Οφείλει άκόμα νά τιθασεύσει όλες τίς δυνάμεις 
πού σχηματίζονται μέ αφετηρία τήν ιδια τή συγκρότηση μιας όρ-
γανωμένης πολλαπλότητας- όφείλει νά εξουδετερώνει τά φαινό-
μενα άντι-εξουσίας πού γεννά ή ϊδια ή πολλαπλότητα, καί πού 
συνιστούν άντίσταση στήν έξουσία, ή οποία θέλει νά της επιβλη-
θεί: ζυμώσεις, έξεγέρσεις, αυθόρμητες όργανώσεις, συνασπισμοί 
- κάθε τί πού μπορεί νά υπάγεται στίς όριζόντιες συζεύξεις. 
Ά π ό εδώ, καί τό γεγονός ότι τά πειθαρχικά συστήματα χρησιμο-
ποιούν τίς διαδικασίες κάθετου διαχωρισμού, ότι έφαρμόζουν, 
άνάμεσα στά διάφορα στοιχεία τού ίδιου έπιπέδου, φράγματα 
όσο τό δυνατόν πιό αδιαπέραστα, ότι καταρτίζουν πυκνότατα ιε-
ραρχημένα δίκτυα - κοντολογίς, ότι αντιτάσσουν στήν έγγενή καί 
άντίπαλη δύναμη της πολλαπλότητας τή μέθοδο τής σταθερής καί 
έξατομικευτικής πυραμίδας. Οί πειθαρχικοί μηχανισμοί οφεί-
λουν έπίσης νά αύξάνουν τήν ιδιαίτερη χρησιμότητα τοΰ κάθε 
στοιχείου της πολλαπλότητας, άλλά μέ τά ταχύτερα καί λιγότερο 
δαπανηρά μέσα, χρησιμοποιώντας δηλαδή τήν ιδια τήν πολλα-
πλότητα ως όργανο αύτής τής αύξησης: γι' αύτό καί χρησιμοποι-
ούν, γιά τήν απόσπαση άπό τά σώματα τό μέγιστο τοΰ χρόνου 
καί τής δύναμης, αυτές τίς γενικές μέθοδες, όπως είναι ή προ 
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γραμματισμένη άπασχόληση, ή όμαδική εκγύμναση, οΐ άσκήσεις, 
ή καθολική καί ταυτόχρονα λεπτομερειακή έπιτήρηση. Έπί 
πλέον, τά πειθαρχικά συστήματα όφείλουν νά αίιξήσουν τήν 
Ιδιάζουσα στίς πολλαπλότητες χρήσιμη ένέργεια, νά καταστή-
σουν τήν κάθε μία άπό αυτές πιό ωφέλιμη άπό τό οιπλό άθροισμα 
των στοιχείων της: καί άκριβώς "/ιά νά αυξήσουν τά χρήσιμα 
άποτελέσματα τοϋ πολλαπλού, τά πειθαρχικά συστήματα επι-
νοούν τακτικές κατανομής, άμοιβαίας διευθέτισης των σωμάτων, 
των κινήσεων καί των ρυθμών, διαφοροποίησης των ικανοτήτων, 
άμοιβαίου συντονισμού σέ σχέση μέ διάφορα όργανα ή εργα. Τέ-
λος, ή πειθαρχία πρέπει νά χειρίζεται τίς σχέσεις έξουσίας όχι 
πάνω άπό τήν πολλαπλότητα, άλλά μέσα στήν ϊδια τήν υφή της, 
μέ τόν πιό διακριτικό τρόπο, τόν καλύτερα συναρθρωμένο μέ τίς 
άλλες λειτουργίες της πολλαπλότητας αύτής, καθώς καί τόν λιγό-
τερο δαπανηρό: σέ όλα αυτά άνταποκρίνονται όργανα έξουσίας 
άνώνυμα καί συνεκτατά μέ τήν πολλαπλότητα πού καθυποτάσ-
σουν, όπως είναι ή ιεραρχική έπιτήρηση, ή συνεχής καταγραφή, 
ή άτέρμονη κρίση καί ταξινόμηση. Τελικά, ή πειθαρχία πρέπει νά 
αντικαταστήσει μιάν εξουσία πού εκδηλώνεται μέ τήν αίγλη εκεί-
νων πού τήν άσκοϋν, μέ μιάν εξουσία πού έντεχνα άντικειμενο-
ποιεϊ έκείνους οτούς όποιους άσκεϊται· πρέπει μάλλον νά δια-
μορφώσει μιά γνώση άναφορικά μ' αυτούς, παρά νά έπιδείξει τά 
πομπώδη σημάδια της κυριαρχίας. Κοντολογίς, τά πειθαρχικά 
συστήματα είναι τό σύνολο των μικροσκοπικών τεχνικών εφευρέ-
σεων, πού επέτρεψαν νά αυξηθεί τό χρήσιμο μέγεθος της πολλα-
πλότητας, περιορίζοντας τά μειονεκτήματα της έξουσίας ή 
όποία, άκριβώς γιά νά τήν καταστήσει χρήσιμη, οφείλει νά τήν 
κυβερνά. 'Οποιαδήποτε πολλαπλότητα - εϊτε πρόκειται γιά Ινα 
έργαστήρι είτε γιά ενα Έθνος, γιά ενα στρατό ή γιά ενα σχολείο 
- φτάνει τό κατώφλι της πειθαρχίας μόνον δταν ή σχέση άνάμεσα 
στή μιά καί στήν άλλη γίνεται θετική. 

'Αν ή οικονομική άπογείωση της Δύσης άρχισε μέ διαδικασίες 
πού έπέτρε·ψαν τή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου, μπορούμε ίσως 
νά πούμε πώς οί μέθοδες διαχείρισης της συσσώρευσης των άν-
θρώπων έπέτρεψαν μιά πολιτική άπογείωση σέ σχέση μέ τίς πα-
ραδοσιακές, τελετουργικές, δαπανηρές, βίαιες μορφές έξουσίας, 
πού δταν περιέπεσαν σέ άχρηστία άντικαταστάθηκαν άπό μιάν 
όλόκληρη έκλεπτυσμένη καί καλά σταθμισμένη τεχνική της καθυ-
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πάταξης. Στην πραγματικότητα, οί δυό αυτές διαδικασίες - συσ-
σώρευση των ανθρώπων καί συσσώρευση του κεφαλαίου - δεν 
είναι δυνατόν νά διαχωριστούν τό πρόβλημα της συσσώρευσης 
των άνθρώπων δέν θά μπορούσε νά λυθεί χωρίς την ανάπτυξη 
ένός συστήματος παραγωγής ίκανοϋ νά τους συντηρεί καί ταυτό-
χρονα νά τους χρησιμοποιεί" αντίστροφα, οι τεχνικές πού καθι-
στούν χρήσιμη τή συσσωρευμένη πολλαπλότητα τών άνθρώπων 
επιταχύνουν τήν κίνηση γιά τή συσσώρευση τού κεφαλαίου. Σ' 
ένα λιγότερο γενικό επίπεδο, οί τεχνολογικές μεταβολές τού πα-
ραγωγικού συστήματος, ό καταμερισμός της έργασίας καί ή εκ-
πόνηση τών πειθαρχικών μεθόδων, διατήρησαν πάντα άνάμεσά 
τους ëva σύνολο στενότατων σχέσεων^®. Ή καθεμιά από τίς δύο 
κατέστησε τήν άλλη εφικτή καί αναγκαία· ή καθεμιά χρησίμευσε 
ώς πρότυπο στήν άλλη. Ή πειθαρχική πυραμίδα σχημάτισε τό 
μικρό κύτταρο έξουσίας μέσα στό όποιο ό διαχωρισμός, ό συντο-
νισμός καί ό ελεγχος της έργασίας έπιβλήθηκαν καί έγιναν άπο-
δοτικοί· καί ή άναλυτική δικτύωση τού χρόνου, τών κινήσεων, 
τών δυνάμεων τών σωμάτων, αποτέλεσε ενα λειτουργικό σχήμα 
πού εύκολα μετατοπίστηκε άπό τίς όμάδες πού επρεπε νά υποτα-
χθούν στους μηχανισμούς της παραγωγής· ή μαζική προβολή τών 
στρατιωτικών μεθόδων στή βιομηχανική όργάνωση υπήρξε ενα 
παράδειγμα αυτής τής διαμόρφωσης τού καταμερισμού της έργα-
σίας, μέ βάση σχήματα έξουσίας. Ά π ό τήν άλλη όμως μεριά, ή 
τεχνική άνάλυση τής παραγωγικής διαδικασίας, ή «μηχανική» 
της αποσύνθεση, προβλήθηκαν στή δύναμη εργασίας, πού 6ργο 
της ήταν νά τήν έξασφαλίζει: ή σύσταση τών πειθαρχικών αυτών 
μηχανών όπου έκτελεϊται ή σύνθεση καί, συνακόλουθα, ή έπαύ-
ξηση τών άτομικών δυνάμεων τίς όποιες συνένωσαν είναι τό 
αποτέλεσμα τής προβολής αυτής. Μέ λίγα λόγια, ή πειθαρχία εί-
ναι μιά ένωτική τεχνική μέθοδος πού, μέ έλάχιστη δαπάνη, πε-
ριορίζει τή δύναμη τού σώματος ώς «πολιτικής» δύναμης, καί τή 
μεγιστοποιεί ώς ωφέλιμη δύναμη. Ή άνάπτυξη της κεφαλαιο-
κρατικής οικονομίας έκανε άναγκαία τήν έξειδικευμένη μορφή 
τής πειθαρχικής έξουσίας, πού οί γενικοί τύποι της, οί μέθοδες 
καθυπόταξης τών δυνάμεων καί τών σωμάτων, κοντολογίς, ή 
«πολιτική ανατομία» της, μπορούν νά εφαρμοστούν σέ διαφορε-
τικά πολιτικά καθεστώτα, σέ διαφορετικά συστήματα ή θεσμούς. 

2. - Ή πανοπτική μορφή τής έξουσίας - στό στοιχειώδες, τε-
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χνικό, ταπεινά φυσικό επίπεδο όπου Ιχει τη θεση της - δεν έξαρ-
τάται άμεσα οΰτε καί βρίσκεται στην άμεση προέκταση των μεγά-
λων νομικο-πολιτικών δομών μιας κοινωνίας· δεν είναι όμως καί 
άπόλυτα άνεξάρτητη. 'Από ιστορική άποψη, ή διαδικασία μέ τήν 
όποία ή άστική τάξη εγινε, στή διάρκεια του 18ου αιώνα, ή πολι-
τικά κυρίαρχη τάξη, όχυρώθηκε πίσω άπό τήν καθιέρωση ενός 
νομικοϋ πλαισίου, ξεκάθαρου, κωδικοποιημένου, τυπικά εξισω-
τικού, καί παγίωσε τή θέση της μέ τήν οργάνωση ενός καθεστώ-
τος κοινοβουλευτικού καί αντιπροσωπευτικού. Ή άνάπτυξη 
όμως καί ή γενίκευση τών πειθαρχικών συστημάτων αποτέλεσαν 
τήν άλλη όψη - τή ζοφερή - τών διαδικασιών αύτών. Ή γενική 
νομική μορφή πού διασφάλιζε ενα σύστημα δικαιωμάτων κα-
ταρχήν ίσωτικών είχε σάν υπόβαθρο τούς καθημερινούς καί φυ-
σικούς μικρομηχανισμούς, καθώς καί όλα έκεϊνα τά συστήματα 
μικροεξουσίας, τά άνισωτικά καί ασύμμετρα στήν ουσία, πού εί-
ναι οΐ πειθαρχικές μέθοδες. Καί άν τυπικά τό αντιπροσωπευτικό 
καθεστώς επιτρέπει στή βούληση όλων νά διαμορφώνει - άμεσα ή 
εμμεσα, μέ ή χωρίς αλλαγή σκυτάλης - τή θεμελιακή άρχή της κυ-
ριαρχίας, τά πειθαρχικά συστήματα έξασφαλίζουν, στή βάση, 
τήν ύποτύγή τών δυνάμεων καί τών σωμάτων. Ή πραγματική 
καί σωματική πειθαρχία αποτέλεσε τό υπόστρωμα κάθε τυπικής 
καί νομικής ελευθερίας. Τό «Συμβόλαιο» μπορούσε κάλλιστα νά 
νοηθεί σάν ιδανικό θεμέλιο τού δικαίου καί της πολιτικής έξου-
σίας· ό πανοπτισμός αποτελούσε τήν οικουμενικά διαδομένη τε-
χνική μέθοδο του καταναγκασμού. Δέν επαψε ποτέ νά κατεργά-
ζεται σέ βάθος τίς νομικές δομές της κοινωνίας, γιά νά βάζει σέ 
λειτουργία τούς ουσιαστικούς μηχανισμούς της εξουσίας, υπονο-
μεύοντας τά τυπικά πλαίσια πού αυτή ειχε υιοθετήσει. Ό «Δια-
φωτισμός» πού ανακάλυψε τίς ελευθερίες, έφεύρε καί τίς πειθαρ-
χίες. 

Φαινομενικά, οί πειθαρχίες δέν άποτελούν τίποτα περισσότερο 
άπό ενα ύπο-δίκαιο. Μοιάζουν νά προεκτείνουν ως τό απειροε-
λάχιστο έπίπεδο τών χωριστών υπάρξεων τίς γενικές μορφές πού 
προσδιορίζονται άπό τό δίκαιο- ή άκόμα παρουσιάζονται ώς 
τρόποι μαθητείας πού επιτρέπει στά άτομα νά εντάσσονται σ' 
αυτές τίς γενικές άπαιτήσεις. Θά ελεγε κανείς πώς άκολουθοΰν 
τόν ϊδιο τύπο δικαίου άλλάζοντάς του κλίμακα, καί καθιστώντας 
το άκόμα πιό λεπτόλογο καί σίγουρα πιό επιεικές. Ωστόσο, πρέ-
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πει μάλλον νά δοϋμε τά πειθαρχικά συστήματα σάν Ινα είδος 
άντι-δικαίου. Συγκεκριμένος ρόλος τους είναι νά παρεμβάλλουν 
ανυπέρβλητες ασυμμετρίες καί νά αποκλείουν τίς αμοιβαιότητες. 
Πρώτον, διότι ή πειθαρχία δημιουργεί άνάμεσα στά άτομα εναν 
«ιδιωτικό» δεσμό, πού είναι μιά σχέση καταναγκασμών όλότελα 
διαφορετική άπό τή συμβατική ύποχρέωση· ή αποδοχή μιας πει-
θαρχίας μπορεί ίσως νά επικυρώνεται μέ σύμβαση· όμως, ό τρό-
πος πού ή πειθαρχία επιβάλλεται, οί μηχανισμοί πού κινητοποι-
εί, ή μονοσήμαντη έξάρτηση των μεν σέ σχέση μέ τούς άλλους, τό 
«περισσότερη εξουσία» πού βρίσκεται πάντα άπό τήν ιδια μεριά, 
ή άνισότητα της θέσης τών διαφόρων «εταίρων» σέ σχέση μέ τόν 
κοινό κανονισμό, άντιθέτουν τόν πειθαρχικό δεσμό στόν συμβα-
τικό δεσμό, καί έπιτρέπουν τή συστηματική νόθευση του δεύτε-
ρου άπό τή στιγμή πού εχει ώς περιεχόμενο εναν πειθαρχικό μη-
χανισμό. Είναι γνωστό, λογουχάρη, πόσες πραγματικές μέθοδες 
άποδυναμώνουν τό πλάσμα δικαίου της σύμβασης εργασίας: ή 
πειθαρχία πού επιβάλλεται στά εργαστήρια είναι μιά άπό τίς πιό 
σημαντικές. Έπί πλέον, ένώ τά νομικά συστήματα προσδιορί-
ζουν τά υποκείμενα δικαίου σύμφωνα μέ παγκόσμιους κανόνες, 
τά πειθαρχικά συστήματα χαρακτηρίζουν, ταξινομούν, εξειδι-
κεύουν κατανέμουν σύμφωνα μέ μιάν ορισμένη κλίμακα, διαμε-
ρίζουν γύρω άπό ενα όριο, κατατάσσουν ιεραρχικά τά ατομα τό 
ενα σέ σχέση μέ τό άλλο, καί, στή χειρότερη περίπτωση, άποκλεί-
ουν καί άχρηστεύουν. Πάντως, στόν χώρο καί στή χρονική 
διάρκεια όπου άσκοϋν τόν ελεγχό τους καί ενεργοποιούν τίς 
άσυμμετρίες της έξουσίας τους, προχωρούν σέ μιάν αναστολή τού 
δικαίου, πού δέν είναι ποτέ ολοκληρωτική άλλά καί πού ποτέ δέν 
άκυρώνεται. "Οσο κι άν είναι κανονική καί θεσμική, ή πειθαρ-
χία, μέ τόν μηχανισμό της, άποτελεϊ ενα «άντι-δίκαιο». Ακόμα 
κι άν τό παγκόσμιο σύστημα δικαίου της σύγχρονης κοινωνίας 
φαίνεται νά θεσπίζει συγκεκριμένα όρια στήν άσκηση τών εξου-
σιών, ό παντού διαδομένος πανοπτισμός κινητοποιεί - αντίθετα 
πρός τό δίκαιο - εναν τεράστιο καί ταυτόχρονα μικροσκοπικό 
μηχανισμό πού στηρίζει, ένισχύει, πολλαπλασιάζει τήν άσυμμε-
τρία τών έξουσιών καί κάνει άχρηστα τά όρια πού του έχουν χα-
ράξει. Οί χαμηλόβαθμες πειθαρχίες, οί καθημερινοί πανοπτι-
σμοί, μπορεί ϊσως νά βρίσκονται σέ πολύ κατώτερο επίπεδο άπό 
τούς μεγάλους μηχανισμούς καί τούς μεγάλους πολιτικούς άγώ-
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νες· δμως, στη γενεαλογία της σύγχρονης κοινωνίας, μέ την ταξι-
κή κυριαρχία πού τή διαπερνά, ύπήρξαν τό πολιτικό άντίστοιχο 
των νομικών κανόνων, σύμφωνα μέ τους όποίους άνακατανεμό-
ταν ή έξουσία. 'Από έδώ άσφαλώς καί ή σημασία πού άποδίδε-
ται άπό καιρό τώρα, στίς μικρομεθόδους της πειθαρχίας, στίς ευ-
τελείς πονηριές πού αυτή εχει έπινοήσει, ή άκόμα καί στίς γνώ-
σεις πού της δίνουν ενα ευπαρουσίαστο πρόσωπο. Ά π ό εδώ καί 
ό φόβος τοϋ παραμερισμού της όσο δεν βρίσκεται κάποιο ύποκα-
τάστατό της. Ά π ό εδώ καί ό ισχυρισμός ότι άποτελεϊ τό ίδιο τό 
θεμέλιο της κοινωνίας καί της ισορροπίας της, ενώ στήν πραγμα-
τικότητα δεν είναι παρά μιά σειρά μηχανισμών πού καταστρέ-
φουν όριστικά καί παντού τήν ισορροπία τών σχέσεων εξουσίας. 
Ά π ό έδώ, τέλος, καί ή έπίμονη προσπάθεια νά εμφανίζεται ή 
πειθαρχία σάν ταπεινή άλλά συγκεκριμένη μορ<ρή της κάθε ηθι-
κής, ενώ στήν πραγματικότητα δέν είναι παρά μιά δέσμη φυσικο-
πολιτικών τεχνικών μεθόδων. 

Καί, γιά νά επανέλθουμε στό πρόβλημα της νόμιμης τιμωρίας, 
ή φυλακή μέ όλη τήν έπανορθωτική τεχνολογία πού τή συνοδεύ-
ει, πρέπει άπαραίτητα νά επανατοποθετηθεί σέ τούτη τή θέση: 
στό σημείο όπου ή κωδικοποιημένη δύναμη τοϋ κολασμού στρε-
βλώνεται σέ πειθαρχική δύναμη επιτήρησης· στό σημείο όπου οί 
παγκόσμια άναγνωρισμένες νόμιμες τιμωρίες έφαρμόζονται έπι-
λεκτικά σέ όρισμένα άτομα, πού είναι πάντα τά ίδια' στό σημείο 
όπου ό έπαναχαρακτηρισμός τοϋ ύποκειμένου τοΰ δικαίου μετα-
βάλλεται μέ τήν ποινή σέ χρήσιμο ντρεσάρισμα τού εγκληματία· 
στό σημείο όπου τό δίκαιο αντιστρέφεται καί παραμερίζεται, καί 
όπου τό άντι-δίκαιο γίνεται τό πραγματικό καί θεσμοποιημένο 
περιεχόμενο τών νομικών τύπων. Αύτό πού γενικεύει τότε τήν 
κολαστική έξουσία, δέν είναι ή καθολική συνείδηση τού νόμου 
στό καθένα άπό τά υποκείμενα δικαίου, είναι ή κανονική έκτα-
ση, είναι τό πυκνοΰφαντο πλέγμα τών πανοπτικών μεθόδων. 

3. - "Αν τίς πάρουμε μιά μιά, oL μέθοδες αυτές έχουν μιά μα-
κριά προϊστορία. Ή ουσία όμως της καινοτομίας, στόν 18ο αιώ-
να, είναι πώς, μέ τή σύνθεση καί τή γενίκευσή τους, φτάνουν στό 
έπίπεδο δπου άπόκτηση γνώσης καί επαύξηση εξουσίας ένισχύο-
νται κανονικά, σύμφωνα μέ μιά κυκλική διαδικασία. Τά πειθαρ-
χικά συστήματα διαβαίνουν τότε τό «τεχνολογικό» κατώφλι. Δέν 
βάζουν άπλώς «σέ τάξη» πρώτα τά νοσοκομεία, τά σχολεία καί, 
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άργότερα, τά εργαστήρια· χάρη στην πειθαρχία, τά ιδρύματα αύ-
τά έγιναν «συσκευές» δπου κάθε μηχανισμός άντικειμενοποίησης 
μπορεί νά εχει την άξια ενός όργάνου καθυπόταξης, καί όπου 
κάθε επαύξηση έξουσίας οδηγεί στην άπόκτηση νέων γνώσεων 
μέ βάση αυτόν τόν δεσμό ανάμεσα στά διάφορα τεχνολογικά συ-
στήματα, στάθηκε δυνατό νά διαμορφωθούν, μέσα στό πειθαρχι-
κό πεδίο, ή κλινική ιατρική, ή ψυχιατρική, ή παιδική ψυχολογία, 
ή ψυχοπαιδαγωγική, ή όρθολογική οργάνωση της εργασίας. 
Έχουμε έδώ, επομένως, μιά διπλή διαδικασία: επιστημολογική 
ελευθέρωση μέ άφετηρία μιάν έκλέπτυνση των σχέσεων εξουσίας· 
πολλαπλασιασμό των ενεργειών της έξουσίας χάρη στήν απόκτη-
ση καί τή σώρευση νέων γνώσεων. 

Ή έξάπλωση τών πειθαρχικών μεθόδων έντάσσεται σέ μιάν 
ευρεία ιστορική διαδικασία: την ϊδια σχεδόν έποχή άναπτύσσο-
νται πολλές άλλες τεχνολογίες - αγρονομικές, βιομηχανικές, οι-
κονομικές. Πρέπει όμως νά αναγνωρίσουμε πώς σέ σύγκριση μέ 
τίς μεταλλουργικές βιομηχανίες, τή χημεία, πού τότε γεννιέται, 
τίς μεθόδους εθνικής λογιστικής, σέ σύγκριση μέ τίς ύψικάμινους 
ή την άτμομηχανή, ό πανοπτισμός ελάχιστα εγκωμιάστηκε. Δεν 
θεωρήθηκε ποτέ τίποτ' άλλο παρά μιά αλλόκοτη μικρή ουτοπία, 
τό όραμα μιας κακίας - κάπως σάν νά ήταν ό Bentham ό Fourier 
μιάς αστυνομικής κοινωνίας, όπου τό Κοινόβιο της θά είχε τή 
μορφή του Πανοπτικοϋ. 'Ωστόσο, τό Πανοπτικό ήταν ό αφηρη-
μένος τύπος μιας πολύ πραγματικής τεχνολογίας: της τεχνολο-
γίας τών άτόμων. Καί γιά τό γεγονός ότι αυτή έγκωμιάστηκε ελά-
χιστα υπάρχουν πολλοί λόγοι: ό πιό φανερός είναι πώς, εκτός 
άπό ορισμένες θεωρητικές ταξινομήσεις, οί μελέτες πού άναφέ-
ρονται σ' αυτήν σπάνια θεωρήθηκαν έπιστημονικές. Ό πραγμα-
τικός όμως λόγος είναι, άσφαλώς, δτι ή εξουσία τήν όποία βάζει 
σέ ενέργεια αύτή ή τεχνολογία καί πού έπιτρέπει τήν έπαύξησή 
της είναι μιά εξουσία άμεση καί φυσική τήν όποία οί άνθρωποι 
άσκοϋν ό ενας πάνω στόν άλλον. Τό άδοξο τοϋτο άποτέλεσμα 
άντιστοιχεϊ σέ μιάν άνομολόγητη αρχή. Θά ήταν όμως άδικο νά 
παραβάλουμε τίς πειθαρχικές μεθόδους μέ έφευρέσεις όπως ή 
άτμομηχανή ή τό μικροσκόπιο τοϋ Amici. Οί πρώτες είναι κάτι 
πολύ κατώτερο· ωστόσο, άπό όρισμένη άποψη, είναι πολύ σπου-
δαιότερες. "Αν θέλαμε νά τούς βρούμε ενα ιστορικό άντίστοιχο, ή 
τουλάχιστον ενα σημείο σύγκρισης, πρέπει νά άνατρέξουμε μάλ-
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λον στήν «ίεροεξεταστική» τεχνική. 
Ό 18ος αιώνας έφεΰρε τίς τεχνικές της πειθαρχίας καί της έξέ-

τασης, όπως περίπου ό Μεσαίωνας έπινόησε τή δικαστική άνά-
κριση. Ά π ό όλότελα διαφορετικούς, όμως, δρόμους. Ή διαδι-
κασία της άνάκρισης - παλιά δημοσιονομική καί διοικητική τε-
χνική - είχε κυρίως αναπτυχθεί τόν καιρό της αναδιοργάνωσης 
της Εκκλησίας καί του πολλαπλασιασμού τών Πριγκιπάτων κα-
τά τους 12ο καί 13ο αιώνες. Εκείνη τήν έποχή είσέδυσε πολύ βα-
θιά, όπως ξέρουμε, στή νομολογία τών εκκλησιαστικών δικαστη-
ρίων, καί αργότερα στά «κοσμικά» δικαστήρια. Ή άνάκριση, 
σάν αυταρχική ερευνά μιας άλήθειας διαπιστωμένης ή αποδε-
δειγμένης, έρχόταν ετσι σέ άντίθεση πρός τίς παλιές διαδικασίες 
του όρκου, της θεοκρισίας, της νομικής μονομαχίας, της Θείας 
Δίκης ή άκόμα καί τοϋ συμβιβασμού ανάμεσα σέ ιδιώτες. Ή 
ανάκριση ήταν ή ιδιοποίηση άπό τήν κυρίαρχη εξουσία τού δι-
καιώματος νά αποδείχνει τήν άλήθεια μέ ορισμένες κανονισμένες 
τεχνικές. 'Ωστόσο, άν καί ή άνάκριση εχει ένσωματωθεϊ, οιπό τήν 
έποχή έκείνη (καί ώς τίς μέρες μας) στή δυτική δικαιοσύνη, δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε ούτε τήν πολιτική της προέλευση, τούς στε-
νούς της δεσμούς μέ τή γέννηση τών κρατών καί τή μοναρχική 
κυριαρχία, ούτε καί τήν κατοπινή της παρέκκλιση καί τόν ρόλο 
πού επαιξε στήν παραγωγή τών γνώσεων. Πράγματι, ή άνάκριση 
στάθηκε τό πρωτόγονο, ϊσως, άλλά θεμελιακό στοιχείο γιά τή σύ-
σταση τών έμπειρικών έπιστημών υπήρξε ή νομικο-πολιτική μή-
τρα της έμπειρικής γνώσης πού, δπως είναι γνωστό, άποδεσμεύ-
τηκε και άναπτύχθηκε πολύ σύντομα στά τέλη τού Μεσαίωνα. 
Είναι ϊσως αλήθεια πώς τά μαθηματικά γεννήθηκαν, στήν Ελλά-
δα, άπό τίς τεχνικές της μέτρησης· οί φυσικές επιστήμες πάντως 
γεννήθηκαν, έν μέρει, στά τέλη τού Μεσαίωνα, άπό τήν πρακτική 
της ανάκρισης. Ή μεγάλη έμπειρική γνώση πού άναφέρεται σέ 
όλα τά πράγματα τού κόσμου καί πού τά έγγράφει στήν κανονική 
διάταξη ένός άτελεύτητου λόγου - ό όποιος διαπιστώνει, περι-
γράφει καί αποδείχνει τά «γεγονότα» (κι αύτό τή στιγμή όπου ό 
δυτικός κόσμος άρχιζε τήν οικονομική καί πολιτική κατάκτηση 
τοϋ ίδιου αυτού κόσμου) - εχει άναμφίβολα τό πρακτικό πρότυ-
πο του στήν 'Ιερή Εξέταση, τήν άπίστευτη αύτήν έφεύρεση πού 
ή πρόσφατη ήπιότητά μας εχει άπωθήσει στή σκοτεινή πλευρά 
της μνήμης μας. 'Ωστόσο, τό ρόλο πού ή πολιτικο-νομική αυτή 
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άνάκριση, ή διοικητική και ποινική, ή θρησκευτική καί κοσμική 
έπαιξε γιά τίς φυσικές έπιστήμες, ή πειθαρχική άνάλυση τόν 
επαιξε γιά τίς έπιστημες τοϋ άνθρωπου. Οί επιστήμες αυτές, πού 
ό «ανθρωπισμός» μας τίς εγκωμιάζει πάνω άπό ëvav αιώνα τώ-
ρα, έχουν ώς τεχνικό πρότυπο τήν έξονυχιστική καί σατανική 
έρευνητικότητα των πειθαρχικών συστημάτων καί των άνιχνεύ-
σεών τους. Τά συστήματα αύτά υπήρξαν ισως γιά τήν ψυχολογία, 
τήν ψυχιατρική, τήν παιδαγωγική, τήν έγκληματολογία, καί γιά 
τόσες άλλες παράδοξες γνώσεις, ο,τι ή τρομαχτική ανακριτική 
εξουσία υπήρξε γιά τήν ήρεμη γνώση τών ζώων, των φυτών ή της 
γης. "Αλλη έξουσία, άλλη γνώση. Στό κατώφλι της κλασικής έπο-
χής, ό Bacon, ό άνθρωπος τοϋ Νόμου καί τοϋ Κράτους, άποπει-
ράθηκε νά φτιάξει γιά τίς εμπειρικές έπιστήμες τή μεθοδολογία 
της άνάκρισης. Ηοιός Μεγάλος Επιτηρητής θά εκπονήσει τή με-
θοδολογία τής έξέτασης, γιά τίς έπιστημες τοϋ ανθρώπου; Εκτός 
άν αυτό είναι πραγματικά άδύνατο. Γιατί, άν άληθεύει πώς ή 
άνάκριση, μέ τό νά εχει μιά τεχνική γιά τίς έμπειρικές έπιστήμες, 
άποχωρίστηκε άπό τήν ίεροεξεταστική διαδικασία, όπου Ιστορι-
κά είχε τίς ρίζες της, ή έξέταση, άπό τή μεριά της, εμεινε παρά 
πολύ κοντά στήν πειθαρχική έξουσία πού τήν εχει διαμορφώσει. 
Είναι άκόμα, καί θά έξακολουθεϊ νά είναι, άναπόσπαστο μέρος 
τών πειθαρχικών συστημάτων. Φαίνεται βέβαια νά εχει υποστεί 
κάποιο θεωρητικό εξαγνισμό, εντασσόμενη σέ έπιστήμες όπως εί-
ναι ή ψυχιατρική, ή ψυχολογία. Καί πραγματικά, τή βλέπουμε μέ 
τή μορφή ψυχολογικών τέστ, συνδιαλέξεων, ερωτηματολογίων, 
γνωματεύσεων, νά διορθώνει φαινομενικά τούς μηχανισμούς τής 
πειθαρχίας: ή σχολική ψυχολογία είναι επιφορτισμένη νά απαλύ-
νει τίς σκληρότητες τοϋ σχολείου, όπως καί ή ιατρική ή ή ψυχια-
τρική συνδιάλεξη είναι επιφορτισμένη νά διορθώνει τά άποτελέ-
σματα τής έργασιακής πειθαρχίας. Δέν πρέπει όμως νά γελιόμα-
στε: οί τεχνικές αυτές δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά παραπέ-
μπουν τά άτομα άπό τή μιά πειθαρχική βαθμίδα στήν άλλη, καί 
άναπαράγουν, σέ συμπυκνωμένη ή τυποποιημένη μορφή, τό σχή-
μα έξουσία-γνώση πού είναι τό ιδιαίτερο γνώρισμα κάθε πειθαρ-
χίας^'. Ή μεγάλη έρευνα πού οδήγησε στήν προώθηση τών φυσι-
κών επιστημών άποκόπηκε άπό τό πολιτικο-νομικό πρότυπό της* 
ένώ άντίθετα ή έξέταση παραμένει πάντα αιχμάλωτη τής πειθαρ-
χικής τεχνολογίας. 



Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 229 

Ή διαδικασία τής άνάκρισης, κατά τόν Μεσαίοονα, είχε έπι-
βληθεϊ στην παλιά κατηγορητική δικαιοσύνη, κατευθυνόμενη 
όμως «έκ των άνω»· ένώ ή πειθαρχική τεχνική εχει εισβάλει, δο-
λερά καί σάν «έκ των κάτω», σέ μιά ποινική δικαιοσύνη πού εί-
ναι άκόμα, στή θεμελιακή της αρχή, ίεροεξεταστική. "Ολες οί με-
γάλες παρεκκλίσεις πού χαρακτηρίζουν τά σύγχρονα ποινικά συ-
στήματα - ό προβληματισμός γιά τόν εγκληματία πίσω άπό τό 
εγκλημά του, ή μέριμνα γιά μιά τιμωρία πού νά είναι επανορθω-
τική, θεραπευτική, όμαλοποιητική, ό διαμοιρασμός της δικαστι-
κής απόφασης άνάμεσα σέ διάφορες δικαστικές βαθμίδες πού εί-
ναι υποχρεωμένες νά βαθμολογούν, νά έκτιμούν, νά κάνουν δια-
γνώσεις, νά θεραπεύουν, νά μεταβάλλουν τά άτομα - δλα αυτά 
προδίδουν τή διείσδυση τής πειθαρχικής εξέτασης στή δικαστική 
ανάκριση. 

Αυτό, πού, άπό τώρα έπιβάλλεται στήν ποινική δικαιοσύνη ώς 
τό σημείο εφαρμογής της, ώς τό «ώφέλιμο» άντικείμενο της, δέν 
θά είναι πιά τό σώμα του ενόχου πού όρθώνεται ενάντια στό σώ-
μα τοϋ βασιλιά- ούτε τό υποκείμενο δικαίου ένός ιδανικού συμ-
βολαίου, άλλά τό ίδιο τό άτομο πού υποβάλλεται στην πειθαρ-
χία. Τό άκρότατο σημείο τής ποινικής δικαιοσύνης στό Προεπα-
ναστατικό Καθεστώς, ήταν 6 άτελεύτητος τεμαχισμός τού σώμα-
τος τοϋ βασιλοκτόνου: έκδήλωση τής ισχυρότερης έξουσίας πάνω 
στό σώμα τού μεγαλύτερου εγκληματία, πού ό τέλειος αφανισμός 
του φανερώνει τό έγκλημα στήν άληθινή μορφή του. Τό ιδανικό 
σημείο γιά τό ποινικό σύστημα φαίνεται νά είναι σήμερα ή άπε-
ριόριστη πειθαρχία: μιά άνάκριση πού δέν εχει τέρμα, μιά άνά-
κριση πού θά παρατείνεται χωρίς όρια, μέ μιά εξονυχιστική καί 
όλο καί πιό άναλυτική παρατήρηση· μιά δικαστική άπόφαση πού 
θά είναι ταυτόχρονα ή κατάρτιση ένός φακέλου πού δέν κλείνει 
ποτέ, ή υπολογισμένη ήπιότητα μιας ποινής, πού διαπλέκεται μέ 
τήν άπληστη περιέργεια μιας έξέτασης, μιά διαδικασία πού θά 
είναι ταυτόχρονα τό μόνιμο μέτρο μιάς έκτροπής άπό Ιναν άπρο-
σπέλαστο κανόνα, καί ή άσύμπτωτη κίνηση πού έξαναγκάζει στή 
συνάντησή του στό άπειρο. Τό βασανιστήριο έπιστεγάζει λογικά 
μιά διαδικασία υπαγορευμένη άπό τήν Τερή Εξέταση. Ή τοπο-
θέτηση «ύπό παρατήρηση» είναι ή φυσική προέκταση μιας δι-
καιοσύνης πού τήν έχουν κατακλύσει οί πειθαρχικές μέθοδες καί 
οί διαδικασίες της έξέτασης. Τό γεγονός ότι ή φυλακή μέ τά κελ-
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λιά της, μέ τίς τακτές της χρονολογίες, την υποχρεωτική εργασία, 
τά όργανα της έπιτήρησης καί καταγραφής, μέ τους δεξιοτέχνες 
της σέ ζητήματα εφαρμογής των κανονισμών, πού μεταλλάζουν 
καί πολλαπλασιάζουν τά καθήκοντα τοϋ δικαστή, εγινε τό σύγ-
χρονο όργανο τοΰ ποινικού συστήματος, δεν πρέπει νά εκπλήσ-
σει. Τί τό έκπληκτικό άν ή φυλακή μοιάζει μέ τά έργοστάσια, μέ 
τά σχολεία, τούς στρατώνες, μέ τά νοσοκομεία - πού όλα τους 
μοιάζουν μέ φυλακές; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

'Ολοκληρωμένα και αυστηρά ιδρύματα 

Ή φυλακή είναι λιγότερο πρόσφατη οιπ' ο,τι διάφοροι ειδικοί 
διατείνονται, υποστηρίζοντας πώς γεννήθηκε με τους καινούρ-
γιους Κώδικες. Ή μορφή-φυλακή εχει υπάρξει πολύ πρίν άπό τή 
συστηματική της χρησιμοποίηση πού γίνεται μέ τούς ποινικούς 
νόμους. Έχει διαμορφωθεί ανεξάρτητα άπό τό δικαστικό σύστη-
μα, τότε πού έπινοήθηκαν, μέσα σέ ολόκληρο τό κοινωνικό σώ-
μα, οι διάφορες διαδικασίες γιά τήν κατανομή τών άτόμων, τήν 
έγκατάστασή τους καί τόν χωροταξικό διαμοιρασμό τους, τήν 
ταξινόμησή τους, τήν απόσπαση άπό αυτά τού ανώτατου βαθμού 
του χρόνου καί του άνώτατου όρίου τών δυνάμεών τους, τό δά-
μασμα τών σωμάτων τους, τήν αδιάκοπη κωδικοποίηση της συ-
μπεριφοράς τους, τή διατήρηση τους μέσα σέ μιάν άδιάλειπτη 
ορατότητα, τόν σχηματισμό γύρω τους ένός ολόκληρου συστήμα-
τος παρατήρησης, καταγραφής καί σημειώσεων, τή συγκρότηση 
ένός μηχανισμού πού νά συσσωρεύει καί νά συγκεντρώνει όλα τά 
στοιχεία πού θά εξασφάλιζαν τήν καλύτερη γνωριμία τους. Ή 
γενική μορφή ένός μηχανισμού πού συντελεί στό νά γίνονται τά 
άτομα εύπειθή καί χρήσιμα, μέ τό μέσο μιας συγκεκριμένης μετα-
χείρισης τών σωμάτων τους, κατέληξε στή σύλληψη τού θεσμού 
της φυλακής, πρίν ακόμα ό νόμος τόν καθορίσει σάν τήν κατεξο-
χήν ποινή. Ή αλήθεια είναι πώς, γύρω στά τέλη τού 18ου αιώνα 
καί στίς αρχές του 19ου, παρατηρείται τό πέρασμα στό ποινικό 
σύστημα τής φυλάκισης· κι αυτό είναι κάτι τό καινούργιο. Στήν 
πραγματικότητα, πρόκειται γιά τό άνοιγμα τών ποινικών συστη-
μάτων σέ μηχανισμούς καταναγκασμού, πού είχαν κιόλας έμφα-
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νιστεί σέ άλλες χώρες. Τά «πρότυπα» της ποινικής κράτησης - ή 
Γάνδη, τό Γκλόστερ, ή Ούώλνοτ Στρήτ - άποτελοϋν μάλλον τά 
πρώτα όρατά σημεία της έξέλιξης αυτής, παρά καινοτομίες ή 
άφετηρίες. Ή φυλακή, ουσιαστικό στοιχείο τής κολαστικής πα-
νοπλίας, σημειώνει σίγουρα εναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία 
τής ποινικής δικαιοσύνης: τό άνοιγμα της πρός τόν «ανθρωπι-
σμό». 'Αλλά σημειώνει, έπίσης, καί εναν σημαντικό σταθμό στήν 
ιστορία των πειθαρχικών αυτών μηχανισμών πού ή νέα ταξική 
εξουσία άρχίζει λίγο λίγο νά άναπτύσσει: πρόκειται γιά τη στιγ-
μή όπου οί πειθαρχικοί μηχανισμοί κυριεύουν τόν δικαστικό θε-
σμό. Στήν καμπή τοϋ δέκατου όγδοου πρός τόν δέκατο ένατο 
αίώνα μιά καινούργια νομοθεσία καθορίζει τήν έξουσία τοϋ κο-
λασμού σάν γενικό δικαίωμα τής κοινωνίας, έξουσία πού ασκεί-
ται μέ τόν ϊδιο τρόπο πάνω σέ όλα τά μέλη τής κοινωνίας καί 
όπου τό κάθε άτομο εχει τά ίδια δικαιώματα· καθιστώντας όμως 
τή φυλάκιση ώς τήν κυριότερη ποινή, εισάγει διαδικασίες κυ-
ριαρχίας πού χαρακτηρίζουν έναν ιδιαίτερο τύπο έξουσίας. Μιά 
δικαιοσύνη πού θέλει νά άποκαλεϊται «ιση», ενα δικαστικό σύ-
στημα πού θέλει νά θεωρείται «αυτόνομο», αλλά είναι κατακυ-
ριευμένο από τίς άσυμμετρίες τής πειθαρχικής καθυπόταξης -
αυτές είναι οί συνθήκες όπου γεννήθηκε ή φυλακή: «ποινή κάθε 
πολιτισμένης κοινωνίας^.» 

Εύκολα μπορούμε νά καταλάβουμε τήν πρόδηλη έννοια πού 
άπόκτησε πολύ σύντομα ή φυλακή-τιμωρία. Ά π ό τά πρώτα κιό-
λας χρόνια τού 19ου αίώνα, ό κόσμος συνειδητοποίησε τό και-
νούργιο στοιχείο της· κατά βάθος, όμως, εμφανίζεται τόσο στενά 
δεμένη μέ τήν ίδια τή λειτουργία τής κοινωνίας, ώστε όλες οί άλ-
λες τιμωρίες πού οί μεταρρυθμιστές τοϋ 18ου αίώνα είχαν έπι-
νοήσει, έπεσαν στή λησμονιά. Φάνηκε χωρίς έναλλακτική λύση, 
καί νά παρασύρεται άπό τό ρεύμα τής ιστορίας: «Δέν πρόκειται 
γιά κάτι τό τυχαίο, ούτε είναι ή ιδιοτροπία τοϋ νομοθέτη πού κα-
τέστησαν τή φυλάκιση τή βάση καί όλόκληρο σχεδόν τό οικοδό-
μημα τής σημερινής ποινικής μας κλίμακας: είναι ή πρόοδος των 
ιδεών καί ή ήπιότητα τών ήθών^.» Καί άν σέ κάπως περισσότερο 
άπό Ιναν αίώνα, τό κλίμα αυτό μεταβλήθηκε, τοϋτο δέν σημαίνει 
πώς έξαφανίστηκε όλότελα. Γνωστά είναι τά μειονεκτήματα της 
φυλακής, καί πόσο είναι έπικίνδυνη όταν δέν είναι άχρηστη. Καί 
όμως κανείς δέν «βλέπει» μέ τί θά μπορούσε νά αντικατασταθεί. 
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Πρόκειται γιά την πιό μισητή λύση πού, μολαταύτα, κανείς δέν 
ξέρει πώς νά την άποφύγει. 

Ή «πραγματικότητα» αυτή της φυλακής, πού, θέλοντας καί 
μή, τήν άποδεχόμαστε, βασίζεται πρώτ' άπ' όλα στην άπλή μορ-
φή τής «στέρησης της έλευθερίας». Καί πώς νά μήν είναι ή φυλά-
κιση ή κατεξοχήν τιμωρία, σέ μιά κοινωνία όπου ή έλευθερία λο-
γίζεται αγαθό πού ανήκει σέ όλους μέ τόν ίδιο τρόπο, καί τό 
όποιο ό καθένας τό νιώθει «καθολικό καί άμετάλλαχτο^»; Ή 
άπώλεια τής έλευθερίας εχει λοιπόν γιά όλους τήν ϊδια άξία· πο-
λύ περισσότερο από τό πρόστιμο, άντιπροσωπεύει τήν «ισότιμη» 
τιμωρία. Νομική, κατά κάποιον τρόπο, διαύγεια τής φυλακής. 
Έ π ί πλέον, επιτρέπει τήν άκριβή ποσοτική επιβολή τής ποινής, 
σύμφωνα μέ μιά χρονική διάρκεια. 'Υπάρχει μιά μορφή-άμοιβή 
τής φυλάκισης, πού αποτελεί, στίς βιομηχανικές κοινωνίες, τήν 
οικονομική της «πραγματικότητα», πού τής έπιτρέπει νά εμφανί-
ζεται σάν επανόρθωση. Στερώντας τόν χρόνο οιπό τόν κατάδικο, 
ή φυλάκιση φαίνεται νά έκφράζει συγκεκριμένα τήν ιδέα ότι ή 
παράβαση εχει παραβλάψει, πέρα από τό θύμα, τήν κοινωνία 
όλόκληρη. Πραγματικότητα οίκονομικο-ηθική ενός ποινικού συ-
στήματος πού άξιολογεΐ τήν τιμωρία σέ μέρες, σέ μήνες, σέ χρό-
νια, καί πού επιβάλλει ποσοτικές άντιστοιχίες άδικημάτων-χρο-
νικής-διάρκειας. 'Από δώ προέρχεται καί ή τόσο κοινή, ή τόσο 
κατάλληλη γιά τή λειτουργία τής τιμωρίας έκφραση - μόλο πού 
ερχεται σέ άντίθεση μέ τήν αυστηρή θεωρία τού ποινικού δικαίου 
- , ότι φυλακίζεται κανείς γιά νά «ξεπληρώσει τό χρέος του στήν 
κοινωνία». Ή φυλακή είναι «φυσική», όπως καί «φυσική» είναι, 
στήν κοινωνία μας, ή χρησιμοποίηση τού χρόνου γιά νά καταμε-
τρηθούν οί ανταλλαγές. 

Ή έννοια τής φυλάκισης βασίζεται ακόμα στό ρόλο της - τόν 
υποθετικό ή τόν έπιβεβλημένο - ώς μηχανισμού μεταμόρφωσης 
των ατόμων. Καί πώς νά μήν είναι ή φυλακή πρόθυμα αποδεκτή 
άφού, έγκλείοντας, αναμορφώνοντας, καθυποτάσσοντας, αναδη-
μιουργεί, έντείνοντάς τους κάπως, όλους τούς μηχανισμούς πού 
υπάρχουν κιόλας στό κοινωνικό σώμα; Ή φυλακή: στρατώνας 
κάπως αυστηρός, σχολείο χωρίς έπιείκεια, ζοφερό έργαστήρι -
άλλά, ουσιαστικά, τίποτα τό ποιοτικά διαφορετικό. Τό διπλό αύ-
τό ερεισμα - νομικο-οικονομικό από τή μιά μεριά, καί τεχνικο-
πειθαρχικό άπό τήν άλλη - εμφανίζει τή φυλάκιση σάν τήν πε-
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ρισσότερο άμεση καί την πιό πολιτισμένη άπ' όλες τις ποινές. Ή 
διπλή της αυτή λειτουργία είναι πού συνετέλεσε, χωρίς αμφιβο-
λία, στην έδραίωσή της. Καί πραγματικά, ëva πράγμα είναι πρό-
δηλο; ή φυλακή δέν στάθηκε αρχικά μιά στέρηση της έλευθερίας, 
στην όποία δόθηκε σέ συνέχεια ή τεχνική λειτουργία της αναμόρ-
φωσης· άπό τήν άρχή κιόλας ύπήρξε μιά «νόμιμη κράτηση», επι-
φορτισμένη μ' ενα σωφρονιστικό συμπλήρωμα, ή άκόμα, μιά επι-
χείρηση μεταμόρφωσης των ατόμων, πού η στέρηση της έλευθε-
ρίας της επιτρέπει νά λειτουργεί μέσα στό νομικό σύστημα. Μέ 
λίγα λόγια, ή ποινική φυλάκιση, άπό τις αρχές τοΰ 19ου αιώνα, 
καλύπτει ταυτόχρονα καί τή στέρηση της έλευθερίας καί τήν τε-
χνική μεταμόρφωση των ατόμων'*. 

'Υπενθυμίζουμε εδώ ορισμένα γεγονότα. Στούς Κώδικες του 
1808 καί του 1810, καθώς καί στά μέτρα πού άμεσα προηγήθηκαν 
ή επακολούθησαν, ή φυλάκιση δέν συγχέεται ποτέ μέ τήν απλή 
στέρηση της έλευθερίας. Είναι, ή τουλάχιστον πρέπει νά είναι, 
ενας διαφοροποιημένος καί σκόπιμος μηχανισμός. Διαφοροποιη-
μένος, άφού δέν πρέπει νά παρουσιάζει τήν ϊδια μορφή, ανάλογα 
μέ τό αν άφορα ëvav υπόδικο ή εναν κατάδικο, εναν παραβάτη ή 
εναν εγκληματία: κριτήριο, σωφρονιστήριο, φυλακή, πρέπει, κα-
ταρχήν, νά αντιστοιχούν στίς διαφορές αυτές, καί νά εξασφαλί-
ζουν μιά τιμωρία όχι μονάχα κλιμακωτή σέ ένταση, αλλά καί 
ανομοιόμορφη ώς πρός τούς σκοπούς της. Γιατί ή φυλακή εχει 
εναν ορισμένο σκοπό, άπό τήν άρχή κιόλας γνωστό: « Ό νόμος 
πού έπιβάλλει ποινές λιγότερο ή περισσότερο αυστηρές, δέν είναι 
δυνατόν νά επιτρέπει στό άτομο πού εχει καταδικαστεί σέ κά-
ποιαν ελαφριά ποινή νά κρατείται στόν ϊδιο χώρο μέ τόν εγκλη-
ματία τόν καταδικασμένο σέ βαρύτερη ποινή· ...άν ό κύριος σκο-
πός της ποινής πού έπιβάλλει ό νόμος είναι ή επανόρθωση του 
εγκλήματος, επιδιώκεται έπίσης καί ή άναμόρφωση τοϋ ενό-
χου^.» Καί τή μεταμόρφωση αυτή πρέπει νά τήν απαιτήσουμε 
άπό τήν εσωτερική έπιρροή της φυλάκισης. Φυλακή-τιμωρία, φυ-
λακή-μηχανισμός: « Ή τάξη πού πρέπει νά βασιλεύει στίς φυλα-
κές μπορεί άναμφισβήτητα νά συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναγέννηση τών καταδίκων ή κακή άνατροφή, ή μεταδοτικότητα 
τοϋ κακού παραδείγματος, ή φυγοπονία... στάθηκαν τά αίτια 
όλων τών εγκλημάτων. "Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά κλείσου-
με όλες αυτές τίς πηγές διαφθοράς· ας εφαρμόσουμε στίς φυλα-
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κές κανόνες ήθικής άρετής- καί oL κατάδικοι, ύποχρεωμένοι νά 
έκτελοϋν κάποιαν έργασία πού θά την αγαπήσουν όταν θά 'ρθει 
ή ώρα νά άποκομίσουν τούς καρπούς της, θά συνηθίσουν στην 
επιθυμία καί στην άνάγκη της απασχόλησης, θά δώσουν ό ενας 
στόν άλλον τό καλό παράδειγμα μιας φιλόπονης ζωής, πού λίγο 
λίγο θά έξελιχθεί σέ μιά ένάρετη ζωή- θά αρχίσουν λίγο λίγο νά 
μετανοιώνουν γιά τά περασμένα - ενας πρώτος προάγγελος τής 
άφοσίωσης στά καθήκοντά τους^.» Οι έπανορθωτικές τεχνικές 
άρχίζουν άμέσως νά άποτελοϋν μέρος τής θεσμικής θωράκισης 
τής ποινικής κράτησης. 

Πρέπει άκόμα νά θυμίσουμε πώς ή κίνηση γιά τή μεταρρύθμι-
ση τών φυλακών, γιά τόν έλεγχο τής λειτουργίας τους, δέν είναι 
πρόσφατο φαινόμενο. Ούτε καί φαίνεται νά γεννήθηκε άπό τή 
διαπίστωση τής άποτυχίας του θεσμού τής φυλάκισης. Ή «με-
ταρρύθμιση» τής φυλακής είναι σχεδόν σύγχρονη μέ τή γέννηση 
της. Θά ελεγε κανείς πώς είναι τό ϊδιο τό πρόγραμμά της. Ή φυ-
λακή βρέθηκε άπό τήν άρχή κιόλας συνδεδεμένη μέ μιά σειρά 
από συμπληρωματικούς μηχανισμούς, πού φαινομενικά είχαν 
σκοπό νά τή διορθώσουν, άλλά πού μοιάζουν νά άποτελοϋν μέ-
ρος τής ϊδιας της τής λειτουργίας, τόσο ήταν δεμένοι μέ τήν 
ύπαρξή της σέ όλη τή διάρκεια τής ιστορίας της. Άμέσως δη-
μιουργήθηκε μιά άφθονη τεχνολογία τής φυλακής. Έρευνες: ή 
ερευνά του Chaptal, στά 1801 κιόλας (όταν επρόκειτο νά διακρι-
βωθεϊ τί μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν έγκατάσταση καί 
στη Γαλλία τον μηχανισμού τών φυλακών), ή ερευνά τού Decazes 
στά 1819, τό εργο του Villermé πού δημοσιεύτηκε στά 1820, ή 
αναφορά γιά τίς κεντρικές φυλακές πού εκπονήθηκε άπό τόν 
Martignac στά 1829, οί ερευνες πού έγιναν στίς Ηνωμένες Πολι-
τείες άπό τόν Beaumont de Tocqueville στά 1831, άπό τούς De-
metz καί Blouet στά 1835, τά ερωτηματολόγια πού υποβλήθηκαν 
άπό τόν Montalivet στούς διευθυντές τών κεντρικών φυλακών 
καί στά γενικά συμβούλια όταν γίνονταν οί συζητήσεις σχετικά 
μέ τήν άπομόνωση τών κρατουμένων. Εταιρίες, γιά νά ελέγχουν 
τή λειτουργία τών φυλακών καί νά εισηγούνται τή βελτίωση 
τους: στά 1818, Ιδρύεται ή επίσημη «Εταιρία γιά τή βελτίωση 
τών φυλακών», λίγο άργότερα ή «Εταιρία τών Φυλακών», κα-
θώς καί διάφορες φιλανθρωπικές όμάδες, 'Αναρίθμητα μέτρα -
βουλεύματα, όδηγίες ή νόμοι: άπό τόν καιρό τής μεταρρύθμισης 
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πού είχε προτείνει ή Παλινόρθωση τό Σεπτέμβρη του 1814, καί 
πού ποτέ δεν έφαρμόστηκε, ώς τόν νόμο του 1844, πού εκπονήθη-
κε από τόν Tocqueville καί πού τερματίζει προσωρινά μακρόχρο-
νες συζητήσεις άναφορικά με τά μέσα πού θά έκαναν τη φυλακή 
πιό αποτελεσματική. Προγράμματα γιά νά έξασφαλιστει ή λει-
τουργία της μηχανης-φυλακής^: προγράμματα γιά τή μεταχείριση 
τών κρατουμένων πρότυπα γιά τήν υλική διευθέτηση της φυλα-
κής, πού μερικά έμειναν στό στάδιο του σχεδίου, όπως εκείνα 
τοϋ Danjou, τοϋ Blouet, του d'Harou-Romain, άλλα πού εμφανί-
ζονται σέ οδηγίες (όπως ή εγκύκλιος της 9ης Αυγούστου 1841, 
σχετικά μέ τήν οικοδόμηση τών φυλακών), καί άλλα πού έξελί-
χτηκαν σέ πραγματικές αρχιτεκτονικές κατασκευές, όπως ή Peti-
te Roquette, δπου, γιά πρώτη φορά, όργανώθηκε στή Γαλλία ή 
φυλάκιση σέ κελλιά. 

Σέ όλα αυτά θά πρέπει νά προσθέσουμε διάφορα δημοσιεύμα-
τα πού πηγάζουν μάλλον άμεσα από τίς φυλακές καί πού συντά-
χθηκαν εϊτε άπό φιλανθρώπους, όπως ό Appert, εϊτε, λίγο αργό-
τερα, από «ειδικούς» (π.χ. τά «Χρονικά της Charité»®), εϊτε ακό-
μα καί άπό παλιούς κρατούμενους: ή «Pauvre Jacques» στά τέλη 
τής Παλινόρθωσης, ή ή «Gazette de Sainte-Pélagie» στίς άρχές 
τής Ίουλιανής Μοναρχίας^. 

Ή φυλακή δέν πρέπει νά θεωρείται θεσμός πού παρέμενε σέ 
αδράνεια, καί πού διάφορες μεταρρυθμιστικές κινήσεις τήν ανα-
στάτωναν κατά διαστήματα. Ή «θεωρία τής φυλακής» ήταν μάλ-
λον ό τρόπος τής σταθερής της έφαρμογής, παρά ή όποια συ-
μπτωματική κριτική της - ενας από τους δρους λειτουργίας της. 
Ή φυλακή αποτέλεσε πάντα μέρος ενός πεδίου δράσης όπου 
άφθονοϋσαν τά σχέδια, οι έπαναδιευθετήσεις, οί πειραματισμοί, 
οι θεωρητικές συζητήσεις, οί μαρτυρίες, οί ερευνες. Γύρω άπό 
τόν θεσμό τής φυλακής, μιά άφάνταστη γονιμότητα, ενας απί-
στευτος ζήλος. Ή φυλακή είναι, μήπως, μιά σκοτεινή καί έγκα-
ταλειμμένη περιοχή; Ή , μήπως, τό γεγονός ότι δέν έπαυσαν νά 
τό έπαναλαμβάνουν συνέχεια έπί δύο αιώνες, είναι ή άπόδειξη 
πώς δέν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο; Μετατρεπόμενη σέ νόμιμη τι-
μωρία, εφοδίασε τό παλιό νομικο-πολιτικό ζήτημα μέ τό δικαίω-
μα κολασμού όλων τών προβλημάτων, δλων τών ταραχών πού 
συνδέθηκαν μέ τίς έπανορθωτικές τεχνολογίες του άτόμου. 
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«'Ολοκληρωμένοι καί αύοτηροί θεσμοί», Ιλεγε ό Baltard"'. Ή 
φυλακή πρέπει νά είναι ένας έξαντλητικός πειθαρχικός μηχανι-
σμός. Κι αυτό, μέ πολλές εννοιες: πρέπει νά ασχολείται μέ όλες 
τίς όψεις τοϋ άτόμου, μέ τη σωματική έκγύμνασή του, τήν κλίση 
του γιά έργασία, τήν καθημερινή του συμπεριφορά, τήν ηθική 
του στάση, τίς ίκανότητές του· ή φυλακή - πολύ περισσότερο από 
τό σχολείο, τό έργαστήρι ή τόν στρατό, πού υπονοούν πάντα κά-
ποιαν έξειδίκευση - είναι «παν-κλαδική». Έπί πλέον, ή φυλακή 
δεν εχει επαφή μέ τό εξωτερικό, ούτε κενό· δέν διακόπτεται, πα-
ρά μονάχα όταν τό εργο της έχει ολότελα εκπληρωθεί- αδιάλει-
πτη πρέπει νά είναι ή επιβολή της πάνω στό άτομο: ακατάπαυ-
στη πειθαρχία. Τέλος, διαθέτει σχεδόν απόλυτη εξουσία πάνω 
στους κρατούμενους- εχει τούς έσωτερικούς της μηχανισμούς κα-
ταστολής καί τιμωρίας: τυραννική πειθαρχία. Εντείνει στόν 
άνώτατο βαθμό όλες τίς διαδικασίες πού υπάρχουν στά άλλα πει-
θαρχικά συστήματα. Πρέπει νά είναι ή Ισχυρότερη δυνατή μηχα-
νή, γιά νά κατορθώσει νά έπιβάλει μιά καινούργια μορφή στό 
διεστραμμένο άτομο- τρόπος δράσης της είναι ή ολόπλευρη κα-
ταναγκαστική διαπαιδαγώγηση: «Μέ τή φυλάκιση, ή κυβέρνηση 
εχει αδιαφιλονίκητη έξουσία πάνω στήν ελευθερία τοϋ άτόμου 
καί στό χρόνο τοϋ κρατουμένου- εύκολα, λοιπόν, άντιλαμβάνεται 
κανείς τή δύναμη της διαπαιδαγώγησης ή όποία, όχι μονάχα γιά 
μιά καί μόνη μέρα, αλλά γιά πολλές μέρες, ακόμα καί γιά χρόνια, 
μπορεί νά ρυθμίζει γιά τόν άνθρωπο τόν χρόνο τοϋ ΰπνου καί 
τοϋ ξύπνου, της δραστηριότητας καί της άνάπαυσης, τόν άριθμό 
καί τή διάρκεια των γευμάτων, τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα 
της τροφής, τή φύση καί τό προϊόν της εργασίας, τόν χρόνο της 
προσευχής, τή χρήση τοϋ λόγου, ακόμα ως καί της σκέψης θά λέ-
γαμε, αυτής της διαπαιδαγώγησης ή όποία στίς άπλές καί σύντο-
μες διαδρομές από τήν τραπεζαρία ώς τό έργαστήρι, από τό έρ-
γαστήρι ώς τό κελλί, ρυθμίζει τίς κινήσεις τοϋ σώματος, καί πού 
ακόμα καί στίς στιγμές άνάπαυσης προσδιορίζει τήν καθημερινή 
ένασχόληση, αυτής της διαπαιδαγώγησης, μέ λίγα λόγια, πού κα-
τακτά τόν άνθρωπο στήν όλότητά του, καθώς καί όλες τίς σωμα-
τικές καί διανοητικές ίκανότητές του, άκόμα καί τόν έλάχιστο 
χρόνο πού διαθέτει γιά τόν έαυτό του".» Τό όλοκληρωμένο αύτό 
«μεταρρυθμιστήριο» έπιβάλλει μιάν άνακωδίκωση τής ύπαρξης 
όλότελα διαφορετική άπό τήν καθαρά νομική στέρηση τής έλευ-
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θερίας, ολότελα διαφορετική έπίσης άπό τόν άπλό μηχανισμό 
τών οτυμβολικών παραστάσεων πού είχαν κατά νου οί μεταρρυθ-
μιστές της έποχής της Ιδεολογίας. 

1. - Πρώτο άξίωμα: ή άπομόνίοση. 'Απομόνωση του κατάδι-
κου σέ σχέση μέ τόν εξω κόσμο, σέ σχέση μέ ο,τι έχει προκαλέσει 
την παράβαση, μέ τις διάφορες συνενοχές πού την έχουν διευκο-
λύνει. 'Απομόνωση κάθε κρατούμενου σέ σχέση μέ τούς άλλους. 
Ή ποινή πρέπει νά εϊναι όχι μονάχα ατομική, άλλά καί έξατομι-
κευτική. Καί αυτό γίνεται μέ δυό τρόπους. Πρώτα άπ' όλα, ή φυ-
λακή πρέπει νά έπινοεϊται μέ τρόπο ώστε νά έκμηδενίζει ή ϊδια 
τίς όλέθριες συνέπειες πού προκαλεί συγκεντρώνοντας στό ϊδιο 
μέρος κατάδικους πολύ διαφορετικούς: καταστέλλοντας τίς συ-
νωμοσίες καί τίς ανταρσίες πού μπορεί νά οργανωθούν, παρε-
μποδίζοντας τή δημιουργία κάθε ένδεχόμενης συνενοχής καί κά-
θε δυνατότητας έκβιασμοΰ (τή μέρα όπου οί κρατούμενοι θά 
απελευθερωθούν), έξουδετερώνοντας τήν άνηθικότητα πού πα-
ρουσιάζουν οί «μυστικές εταιρίες» τους. Κοντολογίς, ή φυλακή 
πρέπει νά καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά μή σχηματίζεται 
ενας όμοιογενής καί αλληλέγγυος πληθυσμός άπό τούς κακοποι-
ούς πού είναι εκεί συγκεντρωμένοι: «Τή στιγμή αυτή εχουμε άνά-
μεσά μας μιάν οργανωμένη κοινωνία άπό έγκληματίες... Αυτοί 
σχηματίζουν ενα μικρό έθνος μέσα στό μεγάλο "Εθνος μας. "Ολοι 
σχεδόν οί άνθρωποι αυτοί γνωρίστηκαν στίς φυλακές ή ξαναβρί-
σκονται εκεί μέσα. Πρέπει σήμερα νά διαλύσουμε τά μέλη αυτής 
ακριβώς τής κοινωνίας'^.» Εξάλλου, ή απομόνωση πρέπει νά 
αποτελεί ενα θετικό όργανο αναμόρφωσης. Μέ τίς σκέψεις πού 
υποκινεί, καί μέ τίς τύψεις πού άναπόφευχτα θά έπακολουθή-
σουν: «Ριγμένος στήν άπομόνωση, ό κατάδικος στοχάζεται. Μό-
νος απέναντι στό εγκλημά του, μαθαίνει νά τό μισεί, καί αν ή 
ψυχή του δεν εχει τελείως διαβρωθεί άπό τό κακό, μες στήν άπο-
μόνωση είναι πού οί τύψεις θά 'ρθουν νά τόν κατακυριεύσουν'^.» 
Κι ακόμα, ή άπομόνωση εξασφαλίζει ενα είδος αύτορρύθμισης 
τής ποινής, καί επιτρέπει κάτι σάν αυθόρμητη άτομικοποίηση τής 
τιμωρίας: όσο περισσότερο ενας κατάδικος είναι ικανός νά σκέ-
φτεται, τόσο περισσότερο νιώθει ένοχος γιά τό εγκλημά του· αλ-
λά καί τόσο περισσότερο οί τύψεις του θά είναι εντονες καί ή μο-
ναξιά του βασανιστική· άντίθετα, όταν θά εχει πραγματικά μετα-
νοιώσει, καί θά εχει ειλικρινά άποδεχτεϊ τά άμαρτήματά του, ή 



Η ΦΥΛΑΚΗ ' 347 

μοναξιά δεν θά είναι πιά γι' αυτόν κάτι τό αφόρητο: «"Ετσι, σύμ-
φωνα μέ την άξιοθαύμαστη αύτη πειθαρχία, κάθε νοημοσύνη καί 
κάθε ηθικότητα ένέχουν οι ίδιες την αρχή καί τό μέτρο μιας κα-
ταστολής, πού τό τυχόν ανθρώπινο λάθος ή σφάλμα δεν είναι δυ-
νατόν νά άλλοιώσει τή βεβαιότητα καί τήν άμετάλλαχτη δικαιο-
σύνη της... Δεν μοιάζει, στ' αλήθεια, σάν τή σφραγίδα μιας θεϊ-
κής καί ουράνιας δικαιοσύνης^'*;» Τέλος, καί ισως πάνω άπ' όλα, 
ή απομόνωση των καταδίκων είναι ή ασφαλέστερη εγγύηση ότι 
μπορεί κανείς νά ασκεί πάνω τους, στόν πιό έντονο βαθμό, μιάν 
έξουσία πού δεν είναι δυνατόν νά αντισταθμιστεί άπό καμιάν 
άλλη έπιρροή- ή απομόνωση είναι ό βασικός όρος τής απόλυτης 
υποταγής: «Μπορεί κανείς νά φανταστεί», ελεγε ό Charles Lucas, 
άναφερόμενος στό ρόλο τοΰ διευθυντή, του δασκάλου, τοϋ ιερέα 
τών φυλακών, καί των «φιλανθρώπων», αναφορικά μέ τόν απο-
μονωμένο κρατούμενο, «μπορεί κανείς νά φανταστεί τήν ισχύ τοΰ 
ανθρώπινου λόγου πού παρεμβαίνει στήν τρομαχτική πειθαρχία 
τής σιωπής γιά ν' απευθυνθεί στήν καρδιά, στήν ψυχή, στήν προ-
σωπικότητα τοϋ ανθρώπου'^». Ή απομόνωση εξασφαλίζει τήν 
ιδιαίτερη συνομιλία ανάμεσα στόν κρατούμενο καί στήν έξουσία 
πού άσκεΐται πάνω του. 

Σ' αυτό ακριβώς τό σημείο άναφέρεται ή συζήτηση πάνω στά 
δυό άμερικανικά συστήματα φυλάκισης, στό σύστημα τής Au-
burn καί στό σύστημα τής Φιλαδέλφειας. Στήν πραγματικότητα, 
ή ευρύτατη αυτή συζήτηση'*' δέν άφορα σέ τίποτ' άλλο παρά στήν 
πραγματοποίηση μιας απομόνωσης πού νά είναι άπ' όλους απο-
δεκτή. 

Τό πρότυπο τών φυλακών τής Auburn προβλέπει τό ατομικό 
κελλί γιά τή νύχτα, εργασία καί γεύματα άπό κοινού, άλλά μέ τόν 
όρο οι κρατούμενοι νά τηρούν άπόλυτη σιγή καί νά μήν τούς επι-
τρέπεται νά μιλούν σέ κανέναν άλλον εκτός άπό τούς φύλακες, 
καί αυτό μέ τήν αδειά τους καί χαμηλόφωνα. Έκδηλη άναφορά 
στό μοναστικό πρότυπο· άναφορά έπίσης στήν πειθαρχία τοΰ ερ-
γαστηρίου. Ή φυλακή πρέπει νά άποτελεϊ τόν μικρόκοσμο μιας 
τέλειας κοινωνίας, όπου τά άτομα είναι απομονωμένα στήν πνευ-
ματική τους υπόσταση, όπου, όμως, ή συνάντηση μεταξύ τους γί-
νεται μέσα σ' ενα πλαίσιο αύστηρά ιεραρχικό, χωρίς καμιά πλά-
για σχέση, ετσι ώστε ή επικοινωνία νά μήν μπορεί νά γίνεται πα-
ρά μονάχα κάθετα. Τό πλεονέκτημα τοΰ συστήματος τής Auburn. 
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κατά τούς όπαδούς του, είναι: πρόκειται έόώ γιά μιάν άντιγραφή 
της ίδιας της κοινωνίας. Ό καταναγκασμός έξασφαλίζεται μέ 
υλικά μέσα, άλλά προπάντων μ' ëvav κανόνα πού πρέπει όλοι νά 
τόν σέβονται καί πού τόν έγγυώνται ή επιτήρηση καί οί τιμωρίες. 
Άντί νά κρατούνται οί κατάδικοι «στά σίδερα, όπως τό άγριο 
θηρίο στό κλουβί του», καλύτερο είναι νά ανακατεύονται μέ τούς 
άλλους, «νά παίρνουν άπό κοινού μέρος σέ χρήσιμες άσκήσεις, 
νά υποχρεώνονται άπό κοινού νά αποκτούν καλές συνήθειες, νά 
προλαμβάνεται ή μεταδοτικότητα των κακών ηθών μέ μιά δρα-
στήρια επιτήρηση, εξασφαλίζοντας τους τήν περισυλλογή μέ τόν 
κανόνα της σιωπής»· ό κανόνας αυτός συνηθίζει τόν κρατούμενο 
νά «θεωρεί τόν νόμο ώς ιερή εντολή, πού ή παράβασή της προκα-
λεί μιά δίκαιη καί νόμιμη τιμωρία''.» Μ' αυτόν τόν τρόπο, ή 
άπομόνωση, οί συγκεντρώσεις χωρίς έπικοινωνία ανάμεσα στούς 
κρατούμενους, καθώς καί ή έφαρμογή τού νόμου πού έξασφαλί-
ζεται άπό εναν αδιάλειπτο ελεγχο, πρέπει νά επαναφέρουν τόν 
εγκληματία στόν ίσιο δρόμο έπανακαθιστώντας τον ώς κοινωνι-
κό άτομο: έτσι, ό έγκληματίας εκπαιδεύεται σέ μιά «ώφέλιμη καί 
καρτερική δραστηριότητα'^»· άναπροσαρμόζεται στίς «συνήθειες 
της κοινωνικότητας'^». 

Στήν απόλυτη άπομόνωση - όπως αυτή εφαρμόζεται στό σύ-
στημα της Φιλαδέλφειας - ή έπαναπροσαρμογή τοΰ έγκληματία 
δέν προσδοκάται άπό τήν έπιβολή ένός κοινού νόμου, αλλά άπό 
τό τί υπαγορεύει στό άτομο ή ϊδια του ή συνείδηση, πού μόνη αυ-
τή μπορεί νά τό διαφωτίσει^''. «'Ολομόναχος στό κελλί του, ό 
κρατούμενος άντικρύζει τόν έαυτό του· μέ κατασιγασμένα τά πά-
θη του καί μακριά άπό τόν κόσμο πού τόν περιτριγυρίζει, άκούει 
μόνο τή φωνή της συνείδησης του, καί, καθώς τή συμβουλεύεται, 
νιώθει νά ξυπνάνε μέσα του οί ηθικές αρχές πού ποτέ δέν έγκα-
ταλείπουν όλότελα τήν άνθρώπινη καρδιά^'.» Δέν είναι λοιπόν ό 
τυπικός σεβασμός τού νόμου ή μόνο ό φόβος της τιμωρίας πού θά 
έπηρεάσει τόν κρατούμενο, αλλά ή ϊδια ή φωνή τής συνείδησης 
του. Κάλλιο μιά συνειδητή υποταγή παρά μιά επιπόλαιη έκπαί-
δευση· μιά άλλαγή «ήθικότητας» καί όχι συμπεριφοράς. Στίς φυ-
λακές τής Πενσυλβάνιας τά μόνα αναμορφωτικά όργανα είναι ή 
συνείδηση καί οί βουβοί τοίχοι όπου αυτή προσκρούει. Στίς φυ-
λακές τού Cherry Hill, «οί τοίχοι άντιπροσωπεύουν τήν τιμωρία 
τού έγκλήματος· στό κελλί, ό κρατούμενος άντικρύζει τόν έαυτό 
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του· είναι άναγκασμένος νά άκοΰει τη φωνή της συνείδησης 
του». Γι' αυτό καί ή έργασία σέ τούτες τίς φυλακές εϋναι μάλλον 
μιά παρηγοριά παρά μιά υποχρέωση· δέν είναι απαραίτητο οΐ 
φύλακες νά ασκούν καταναγκασμούς πού εξασφαλίζονται από 
τήν ίδια τήν ύλικότητα των πραγμάτων, καί, επομένως, τό κύρος 
τους μπορεί νά είναι άποδεκτό: «Σέ κάθε έπίσκεψή του, ό φύλα-
κας άπευθύνει λίγα έγκάρδια λόγια πού ξυπνάνε στήν καρδιά 
τοϋ κρατούμενου μαζί μέ τήν ευγνωμοσύνη, τήν ελπίδα καί τήν 
παρηγοριά· ό κρατούμενος άγαπά τόν φύλακά του- καί τόν άγα-
πά γιατί ό φύλακας είναι γλυκομίλητος καί συμπονετικός. Οί 
τοίχοι είναι τρομαχτικοί, καί ό άνθρωπος είναι καλός^^.» Στό 
κατάκλειστο αύτό κελλί, στόν προσωρινό αυτόν τάφο, ό μύθος 
της ανάστασης εύκολα υλοποιείται. "Υστερα από τά ζοφερά σκο-
τάδια καί τή σιωπή, ή αναγέννηση. Τό δεσμωτήριο της Auburn 
ήταν ή ιδια ή κοινωνία μέ όλο της τόν δυναμισμό. Ή φυλακή τοϋ 
Cherry Hill αντιπροσωπεύει τή ζωή πού καταλύεται καί ξαναρχί-
ζει. Ό καθολικισμός υιοθετεί άμέσως στά κηρύγματά του τήν τε-
χνική αυτή των κουάκερων: «Γιά μένα, τά κελλιά σας δέν είναι 
τίποτ' άλλο παρά τάφοι φρικτοί, δπου, άντί γιά σκουλήκια, οΐ 
τύψεις καί ή απελπισία σάς κατατρώνε καί κάνουν τήν ΰπαρξή 
σας μιά πρόωρη κόλαση. "Ομως... αύτό πού γιά εναν άθεο φυλα-
κισμένο δέν είναι τίποτ' άλλο παρά μόνο ενας τάφος, Ινα απο-
τρόπαιο όστεοφυλάκιο, μετατρέπεται, γιά τόν οιληθινά χριστιανό 
κρατούμενο σέ πραγματικό λίκνο της μακάριας αθανασίας^.» 

Σέ αντιπαράθεση μέ τά δυό αυτά πρότυπα, παρεμβάλλεται 
όλόκληρη σειρά από συγκρουόμενες γνώμες: θρησκευτικές (μή-
πως, ή μετάνοια θά πρέπει νά είναι τό κυριότερο στοιχείο τοϋ 
σωφρονισμού;). Ιατρικές (μήπως προκαλεί τρέλα ή αυστηρή απο-
μόνωση;), οικονομικές (τί είναι τό λιγότερο δαπανηρό;), άρχιτε-
κτονικές καί διοικητικές (ποιά μορφή φυλακής εξασφαλίζει τήν 
πιό άποτελεσματική έπιτήρηση;). Γι' αύτό, φυσικά, καί ή πολεμι-
κή βάσταξε χρόνια. 'Αλλά έκεΐνο πού βρισκόταν στό κέντρο τών 
συζητήσεων, καί τίς υποκινούσε, ήταν ό κύριος σκοπός της φυ-
λάκισης: ή καταναγκαστική έξατομίκευση, μέ τή διακοπή κάθε 
σχέσης πού δέν θά έλεγχόταν άπό τήν έξουσία, ή πού δέν θ' ακο-
λουθούσε τήν ιεραρχία. 

2. - « Ή έναλλαγή έργασίας καί γευμάτων ακολουθεί τόν κατά-
δικο ώς τήν ώρα της βραδινής προσευχής· καί τότε ό ύπνος τού 
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προσφέρει μιάν ευχάριστη άνάπαυση, πού δεν τήν ταράζουν οί 
φαντασιώσεις μιας παράλογης σκέψης. Έτσι περνάνε οί εξι μέ-
ρες της έβδομάδας. Καί ακολουθούνται άπό μιά ήμερα αφιερω-
μένη αποκλειστικά στην προσευχή, στή διδαχή και σέ ψυχοσωτή-
ριους στοχασμούς. Μ' αυτόν τόν τρόπο, περνάνε διαδοχικά οί 
εβδομάδες, οί μήνες, τά χρόνια· μ' αυτόν τόν τρόπο ό φυλακισμέ-
νος πού, όταν είχε εγκλειστεί στό ίδρυμα, ήταν ενας άστατος άν-
θρωπος πού πίστευε μονάχα στήν ανομία καί κατάστρεφε τή ζωή 
του μέ τίς κακές του πράξεις, ωθούμενος τώρα άπό συνήθειες άρ-
χικά εξωτερικές άλλά σύντομα μεταβαλλόμενες σέ δεύτερη φύση, 
εξοικειώνεται τόσο πολύ μέ τήν έργασία καί τίς χαρές πού αυτή 
προσφέρει, ώστε άν μιά σοφή διδασκαλία κατορθώσει νά στρέ-
ψει κατά τι τήν ψυχή του πρός τή μετάνοια, θά μπορέσει νά έκτε-
θεί μέ περισσότερη εμπιστοσύνη σέ πειρασμούς πού άναπόφευ-
χτα θά ορθωθούν στό δρόμο του, όταν αποκτήσει ξανά τήν ελευ-
θερία του "̂*.» Ή έργασία, μαζί μέ τήν απομόνωση, θεωρείται πα-
ράγοντας της μεταμόρφωσης πού ή φυλακή εχει σάν σκοπό. Κι 
αυτό φαίνεται κιόλας στόν Κώδικα του 1808: «"Αν στόχος της 
επιβαλλόμενης άπό τόν νόμο ποινής είναι ή επανόρθωση τού 
εγκλήματος, στόχος της είναι επίσης και ή άναμόρφωση τού ενό-
χου* καί ό διπλός αύτός στόχος θά εκπληρωθεί άν ό κακοποιός 
ξεφύγει άπό τήν ολέθρια αυτή φυγοπονία πού όχι μονάχα τόν 
εχει ρίξει στή φυλακή, άλλά καί τόν άκολουθεί έκεϊ γιά νά τόν 
οδηγήσει στήν πιό έπονείδιστη διαφθορά^^.» Ή έργασία δέν συ-
μπληρώνει ουτε καί μετριάζει τό καθεστώς της κράτησης: είτε 
πρόκειται γιά καταναγκαστικά εργα, εϊτε γιά κάθειρξη, εϊτε γιά 
άπλή φυλάκιση, ό νομοθέτης θεωρεί τήν εργασία μιάν αναγκαιό-
τητα. Άλλά αυτή ειδικά ή αναγκαιότητα δέν είναι εκείνη πού 
αναφέρεται άπό τούς μεταρρυθμιστές τοϋ 18ου αιώνα, πού θέλα-
νε νά τήν παρουσιάσουν σάν παράδειγμα γιά τό κοινό, ή σάν μιά 
έπανόρθωση ωφέλιμη γιά τήν κοινωνία. Στό καθεστώς των φυλα-
κών, ή σχέση άνάμεσα στήν έργασία καί στήν τιμωρία είναι όλό-
τελα διαφορετικού τύπου. 

Ή πολεμική πού έφτασε στό άποκορύφωμά της τήν εποχή της 
Παλινόρθωσης καί της Ίουλιανής Μοναρχίας, επέτρεψε νά ερμη-
νευθεί ό ρόλος πού άποδίνεται στήν ποινική έργασία. Καί πρώτα 
άπ' όλα συζήτηση γιά τήν άμοιβή. Ή έργασία των κρατουμένων 
πληρωνόταν στή Γαλλία. Τό πρόβλημα ήταν: άν άμείβεται ή έρ-



Η ΦΥΛΑΚΗ ' 347 

γασία στή φυλακή, αυτό σημαίνει πώς, στήν πραγματικότητα, 
αύτή δεν αποτελεί μέρος της ποινής· καί έπομένως ό κρατούμε-
νος μπορεί νά τήν άρνηθεΐ. 'Επί πλέον, τό κέρδος ανταμείβει τήν 
έπιδεξιότητα του εργάτη καί όχι τή μετάνοια τοΰ ένοχου: «Τά 
χειρότερα υποκείμενα είναι σχεδόν παντού οί πιό έπιδέξιοι εργά-
τες· είναι αυτοί πού άμείβονται καλύτερα, καί, έπομένως, οί πιό 
ιταμοί καί οί πιό άμετανόητοι^''.» Ή συζήτηση, πού δέν είχε ποτέ 
πραγματικά τερματιστεί, έπαναλαμβάνεται μέ μεγαλύτερη ζωη-
ρότητα γύρω στά 1840-1845: εποχή οικονομικής κρίσης, έποχή 
έργατικών ταραχών, κι ακόμα έποχή όπου αρχίζει νά αποκρυ-
σταλλώνεται ή αντίθεση ανάμεσα στόν έργάτη καί στόν εγκλημα-
τία^'. Ξεσπάνε απεργίες διαμαρτυρίας ένάντια στά εργαστήρια 
των φυλακών: όταν κάποιος βιομήχανος τον Chaumont, κατα-
σκευαστής γαντιών, κατορθώνει νά πάρει άδεια γιά νά οργανώ-
σει ενα έργαστήρι στή φυλακή τού Clairvaux, οί εργάτες διαμαρ-
τύρονται, δηλώνουν πώς ή εργασία τους άτιμάστηκε, καταλαμ-
βάνουν τό εργοστάσιο και αναγκάζουν τόν βιομήχανο νά παραι-
τηθεί από τό σχέδιό του^®. 'Οργανώνεται άκόμα καί ολόκληρη 
καμπάνια στόν έργατικό τύπο: κατακρίνεται ή κυβέρνηση γιατί 
ευνοεί τήν ποινική εργασία γιά νά ρίξει τό «ελεύθερο» μεροκάμα-
το των εργατών έπισημαίνεται ότι οί δυσμενείς έπιπτώσεις τών 
έργαατηρίων τών φυλακών γίνονται άκόμα πιό αισθητές στίς γυ-
ναίκες, γιατί τίς στερούν άπό κάθε εργασία, τίς σπρώχνουν στήν 
πορνεία, καί, κατά συνέπεια, στή φυλακή, όπου οί ίδιες αυτές 
γυναίκες, πού δέν έβρισκαν δουλειά όταν ήταν έλεύθερες, συνα-
γωνίζονται τώρα εκείνες πού άκόμα εργάζονται^^· σημειώνεται 
ότι επιφυλάσσονται γιά τούς κρατουμένους οί λεπτότερες εργα-
σίες - «οί λωποδύτες έκτελούν ευχάριστα εργασίες πιλοποιΐας 
καί έπιπλοποιΐας», ένώ ό έργάτης-πιλοποιός μένει άνεργος καί 
αναγκάζεται νά πάει «στά άνθρώπινα σφαγεία νά παρασκευάζει 
στουπέτσι γιά δυό φράγκα τήν ήμέρα^*^»· κατηγορούνται άκόμα 
οί φιλανθρωπικές οργανώσεις έπειδή φροντίζουν ιδιαίτερα γιά 
τίς συνθήκες δουλειάς τών κρατουμένων, καί παραμελούν εκείνες 
τοΰ έλεύθερου έργάτη: «Είμαστε βέβαιοι πώς άν οί φυλακισμένοι 
επεξεργάζονταν τόν υδράργυρο, γιά παράδειγμα, ή επιστήμη θά 
άνακάλυπτε πολύ πιό γρήγορα τά μέσα νά προστατεύσει τούς έρ-
γαζόμενους άπό τίς επικίνδυνες αναθυμιάσεις του: "Οί καημένοι 
κατάδικοι!" θά ελεγε έκεΐνος πού άδιαφορεί όλότελα γιά τούς 
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έργάτες-έπιχρυσωτές. Τι τά θέλετε; πρέπει κανείς νά σκοτώσει ή 
νά κλέψει γιά νά προσελκύσει τή συμπόνοια ή τό ένδιαφέρον.» 
'Υποστηρίζεται έπίσης πάνω άπ' όλα, πώς άν ή φυλακή δείχνει 
τάσεις νά μετατραπεί σέ εργαστήρι, πολύ γρήγορα οί 'Αρχές θά 
στέλνουν σ' αυτήν τους επαίτες καί τούς άνεργους, άνασυσταίνο-
ντας ετσι τά παλιά γενικά νοσοκομεία της Γαλλίας ή τά πτωχοκο-
μεία της Άγγλίας^^ 'Υπήρξαν άκόμα, ιδίως, όταν ψηφίστηκε ό 
νόμος του 1844, υπομνήματα καί έπιστολές: σ' ενα άπό αύτά τά 
υπομνήματα, πού άπορρίφθηκε άπό τό Κοινοβούλιο του Παρι-
σιού, ύποστηριζόταν ότι «είναι απάνθρωπο νά προτείνονται δο-
λοφόνοι, εγκληματίες, λωποδύτες, γιά έργασίες πού είναι σήμερα 
ή ζωή χιλιάδων εργατών»· « Ή Βουλή προτίμησε τόν Βαραβά 
άντί γιά ορισμένοι τυπογράφοι άπευθύνουν ενα γράμμα 
στόν υπουργό όταν μαθαίνουν πώς ιδρύθηκε τυπογραφείο στίς 
κεντρικές φυλακές του Melun: «Πρέπει νά διαλέξετε ανάμεσα σέ 
απόβλητους της κοινωνίας, δίκαια καταδικασμένους άπό τόν νό-
μο, καί σέ πολίτες πού θυσιάζουν τή ζωή τους μέσα στήν αυτα-
πάρνηση καί στήν εντιμότητα, γιά νά συντηρήσουν τίς οίκογέ-
νειές τους καί νά συμβάλλουν στήν ευμάρεια της πατρίδας 
τ ο υ ς ^ ^ . » 

'Ωστόσο, σέ δλες αυτές τίς διαμαρτυρίες, ή κυβέρνηση καί ή 
διοίκηση απαντούν μέ τόν ϊδιο στερεότυπο τρόπο: ή εργασία των 
κρατουμένων δεν είναι δυνατόν νά κατακρίνεται γιά τήν ενδεχό-
μενη ανεργία πού θά προκαλούσε· ή εργασία αυτή δέν μπορεί νά 
εχει σοβαρές επιπτώσεις πάνω στήν οικονομία, άφού άπασχολεϊ 
ελάχιστα άτομα καί ή απόδοση της είναι μηδαμινή. Ή χρησιμό-
τητα της αυτή καθεαυτή δέν βασίζεται στήν παραγωγή, άλλά στά 
άποτελέσματά της πάνω στόν άνθρώπινο μηχανισμό. Ή έργασία 
είναι τό βασικό στοιχείο της τάξης καί της όμαλότητας· μέ τίς χα-
ρακτηριστικές της απαιτήσεις, μεταβιβάζει, μέ ανεπαίσθητο τρό-
πο, στούς κρατουμένους τίς διάφορες μορφές μιας αυστηρής 
εξουσίας· έπιβάλλει στά σώματα κανονικές κινήσεις, αποκλείει 
τήν άναταραχή καί τήν άναστάτωση, έγκαθιστά μιάν ιεραρχία 
καί μιάν έπιτήρηση πού είναι πρόθυμα άποδεκτές, καί πού χαρά-
ζονται βαθύτατα στή συμπεριφορά των καταδίκων επειδή άποτε-
λοϋν μέρος της λογικής της: μέ τήν έργασία «ό κανόνας εισδύει 
στή φυλακή, έπιβάλλεται χωρίς δυσκολία, χωρίς τή χρήση κατα-
σταλτικών ή βίαιων μέσων. Μέ τήν άπασχόληση, 6 κρατούμενος 
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άποκτά συνήθειες τάξης καί υπακοής· άπό όκνηρός πού ήταν, γί-
νεται τώρα φιλόπονος καί δραστήριος... καί μέ τόν καιρό, βρί-
σκει στήν κανονική λειτουργία τοϋ ιδρύματος, στις χειρονακτικές 
έργασίες πού τοϋ επιβάλλονται... ëva άποτελεσματικό φάρμακο 
ένάντια στίς εκτροπές της φαντασίας του '̂*.» Ή ποινική έργασία, 
αυτή καθεαυτή, πρέπει νά νοείται σάν μηχανισμός πού μεταβάλ-
λει τόν βίαιο, άγαλήνευτο, οιπερίσκεπτο κρατούμενο σέ ενα έξάρ-
τημα πού παίζει τό ρόλο του μέ απόλυτη ακρίβεια. Ή φυλακή 
δέν είναι έργαστήρι· είναι, πρέπει νά είναι, μιά μηχανή πού οί 
κρατούμενοι-έργάτες αποτελούν ταυτόχρονα καί τά έξαρτήματα 
καί τά προϊόντα της· ή φυλακή «άπασχολεϊ» τούς κρατούμενους 
καί αυτό γίνεται «αδιάλειπτα, έστω καί μέ μοναδικό σκοπό νά 
γεμίζει τις ωρες τους. "Οταν τό σώμα κινείται, όταν τό πνεύμα 
προσηλώνεται σ' ενα καθορισμένο άντικείμενο, οί δυσάρεστες 
ιδέες άπομακρύνονται καί ή γαλήνη πλημμυρίζει ξανά τήν ψυ-
χή^^.» "Αν, σέ τελευταία ανάλυση, ή έργασία στή φυλακή εχει κά-
ποιο οικονομικό αποτέλεσμα, αυτό είναι τό ότι παράγει μηχανο-
ποιημένα άτομα, σύμφωνα μέ τούς γενικά άποδεκτούς κανόνες 
μιας βιομηχανικής κοινωνίας: « Ή έργασία είναι ή θεία πρόνοια 
τών σύγχρονων λαών άναπληρώνει τήν ήθική, γεμίζει τά κενά 
της πίστης, καί θεωρείται βάση κάθε άρετης. Ή έργασία έπρεπε 
άπαραίτητα νά είναι ή θρησκεία τών φυλακών. Σέ μιά κοινωνία-
μηχανή, επιβάλλονταν άναμορφωτικά μέσα καθαρά μηχανικά^^.» 
Κατασκευή λοιπόν άτόμων-μηχανών, άλλά καί προλετάριων 
πράγματι, όταν «μόνο άγαθό πού διαθέτεις είναι τά χέρια σου», 
δέν μπορείς νά ζήσεις παρά μονάχα μέ τό «προϊόν της εργασίας 
σου, μέ τήν άσκηση ενός έπαγγέλματος, ή μέ τό προϊόν της εργα-
σίας τών άλλων, μέ τό επάγγελμα της κλεψιάς»· έπομένως, άν ή 
φυλακή δέν άνάγκαζε τούς κακοποιούς νά έργάζονται, θά άπο-
καθιστούσε στόν ϊδιο τόν θεσμό της καί μέ τό πλάγιο μέσο τής 
φορολογίας την κατακράτηση μέρους τοϋ προϊόντος τής έργασίας 
τών μέν πρός όφελος όρισμένων άλλων: «Τό ζήτημα τής όκ-νηρίας 
παρουσιάζεται μέ τόν ίδιο τρόπο δπως καί στήν κοινωνία: οί 
κρατούμενοι θά επρεπε νά ζούν άπό τήν έργασία τών άλλων, άν 
δέν συντηρούνταν οιπό τή δική τους έργασία^^.» Ή έργασία πού 
επιτρέπει στόν κατάδικο νά εξασφαλίσει τά πρός τό ζην, μετα-
τρέπει τόν κλέφτη σέ εύπειθή έργάτη. Κι εδώ άκριβώς αναφαίνε-
ται ή χρησιμότητα μιάς άμοιβής τής ποινικής εργασίας· επιβάλλει 
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στόν κρατούμενο την «ηθική» μορφή του μισθού ώς όρου απα-
ραίτητου γιά την ύπαρξη του. Ό μισθός προκαλεί την «άγάπη 
καί τη συνήθεια» της έργασίας^®· γεννά στους κακοποιούς αυ-
τούς, πού άγνοούν τή διαφορά άνάμεσα στό δικό μου καί στό δι-
κό σου, τό αίσθημα της ιδιοκτησίας - της ιδιοκτησίας «πού κέρ-
δισες μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου σου^^»· τούς διδάσκει ακόμα 
- σ' αυτούς πού έχουν ζήσει μέσα στήν άκολασία - τήν προνοητι-
κότητα, τήν αποταμίευση, τή σκέψη γιά τό αΰριο'^"· τέλος, προ-
τείνοντας τό μέτρημα της εργασίας τοΰ κρατούμενου, ή άμοιβή 
επιτρέπει τήν ποσοτική ερμηνεία τοΰ ζήλου του καί της προόδου 
της άναμόρφωσής του'^'. Ή άμοιβή της ποινικής εργασίας δέν 
πληρώνει μιά παραγωγή· λειτουργεί σάν κινητήρια δύναμη καί 
μέτρο της άτομικής μεταμόρφωσης: πλάσμα δικαίου, άφού δέν 
αντιπροσωπεύει τήν «ελεύθερη» προσφορά της εργατικής δύνα-
μης, άλλά μιάν εντεχνη επινόηση πού, στίς σωφρονιστικές τεχνι-
κές, θεωρείται αποτελεσματική. 

Ποιά είναι ή χρησιμότητα τής ποινικής έργασίας; "Οχι βέβαια 
τό κέρδος· ούτε κάν ή διαμόρφωση μιας χρήσιμης επιδεξιότητας· 
άλλά ή σύσταση μιας σχέσης εξουσίας, μιας οικονομικής μορφής 
κενής, ενός σχήματος τής άτομικής υποταγής καί τής προσαρμο-
γής της σ' ενα σύστημα παραγωγής. 

Ή τελειότερη εικόνα της έργασίας ατή φυλακή: τό εργαστήρι 
των γυναικών στό Clairvaux · ή σιωπηρή ακρίβεια τής άνθρώπι-
νης μηχανής ταυτίζεται έδώ μέ τούς αυστηρούς κανονισμούς τής 
μονής: «Μιά αδελφή κάθεται στήν εδρα, καί άπό πάνω της, στόν 
τοίχο, κρέμεται ένας Εσταυρωμένος" μπροστά της, σέ δυό σει-
ρές, οί φυλακισμένες έκτελούν τό έργο πού τούς έχει έπιβληθεϊ, 
καί καθώς τό ράψιμο είναι, σχεδόν άποκλειστικά, ή δουλειά 
τους, βασιλεύει άπόλυτη σιωπή... Θά ελεγε κανείς πώς μέσα στίς 
αίθουσες αυτές τά πάντα εκφράζουν τή μετάνοια καί τόν εξιλα-
σμό. Αυθόρμητα ό νους μας στρέφεται στόν καιρό των συνη-
θειών αυτής τής άρχαίας διαμονής· θυμόμαστε αυτούς τούς έθε-
λουσίως μετανοοϋντες πού κλείνονταν σ' αυτό άποχαιρετώντας 
γιά πάντα τά εγκόσμια"*^.» 

3. - "Ομως, ή φυλακή πάει πέρα άπό τήν άπλή στέρηση τής 
ελευθερίας μ' έναν τρόπο πολύ σημαντικό. Τείνει νά μετατραπεί 
σέ όργανο μετασχηματισμού τής ποινής: όργανο πού, επιφορτι-
σμένο μέ τήν εκτέλεση τής δικαστικής άπόφασης, εχει τό δικαίω-
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μα νά τροποποιήσει, ώς ενα σημείο τουλάχιστον, την άρχή στήν 
όποία αυτή βασίζεται. 'Ασφαλώς, τό «δικαίωμα» αυτό δέν δόθη-
κε στόν θεσμό της φυλάκισης στόν 19ο αίώνα, ουτε καί στόν 20ό, 
παρά μονάχα με αποσπασματική μορφή (με τόν πλάγιο δρόμο της 
υπό όρους άπελευθέρωσης, της ήμι-απελευθέρωσης, της όργάνω-
σης φυλακών-σωφρονιστηρίων). Πρέπει, όμως, νά σημειώσουμε 
πώς τό δικαίωμα αυτό απαιτήθηκε πολύ νωρίς άπό τούς υπεύθυ-
νους της διοίκησης τών φυλακών, ώς όρος απαραίτητος της κα-
λής λειτουργίας της φυλακής, καί τής άποτελεσματικότητάς της 
στό αναμορφωτικό εργο πού ή ϊδια ή δικαιοσύνη τής έμπιστεύε-
ται. 

"Ας πάρουμε, λογουχάρη, τή διάρκεια τής ποινής: έπιτρέπει νά 
όριστοϋν οί ποινές με ποσοτική άκρίβεια, νά κλιμακωθούν άνά-
λογα μέ τίς περιστάσεις, καί νά δοθεϊ στή νόμιμη τιμωρία ή λιγό-
τερο ή περισσότερο διευκρινισμένη μορφή μιας αμοιβής· κινδυ-
νεύει όμως νά χάσει κάθε άναμορφωτική αξία, άν σταθεί όριστι-
κά στό επίπεδο τής δικαστικής κρίσης. Ή διάρκεια τής ποινής 
δέν πρέπει νά άποτελεΐ τό μέτρο τής «άνταλλακτικής αξίας» τής 
παράβασης· πρέπει νά προσαρμόζεται στή «χρήσιμη» μεταμόρ-
φωση του κρατούμενου κατά τήν έκτέλεση τής καταδίκης του. 
"Οχι ενας χρόνος-μέτρο, αλλά ενας χρόνος σκοπός. 'Αντί τής 
μορφής τής αμοιβής, τή μορφή τής επίδρασης. «"Οπως ό προνοη-
τικός γιατρός σταματά τή φαρμακευτική αγωγή ή τήν εξακολου-
θεί ανάλογα μέ τό αν ό αρρωστός του εχει όλότελα θεραπευθεί, 
ετσι καί στήν πρώτη άπό τίς δυό αυτές υποθέσεις, ό έξιλασμός θά 
πρέπει νά τερματίζεται όταν ό κρατούμενος έχει φτάσει στόν 
πλήρη συνετισμό· γιατί, στήν περίπτωση αυτή, ή κράτηση κατα-
ντά άνώφελη, καί, συνακόλουθα, οιπάνθρωπη γιά τόν μεταμελη-
μένο, αλλά καί δαπανηρή γιά τό Κράτος"* .̂» Ή όρθή διάρκεια 
τής ποινής πρέπει λοιπόν νά ποικίλλει όχι μονάχα ανάλογα μέ 
τήν πράξη καί τίς συνθήκες στίς όποιες εγινε, αλλά καί μέ τή συ-
γκεκριμένη έξέλιξη τής ποινής αυτής καθεαυτής. Μέ άλλα λόγια, 
αν ή ποινή πρέπει νά έξατομικεύεται, αυτό δέν πρέπει νά γίνεται 
μέ αφετηρία τό ύποκείμενο-παραβάτη - νομικό υποκείμενο τής 
πράξης του, υπεύθυνο υποκείμενο του αδικήματος - , άλλά μέ 
αφετηρία τό τιμωρούμενο υποκείμενο, άντικείμενο έλεγχόμενης 
πρός μεταμόρφωση ϋλης, μέ τό υπό κράτηση υποκείμενο τό εν-
σωματωμένο στό σύστημα τής φυλακής, πού τό μετατρέπει ή πού 
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τοϋ άντιστέκεται. «Μόνος σκοπός είναι νά άναμορφωθεϊ ό κακο-
ποιός. Μιά πού ή άναμόρφωση αύτη εχει τερματιστεί, ό έγκλημα-
τίας πρέπει νά ξαναγυρίσει στην κοινωνία'*''.» 

Ή ποιότητα καί τό περιεχόμενο της κράτησης δέν θά επρεπε 
νά καθορίζονται, οΰτε αυτά, μόνο άπό τη φύση της παράβασης. 
Ή νομική σοβαρότητα ενός εγκλήματος δέν πρέπει νά θεωρείται 
μονοσήμαντο στοιχείο, πού σύμφωνα μ' αύτό θά κριθεί άν ό κα-
τάδικος είναι έπιδεκτικός αναμόρφωσης ή όχι. Καί ιδιαίτερα, ή 
διάκριση ανάμεσα στό έγκλημα καί στό πλημμέλημα πού, σύμφω-
να με τόν κώδικα, αντιστοιχεί στη διάκριση άνάμεσα στη φυλάκι-
ση καί τήν κάθειρξη καί στά καταναγκαστικά εργα, δέν είναι δυ-
νατόν νά λειτουργήσει μέ όρους αναμόρφωσης. Αύτη είναι ή σχε-
δόν ομόφωνη γνώμη πού διατυπώθηκε άπό τούς διευθυντές των 
Κεντρικών Φυλακών, σύμφωνα μέ μιά ερευνά πού διενεργήθηκε 
από τό υπουργείο στά 1836: «Οι κακοποιοί είναι συνήθως οί πιό 
διεστραμμένοι.... Άνάμεσα στους έγκληματίες μπορεί κανείς νά 
συναντήσει πολλούς ανθρώπους πού ύπέκυ-ψαν στή βιαιότητα 
τοΰ πάθους των ή στίς ανάγκες μιας πολυάριθμης οικογένειας.» 
« Ή συμπεριφορά τών έγκληματιών είναι πολύ καλύτερη άπό 
έκείνη τών κακοποιών οί πρώτοι είναι πιό υποταγμένοι, πιό ερ-
γατικοί από τούς δεύτερους, πού, σέ γενικές γραμμές, είναι λω-
ποδύτες, ακόλαστοι καί φυγόπονοι"*^.» Ά π ό αύτό προκύπτει καί 
ή άποψη, ότι ή ποινική αυστηρότητα δέν πρέπει νά είναι απευ-
θείας άνάλογη μέ τήν ποινική σημασία της πράξης τοϋ κατάδι-
κου. Ούτε καί νά είναι προκαθορισμένη μιά γιά πάντα. 

Ώ ς άναμορφωτική επιχείρηση, ή φυλάκιση εχει τίς δικές της 
άπαιτήσεις καί τά δικά της παθήματα. Τά δικά της αποτελέσμα-
τα είναι εκείνα πού θά προσδιορίσουν τά στάδιά της, τίς πρόσ-
καιρες έπιδεινώσεις της, τίς διαδοχικές της άνακουφίσεις - αύτό 
πού ό Charles Lucas αποκαλούσε «τήν κινητή κατάταξη της ήθι-
κότητας της καταδίκης». Πολλές προσπάθειες έγιναν στή Γαλλία 
γιά νά υιοθετηθεί τό προοδευτικό σύστημα πού έφαρμόστηκε στή 
Γενεύη άπό τά ISZS"*̂ . Μέ τή μορφή, λογουχάρη, τών τριών τμη-
μάτων: τό τμήμα της δοκιμασίας γιά όλους τούς κρατούμενους, 
τό τμήμα της τιμωρίας, καί τό τμήμα της άνταμοιβής γι' αύτούς 
πού βρίσκονται στό δρόμο της βελτίωσης'*^. Ή άκόμα μέ τή μορ-
φή τών τεσσάρων φάσεων: περίοδος έκφοβισμοϋ (στέρηση εργα-
σίας καί στέρηση κάθε εσωτερικής ή έξωτερικής έπαφής)· περίο-
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δος έργασίας (άπομόνωση, άλλά καί εργασία πού, υστέρα από τη 
φάση της άναγκαστικής αεργίας, θά γίνει άποδεκτή σάν ευεργέ-
τημα)· περίοδος ηθικής διδασκαλίας (λίγο πολύ συχνές «συνδια-
λέξεις» μέ τούς διευθυντές καί μέ τους έπίσημους έπισκέπτες)· 
περίοδος της άπό κοινοϋ εργασίας'^. "Αν καί, καταρχήν, ή ποινή 
προέρχεται πράγματι άπό μιά δικαστική άπόφαση, ή ρύθμιση 
της, ή ποιότητά της καί ή αυστηρότητα της πρέπει νά εξαρτιό-
νται άπό εναν αυτόνομο μηχανισμό πού έλέγχει τά άποτελέσματα 
της τιμωρίας στόν ίδιο τό χώρο όπου πραγματοποιούνται. "Ενα 
όλόκληρο καθεστώς άπό τιμωρίες καί άνταμοιβές πού δέν είναι 
άπλώς ενας τρόπος νά γίνεται σεβαστός 6 κανονισμός της φυλα-
κής, άλλά καί νά άποδείχνεται άποτελεσματική ή δράση τής φυ-
λακής πάνω στούς κρατούμενους. Καί αυτό τό παραδέχεται πολ-
λές φορές καί ή ϊδια ή δικαστική άρχή: «Δέν πρέπει - άποφάνθη-
κε ό Άρειος Πάγος, όταν τόν συμβουλεύτηκαν άναφορικά μέ τό 
σχέδιο νόμου γιά τίς φυλακές - νά έκπλήσσεται κανείς μέ τήν 
ιδέα ότι θά μπορούσαν νά παραχωρηθούν διάφορες αμοιβές, 
όπως, λογουχάρη, ενα μεγαλύτερο μέρος οιπό τό ποσό πού έχει 
κερδίσει ενας κρατούμενος μέ τήν έργασία του, ή ή καλύτερη 
διατροφή του, ή άκόμα ή μείωση τής ποινής του. Γιατί, άν κάτι 
μπορεί νά ξυπνήσει στόν κρατούμενο τό αίσθημα τού καλού καί 
τού κακού, νά τόν ώθήσει στήν ήθική περισυλλογή, νά τού δώσει 
κάποιαν αυτοπεποίθηση, αυτό είναι ή δυνατότητα νά έξασφαλί-
σει κάποιαν άμοιβή"*^.» 

Καί πάνω σέ όλες αυτές τίς διαδικασίες πού μεταβάλλουν τήν 
ποινή στή διάρκεια τής εκτισής της άπό τόν κατάδικο, είναι 
άναμφισβήτητο πώς οί δικαστικές 'Αρχές δέν μπορούν νά έχουν 
καμιάν άμεση έπιρροή. Πράγματι, πρόκειται γιά μέτρα πού, έ | 
όρισμού, δέν μπορούν νά εφαρμοστούν παρά μονάχα ύστερα άπό 
τή δικαστική άπόφαση, καί δέν έχουν καμιά σχέση μέ τά άδική-
ματα. Επομένως, άπαραίτητη είναι ή αύτονομία τού προσωπι-
κού πού χειρίζεται τήν κράτηση, όταν πρόκειται νά έξατομικευ-
θεΐ καί νά ποικίλλει ή έφαρμογή της ποινής: οί έπιτηρητές, ό διευ-
θυντής τού ιδρύματος, ενας ιερωμένος ή ένας δάσκαλος, είναι 
ικανότεροι νά άσκήσουν τήν έπανορθωτική αυτή λειτουργία, άπό 
έκείνους πού κατέχουν τήν ποινική έξουσία. Ή δική τους κρίση 
(ώς διαπίστωση, διάγνωση, χαρακτηρισμός, στοιχείο άκριβείας, 
διαφορική ταξινόμηση) καί όχι πιά μιά έτυμηγορία μέ μορφή 
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προσδιορισμού της ένοχης, είναι αύτη στην όποία πρέπει νά βα-
σιστεί ή εσωτερική αύτη ρύθμιση της ποινής - ή μειωσή της ή 
άκόμα καί ή διακοπή της. "Οταν στά 1846, ό Bonneville υπέβαλε 
τό σχέδιο του γιά τήν υπό όρους ελευθερία, τήν καθόρισε ώς «τό 
δικαίωμα πού εχει ή διοίκηση, σύμφωνα μέ τήν προκαταρκτική 
γνώμη της δικαστικής άρχής, νά παραχωρεί πρόσκαιρη έλευθε-
ρία - ύστερα άπό έπαρκή χρόνο εξιλασμού καί κάτω από όρισμέ-
νες συνθήκες - στόν όλότελα άναμορφωμένο κατάδικο, μέ τή δυ-
νατότητα πάντοτε νά τόν έγκλείσει ξανά στή φυλακή, άν διατυ-
πωνόταν ή παραμικρή βάσιμη μήνυση έναντίον του^°.» "Ολη αύ-
τή ή «αυθαιρεσία», πού στό παλιό ποινικό καθεστώς επέτρεπε 
στους δικαστές νά ρυθμίζουν τήν ποινή, καί στούς άρχοντες νά 
τήν τερματίζουν ένδεχόμενα, όλη αύτή ή αυθαιρεσία, τήν όποία 
οι σύγχρονοι κώδικες άφαίρεσαν άπό τίς δικαστικές άρχές, βλέ-
πουμε νά ξανάρχεται, προοδευτικά, πρός τήν πλευρά τώρα της 
έξουσίας πού έφαρμόζει καί ελέγχει τήν τιμωρία. Σοφή κυριαρ-
χία τού φύλακα: «'Αληθινός δικαστής πού καλείται νά βασιλεύ-
σει αυταρχικά μέσα στό ίδρυμα... καί πού, γιά νά μήν προδώσει 
τήν αποστολή του, πρέπει νά συνδυάζει τίς πιό σπάνιες άρετές μέ 
τή βαθιά γνώση των άνθρώπων^'.» . 

Καί ετσι φτάνουμε σέ μιάν αρχή πού διατυπώνεται καθαρά 
άπό τόν Ch. Lucas, καί πού έλάχιστοι νομομαθείς θά τολμούσαν 
σήμερα νά τή δεχτούν χωρίς έπιφυλάξεις, μόλο πού χαράζει τήν 
ουσιαστική τάση της σύγχρονης ποινικής λειτουργίας· άς τήν 
όνομάσουμε «Διακήρυξη τής άνεξαρτησίας τής Φυλακής»: διεκ-
δικείται εδώ τό δικαίωμα μιας έξουσίας πού θά είχε όχι μόνο τή 
διοικητική της αυτονομία, άλλά καί μέρος τής κολαστικής έξου-
σίας. Ή διακήρυξη αύτή των δικαιωμάτων τής φυλακής θέτει 
σάν άρχή: δτι ή ποινική δικαστική άπόφαση είναι μιά αυθαίρετη 
ενότητα* ότι πρέπει νά διαλυθεί· δτι έκεϊνοι πού συντάσσουν 
τούς κώδικες δικαιολογημένα διαχωρίζουν τό νομοθετικό έπίπε-
δο (πού κατατάσσει τίς πράξεις καί ορίζει τίς ποινές), άπό τό 
επίπεδο τής δικαστικής κρίσης (πού έκδίδει τίς άποφάσεις)· ότι 
σήμερα ή προσπάθεια είναι νά άναλυθεϊ κι αυτό τό τελευταίο 
έπίπεδο· ότι πρέπει νά ξεχωρίσει αυτό πού εϊναι καθαρά δικα-
στικό στό έπίπεδο αύτό (νά δίνεται μεγαλύτερη σημασία στούς 
παράγοντες παρά στις πράξεις, νά έκτιμιόνται «οί προθέσεις πού 
παρέχουν στίς άνθρώπινες πράξεις διαφορετικές ηθικές βάσεις». 
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καί, συνεπώς, νά έπιδιορθώνονται, έάν είναι δυνατόν, οΐ άξιολο-
γήσεις του νομοθέτη)· καί, τέλος, νά δοθεί ή αύτονομία της στην 
«κρίοη της φυλακής», πράγμα πού είναι ίσως καί τό πιό σημαντι-
κό' σέ σχέση μέ την κρίση αυτή, ή έκτίμηση του δικαστηρίου δεν 
είναι παρά ενας «τρόπος προδικασίας», άφοΰ ή ήθική υπόσταση 
του υπόδικου εκτιμάται μονάχα «έπί δοκιμή». « Ό δικαστής εχει, 
λοιπόν, κι αυτός, μέ τή σειρά του, ανάγκη ένός απαραίτητου καί 
έπιδιορθωτικοϋ ελέγχου των έκτιμήσεών του· καί τόν έλεγχο αυ-
τόν θά τόν έξασφαλίσει ή σωφρονιστική φυλακή^^.» 

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε πώς υπάρχει κάποια υπέρβαση ή 
μιά σειρά από υπερβάσεις της φυλάκισης σέ σχέση μέ τή νόμιμη 
κράτηση - τοΰ «συστήματος τής φυλακής» σέ σχέση μέ τό «δικα-
στικό σύστημα». Καί ή υπέρβαση αυτή διαπιστώνεται πολύ νω-
ρίς, από τή γέννηση κιόλας τής φυλακής, είτε μέ τή μορφή συγκε-
κριμένων πράξεων, είτε μέ τή μορφή σχεδίων. Δέν εμφανίστηκε 
άργότερα, ώς δευτερεύον αποτέλεσμα. Ή μεγάλη μηχανοδομή 
τού συστήματος τών φυλακών είναι στενά δεμένη μέ τή λειτουρ-
γία τής ίδιας τής φυλακής. Μπορούμε εύκολα νά δούμε τό σημά-
δι αυτής τής αύτονομίας στίς «περιττές» βιαιότητες τών φυλάκων 
ή στήν τυραννία μιας διοίκησης πού κατέχει όλα τά προνόμια 
τού κλειστού χώρου. Ή ρίζα της, όμως, είναι άλλού: στό ότι 
ακριβώς άπαιτεϊται από τή φυλακή νά είναι «ωφέλιμη», στό ότι ή 
στέρηση τής ελευθερίας - ή νομική αύτή απαγόρευση ένός ιδανι-
κού άγαθού - όφειλε, άπό τήν αρχή κιόλας, νά ασκήσει εναν θε-
τικό τεχνικό ρόλο, νά επιφέρει αλλαγές στά άτομα. Καί γιά νά 
πετύχει τήν επιχείρηση αύτή, ό μηχανισμός τών φυλακών χρειά-
στηκε νά προστρέξει σέ τρία μεγάλα σχήματα: τό πολιτικο-ηθικό 
σχήμα τής ατομικής απομόνωσης καί τής Ιεραρχίας· τό οικονομι-
κό πρότυπο τής ισχύος πού έπιβάλλει τήν αναγκαστική εργασία· 
καί τό τεχνικο-ιατρικό πρότυπο τής ίασης καί τής ομαλοποίησης. 
Τό κελλί, τό έργαστήρι, τό νοσοκομείο. Τό «παραπάνω» αυτό μέ 
τό όποιο ή φυλακή υπερβαίνει τήν κράτηση τό αποτελούν, στήν 
πραγματικότητα, τεχνικές πειθαρχικού τύπου. Καί αύτό τό πει-
θαρχικό συμπλήρωμα σέ σχέση μέ τό νομικό, είναι εκείνο πού, 
συνοπτικά, μπορούμε νά αποκαλέσουμε τό «σωφρονιστικό σύ-
στημα». 
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Τό συμπλήρωμα αύτό δεν εγινε αποδεκτό χωρίς συζήτηση. Τό 
πρώτο ερώτημα εβαλε ζήτημα αρχής: ή ποινή δέν πρέπει νά είναι 
τίποτα άλλο παρά ή στέρηση της έλευθερίας· δπως καί οί τωρινοί 
μας κυβερνήτες, ό Decazes τό τόνιζε, μέ τή δική του όμως γλαφυ-
ρότητα: « Ό νόμος πρέπει νά άκολουθεϊ τόν ένοχο στή φυλακή 
δπου τόν εχει όδηγήσει^^.» Πολύ γρήγορα όμως - κι αυτό είναι 
χαρακτηριστικό - οί συζητήσεις εξελίσσονται σέ άγώνα γιά τήν 
ιδιοποίηση τοΰ έλεγχου αύτοΰ τοϋ σωφρονιστικού «συμπληρώ-
ματος»· οί δικαστές άπαιτοϋν νά τους δοθεί τό δικαίωμα νά έπι-
βλέπουν τους μηχανισμούς τής φυλακής: « Ή ηθική συνέτιση τών 
κρατουμένων απαιτεί πολυάριθμους συνεργάτες* μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί μόνο μέ έπισκέψεις επιθεωρητών, μέ έπιτροπές 
έπιτήρησης, μέ φιλανθρωπικές έταιρίες. Τής χρειάζονται λοιπόν 
βοηθητικά έρείσματα, καί τό δικαστικό σώμα είναι εκείνο πού 
πρέπει νά τής τά π ρ ο μ η θ ε ύ σ ε ι . ' Α π ό τήν εποχή αυτή κιόλας, ή 
οργανωτική τάξη τών φυλακών εχει άποκτήσει αρκετή σταθερό-
τητα, ώστε νά μπορεί κανείς νά θέλει όχι νά τήν άποσυνθέσει, 
αλλά νά τήν άναλάβει. Καί ιδού ό δικαστής, ό όποιος τώρα κατέ-
χεται από τήν επιθυμία αυτή. Έτσι, θά γεννηθεί, μετά ëvav αιώ-
να, ενα παιδί νόθο, καί μολαταύτα δύσμορφο: ό δικαστής πού 
εφαρμόζει τίς ποινές. 

"Αν όμως τό σύστημα τών φυλακών, στήν <<ύπέρβασή» του σχε-
τικά μέ τήν κράτηση, μπόρεσε πραγματικά νά έπιβληθεϊ, κι ακό-
μα νά παγιδεύσει ολόκληρη τήν ποινική δικαιοσύνη καί τούς 
ίδιους μάλιστα τούς δικαστές, είναι γιατί κατόρθωσε νά παρεμ-
βάλει τήν ποινική δικαιοσύνη σέ συσχετισμούς γνώσεων πού έγι-
ναν τώρα γι' αυτήν Ινας άπέραντος λαβύρινθος. 

Ή φυλακή, χώρος έκτέλεσης τής ποινής, είναι ταυτόχρονα καί 
χώρος παρατήρησης τών τιμωρημένων ατόμων. Μέ δυό έννοιες. 
Επιτήρηση, βέβαια. 'Αλλά καί γνωριμία τοΰ κάθε κρατούμενου, 
γνώση τής συμπεριφοράς του, τών βαθύτερων τάσεών του, τής 
προοδευτικής του βελτίωσης· οί φυλακές πρέπει νά θεωρούνται 
χώρος διαμόρφωσης γιά μιά κλινική γνωριμία τών καταδίκων 
«τό σύστημα τής φυλακής δέν μπορεί νά είναι μιά έκ τών προτέ-
ρων διαμορφωμένη άντίληψη- είναι ένα επακόλουθο της κοινωνι-
κής κατάστασης. 'Υπάρχουν ήθικές άσθένειες όπως καί σωματι-
κές, πού ή θεραπεία τους έξαρτάται άπό τήν εδρα καί τήν έξέλι-
ξη τοΰ κακοΰ^^.» Πράγμα πού προϋποθέτει δυό ουσιαστικούς 
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μηχανισμούς. Πρέπει ό φυλακισμένος νά μπορεί μόνιμα νά παρα-
κολουθείται' πρέπει νά καταγράφονται καί νά ταξινομούνται 
όλες οί διαπιστώσεις πού τόν άφορούν. Τό θέμα του Πανοπτικοϋ 
- ταυτόχρονη επιτήρηση καί παρατήρηση, βεβαιότητα καί γνώ-
ση, άτομικοποίηση καί συνολικό άθροισμα, απομόνωση καί δια-
φάνεια - άπόκτησε μέ τή φυλακή τόν προνομιούχο χώρο της 
πραγματοποίησης του. "Αν, πράγματι, οι πανοπτικές διαδικα-
σίες, σάν συγκεκριμένες μορφές άσκησης της εξουσίας, διαδόθη-
καν εύρύτατα, εστω καί σε σκόρπια κατάσταση, είναι πάντως γε-
γονός ότι μόνο μέσα στά σωφρονιστικά ιδρύματα ή ουτοπία τού 
Bentham κατόρθωσε νά πάρει συγκεκριμένη μορφή. Τό Πανοπτι-
κόν εγινε, γύρω στά 1830-1840, τό αρχιτεκτονικό πρόγραμμα των 
περισσότερων σχεδίων φυλακής. Ήταν ό πιό άμεσος τρόπος γιά 
τήν έφαρμογή, «μέ τήν πέτρα, τού πνεύματος της πειθαρχίας^^»· 
γιά τήν πιό διαφανή προσαρμογή της αρχιτεκτονικής στήν άσκη-
ση της εξουσίας^'· γιά τήν άντικατάσταση της δύναμης καί τού 
βίαιου καταναγκασμού άπό τήν ήπια αποτελεσματικότητα μιάς 
άμείωτης έπιτήρησης· γιά τή διευθέτηση τού χώρου σύμφωνα μέ 
τίς πρόσφατες έξανθρωπιστικές τάσεις τού Κώδικα, καί μέ τή 
νέα θεωρία σχετικά μέ τίς φυλακές: « Ή εξουσία, άπό τή μιά με-
ριά, καί ό άρχιτέκτονας άπό τήν άλλη, είναι ανάγκη νά ξέρουν 
άν ή διαμόρφωση τών φυλακών πρέπει νά βασίζεται στήν άπά-
λυνση τών ποινών ή σ' Ινα σύστημα συνέτισης τών ενόχων, καί 
σέ συμφωνία μέ μιά νομοθεσία ή όποία, άνατρέχοντας στήν 
προέλευση τών έλαττωμάτων τού λαού, γίνεται ή βασική αρχή 
γιά τήν άναγέννηση τών άρετών πού πρέπει νά τόν εμψυχώ-
νουν^®.» 

Συνοπτικά, νά κατασκευαστεί μιά φυλακή-μηχανή^^ μέ κελλιά 
πού θά προσφέρονταν στήν όρατότητα, όπου ό κρατούμενος θά 
παγιδευόταν όπως «ό "Ελληνας φιλόσοφος μέσα στό γυάλινο 
σπίτι του*^», καί μ' ενα κεντρικό σημείο άπ' όπου μιά μόνιμη πα-
ρακολούθηση θά μπορούσε νά ελέγχει καί τούς φυλακισμένους 
καί τό προσωπικό. Γύρω στίς δυό αυτές αναγκαιότητες εχουμε 
διάφορες παραλλαγές: τό Πανοπτικόν τού Bentham μέ τή συγκε-
κριμένη του μορφή, ή τό ήμικυκλικό οικοδόμημα, ή τό σχεδιά-
γραμμα σέ σχήμα σταυρού, ή ή άστρική άρχιτεκτονική κατα-
σκευή^^ Στά 1841, παρεμβαίνοντας στίς συζητήσεις αύτές, ό 
υπουργός τών 'Εσωτερικών επισημαίνει όρισμένες βασικές άρ-
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χές: « Ή κεντρική αίθουσα έλεγχου είναι ό άξονας του συστήμα-
τος. Χωρίς κεντρικό σημείο έλεγχου, δεν είναι δυνατόν νά εξα-
σφαλιστεί μιά εξακολουθητική καί γενικευμένη έπιτήρηση· γιατί 
δέν μπορεί ποτέ κανείς νά εχει άπόλυτη εμπιστοσύνη στη δρα-
στηριότητα, στόν ζήλο καί στήν έξυπνάδα του υπεύθυνου πού 
έπιτηρεϊ άμεσα τά κελλιά... Πρέπει, λοιπόν, ό άρχιτέκτονας νά 
συγκεντρώσει όλη τήν προσοχή του στό κεντρικό αυτό σημείο· 
γιατί υπάρχει εδώ ενα ζήτημα πειθαρχίας καί οικονομίας. "Οσο 
περισσότερο άκριβόλογη καί άνετη είναι ή έπιτήρηση, τόσο μειώ-
νεται ή άνάγκη νά αναζητήσει κανείς, στήν ανθεκτικότητα της 
οικοδομής, έγγυήσεις ένάντια στίς απόπειρες απόδρασης καί 
ενάντια στήν έπικοινωνία των κρατουμένων άνάμεσά τους. Ή 
έπιτήρηση θά είναι τέλεια άν, άπό μιά κεντρική αίθουσα, 6 διευ-
θυντής ή ό αρχιφύλακας, χωρίς νά αλλάξει θέση, βλέπει, χωρίς 
κανείς νά μπορεί νά τόν δεϊ, όχι μόνο τήν είσοδο όλων των κελ-
λιών, αλλά άκόμα και τό εσωτερικό των περισσότερων άπό αυτά 
όταν ή πόρτα είναι ανοιχτή, καθώς καί τους επιτηρητές πού 
έχουν ταχθεί νά φυλάγουν τους κρατούμενους σέ όλους τούς 
όρόφους... Τό κυκλικό ή ήμι-κυκλικό σύστημα φυλακής θά επέ-
τρεπε νά παρακολουθεί κανείς, άπό ενα μοναδικό κεντρικό ση-
μείο, όλους τούς φυλακισμένους στά κελλιά τους, καί τούς φύλα-
κες στούς διαδρόμους επιτήρησης*'^.» 

Όμως, ή Πανοπτική φυλακή είναι άκόμα και ενα σύστημα 
τεκμηρίωσης έξατομικευτικό καί μόνιμο. Τήν ϊδια χρονιά πού 
προτάθηκαν οι παραλλαγές στό σχήμα του Bentham γιά τήν κα-
τασκευή των φυλακών, εγινε υποχρεωτικό καί τό σύστημα «ήθι-
κής αναφοράς»: ατομικό δελτίο ομοιόμορφο σέ όλες τίς φυλακές, 
όπου ό διευθυντής ή ό άρχιφύλακας, ό ιερωμένος των φυλακών, 
ό δάσκαλος, καλούνται νά σημειώσουν τίς παρατηρήσεις τους 
γιά κάθε κρατούμενο: «Τά δελτία αυτά άποτελοϋν, κατά κάποιον 
τρόπο, τό έγχειρίδιο τής Διοίκησης τής φυλακής, πού τής έπιτρέ-
πει νά άξιολογει κάθε περίπτωση, κάθε περιστατικό καί, κατά 
συνέπεια, νά κρίνει μέ ποιό τρόπο θά χειριστεί ατομικά τόν κάθε 
κρατούμενο^·^.» Κατά καιρούς προτάθηκαν ή δοκιμάστηκαν πο-
λυάριθμα άλλα συστήματα καταγραφής πολύ πιό ολοκληρωμέ-
να'^. 'Οπωσδήποτε, στόχος είναι νά καταστεί ή φυλακή χώρος 
διαμόρφωσης μιας γνώσης πού θά χρησιμεύσει ως ρυθμιστική 
άρχή γιά τήν άσκηση τής σωφρονιστικής πρακτικής. Ή φυλακή 
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δέν είναι μονάχα υποχρεωμένη νά ξέρει την άπόφαοη των δικα-
στών καί νά τήν έφαρμόζει σύμφωνα μέ τούς υπάρχοντες κανονι-
σμούς: οφείλει καί νά αποκομίζει αδιάκοπα άπό τόν κρατούμενο 
μιά γνώση πού θά της έπιτρέψει νά μεταβάλει τά ποινικά μέτρα 
σέ σωφρονιστική έπιχείρηση" πού θά μετατρέψει τήν ποινή -
άναγκαίο αποτέλεσμα μιας παράβασης - σέ συνέτιση τοϋ κρα-
τούμενου, ώφέλιμου γιά τήν κοινωνία. Ή αυτονομία τοϋ καθε-
στώτος της φυλακής καί ή γνώση πού παρέχει, έπιτρέπουν τήν 
επαύξηση της χρησιμότητας της ποινής, πού ό Κώδικας είχε θέ-
σει ώς αρχή τής κολαστικής του φιλοσοφίας: «"Οσο γιά τόν διευ-
θυντή, όφείλει νά παρακολουθεί κάθε κρατούμενο γιατί, σέ 
όποιο τμήμα κι άν βρίσκεται ό κρατούμενος, είτε μπαίνει είτε 
βγαίνει εϊτε παραμένει σ' αυτό, ό διευθυντής έχει καθήκον νά δι-
καιολογεί τά αϊτια τής διατήρησης τοϋ κρατουμένου σέ μιά όρι-
σμένη κατάσταση ή τής μεταφοράς του σέ κάποιαν άλλη. Ό 
διευθυντής είναι ενας άληθινός λογιστής. Κάθε κρατούμενος εί-
ναι γι' αυτόν, στό πεδίο τής ατομικής αγωγής, ενα κεφάλαιο πού 
τό επενδύει μέ σωφρονιστικό τόκο''^.» Ή σωφρονιστική πρακτι-
κή, σοφή τεχνολογία, καθιστά προσοδοφόρο τό κεφάλαιο πού 
εχει έπενδυθεϊ στό ποινικό σύστημα καί στήν οικοδομή αυστηρών 
φυλακών. 

Σέ σχέση μέ τά παραπάνω, ό εγκληματίας γίνεται άτομο πού 
πρέπει νά γίνει ή γνωριμία του. Ή αξίωση αυτή τής γνώσης δέν 
καταχωρείται, άπό τό Πρωτοδικείο, στήν ίδια τή δικαστική άπό-
φαοη, γιά νά θεμελιωθεί καλύτερα ή απόφαση καί γιά νά προσ-
διοριστεί αληθινά τό μέτρο τής ενοχής. Ώ ς κατάδικος πιά, καί 
σάν σημείο έφαρμογής τών κολαστικών μηχανισμών, ό παραβά-
της τοϋ νόμου μετατρέπεται σέ άντικείμενο εφικτής γνώσης. 

"Ομως, αυτό υπονοεί πώς ό σωφρονιστικός μηχανισμός, μέ 
ολόκληρο τό τεχνολογικό πρόγραμμα πού τόν συνοδεύει, πραγ-
ματοποιεί μιά περίεργη υποκατάσταση: από τά χέρια τής δικαιο-
σύνης παραλαμβάνει εναν κατάδικο· άλλά αυτό στό όποιο όφεί-
λει νά εφαρμοστεί δέν είναι βέβαια ή παράβαση, κι οϋτε κάν ό 
παραβάτης, άλλά ενα αντικείμενο κάπως διαφορετικό, καθορι-
σμένο από μεταβλητές πού, άρχικά τουλάχιστον, δέν είχαν περι-
ληφθεί στή δικαστική απόφαση, έπειδή δέν ήταν κατάλληλες πα-
ρά μόνο γιά μιάν έπανορθωτική τεχνολογία. Αυτό τό άλλο πρό-
σωπο, πού ύποκαθιστά τόν καταδικασθέντα παραβάτη τοϋ νό-
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μου στόν σωφρονιστικό μηχανισμό, είναι ό έγκληματίας. 
Ό έγκληματίας διακρίνεται άπό τόν παραβάτη άπό τό ότι ή 

ζωή του, πολύ περισσότερο άπό την πράξη του, είναι έκεΐνο πού 
προσφέρεται γιά τόν χαρακτηρισμό του. Ή σωφρονιστική επιχεί-
ρηση, αν θέλει νά πραγματοποιήσει μιάν αληθινή επανεκπαίδευ-
ση, πρέπει νά αθροίσει όλα τά στοιχεία της ύπαρξης του έγκλη-
ματία, καί νά καταστήσει τή φυλακή ενα είδος τεχνητού καί κα-
ταπιεστικού θεάτρου, όπου θά χρειαστεί νά αναδημιουργήσει 
συθέμελα τήν ύπαρξη αυτή. Ή νόμιμη τιμωρία αναφέρεται σέ 
μιά πράξη· ή τιμωρητική τεχνική άναφέρεται σέ μιά ζωή· γι' αύ-
τό, δικό της εργο είναι νά άνασυγκροτήσει τό έλάχιστο καί τό 
χείριστο σέ μορφή γνώσης· δικό της εργο είναι νά μεταβάλλει τά 
αποτελέσματα ή νά πληρώσει τά κενά μέ μιά καταπιεστική πρα-
κτική. Γνώση της βιογραφίας, καί τεχνική της άναμόρψωσης τού 
ατόμου. Ή παρατήρηση τού έγκληματία «πρέπει νά στραφεί 
αναδρομικά όχι μονάχα στίς συνθήκες, άλλά καί στά αϊτια τού 
εγκλήματος του* νά τά άναζητήσει στήν ιστορία της ζωής του, 
κάτω άπό τό τριπλό πρίσμα της οργάνωσης, της κοινωνικής τά-
ξης καί τής παιδείας του, γιά νά γνωρίσει καί νά διαπιστώσει τίς 
επικίνδυνες τάσεις τής πρώτης, τίς θλιβερές προδιαθέσεις τής 
δεύτερης καί τά ολέθρια προηγούμενα τής τρίτης. Ή βιογραφική 
αυτή ερευνά αποτελεί ουσιαστικό μέρος τής δικαστικής άνάκρι-
σης γιά τήν ταξινόμηση των ποινών, πρίν γίνει όρος απαραίτητος 
τού σωφρονιστικού'συστήματος γιά τήν ταξινόμηση των φυλακι-
σμένων σύμφωνα μέ τήν ήθικότητά τους. Ή βιογραφική αυτή 
ερευνά πρέπει νά συνοδεύει τόν κρατούμενο άπό τό δικαστήριο 
στή φυλακή, όπου καθήκον τού διευθυντή είναι όχι μόνο νά πε-
ρισυλλέξει, αλλά καί νά συμπληρώσει, νά έλέγξει και νά διορθώ-
σει τά στοιχεία της στή διάρκεια τής φυλάκισης^». Πίσω άπό τόν 
παραβάτη τού νόμου, πού ή ανάκριση μπορεί νά τόν θεωρήσει 
υπεύθυνο γιά ενα αδίκημα, διαφαίνεται 6 εγκληματικός χαρα-
κτήρας, πού μιά βιογραφική ερευνά θά άποδείξει τήν αργή μορ-
φοποίηση του. Ή εισαγωγή τού «βιογραφικού στοιχείου» είναι 
πολύ σημαντική στήν ιστορία τής ποινής. Γιατί άποκαλύπτει τήν 
ύπαρξη τού «έγκληματία» πρίν άπό τό εγκλημά του καί, στό 
ακρότατο όριο, άσχετα άπό αυτό. Ξεκινώντας άπό τό δεδομένο 
αυτό, μιά ψυχολογική αιτιότητα, προστιθέμενη στή δικαστική 
αξιολόγηση τής υπευθυνότητας, περιπλέκει αναπόφευκτα τά 
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άποτελέσματά της. Μπαίνουμε τότε στόν «έγκληματολογικό» δαί-
δαλο, δπου εχουμε άποτελματωθεΐ άκόμα κι ώς τά σήμερα; κάθε 
αίτία πού, σάν σκοπός, δέν μπορεί παρά νά μειώσει την ευθύνη, 
προσδίδει στόν παραβάτη τοϋ νόμου μιάν εγκληματικότητα άκό-
μα πιό τρομαχτική καί άπαιτεϊ σωφρονιστικά μέτρα άκόμα πιό 
αυστηρά. "Οσο ή βιογραφία τοϋ εγκληματία έπιτείνει στήν ποινι-
κή πρακτική την άνάλυση των συνθηκών, όταν πρόκειται νά 
σταθμίσουμε τό έγκλημα, τόσο βλέπουμε τόν ποινικό λόγο νά 
προσεγγίζει τά όρια τοϋ ψυχιατρικού λόγου· καί έκεϊ, στό σημείο 
σύζευξής τους, διαμορφώνεται ή ιδέα αυτή τού «έπικίνδυνου» 
υποκειμένου, πού έπιτρέπει τήν έγκαθίδρυση ένός πλέγματος αι-
τιότητας σε κλίμακα μιάς ολόκληρης βιογραφίας, καί τήν επιβο-
λή μιας έτυμηγορίας τιμωρία-έπανόρθωση^'. 

Ό έγκληματίας διακρίνεται ακόμα από τόν παραβάτη κατά 
τούτο: ότι δέν είναι μονάχα ό δράστης της πράξης του (υπεύθυ-
νος δράστης σύμφωνα μέ όρισμένα κριτήρια της έλεύθερης καί 
συνειδητής βούλησης), άλλά δτι συνδέεται μέ τό άδίκημά του μέ 
μιά ολόκληρη δέσμη άπό περίπλοκα νήματα (ένστικτα, ώσεις, τά-
σεις, χαρακτήρας). Ή σωφρονιστική τεχνική δέν άναφέρεται 
στόν ϊδιο τόν δράστη, άλλά στή στενή σχέση τού εγκληματία μέ 
τό εγκλημά του. Ό έγκληματίας - περίεργη εκδήλωση ένός ολι-
κού φαινομένου έγκληματικότητας - κατανέμεται σέ τάξεις φυσι-
κές θά λέγαμε, πού ή καθεμιά τους έχει τά ίδιαίτερά της γνωρί-
σματα καί πού άπαιτούν εναν έξειδικευμένο χειρισμό, κάτι σάν 
κι αυτό πού ό Marquet-Wasselot άποκαλούσε, στά 1841, «Εθνο-
γραφία τών Φυλακών»: «Οι κατάδικοι είναι... ενας άλλος λαός 
μέσα σ' ενα λαό: ένας λαός μέ τίς δικές του συνήθειες, τά δικά 
του ένστικτα, τά δικά του εθιμα^.» Βρισκόμαστε άκόμα πολύ 
κοντά στίς «γραφικές» περιγραφές τού κόσμου τών κακοποιών -
πολύ παλιά παράδοση, πού ξαναζωντανεύει στίς άρχές τού 19ου 
αιώνα, τήν ώρα πού ή άντίληψη γιά μιά διαφορετική μορφή ζωής 
άρθρώνεται πάνω σ' εκείνη μιας άλλης τάξης καί ένός άλλου αν-
θρώπινου είδους. Μιά ζωολογία τών κοινωνικών ύπο-ειδών, μιά 
έθνολογία τοϋ πολιτισμού τών κακοποιών, μέ τίς δικές τους τελε-
τουργίες καί τή δική τους γλώσσα, άρχίζουν νά διαγράφονται 
παροδικά. "Ομως, άναφαίνεται τώρα εκεί ή διαμόρφωση μιας 
καινούργιας άντικειμενικότητας, όπου ό έγκληματίας ανήκει σ' 
ενα είδος τυπολογίας ταυτόχρονα φυσιολογικής και παρεκκλι-
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νουσας. Ή έγκληματικότητα - παθολογική εκτροπή του άνθρώ-
πινου είδους - μπορεί νά άναλυθεϊ σάν ενα νοσηρό σύνδρομο ή 
σάν μιά μεγάλη τερατολογική μορφή. Μέ τήν ταξινόμηση τοΰ 
Ferrus έχουμε μιάν άπό τίς πρώτες, ϊσως, μεταστροφές της πα-
τροπαράδοτης «έθνογραφίας» του εγκλήματος σέ συστηματική 
τυπολογία τοΰ εγκληματία. Ή άνάλυση είναι σίγουρα άρκετά 
ρηχή, άλλά βλέπει κανείς σ' αυτήν νά σκιαγραφείται καθαρά ή 
άρχή ότι ή έγκληματικότητα πρέπει νά προσδιορίζεται όχι τόσο 
σέ σχέση μέ τόν νόμο όσο σέ σχέση μέ τόν γενικό κανόνα. "Εχου-
με τρεις τύπους καταδίκων: αυτούς πού είναι προικισμένοι «μέ 
πνευματικά εφόδια ανώτερα άπό τόν μέσο όρο ευφυίας, όπως 
τόν εχουμε καθορίσει», άλλά πού έχουν πάθει διαστροφή εϊτε 
άπό τίς «ροπές τοΰ οργανισμού τους» καί μιάν «έμφυτη προδιά-
θεση»· εϋτε άπό μιάν «επιζήμια λογική», μιάν «απαράδεκτη ηθι-
κή»" μιάν «επικίνδυνη έκτίμηση τοΰ κοινωνικού καθήκοντος». Γι' 
αυτούς ενδεδειγμένη θά ήταν ή άπομόνωση μέρα καί νύχτα, ό μο-
ναχικός περίπατος, καί στήν περίπτωση πού ή επαφή μέ τους άλ-
λους είναι άναπόφευχτη, θά πρέπει «νά τούς βάλουν ενα έλαφρό 
μετάλλινο προσωπείο, σάν κι αυτά πού χρησιμοποιούνται στά 
λατομεία ή στίς ξιφομαχίες». Ή δεύτερη κατηγορία άποτελεϊται 
άπό καταδίκους «διεστραμμένους, στενοκέφαλους, ήλίθιους ή 
άπαθεις, πού παρασύρονται σέ κακές πράξεις άπό αδιαφορία 
γιά ατίμωση ή γιά αρετή, άπό δειλία, άπό οκνηρία, θά λέγαμε, 
καθώς καί άπό ελλειψη άντίδρασης στίς κακές παροτρύνσεις»· τό 
καθεστώς πού τούς ταιριάζει είναι λιγότερο ή καταστολή παρά ή 
έκπαίδευση, καί, αν είναι δυνατόν, ή άπό κοινού εκπαίδευση: 
άπομόνωση τή νύχτα, άπό κοινού εργασία τήν ήμερα, επιτρεπτές 
συνομιλίες μέ τόν όρο νά γίνονται ύψηλόφωνα, άνάγνωση άπό 
κοινού, άκολουθούμενη άπό άμοιβαϊες έρωτήσεις, πού κι αυτές 
θά επικυρώνονται μέ ανταμοιβές. 'Υπάρχουν, τέλος, «οί ανόητοι 
ή άνίκανοι» κατάδικοι, πού «μιά ελαττωματική διάπλαση τούς 
καθιστά άκατάλληλους γιά κάθε ένασχόληση πού θά άπαιτούσε 
κάποια διανοητική προσπάθεια καί κάποια σταθερή θέληση, οί 
όποιοι είναι άδύνατο νά συναγωνιστούν τούς έξυπνους εργάτες 
στη δουλειά καί πού καθώς δεν έχουν ούτε άρκετή μόρφωση γιά 
νά μάθουν τί είναι κοινωνικό καθήκον, ούτε καί άρκετή ευφυΐα 
γιά νά τό άντιληφθούν καί νά καταπολεμήσουν τά προσωπικά 
τους ένστικτα, όδηγούνται στό κακό εξαιτίας της ϊδιας της άνι-



Η ΦΥΛΑΚΗ ' 347 

κανότητάς τους. Σ' αύτούς, ή μοναξιά δέν θά εκανε τίποτα άλλο 
παρά νά έντείνει την άδράνειά τους· πρέπει λοιπόν νά ζουν από 
κοινοϋ, άλλά ετσι ώστε νά σχηματίζουν όλιγάριθμες ομάδες, 
υποβαλλόμενοι συνεχώς σε συλλογικές ενασχολήσεις καί σέ αυ-
στηρή επιτήρηση®^.» Έτσι, διαμορφώνεται προοδευτικά μιά «θε-
τική» γνώση γιά τίς ποικίλες κατηγορίες τών εγκληματιών, πολύ 
διαφορετική από τόν νομικό χαρακτηρισμό τών έγκλημάτων καί 
τών περιστάσεων στις όποιες αυτά διεπράχθησαν άλλά καί δια-
φορετική από τήν ιατρική γνώση, πού επιτρέπει νά αξιοποιηθεί 
σάν έπιχείρημα ή τρέλα τοϋ άτόμου καί, κατά συνέπεια, νά εκμη-
δενιστεί ό εγκληματικός χαρακτήρας της πράξης. Ό Ferrus δια-
τυπώνει καθαρά τήν αρχή: «"Αν τούς πάρουμε μαζικά, οί έγκλη-
ματίες είναι όλοι τους τρελοί" θά ήταν άδικο γιά τούς τρελούς νά 
τούς συγχέουμε μέ άνθρώπους έσκεμμένα διεστραμμένους.» Μέ 
βάση τήν καινούργια αυτή γνώση, θά πρέπει νά χαρακτηρίζεται 
«επιστημονικά» ή πράξη ώς έγκλημα, καί προπάντων τό άτομο 
ώς έγκληματίας. "Εχουμε τώρα τή δυνατότητα γιά μιάν εγκλημα-
τολογία. 

'Εκείνος πού εχει σχέση μέ τήν ποινική δικαιοσύνη, είναι βέ-
βαια ό παραβάτης, άλλ' αυτός πού έχει σχέση μέ τόν σωφρονιστι-
κό μηχανισμό, είναι κάποιος άλλος· είναι ό έγκληματίας, βιογρα-
φική μονάδα, πυρήνας τοϋ «έπικίνδυνου», έκπρόσωπος κάποιου 
είδους άνωμαλίας. Καί άν δεχτούμε πώς στήν κράτηση-στέρηση 
της έλευθερίας, όπως τήν είχε καθορίσει 6 νόμος, ή φυλακή 
πρόσθεσε τό «συμπλήρωμα» τοϋ σωφρονισμού, ό τελευταίος αυ-
τός, μέ τή σειρά του, καθιέρωσε ενα πρόσθετο πρόσωπο, πού 
εισχώρησε άνάμεσα σ' αυτόν πού καταδικάζει ό νόμος κι έκεϊνον 
πού εφαρμόζει τόν νόμο. "Οταν εξαφανίζεται τό στιγματισμένο, 
τεμαχισμένο, καμμένο, έκμηδενισμένο σώμα τοϋ βασανισμένου, 
εμφανίζεται στή θέση του τό σώμα τοϋ φυλακισμένου, συμπλη-
ρωμένο μέ τήν προσωπικότητα τοϋ «ενόχου», μέ τήν ταπεινή ψυ-
χή τοϋ έγκληματία, πού τό ίδιο τό τιμωρητικό σύστημα τήν κατα-
σκεύασε γιά σημείο έπιβολής της κολαστικής έξουσίας καί ώς 
άντικείμενο αυτού πού άποκαλεϊται, ακόμα καί σήμερα, σωφρο-
νιστική έπιστήμη. Λένε πώς ή φυλακή κατασκευάζει έγκληματίες· 
είναι άλήθεια πώς, σχεδόν μοιραία, ξαναφέρνει στό δικαστήριο 
αύτούς πού της είχαν έμπιστευθεϊ. Άλλά τούς κατασκευάζει μέ 
τήν άλλη έννοια, ότι εχει εισαγάγει στόν μηχανισμό τοϋ νόμου 
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καί τοϋ άδικήματος, τοϋ δικαστή καί τοϋ παραβάτη, τοϋ κατάδι-
κου καί τοϋ δήμιου, την άφηρημένη πραγματικότητα της έγκλη-
ματικότητας, πού τους συνδέει τους μεν μέ τους δέ, καί Λοϋ, 
όλους μαζί, ενάμιση αιώνα τώρα, τονς παγιδεύει στην ιδια παγί-
δα. 

Ή σωφρονιστική τεχνική καί ό έγκληματίας άνθρωπος είναι, 
κατά κάποιον τρόπο, δίδυμα αδέρφια. Σφάλμα είναι νά πιστεύ-
ουμε πώς ή ανακάλυψη τοϋ εγκληματία άπό τόν επιστημονικό 
ρασιοναλισμό, είναι εκείνη πού προκάλεσε, στίς παλιές φυλακές, 
τίς έκλεπτυσμένες σωφρονιστικές τεχνικές. Σφάλμα είναι ακόμα 
νά πιστεύουμε πώς ή ουσιαστική έπεξεργασία των σωφρονιστι-
κών μεθόδων έφερε τελικά στό φως τήν «άντικειμενική» ύπαρξη 
μιάς έγκληματικότητας πού ή δικαστική αφαίρεση καί άκαμψία 
δέν μπορούσαν νά άντιληφθούν. Καί οί δυό τους έμφανίστηκαν 
ταυτόχρονα - προέκταση ή μιά της άλλης - σάν ενα τεχνολογικό 
σύνολο πού διαμορφώνει καί τεμαχίζει τό άντικείμενο πάνω στό 
οποίο εφαρμόζει τίς τεχνικές του. Καί ή εγκληματικότητα αύτη, 
πού μορφοποιείται μέσα στά υπόγεια τοϋ δικαστικού μηχανι-
σμού, στό έπίπεδο εκείνο όπου γίνονται οί «βρώμικες δουλειές», 
άπ' όπου ή δικαιοσύνη αποστρέφει τό πρόσωπο της, γιατί ντρέ-
πεται νά τιμωρεί αύτούς πού καταδικάζει, αύτή ή εγκληματικό-
τητα είναι έκείνη πού κατατρέχει τώρα έμμονα τά γαλήνια δικα-
στήρια καί τή μεγαλοπρέπεια τοϋ νόμου· αύτήν ακριβώς τήν 
έγκληματικότητα πρέπει νά γνωρίσουμε, νά έκτιμήσουμε, νά 
αξιολογήσουμε, νά διαγνώσουμε, νά θεραπεύσουμε, όταν πρό-
κειται νά επιβάλλουμε δικαστικές αποφάσεις· αύτή τήν έγκλημα-
τικότητα, αύτή τήν ανωμαλία, αύτή τήν παρέκκλιση, αύτόν τόν 
συγκαλυμμένο κίνδυνο, αύτή τήν άρρώστια, αύτή τή μορφή της 
ύπαρξης πρέπει τώρα νά υπολογίσουμε όταν ξαναγράφουμε τούς 
κώδικες. Ή έγκληματικότητα είναι ή έκδίκηση της φυλακής ένά-
ντια στή δικαιοσύνη. Τρομαχτική έκδίκηση πού αφήνει άναυδο 
τόν δικαστή. Ένώ οί εγκληματολόγοι άναθαρρεύουν. 

Πρέπει όμως πάντα νά έχουμε κατά νοΰ πώς ή φυλακή - συ-
μπυκνωμένη καί αύστηρή εικόνα όλων των πειθαρχικών συστη-
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μάτων - δέν άποτελεϊ έγγενές στοιχείο τοϋ ποινικού συστήματος, 
όπως αύτό καθορίστηκε στά τέλη τοϋ 18ου αιώνα καί στίς άρχές 
τοϋ 19ου. Τό θέμα μιας κολαστικής κοινωνίας καί μιας γενικής 
σημειοτεχνικής της τιμωρίας πού διαφαίνεται στους «ιδεολογι-
κούς» Κώδικες - τοϋ Beccaria ή τοϋ Bentham - δέν εχει σάν απο-
τέλεσμα τήν καθολική χρήση τής φυλακής. Ή φυλακή αύτή πη-
γάζει από άλλοϋ - άπό τούς μηχανισμούς πού είναι τό ιδιαίτερο 
γνώρισμα τής πειθαρχικής εξουσίας. 'Ωστόσο, παρ' όλη τήν έτε-
ρογένειά τους, οι μηχανισμοί καί τά άποτελέσματα της φυλακής 
έχουν διεισδύσει σέ ολόκληρη τή σύγχρονη ποινική δικαιοσύνη· 
ή εγκληματικότητα καί οί έγκληματίες είναι τά μόνιμα παράσιτά 
της. Κάπου πρέπει νά αναζητήσουμε τά αϊτια τής επικίνδυνης 
αυτής «αποτελεσματικότητας» τής φυλακής. Μπορούμε όμως 
άπό τώρα νά σημειώσουμε τά άκόλουθα: ή ποινική δικαιοσύνη, 
όπως καθορίστηκε στόν 18ο αιώνα άπό τούς μεταρρυθμιστές, χά-
ραζε δυό πιθανές γραμμές άντικειμενοποίησης τοϋ έγκληματία -
άλλά δυό άποκλίνουσες γραμμές: ή μιά άποτελοϋνταν άπό τά 
ήθικά ή πολιτικά «τέρατα», πού είχαν εκπέσει άπό τό κοινωνικό 
συμβόλαιο· ή άλλη ήταν έκείνη τοϋ νομικού υποκειμένου τοϋ ξα-
ναχαρακτηρισμένου άπό τήν τιμωρία. 'Αλλά ό «έγκληματίας» 
έπιτρέπει ακριβώς τή σύμπτωση των δύο γραμμών καί τή σύστα-
ση - μέ τήν έγγύηση τής ιατρικής, τής ψυχολογίας ή τής έγκλημα-
τολογίας - ενός υποκειμένου πού αντιπροσωπεύει, περίπου, καί 
τόν παραβάτη τοϋ νόμου καί τό αντικείμενο μιας έπιστημονικής 
τεχνικής. Τό ότι ή μεταμόσχευση τής φυλακής στό ποινικό σύστη-
μα δέν προκάλεσε μιά βίαιη άντίδραση απόρριψης, όφείλεται, 
αναμφίβολα, σέ πολλά αίτια. Έ ν α άπό αυτά είναι τό δτι κατα-
σκευάζοντας τήν έγκληματικότητα, πρόσφερε στήν ποινική δι-
καιοσύνη ενα ένιαϊο πεδίο άπό αντικείμενα, επικυρωμένο άπό 
τίς «έπιστήμες», καί μ' αυτόν τόν τρόπο τής έπέτρεψε νά λειτουρ-
γεί σέ μιά γενικότερη σφαίρα «άλήθειας». 

Ή φυλακή, ή σκοτεινότερη αυτή περιοχή τοϋ μηχανισμού τής 
δικαιοσύνης, είναι ό χώρος δπου ή κολαστική έξουσία, πού δέν 
τολμάει πιά νά άσκηθεϊ ανοιχτά, όργανώνει σιωπηρά Ινα πεδίο 
άντικειμενικότητας δπου ή τιμωρία μπορεί τώρα, χωρίς νά κρύ-
βεται, νά λειτουργεί σάν θεραπευτικό μέσο καί δπου ή δικαστική 
άπόφαση μπορεί νά έγγράφεται στά πλαίσια τής γνώσης. 'Αντι-
λαμβάνεται λοιπόν κανείς πολύ καλά γιατί ή δικαιοσύνη υίοθέ-



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

τησε τόσο εύκολα τή φυλακή, πού, μολαταύτα, δέν είχε γεννηθεί 
άπό τή δική της νόηση. Πρέπει νά όμολογήσουμε πώς της χρω-
στούσε τό έλάχιστο αυτό δείγμα ευγνωμοσύνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

'Ανομίες και εγκληματικότητα 

Σύμφωνα μέ τόν νόμο, ή κράτηση ισοδυναμεί μέ τή στέρηση 
της ελευθερίας. Ή φυλάκιση πού την έξασφαλίζει .τεριλάμβανε, 
ανέκαθεν, ενα τεχνικό σχέδιο. Τό πέρασμα άπό τά βασανιστήρια 
- μέ όλες τους τίς λαμπρές τελετουργίες, την τέχνη τους τή συν-
δυασμένη μέ τήν τελετή της όδύνης - σέ ποινές φυλάκισης, ιιέσα 
σέ κτίρια ογκώδους άρχιτεκτονικής, πού καλύπτονται άπό τό μυ-
στικό της διοίκησης, δέν αποτελεί πέρασμα σ' ενα άδιαφορο-
ποίητο, άφηρημένο καί συγκεχυμένο ποινικό σύστημα" πρόκειται 
γιά τό πέρασμα άπό μιά κολαστική τέχνη σέ μιάν άλλη, όχι λιγό-
τερο μελετημένη άπό αυτήν. Τεχνική μεταλλαγή. Ά π ό τό πέρα-
σμα αυτό, δέν μένει τίποτα άλλο παρά μόνο ενα σύμπτωμα καί 
μιά συνόψιση: ή άντικατάσταση, στά 1837, της άλυσίδας των κα-
ταδίκων μέ τήν κλούβα. 

Ή αλυσίδα - πομπή άλυσοδεμένων καταδίκων - παράδοση 
πού χρονολογείται άπό τήν έποχή των μεσαιωνικών κάτεργων, 
σώζεται άκόμα στήν έποχή της Ίουλιανής Μοναρχίας. Ή μεγάλη 
σημασία πού φαίνεται νά εχει αποκτήσει σάν θέαμα στίς αρχές 
του 19ου αιώνα συνδέεται, ϊσως, μέ τό γεγονός ότι συνδυάζει σέ 
μιά καί μόνη εκδήλωση καί τά δύο είδη τιμωρίας: ή πορεία πρός 
τά κάτεργα θύμιζε τήν τελετουργία τοΰ βασανιστηρίου^ Οί αφη-
γήσεις πού άναφέρονται στήν «τελευταία αλυσίδα» - αυτήν δη-
λαδή πού διέσχισε τή Γαλλία τό καλοκαίρι του 1836 - καί στά 
σκάνδαλα πού ακολούθησαν, επιτρέπουν νά άντιληφθοϋμε τό 
σύστημα αυτό, τό τόσο ξένο πρός τούς κανόνες τής «σωφρονιστι-
κής έπιστήμης». Πρώτα πρώτα, μιά τελετουργία σάν κι εκείνη 
τού ικριώματος: ή συγκόλληση τοΰ σιδερένιου περιλαίμιου καί 
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των άλυσίδων, στην αύλή της Bicêtre: ό αύχένας του κατάδικου 
άκουμπισμένος στό άμόνι, όπως άλλοτε πάνω στό κούτσουρο του 
αποκεφαλισμού- τούτην όμως τη φορά, ή τέχνη τού δημίου, όταν 
σφυρηλατεί, εγκειται στό νά μή συντρί\|)ει τό κεφάλι - αντίστρο-
φη έπιδεξιότητα πού καταφέρνει νά μή σκοτώσει. «Στη μεγάλη 
αυλή της Bicêtre είναι άραδιασμένα τά εργαλεία τού βασανιστη-
ρίου: πολλές σειρές άλυσίδες μέ τους κλοιούς στήν άκρη. Οί αρ-
χιφύλακες (artoupans), πρόσκαιροι σιδηρουργοί, τοποθετούν τό 
άμόνι καί τό σφυρί. Στά κάγκελα της αυλής είναι κολλημένα όλα 
αυτά τά κεφάλια μέ τή σκυθρωπή ή την αναιδή έκφραση, πού ό 
εκτελεστής πρόκειται νά τά άκινητοποιήσει. Πιό πάνω, σέ όλους 
τούς ορόφους της φυλακής, διακρίνονται πόδια καί χέρια πού 
κρέμονται μέσ' άπό τά κάγκελα των κελλιών, ενα είδος Ικθεσης 
άπό άνθρώπινες σάρκες. Είναι οί κρατούμενοι πού έρχονται νά 
παρακολουθήσουν τίς τελευταίες έτοιμασίες των χτεσινών συν-
τρόφων τους... Νά τοι κιόλας στή στάση τής θυσίας. Καθισμένοι 
χάμω, ζευγαρωμένοι στήν τύχη καί άνάλογα μέ τό άνάστημα- τά 
σίδερα - όχτώ λίβρες γιά τόν καθένα - βαραίνουν πάνω στά γό-
νατα τους. Ό δήμιος τούς έπιθεωρεί, μετράει τίς διαστάσεις τού 
κεφαλιόΰ τους καί έφαρμόζει τούς τεράστιους κλοιούς, πάχους 
ενός δακτύλου. Γιά τή συγκόλληση τού κλοιού, άπαιτούνται 
τρεις δήμιοι: ό ενας βαστάει τό άμόνι, ό άλλος ενώνει τά δυό 
άκρα τού σιδερένιου περιλαίμιου, καί μέ τά δυό του μπράτσα τε-
ντωμένα προστατεύει τό κεφάλι τού κατάδικου· ό τρίτος χτυπάει 
μέ τή βαριά καί μέ συχνές σφυριές τό μπουλόνι πού στεριώνει 
τόν κλοιό. Μέ κάθε χτύπημα δονείται τό κεφάλι καί τό σώμα... 
Κανείς άλλωστε δέν ένδιαφέρεται άν θά κινδυνέψει τό θύμα άπό 
μιάν ένδεχόμενη παρέκκλιση τού σφυριού· ή εντύπωση αυτή εί-
ναι άνύπαρκτη ή σχεδόν μηδαμινή μπροστά στήν έντονη εντύπω-
ση τής φρίκης πού νιώθει κανείς όταν βλέπει τό πλάσμα τού θεού 
σ' εναν τέτοιο έξευτελισμό^.» "Υστερα έχουμε τό δημόσιο θέαμα: 
σύμφωνα μέ τήν «Gazette des Tribunaux» (20 'Ιουλίου 1836), πά-
νω οιπό 100.000 άτομα παρακολούθησαν τήν πομπή τών άλυσοδε-
μένων καταδίκων πού ξεκίνησε άπό τό Παρίσι στίς 19 'Ιουλίου: 
« Ή παρέλαση τής Courtille τήν τελευταία μέρα της Απο-
κριάς...» Ή τάξη καί ό πλούτος κοιτάζουν άπό μακριά νά περ-
νάει ή μεγάλη άλυσοδεμένη νομαδική φυλή, αυτό τό άλλο άνθρώ-
πινο είδος, ή «ξεχωριστή φυλή πού εχει τό προνόμιο νά γεμίζει 
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τά κάτεργα καί τίς φυλακές^». "Οσο γιά τό λαό, αυτός, όπως τόν 
καιρό των δημόσιων βασανιστηρίων, έξακολουθεί νά ανταλλάσ-
σει μέ τους κατάδικους τόν διφορούμενο διάλογο του, μέ βρισιές, 
άπειλές, ένθαρρύνσεις, χτυπήματα, έκδηλώσεις μίσους ή συνενο-
χής. Κάτι τό βίαιο αναδύεται καί δέν παύει νά διαχέει τήν άτμό-
σφαιρα σέ όλόκληρη τή διάρκεια τής πομπής: όργή ένάντια σέ 
μιά δικαιοσύνη υπερβολικά αυστηρή ή υπερβολικά έπιεική· 
κραυγές ένάντια σέ μισητούς εγκληματίες· εκδηλώσεις συμπά-
θειας σέ γνώριμους έγκληματίες· συγκρούσεις μέ τήν αστυνομία: 
«Σέ όλη τή διάρκεια τής πορείας, άπό τήν πόρτα τοΰ Fontaine-
bleau, ομάδες από έξαλλους ανθρώπους κραυγάζουν αγανακτι-
σμένοι ενάντια στόν Delacollonge: Κάτω ό παπάς, φωνάζουν, 
κάτω αυτός 6 παλιάνθρωπος, επρεπε νά τόν εϊχαν έκτελέσει! Χω-
ρίς τήν αποφασιστική δράση τής δημοτικής φρουράς, σίγουρα θά 
ξέσπαγαν σοβαρές ταραχές. Στό Vaugirard, ot γυναίκες ήταν οί 
πιό άγριες. Φώναζαν: Κάτω ό διαβολόπαπας! Κάτω τό τέρας 6 
Delacollonge! Οί αστυνομικοί του Montrouge, τοΰ Vaugirard καί 
πολλοί δήμαρχοι καί δημοτικοί σύμβουλοι τρέχουν πρός τά εκεί 
μέ αναρτημένα τά έμβλήματά τους, γιά νά προσπαθήσουν νά έπι-
βάλουν τόν σεβασμό τής δικαστικής απόφασης. Κοντά στό Issy, ό 
François αντιλαμβανόμενος τόν Κύριο Allard καί τους χωροφύ-
λακες, εκσφενδονίζει πάνω τους τήν ξύλινη γαβάθα του. Τότε 
όλοι θυμήθηκαν πώς μερικοί παλιοί σύντροφοι τοΰ κατάδικου 
αυτού κατοικούσαν μέ τις οικογένειές τους στό Ivry. Ά π ό τή 
στιγμή εκείνη οί άξιωματικοί τής υπηρεσίας καταλαμβάνουν καί-
ριες θέσεις στό δρόμο καί παρακολουθούν άπό κοντά τό κάρρο 
μέ τούς κατάδικους. Αύτοί πού έρχονται άλυσοδεμένοι άπό τό 
Παρίσι, ρίχνουν ό καθένας τους - χωρίς καμιάν εξαίρεση - τίς 
γαβάθες τους στά κεφάλια των αστυνομικών, καί μερικοί τους 
πληγώνονται. Τή στιγμή αυτή τά πλήθη ξεσηκώνονται, ό ενας ρί-
χνεται πάνω στόν άλλο"*.» Πολυάριθμες κατοικίες λεηλατήθηκαν 
ανάμεσα στή Bicêtre καί στίς Sèvres καθώς περνούσε ή άλυσίδα^. 

Στή γιορτή αυτή τών καταδίκων πού φεύγουν, υπάρχει κάτι 
άπό τίς τελετουργίες τού άποδιοπομπαίου τράγου πού τόν χτυ-
πούν καταδιώκοντάς τον, κάτι άπό τή γιορτή τών τρελών όπου 
πραγματοποιείται αντιστροφή τών ρόλων, κάτι άπό τίς παλιές 
τελετές τού ικριώματος δπου ή αλήθεια πρέπει απαραίτητα νά 
λάμ·ψει, κι άκόμα κάτι άπό τά λαϊκά έκείνα θεάματα, δπου ερχε-
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ται κανείς γιά νά άναγνωρίσει φημισμένα πρόσωπα ή πατροπα-
ράδοτους τύπους: παιχνίδι της άλήθειας καί τοΰ αίσχους, παρέ-
λαση τοϋ μεγαλείου καί της ντροπής, λοιδορίες γιά τους ένοχους 
πού ξεσκεπάζονται, καί, άπό την ά ΰ η μεριά, χαρούμενη άποδο-
χή τοΰ έγκλήματος. Όλο ι προσπαθούν νά αναγνωρίσουν τό πρό-
σωπο των εγκληματιών πού ήρωοποιήθηκαν κυκλοφορούν φυλ-
λάδια πού άναφέρουν τά εγκλήματα αυτών πού παρελαύνουν οι 
έφημερίδες δημοσιεύουν άπό πρίν τά όνόματά τους καί άφηγού-
νται τή ζωή τους· κάποτε περιγράφουν τά χαρακτηριστικά τους 
καί τά κοστούμια τους, ώστε νά μήν περάσει άπαρατήρητη ή 
πραγματική τους ταυτότητα: προγράμματα γιά τούς θεατές''. Ό 
κόσμος ερχεται άκόμα γιά νά απολαύσει τούς διάφορους τύπους 
έγκληματιών, προσπαθώντας νά ξεχωρίσει, ανάλογα μέ τό ντύσι-
μο ή άπό τό πρόσωπο, τό «επάγγελμα» τοϋ κατάδικου, άν εΐναι 
φονιάς ή κλέφτης: παιχνίδι μεταμφιεσμένων καί άνδρείκελων, 
όπου, όμως, παρεμβάλλεται επίσης, γιά τούς πιό μορφωμένους, 
κάτι σάν έμπειρική εθνογραφία τού έγκλήματος. Ά π ό τά τσίρκα 
τών κλάουν ώς τή φρενολογία τού Gall, κινητοποιείται - ανάλο-
γα μέ τήν κοινωνική θέση τοΰ καθενός - όλη ή υπάρχουσα ση-
μειολογία τοΰ έγκλήματος: «Οί φυσιογνωμίες είναι τόσο ποικίλες 
όσο καί οί ενδυμασίες: εδώ βλέπεις ένα μεγαλόπρεπο κεφάλι πού 
θυμίζει πίνακες τού Μουρίλλο· έκει ενα διεστραμμένο πρόσωπο 
μέ πυκνά φρύδια, πού προοιωνίζει τήν ενεργητικότητα ενός 
άνενδοίαστου κακούργου... "Αλλού πάλι, διαγράφεται τό κεφάλι 
ενός Ά ρ α β α πού τό κορμί του είναι παιδικό. Αυτοί μέ τά γυναι-
κεία καί τά γλυκούτσικα χαρακτηριστικά, είναι οί συνένοχοι' 
κοιτάξτε τά πρόσωπα αύτά όπου λάμπει ή άκολασία, είναι οί 
παιδαγωγοί'.» Στό παιχνίδι τούτο οί κατάδικοι άνταποκρίνονται 
οί ίδιοι, προβάλλοντας τό εγκλημά τους καί άναπαρασταίνοντας 
τίς κακές τους πράξεις: εχουμε εδώ μιά άπό τίς λειτουργίες τού 
τατουάζ, εικόνα τοΰ άθλου τους ή της μοίρας τους: «Χαραγμένα 
πάνω τους είναι τά έμβλήματά τους - είτε μιά λαιμητόμος χαραγ-
μένη στόν άριστερό βραχίονα, εϊτε, πάνω στό στήθος τους, ενα 
ξίφος πού χώνεται βαθιά σέ μιά ματωμένη καρδιά.» Περνώντας 
μπροστά στό λαό, απομιμούνται τό εγκλημά τους, περιφρονούν 
τούς δικαστές καί τήν άστυνομία, κοκορεύονται γιά τά άδικήμα-
τά τους έκεϊνα πού δεν ανακαλύφθηκαν. Ό François, ό παλιός 
συνένοχος τοϋ Lacenaire, άςρηγείται πώς άνακάλυψε μιά μέθοδο 



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

γιά νά σκοτώνεις τούς ανθρώπους χωρίς νά προφτάσουν νά φω-
νάξουν, καί χωρίς νά χυθεί οΰτε μιά σταγόνα αίμα. Τό μεγάλο 
πλανόδιο πανηγύρι του έγκλήματος είχε τούς ταχυδακτυλουρ-
γούς του καί τούς μασκαράδες του, όπου ή κωμική έπιβεβαίωση 
της αλήθειας ανταποκρινόταν στήν περιέργεια καί στις λοιδο-
ρίες. Τό καλοκαίρι τού 1836 έχουμε μιά ολόκληρη σειρά από 
σκηνές γύρω από τόν έγκληματία Delacollonge: στό εγκλημά του 
(είχε κατακομματιάσει τήν έγκυο έρωμένη του), τό λειτούργημα 
τοϋ ιερωμένου είχε προσδώσει τεράστια αίγλη · καί χάρη στό λει-
τούργημα αυτό είχε αποφύγει τή λαιμητόμο. Φαίνεται πώς εσερ-
νε πίσω του ενα θανάσιμο λαϊκό μίσος. Καθώς μεταφερόταν στό 
Παρίσι μ' ενα κάρρο, τόν 'Ιούνιο τοϋ 1836, τά πλήθη τόν είχαν 
τόσο εξευτελίσει μέ τίς προσβολές τους, ώστε δέν μπόρεσε νά συ-
γκρατήσει τά δάκρυά του· πάντως, 6 ίδιος δέν θέλησε νά τόν με-
ταφέρουν μέ κλειστό άμάξι, γιατί θεωρούσε πώς ή ταπείνωσή του 
αποτελούσε μέρος της τιμωρίας του. Ξεκινώντας άπό τό Παρίσι, 
«δύσκολο είναι νά φανταστεί κανείς ώς ποιό βαθμό τά πλήθη 
έδειχναν απέναντι σ' αυτόν τόν άνθρωπο άγανάκτηση, ηθική ορ-
γή καί δειλία. Τοϋ ρίχναν χώματα καί λάσπη· οί πέτρες πέφταν 
πάνω του βροχή, μαζί μέ τίς κραυγές της δημόσιας αγανάκτη-
σης... Ήταν μιά έκρηξη ανήκουστης λύσσας· προπάντων οι γυ-
ναίκες, αληθινές ερινύες, ξέσπαγαν σε άπίστευτη έξαρση μί-
σους®.» Γιά νά τόν προφυλάξουν, τού αλλάξανε τά ρούχα. Ό ρ ι -
σμένοι θεατές, πού είχαν πραγματικά παραπλανηθεί, τόν παίρ-
νουν γιά τόν François. Αυτός, γιά άστεϊο, δέχεται νά παίξει τόν 
ρόλο· άλλά στήν κωμωδία τοϋ έγκλήματος πού δέν εχει διαπρά-
ξει, προσθέτει τώρα κι εκείνη της ιδιότητας τού ιερωμένου, πού 
δέν τήν εχει· άφηγούμενος τό εγκλημά «του», ανακατεύει προ-
σευχές καί απευθύνει ευλογίες στό πλήθος πού τόν βρίζει καί γε-
λάει. Λίγο πιό πέρα, ό αληθινός Delacollonge, «μέ ΰφος μάρτυ-
ρα», υφίσταται ενα διπλό όνειδος: μέ τίς βρισιές πού δέν ει-
σπράττει αυτός άν καί σ' αυτόν άπευθύνονται, καί μέ τή γελοιο-
ποίηση πού γίνεται, μέ τήν όψη ένός άλλου έγκληματία, στόν ιε-
ρωμένο πού στ' άλήθεια είναι καί πού τόσο ήθελε νά τό άποκρύ-
ψει. Τά πάθη του παίζονται, μπροστά στά μάτια του, άπό εναν 
σαλτιμπάγκο δολοφόνο πού είναι άλυσοδεμένος μαζί του. 

Σέ όλες τίς πόλεις όπου περνά, ή «άλυσίδα» φέρνει καί τή 
γιορτή μαζί της· είναι τά σατουρνάλια®" της τιμωρίας· ή ποινή 
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άντιστρέφεται σέ προνόμιο. Καί, σύμφωνα μέ μιά πολύ περίεργη 
παράδοση, πού φαίνεται νά ξεφεύγει όλότελα άπό τίς συνηθισμέ-
νες τελετουργίες των βασανιστηρίων, προκαλεί στούς κατάδι-
κους όχι τόσο την προσδοκούμενη εκφαση πραγματικής μετά-
νοιας, όσο τό ξέσπασμα μιας αχαλίνωτης χαράς πού αρνιέται την 
τιμωρία. Στό σιδερένιο περιλαίμιο καί στίς άλυσίδες τους, οι κα-
τάδικοι προσθέτουν οί ϊδιοι διάφορα στολίδια - πολύχρωμες 
κορδέλες, ψάθινες πλεξίδες, λουλούδια ή πολυτελή εσώρουχα. 
Ή άλυσίδα είναι ό συρτός, είναι ό χορός- είναι άκόμα καί τό 
ζευγάρωμα, ό υποχρεωτικός γάμος σ' εναν άπαγορευμένο έρωτα. 
Γάμος, γιορτή καί ιεροτελεστία μέ τίς άλυσίδες: «Οί κατάδικοι 
τρέχουν μέ τά σίδερα, μέ μιάν άνθοδέσμη στό χέρι· κορδέλες καί 
φούντες ψάθινες στολίζουν τά σκουφιά τους, οί πιό επιδέξιοι 
φτιάχνουν κράνη μέ λοφία... "Αλλοι φορούν κεντημένες κάλτσες 
καί τσόκαρα, ή ενα γιλέκο τής μόδας κάτω άπό μιά εργατική 
πουκαμίσα^.» Καί όλο τό βράδυ πού άκολουθεϊ τή σιδηροδέτη-
ση, ή άλυσίδα χορεύει άσταμάτητα γύρω γύρω στήν αύλή τής Bi-
cêtre: «'Αλίμονο στούς έπιτηρητές άν τούς άναγνωρίσει ή άλυσί-
δα· τούς πολιορκεί καί τούς πνίγει μέσα στούς κρίκους της· οί 
κατάδικοι είναι κύριοι του πεδίου τής μάχης ως τό δειλινό^®.» Ό 
έξαλλος πανηγυρισμός των καταδίκων ανταποκρινόταν στίς τελε-
τουργίες τής δικαιοσύνης μέ τό δικό του μεγαλείο. 'Αντιστρέφει 
τή λαμπρότητα, τήν τάξη πού επιβάλλει ή έξουσία καθώς καί τά 
σημάδια της, τίς μορφές τής ήδονής. Κάτι δμως διαφαίνεται κιό-
λας άπό τήν πολιτική άναταραχή πού πρόκειται νά ξεσπάσει. Θά 
επρεπε νά είναι κανείς κουφός γιά νά μήν άντιλαμβάνεται εστω 
κάτι άπό τούς καινούργιους αυτούς άπόηχους. 01 κατάδικοι 
τραγουδούν έμβατήρια πού γρήγορα γίνονται πασίγνωστα καί 
πού, γιά πολύν καιρό, τά άκούει κανείς νά επαναλαμβάνονται 
παντού. Βέβαια, σ' αυτό βρίσκουμε τόν άπόηχο άπό τά μοιρολό-
για γιά τά όσα τά σκόρπια φυλλάδια άποδίδουν στούς εγκλημα-
τίες - επιβεβαίωση τού εγκλήματος, μαύρη ήρωοποίηση, άναπό-
ληση τής τρομαχτικής τιμωρίας καί του γενικού μίσους πού προ-
καλεί: «Θρυλικές σάλπιγγες... θάρρος παιδιά! "Ας δεχτούμε χω-
ρίς φόβο τή φριχτή μοίρα πού μάς άπειλεϊ... Βαριά είναι τά σίδε-
ρα, μά θά τά σηκώσουμε... Κανείς δέν πρόκειται νά πάρει τό μέ-
ρος των κατάδικων: έμεϊς άς τούς βοηθήσουμε.» 'Υπάρχει, μολα-
ταύτα, στά συλλογικά αύτά τραγούδια μιά διαφορετική άπόχρω-
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ση· εχει τώρα άντιστραφεϊ ό ηθικός κώδικας στόν όποιο πειθαρ-
χούσαν τά περισσότερα άπό τά παλιά μοιρολόγια. Τό βασανιστή-
ριο, άντί νά προκαλεί τή μετάνοια, διεγείρει την ύπερηφάνεια* ή 
δικαιοσύνη πού διατύπωσε την καταδίκη άπορρίπτεται, καί κα-
τακρίνονται τά πλήθη πού έρχονται νά παρακολουθήσουν τή με-
τάνοια ή τήν ταπείνωση: «Μακριά άπό τά σπίτια μας, πολλές φο-
ρές μάς παίρνει τό παράπονο... Οί δικαστές μας φοβούνται τό 
άποφασιστικό μας ΰφος... "Απληστα γιά δυστυχία, τά βλέμματα 
σας ψάχνουν νά συναντήσουν σέ μας μιά φυλή διεφθαρμένη πού 
θρηνεί καί ταπεινώνεται. Τά βλέμματά μας, όμως, είναι αγέρω-
χα.» Βρίσκουμε άκόμα σ' αυτά τήν έπιβεβαίωση ότι ή ζωή τοΰ 
κάτεργου, μέ τίς συντροφιές της, επιφυλάσσει χαρές άγνωστες 
στους έλεύθερους άνθρώπους. «Μέ τόν καιρό θεμελιώνουμε τίς 
χαρές. Μέσα στά σίδερα της φυλακής θά γεννηθούν καί μέρες 
γιορτινές... 'Αλλάζουν δρόμο οί χαρές. Ξεφεύγουν άπό τους δή-
μιους κι ακολουθούνε τά τραγούδια.» Καί πάνω άπ' όλα, τό ση-
μερινό καθεστώς δέν θά βαστάξει αιώνια· όχι μονάχα οι κατάδι-
κοι θά απελευθερωθούν καί θά αποκτήσουν ξανά τά δικαιώματά 
τους, αλλά καί οί κατήγοροί τους θά πάρουν τή δική τους θέση. 
'Ανάμεσα στους εγκληματίες καί στους δικαστές τους, θά ερθει ή 
μεγάλη μέρα της αντίστροφης κρίσης: «Γιά μάς, τους κατάδι-
κους, ή περιφρόνηση των άνθρώπων. Δικό μας κι 0λο τό χρυσά-
φι πού αυτοί θεοποιούν. Μιά μέρα, τό χρυσάφι τούτο θά περάσει 
στά δικά μας τά χέρια. Τό πληρώνουμε τώρα μέ τή ζωή μας. "Αλ-
λοι θά φορτωθούν τίς αλυσίδες αύτές πού έσεΐς σήμερα μας εχεχε 
φορτώσει. Κι αυτοί θά γίνουν οί σκλάβοι. Εμείς θά σπάσουμε τά 
δεσμά μας καί θά λάμψει καί γιά μάς τό άστέρι της λευτεριάς... 
Έχετε γειά. Νά ξέρετε πώς άψηφούμε καί τά σίδερα σας καί 
τούς νόμους σας^^» Οί φανταστικές σκηνές πού περιγράφονταν 
άλλοτε άπό τά σκόρπια φυλλάδια, καί όπου ό κατάδικος εκλιπα-
ρούσε τά πλήθη νά μήν τόν μιμηθούν ποτέ, μετατρέπονται τώρα 
σέ απειλητικές σκηνές όπου τά πλήθη καλούνται νά διαλέξουν 
ανάμεσα στή βαρβαρότητα των δημίων, στην άδικία των δικα-
στών καί στή δυστυχία των νικημένων σήμερα κατάδικων, πού, 
όμως, κάποτε θά θριαμβεύσουν. 

Τό μεγάλο θέαμα της πομπής τών άλυσοδεμένων καταδίκων 
συνδέεται κατά κάποιον τρόπο μέ τήν παλιά παράδοση τών δη-
μόσιων βασανιστηρίων συνδέεται άκόμα καί μέ τήν πολλαπλή 
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άναπαράσταση τοϋ έγκλήματος, πού προβάλλεται άπό τίς έφημε-
ρίδες της έποχής, άπό τά φυλλάδια, άπό τους πλανόδιους ήθο-
ποιούς, άπό τό έλαφρό θέατρο^^. Συνδέεται, όμως, ακόμα καί μέ 
συγκρούσεις καί άγώνες πού ακούγεται κιόλας ή όχλοβοή τους-
σάν νά τούς δίνει κάποια συμβολική διέξοδο: ή στρατιά των τα-
ραχοποιών, ή συντριμμένη άπό τόν νόμο, υπόσχεται νά ξανάρ-
θει· αυτό πού εκδιώχθηκε μέ τή βία τοϋ νόμου, θά φέρει, επι-
στρέφοντας, την άΛελευθερωτική άναστάτωση. «Έφριξα βλέπο-
ντας τόσες σπίθες νά ξαναπηδάνε μέσ' άπό τή σ τ ά χ τ η Ή ανα-
ταραχή πού είχε πάντα περιβάλει τά βασανιστήρια, αντηχεί τώρα 
μέ συγκεκριμένες άπειλές. 'Αντιλαμβάνεται κανείς πώς ή Ίου-
λιανή Μοναρχία αποφάσισε νά καταργήσει τίς παρελάσεις τών 
αλυσοδεμένων καταδίκων γιά τούς ίδιους λόγους - αλλά πολύ 
πιό πιεστικούς - πού είχαν έπιβάλει, κατά τόν 18ο αιώνα, τήν 
κατάργηση τών βασανιστηρίων: «Δέν είναι στά ήθη μας, νά περι-
φέρουμε τούς άνθρώπους μ' αυτόν τόν τρόπο· πρέπει νά αποφεύ-
γουμε, στίς πόλεις πού διασχίζει μιά πομπή, τήν έπίδειξη ένός 
τόσο αποτρόπαιου θεάματος, πού, άλλωστε, δέν διδάσκει τίποτα 
στό λαό^"*.» 'Ανάγκη, λοιπόν, νά καταργηθούν οί δημόσιες αυτές 
τελετές· νά εφαρμοστεί καί στή μεταφορά τών καταδίκων ή ϊδια 
οιλλαγή όπως καί μέ τίς τιμωρίες, νά τεθεί κι αυτή κάτω άπό τόν 
πέπλο της διοικητικής σεμνότητας. 

'Ωστόσο, αυτό πού υιοθετήθηκε τόν 'Ιούνιο τοϋ 1837 γιά νά 
άντικατασταθεϊ ή άλυσίδα, δέν ήταν τό άπλό σκεπασμένο κάρρο, 
όπως είχε κάποτε προταθεί, άλλά μιά μηχανή πολύ προσεκτικά 
μελετημένη. "Ενα άμάξι πού εμοιαζε μέ κινούμενη φυλακή. "Ενα 
κινητό άντίστοιχο τοϋ «Πανοπτικοΰ». "Ενας κεντρικός διάδρο-
μος τό χωρίζει σέ όλο του τό μήκος: άπό κάθε μεριά εξι κελλιά, 
όπου κάθονται οΐ κρατούμενοι άντικρυστά. Τά πόδια τους τά 
περνάνε μέσα σέ κρίκους φοδραρισμένους μέ μάλλινο ΰφασμα 
καί συνδεμένους μεταξύ τους μέ άλυσίδες 18 δακτύλων οΐ κνή-
μες τους είναι ενωμένες μέ μετάλλινες έπιγονατίδες. Κάθε κατά-
δικος είναι καθισμένος πάνω «α' ενα είδος χωνιοϋ άπό τσίγκο 
καί δρύινο ξύλο πού αδειάζει στό δημόσιο δρόμο». Τό κελλί δέν 
εχει κανένα παράθυρο πού νά δίνει πρός τά §ξω· όλο τό έσωτερι-
κό του είναι άπό λαμαρίνα, μονάχα ενας κινητός φεγγίτης, κι αυ-
τός άπό διάτρητη λαμαρίνα, άνοιγοκλείνει «γιά κάποιον άερι-
σμό». Ά π ό τήν πλευρά τοϋ διαδρόμου, κάθε κελλί έχει μιά πόρ-
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τα μέ διπλή θυρίδα: ή μιά γιά νά περνάει τό φαγητό, ή άλλη, μέ 
κάγκελα, γιά τήν επιτήρηση. «Τό άνοιγμα καί ή λοξή κατεύθυνση 
των θυρίδων είναι συνδυασμένα μέ τρόπο ώστε οι φύλακες νά 
μπορούν νά παρακολουθούν άδιάλειπτα τούς φυλακισμένους, 
καί νά άκούνε τήν κάθε λέξη τους, χωρίς αυτοί νά είναι ικανοί 
ούτε νά δούν ό ενας τόν άλλον ούτε καί νά μιλήσουν μεταξύ 
τους.» Έτσι, «μέσα στό ϊδιο άμάξι μπορούν άκίνδυνα νά βρίσκο-
νται ενας κατάδικος καί ενας υπόδικος, άντρες καί γυναίκες, 
παιδιά καί ενήλικοι. Ό σ ο μακριά καί άν είναι ή διαδρομή, όλοι 
τους φτάνουν στό τέρμα χωρίς νά έχουν δει ό §νας τόν άλλον ού-
τε καί νά έχουν επικοινωνήσει ό ενας μέ τόν άλλον». Τέλος, ή 
εξακολουθητική έπιτήρηση από τούς δυό φύλακες, πού ό καθέ-
νας τους είναι εξοπλισμένος μέ μιά δρύινη μαγκούρα μέ χοντρά 
καρφιά, έπιτρέπει τήν εναλλαγή διαφόρων ειδών τιμωρίας, πού 
είναι σύμφωνες μέ τόν έσωτερικό κανονισμό τού αμαξιού: σκέτο 
•ψωμί καί νερό, «δαχτυλοπέδες» (μικρές αλυσίδες πού χρησιμο-
ποιούνται γιά νά δένονται τά δάχτυλα των καταδίκων), στέρηση 
μαξιλαριού πού θά έπέτρεπε λίγο ύπνο, άλυσόδεση των δύο βρα-
χιόνων. «'Απαγορεύεται κάθε άνάγνωση, εκτός άπό ήθοπλαστι-
κά βιβλία.» 

"Αν ύπήρχε μονάχα ή ήπιότητα και ή ταχύτητά της, ή μηχανή 
αυτή «θά τιμούσε τήν ευαισθησία τού έφευρέτη της»· ή αξία της 
όμως βρίσκεται στό ότι είναι μιά πραγματική σωφρονιστική άμα-
ξα. Ά π ό τά έξωτερικά της γνωρίσματα, παρουσιάζει μιά τελειό-
τητα άντάξια της επινόησης τού Bentham: «Στό γρήγορο διάβα 
της κινητής αυτής φυλακής, πού στά σιωπηρά καί σκοτεινά πλευ-
ρά της δέν βλέπει κανείς τίποτ' άλλο παρά τήν έπιγραφή: "Μετα-
φορά καταδίκων", υπάρχει κάτι τό μυστηριακό καί πένθιμο, πού 
ό Bentham άπαιτεϊ κατά τήν εκτέλεση των καταδικαστικών απο-
φάσεων, καί πού αφήνει στούς θεατές μιάν έντύπωση πολύ πιό 
ευεργετική καί μόνιμη άπό τή θέα των κυνικών αύτών καί ξέ-
νοιαστων ταξιδιωτών^^.» Ή κινητή τούτη φυλακή εχει καί τά 
εσωτερικά της γνωρίσματα· στήν όλιγοήμερη διάρκεια της μετα-
γωγής (κατά τήν όποία οι κρατούμενοι μένουν αδιάκοπα άλυσο-
δεμένοι) λειτουργεί σάν σωφρονιστικός μηχανισμός. Βγαίνει κα-
νείς άπό κεί καταπληκτικά συνετισμένος: «Άπό ηθική άποψη, ή 
μεταφορά αυτή, πού δέν βαστάει συνήθως περισσότερο άπό 
έβδομήντα δύο ώρες, είναι ενα φρικτό βασανιστήριο, μέ έντονη 
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καί μακρόχρονη καθώς φαίνεται επιρροή πάνω στόν φυλακισμέ-
νο.» Οί ίδιοι οί κατάδικοι τό όμολογοϋν: «Μέσα στην αμαξα αυ-
τή μέ τά κελλιά, όταν δέν κοιμάσαι, δέν μπορείς παρά νά σκέφτε-
σαι. Καί όσο σκέφτομαι, μου φαίνεται πώς μετανοιώνω γι' αυτό 
πού έκανα· μέ τόν καιρό, βλέπεις, φοβόμουνα μήπως γίνω καλύ-
τερος, καί δέν θά τό 'θελα καθόλου^^.» 

'Ασήμαντη ιστορία, ή ιστορία της πανοπτικής άμαξας. Καί 
όμως ό τρόπος πού άντικαθιστά τήν αλυσίδα, καί τά αίτια αυτής 
της αντικατάστασης, συμπτύσσουν όλόκληρη τή διαδικασία μέ 
τήν όποία, μέσα σέ ογδόντα χρόνια, ή ποινική κράτηση αντικατέ-
στησε τά βασανιστήρια: μιά μελετημένη τεχνική γιά τήν άλλαγή 
των άτόμων. Ή άμαξα μέ τά κελλιά είναι κι αυτή ενας μηχανι-
σμός αναμόρφωσης. Αυτό πού πήρε τή θέση του βασανιστηρίου, 
δέν είναι ενας μαζικός εγκλεισμός, είναι ενα πειθαρχικό σύστημα 
προσεκτικά διαρθρωμένο. Καταρχήν, τουλάχιστον. 

Διότι άμέσως ή φυλακή, τόσο στήν ουσία της όσο καί στά όρα-
τά της αποτελέσματα, καταγγέλθηκε ώς μιά τεράστια αποτυχία 
της ποινικής δικαιοσύνης. Κατά παράδοξο τρόπο, ή ιστορία της 
φυλάκισης δέν υπακούει σέ μιά χρονική σειρά κατά τήν όποία 
ακολουθούν όμαλά: ή έγκαθίδρυση ενός ποινικού συστήματος 
κράτησης, κι ύστερα ή καταγραφή τής αποτυχίας του· ύστερα, ή 
άργή κλιμάκωση των μεταρρυθμιστικών σχεδίων, πού θά κατα-
λήξουν στόν λίγο πολύ συνεπή καθορισμό τής σωφρονιστικής τε-
χνικής· ύστερα, ή έφαρμογή αύτού τού σχεδίου· καί, τέλος, ή 
διαπίστωση τής επιτυχίας ή τής αποτυχίας του. Στήν πραγματι-
κότητα υπήρξε μιά βίαιη σύγκρουση ανάμεσα σέ όλα αύτά τά 
στοιχεία, ή, πάντως, μιά διαφορετική κατανομή τους. Καί ακρι-
βώς όπως τό σχέδιο μιας σωφρονιστικής τεχνικής ακολούθησε 
τήν άρχή τής κολαστικής κράτησης, ετσι καί ή κριτική τής φυλα-
κής καί των μεθόδων της έμφανίξεται πολύ νωρίς, στήν ίδια αύτή 
περίοδο, στά χρόνια 1820-1845· εχει κολλήσει, άλλωστε, σέ όρι-
σμένες διατυπώσεις πού - εκτός από τούς άριθμούς - έπαναλαμ-
βάνονται σήμερα σχεδόν στερεότυπα. 

- Οί φυλακές δέν μειώνουν τό ποσοστό τής εγκληματικότητας: 
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όσο κι αν τίς επεκτείνουμε, τίς πολλαπλασιάσουμε, ή τίς μετα-
βάλλουμε, ό αριθμός των έγκλημάτων καί τών έγκληματιών πα-
ραμένει σταθερός, ή - ακόμα χειρότερα - αυξάνει: « Ό αριθμός 
τών άτόμων πού βρίσκονται σε άνοιχτή σύγκρουση με την κοινω-
νία, ύπολογίζεται σήμερα στη Γαλλία σέ 108 χιλιάδες πάνω κά-
τω. Τά κατασταλτικά μέσα πού διαθέτουμε είναι: ή λαιμητόμος, 
ό σιδερένιος κλοιός, 3 κάτεργα, 19 κεντρικές φυλακές, 86 ιδρύ-
ματα προσωρινής κράτησης, 362 ιδρύματα προφυλάκισης, 2.800 
έπαρχιακές φυλακές, 2.238 κελλιά στά διάφορα τμήματα χωρο-
φυλακής. Παρ' όλο τόν μεγάλο άριθμό τών μέσων, ή άκολασία 
διατηρεί τό θράσος της. Ό αριθμός τών εγκλημάτων δέν μειώνε-
ται..., οί υποτροπές αυξάνουν άντί νά λιγοστεύουν^^.» 

- Ή φυλάκιση προκαλεί την υποτροπή" όταν βγει κανείς από 
τή φυλακή υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες άπό πριν γιά νά 
ξαναμπεί σ' αυτήν ενα μεγάλο ποσοστό καταδίκων είναι πρώην 
κρατούμενοι· τό 38% έκείνων πού απολύονται άπό τίς φυλακές 
καταδικάζονται καί πάλι, καθώς καί τό 33% τών καταδικασμέ-
νων σέ κάτεργα^®· άπό τό 1828 ώς τό 1834, στους 35.000 καταδι-
κασμένους γιά έγκλήματα, σχεδόν οί 7.400 ήταν υπότροποι (δη-
λαδή 1 στούς 4,7 καταδικασμένους)· σέ πάνω άπό 200.000 κατα-
δικασμένους γιά πλημμελήματα, σχεδόν οί 35.000 ήταν κι αυτοί 
υπότροποι (1 στούς 6)· συνολικά, ενας υπότροπος στούς 5,8 κα-
ταδικασμένους^^· τό 1831, στούς 2.174 πού είχαν καταδικαστεί 
γιά υποτροπή, οί 350 είχαν βγεϊ άπό τά κάτεργα, οί 1.682 άπό τίς 
κεντρικές φυλακές, οί 142 άπό τά τέσσερα αναμορφωτήρια πού 
είχαν τούς ίδιους κανονισμούς μέ τίς φυλακές^®. Καί ή διάγνωση 
γίνεται ολοένα καί πιό ζοφερή στή διάρκεια της Ίουλιανης Μο-
ναρχίας: τό 1835, σημειώνονται 1.486 υπότροποι στούς 7.223 κα-
ταδικασμένους γιά έγκλήματα· τό 1839, 1.749 στούς 7.858· τό 
1844, 1.821 στούς 7.195. 'Ανάμεσα στούς 980 κρατούμενους τοϋ 
Loos, υπήρχαν 570 υπότροποι, καί στό Melun 745 στούς 1.088 
φυλακισμένους^^ Κατά συνέπεια, ή φυλακή άντί νά άπολύει συ-
νετισμένα άτομα, διασκορπίζει άνάμεσα στόν πληθυσμό επικίν-
δυνους κακοποιούς: «7.000 άτομα επιστρεφόμενα κάθε χρόνο 
στήν κοινωνία... είναι 7.000 νοσογόνες πιθανότητες εγκλήματος ή 
διαφθοράς πού διεισδύουν στό κοινωνικό σώμα. Καί άν άναλο-
γιστοϋμε πώς ό πληθυσμός αυτός ολοένα καί αυξάνει, πώς ζει 
καί δρα γύρω μας, έτοιμος νά επωφεληθεί άπό κάθε ευκαιρία τα-
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ραχής, καί νά έκμετοιλλευθεί κάθε κρίοη της κοινωνίας γιά νά 
δοκιμάσει τίς δυνάμεις του, πώς μπορούμε νά μείνουμε άτάραχοι 
μπροστά σ' ëva τέτοιο θέαμα;^^» 

- Ή φυλακή άναπόφευχτα κατασκευάζει έγκληματίες. Τούς 
κατασκευάζει μέ τόν τρόπο διαβίωσης πού έπιβάλλει στους κρα-
τούμενους: είτε τούς απομονώνει σέ κελλιά, είτε τούς υποχρεώνει 
σε μιάν άνώφελη έργασία (πού αργότερα δέν θά τούς χρησιμεύ-
σει στήν κοινωνία), όπωσδήποτε, αυτό δέν δείχνει «ενδιαφέρον 
γιά τόν άνθρωπο όταν θά βγει στην κοινωνία· αντίθετα, δη-
μιουργεί υπάρξεις αφύσικες, ανώφελες καί έπικίνδυνες»· ύπο-
στηρίζουν ότι ή φυλακή διαπαιδαγωγεί τούς κρατουμένους· άλλά 
ενα σύστημα διαπαιδαγώγησης τοϋ άνθρωπου μπορεί ποτέ νά 
§χει γιά αντικείμενο μιά παρά φύση ένέργεια^; Κι ακόμα, ή φυ-
λακή κατασκευάζει έγκληματίες επιβάλλοντας στούς κρατούμε-
νους βίαιους καταναγκασμούς· προορισμός της είναι νά έφαρμό-
ζει τούς νόμους, καί νά διδάσκει τόν σεβασμό τους· όμως, όλό-
κληρη ή λειτουργία της βασίζεται στήν κατάχρηση της εξουσίας. 
Αυθαιρεσία της διοίκησης: «Τό αίσθημα αδικίας πού νιώθει ό 
φυλακισμένος είναι μιά από τίς κυριότερες αιτίες πού καθιστούν 
άνυπότακτο τόν χαρακτήρα του. "Οταν αισθάνεται πώς εκτίθεται 
σέ όδύνες πού ό νόμος ούτε διέταξε ούτε κάν προέβλεψε, έξοργί-
ζεται ένάντια σέ δλα όσα τόν περιβάλλουν σάν δήμιους άντικρύ-
ζει όλους τούς φορείς της έξουσίας· δέν πιστεύει πιά πώς είναι 
ένοχος: κατηγορεί γι' αυτό τήν ίδια τή δικαιοσύνη^'*.» Διαφθορά, 
φόβος καί ανικανότητα των φυλάκων: «1.000 ως 1.500 κατάδικοι 
ζουν κάτω άπό τήν επιτήρηση 30 ή 40 φυλάκων πού νιώθουν κά-
ποιαν άσφάλεια μόνο βασιζόμενοι στούς καταδότες, δηλαδή στή 
διαφθορά πού οί ϊδιοι φροντίζουν νά δημιουργούν. Ποιοί είναι 
αυτοί οί φύλακες; 'Απολυμένοι στρατιώτες, άνθρωποι χωρίς κα-
μιά μόρφωση, χωρίς κατανόηση τοϋ λειτουργήματος τους, έπαγ-
γελματίες-φύλακες κακοποιών^^.» 'Εκμετάλλευση μέ τό μέσο κά-
ποιας ποινικής εργασίας, πού, έδώ, δέν είναι δυνατόν νά εχει 
κανένα χαρακτήρα διαπαιδαγώγησης: «Καταδικάζουν τή δουλε-
μπορία τών μαύρων. Καί μήπως οί κρατούμενοι δέν πουλιούνται 
σάν κι αυτούς άπό τούς έπιχειρηματίες (εργολάβους, προμηθευ-
τές) καί δέν άγοράζονται άπό τούς έμπόρους; Μήπως διδάσκο-
νται έτσι μαθήματα τιμιότητας; Μήπως δέν άποθαρρύνονται πιό 
πολύ άπό τά δείγματα αυτά της άπαίσιας έκμετάλλευσης;^^» 
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- Ή φυλακή καθιστά έφικτή, καί μάλιστα εύνοεί την όργάνω-
ση ένός περιβάλλοντος άπό έγκληματίες, άλληλέγγυους άνάμεσά 
τους, ιεραρχημένους, όλοέτοιμους γιά μελλοντικές συνενοχές: 
« Ή κοινωνία απαγορεύει κάθε συνένωση πού θά ξεπερνούσε τά 
είκοσι άτομα... άλλα συγκεντρώνει ή ίδια 200, 500 ή καί 1200 κα-
τάδικους σέ κεντρικές φυλακές, πού τίς οικοδομεί ακριβώς γι' 
αυτόν τόν σκοπό, πού τίς διαιρεί γιά μεγαλύτερη εύκολία σέ έρ-
γαστήρια, σέ περιτοιχισμένες αυλές, σέ κοιτώνες καί σέ κοινές 
γιά όλους τραπεζαρίες.... Καί τίς φυλακές αυτές τίς πολλαπλα-
σιάζει καί τίς διαμοιράζει σέ ολόκληρη τη Γαλλία, μέ τρόπο ώστε 
έκει όπου υπάρχει φυλακή νά υπάρχει καί συνεταιρισμός... άλλες 
τόσες άντικοινωνικές λ έ σ χ ε ς . . . Κ α ί στίς λέσχες αυτές γίνεται 
ή διαπαιδαγώγηση του νέου εγκληματία πού είναι καταδικασμέ-
νος γιά πρώτη φορά: « Ή πρώτη έπιθυμία πού θά γεννηθεί μέσα 
του, είναι νά μάθει άπό τούς πιό επιτήδειους μέ ποιό τρόπο απο-
φεύγει κανείς τήν αυστηρότητα τοΰ νόμου· άπό τό πρώτο μάθημα 
του θά αντλήσει τή στυγνή λογική τών ληστών πού θεωρούν τήν 
κοινωνία έχθρική" πρώτη ηθική του πράξη θά είναι ή κατάδοση, 
ή κατασκοπεία, πού περιβάλλεται μέ πολλήν εκτίμηση στίς φυλα-
κές μας- τό πρώτο πάθος πού θά τοΰ διεγείρουν οι άλλοι φυλακι-
σμένοι θά τρομάξει τή νεαρή του φύση άπό τίς φρικαλεότητες 
πού γεννιούνται μέσα στή φυλακή καί τίς όποιες ό κάλαμος μου 
άρνιέται νά κατονομάσει... Ά π ό δώ κι εμπρός, εχει πιά διακό-
ψει κάθε δεσμό του μέ τήν κοινωνία^®.» Ό Faucher μιλούσε γιά 
«στρατώνες τοϋ εγκλήματος». 

- Οί συνθήκες πού έπιβάλλονται στούς κρατούμενους πού 
άπολύονται τούς ωθούν μοιραία στήν υποτροπή: γιατί βρίσκο-
νται κάτω άπό τήν επιτήρηση της άστυνομίας- γιατί υποβάλλο-
νται σέ κατ' οίκον περιορισμό, ή σέ άπαγόρευση διαμονής- γιατί 
«άπολύονται άπό τή φυλακή μ' ενα διαβατήριο πού πρέπει πα-
ντού νά τό παρουσιάζουν, καί όπου άναφέρεται ή καταδίκη 
τους^^.» Ή παραβίαση τών παραπάνω διατάξεων, τό άδύνατον 
έξεύρεσης έργασίας, ή άλητεία, είναι οί πιό συνηθισμένοι συντε-
λεστές τής υποτροπής. Ή «'Εφημερίδα τών Δικαστηρίων», άλλά 
καί οί εργατικές εφημερίδες, άναφέρουν συχνά πολλές τέτοιες 
περιπτώσεις, όπως, λογουχάρη, τού έργάτη πού είχε καταδικα-
στεί γιά κλοπή, φυλακίστηκε στή Rouen, συνελήφθη καί πάλι γιά 
κλοπή, καί πού κανένας δικηγόρος δέν δέχτηκε νά τόν ύπερασπί-
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σει· καί τότε άρχίζει ό ίδιος νά άγορεύει μπροστά στούς δικα-
στές, έξιστορεί τή ζωή του, έξηγεΐ πώς, όταν βγήκε άπό τή φυλα-
κή καί ύποβλήθηκε σέ κατ' οίκον περιορισμό, δεν κατόρθωσε νά 
ξαναβρεί δουλειά στό έπάγγελμά του τοϋ έπιχρυσωτή, γιατί 6 χα-
ρακτηρισμός του ώς πρώην κατάδικου ήταν ή αιτία νά τόν διώ-
χνουν άπό παντού· ή αστυνομία τοϋ αρνιόταν τό δικαίωμα νά 
•ψάξει σ' άλλο μέρος γιά δουλειά" τελικά, βρίσκεται παγιδεμένος 
στή Rouen πεθαίνοντας από τήν πείνα καί τίς κακουχίες, εξαι-
τίας της καταθλιπτικής αύτής επιτήρησης. Πηγαίνει στό Δημαρ-
χείο καί έκλιπαρεϊ γιά κάποια δουλειά· τόν προσέλαβαν γιά όχτώ 
μέρες στό νεκροταφείο, μέ μισθό 14 πεντάρες τήν ήμέρα: «"Ομως, 
λέει, είμαι νέος, εχω ανάγκη νά φάω· γιά δυό λίβρες ψωμί, δίνω 
δέκα πεντάρες· πώς ;ά τοαφώ, νά πλύνω τά ροΰχα μου, νά βρώ 
κατοικία μέ δέκα τέόσερες πεντάρες; Είχα όλότελα απελπιστεί, 
κι δμως, πολύ τό ήθελα νά ξαναγίνω τίμιος· ή έπιτήρηση μέ ξα-
ναβύθισε στή δυστυχία. Ένιωσα αφάνταστη άηδία γιά δλα· τότε 
συνάντησα τόν Lamaître, πού ήταν κι εκείνος σέ άθλια κατάστα-
ση· επρεπε νά ζήσουμε, καί μόνη λύση ήταν νά ξαναρχίσουμε τίς 
κλοπές^".» 

- Τέλος, ή φυλακή κατασκευάζει εμμεσα έγκληματίες, εξα-
θλιώνοντας τίς οικογένειες των κρατουμένων: « Ή ίδια δικαστική 
άπόφαση πού στέλνει στή φυλακή τόν αρχηγό τής οικογένειας, 
ρίχνει τή μητέρα στήν απόλυτη ένδεια, τά παιδιά στήν εγκατάλει-
ψη, τήν οικογένεια ολόκληρη στήν αλητεία καί στήν επαιτεία. 
Καί, άπό τήν άποψη αυτή, μπορούμε νά πούμε πώς τό έγκλημα 
γεννά τό εγκλημα^^» 

Πρέπει εδώ νά σημειώσουμε πώς ή μονότονη αυτή κριτική τών 
φυλακών επαναλαμβάνεται σταθερά πρός δυό κατευθύνσεις: 
ενάντια στό γεγονός δτι ή φυλακή δέν ήταν άποτελεσματικά σω-
φρονιστική, ότι ή άναμορφωτική τεχνική παρέμενε πάντα σέ 
στοιχειώδη κατάσταση· καί ένάντια στό δτι θέλοντας νά είναι 
σωφρονιστική, χάνει τήν άξία της σάν τιμωρία^^, δτι ή αληθινή 
σωφρονιστική τεχνική είναι ή αυστηρότητα^^, καί δτι ή φυλακή 
άποτελεϊ διπλό οικονομικό σφάλμα: άμεσα, έξαιτίας τού ουσια-
στικού κόστους τής όργάνωσής της, καί, έμμεσα, έξαιτίας τής δα-
πανηρής εγκληματικότητας πού δέν κατορθώνει νά καταστεί-
λει^''. 'Ωστόσο, στίς κριτικές αυτές, ή απάντηση υπήρξε πάντα 
στερεότυπη: ή έπαναφορά τών σταθερών άρχών τής σωφρονιστι-
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κής τεχνικής. Έδώ καί ενάμιση αιώνα, ή φυλακή παρουσιάζεται 
σάν νά ενέχει ή ίδια τό φάρμακο της· ή επαναδραστηριοποίηση 
των σωφρονιστικών τεχνικών ώς τό μόνο μέσο γιά νά αποτραπεί 
ή αιώνια άποτυχία τους· ή πραγματοποίηση τον σωφρονιστικού 
σχεδίου, ώς ή μόνη μέθοδος γιά νά υπερνικηθεί ή δυσκολία νά 
περιληφθεί τό σχέδιο αύτό στήν καθημερινή πραγματικότητα. 

Πειστική απόδειξη; οί στάσεις τών κρατουμένων, τίς περασμέ-
νες έβδομάδες, αποδόθηκαν στό ότι ή μεταρρύθμιση πού είχε 
αποφασιστεί στά 1945, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ· καί πώς, 
κατά συνέπεια, επρεπε νά επανέλθουμε στίς βασικές της αρχές. 
Άλλά, οί αρχές αύτές, από τίς όποιες περιμένουμε ακόμα καί 
σήμερα τόσο θαυματουργά αποτελέσματα, είναι πολύ γνωστές: 
άποτελοϋν, έδώ καί εκατόν πενήντα χρόνια, τά έφτά παγκόσμια 
άξιώματα γιά καλές «σωφρονιστικές συνθήκες». 

1. - Ή ποινική κράτηση πρέπει, λοιπόν, νά εχει γιά ουσιαστι-
κό στόχο τή μετατροπή της συμπεριφοράς τοϋ ατόμου: « Ή συνέ-
τιση του καταδίκου, σάν κύριος σκοπός της ποινής, είναι μιά ιε-
ρή άρχή πού ή τυπική της εμφάνιση στό πεδίο της επιστήμης, καί 
προπάντων στό πεδίο τής νομοθεσίας, είναι πολύ πρόσφατη» 
(Συνέδριο τών Βρυξελλών γιά τίς Φυλακές, 1847). Καί ή Ε π ι -
τροπή «Άμόρ» (Μάης 1945) επαναλαμβάνει πιστά: «Ουσιαστι-
κός σκοπός τής ποινής τής στέρησης τής ελευθερίας είναι ή συνέ-
τιση καί ή κοινωνική επανένταξη τοϋ κατάδικου». Άρχή τής 
έπανορθωτικής τακτικής. 

2. - Οί κρατούμενοι πρέπει νά απομονώνονται ή τουλάχιστον 
νά κατανέμονται άνάλογα μέ τήν ποινική σοβαρότητα τής πρά-
ξης τους, άλλά, προπάντων, άνάλογα μέ τήν ηλικία τους, τίς τά-
σεις τους, τίς άναμορφωτικές τεχνικές πού θά χρησιμοποιηθούν 
γι' αυτούς, τά στάδια τής αλλαγής τους: «"Οταν χρησιμοποιούμε 
σωφρονιστικά μέσα, πρέπει νά 'χουμε κατά νου τίς μεγάλες σω-
ματικές καί πνευματικές ανομοιομορφίες πού υπάρχουν στήν 
ιδιοσυγκρασία τών καταδίκων, τό βαθμό διαστροφής τους, τίς 
άνισες δυνατότητες συνετισμοϋ πού παρουσιάζουν» (Φεβρουά-
ριος 1850). 1945: « Ή κατανομή στά σωφρονιστικά Ιδρύματα τών 
άτόμων πού είναι καταδικασμένα σέ λιγότερο άπό ëva χρόνο φυ-
λάκιση βασίζεται στό σεξ, στήν προσωπικότητα καί στό βαθμό 
διαστροφής τού έγκληματία». Άρχή τής ταξινόμησης. 

3. - Οί ποινές πρέπει νά μπορούν νά μετατρέπονται άνάλογα 
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μέ τήν προσωπικότητα των κρατουμένων, άνάλογα μέ τά άποτε-
λέσματα πού παρατηρούνται, μέ τήν πρόοδο ή μέ την ύποτροπή: 
«'Εφόσον κύριος σκοπός της ποινής είναι ή άναμόρφωση τοϋ 
ένόχου, σκόπιμο θά ήταν νά άπολύονται οΐ κατάδικοι όταν θά 
εχει έξασφαλιστεϊ ή ηθική τους άναγέννηση» (Ch. Lucas, 1836). 
1945: «Εφαρμόζονται προοδευτικές μέθοδες... μέ σκοπό τήν 
προσαρμογή τής θεραπείας τοϋ φυλακισμένου στή συμπεριφορά 
του καί στό βαθμό συνετισμοϋ του. Οί μέθοδες αυτές προχωρούν 
σταδιακά άπό τήν άπομόνωση στήν ήμι-ελευθερία... Τό πλεονέ-
κτημα τής υπό όρους έλευθερίας έπεκτείνεται σέ όλες τίς πρόσ-
καιρες ποινές». 'Αρχή τής μετατροπής των ποινών. 

4. - Ή εργασία πρέπει νά είναι ëva άπό τά ουσιαστικά στοι-
χεία τής μεταμόρφωσης καί τής βαθμιαίας κοινωνικής επανέντα-
ξης τών κρατουμένων. Ή ποινική εργασία «δεν πρέπει νά θεω-
ρείται συμπλήρωμα καί, κατά κάποιον τρόπο, έπίταση τής ποι-
νής, αλλά κάτι σάν άπάλυνσή της, πού ή στέρηση της θά ήταν 
άπαράδεκτη». Πρέπει νά βοηθάει τόν κρατούμενο στό νά μάθει ή 
νά άσκήσει κάποιο επάγγελμα, καί νά προσφέρει πόρους επιβίω-
σης σ' αύτόν καί στήν οίκογένειά του (Ducpétiaux, 1857). 1945: 
«Κάθε καταδικασμένος κοινού δικαίου υποβάλλεται σέ εργα-
σία... Κανένας δέν μπορεί νά καταναγκάζεται σέ αεργία». 'Αρχή 
τής εργασίας ώς ύποχρέωση καί ώς δικαίωμα. 

5. - Ή διαπαιδαγώγηση τοϋ κρατουμένου είναι, άπό μέρους 
τής δημόσιας εξουσίας, μιά άπαραίτητη εγγύηση γιά τό συμφέ-
ρον τής κοινωνίας, καί μιά ύποχρέωση άπέναντι στόν κρατούμε-
νο. «Μόνον ή διαπαιδαγώγηση μπορεί νά χρησιμεύσει σάν μέθο-
δος σωφρονιστική. Τό ζήτημα τής σωφρονιστικής φυλάκισης εί-
ναι ζήτημα διαπαιδαγώγησης» (Ch. Lucas, 1838). 1945: « Ή μετα-
χείριση τοϋ φυλακισμένου, μακριά άπό κάθε φθοροποιά επίδρα-
ση... πρέπει νά τείνει κυρίως στή γενική καί επαγγελματική του 
μόρφωση, καθώς καί στή βελτίωσή του». Άρχη τής σωφρονιστι-
κής διαπαιδαγώγησης. 

6. - Τό καθεστώς τής φυλακής όφείλει, τουλάχιστον κατά τό 
Ινα μέρος, νά έλέγχεται καί νά διευθύνεται άπό ενα έξειδικευμέ-
νο προσωπικό πού νά κατέχει τίς ήθικές καί τεχνικές ικανότητες 
νά μεριμνά γιά τήν όρθή κατάρτιση τών ατόμων. Ό Ferras ελεγε, 
στά 1850, άναφερόμενος στόν γιατρό τής φυλακής: «Χρήσιμη εί-
ναι ή συμβολή τοϋ γιατρού σέ όλες τίς μορφές φυλάκισης... κα-
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νείς, έκτός άπό τόν γιατρό, δεν θά μπορούσε νά κατακτήσει πιό 
βαθιά την έμπι^οσύνη τών κρατουμένων, νά γνωρίσει καλύτερα 
τόν χαρακτήρα τους, νά έπιδρά πιό αποτελεσματικά στά αίσθή-
ματά τους, άνακουφίζοντάς τους άπό τά σωματικά τους δεινά 
καί, έπωφελούμενος άπό τήν ύπεροχή του αυτή, νά τους μιλάει 
αυστηρά ή νά τους προσφέρει μιά χρήσιμη ενθάρρυνση.» 1945: 
«Σέ κάθε σωφρονιστικό ίδρυμα λειτουργεί μιά κοινωνική καί ία-
τροψυχολογική υπηρεσία». 'Αρχή τον τεχνικού έλέγχον της κρά-
τησης. 

7. - Ή φυλάκιση πρέπει νά ακολουθείται άπό μέτρα ελέγχου 
καί συμπαράστασης, ώς τήν οριστική αναπροσαρμογή τοϋ πρώην 
καταδίκου. Θά πρέπει όχι μονάχα νά έπιτηρεΐται όταν απολύεται 
άπό τή φυλακή, αλλά καί «νά τοϋ προσφέρεται υποστήριξη καί 
συμπαράσταση» (Boulet καί Benquot στήν Παρισινή Βουλή). 
1945: «Παρέχεται βοήθεια στούς φυλακισμένους στή διάρκεια 
της ποινής, καί υστέρα άπό αύτήν, μέ σκοπό νά διευκολυνθεί ή 
άναπροσαρμογή τους». Αρχή τών συμπληρωματικών θεσμών. 

Ά π ό τόν ενα αιώνα στόν άλλον, λέξη πρός λέξη, οί ϊδιες θεμε-
λιακές προτάσεις, εμφανιζόμενες κάθε φορά ώς ή διατύπωση ή 
επί τέλους κεκτημένη, ή επί τέλους άποδεκτή, μιας μεταρρύθμι-
σης πού ώς τότε υπήρξε ακατόρθωτη. Οί ίδιες, ή σχεδόν οι ϊδιες 
φράσεις θά μπορούσαν νά είναι αντιγραμμένες άπό άλλες «γόνι-
μες» περιόδους τής μεταρρύθμισης: άπό τά τέλη τοϋ 19ου αιώνα, 
καί άπό τήν «κίνηση γιά τήν υπεράσπιση τής κοινωνίας»· ή άκό-
μα, καί άπό τά πολύ πρόσφατα χρόνια, οπότε σημειώθηκαν τό-
σες καί τόσες στάσεις κρατουμένων. 

Δέν πρέπει λοιπόν νά θεωρείται ή φυλακή, ή «άποτυχία» της 
καί ή λίγο πολύ καλά έφαρμοσμένη μεταρρύθμιση της, σάν τρεις 
διαδοχικές χρονικές φάσεις. Πρέπει μάλλον νά νοείται σάν ενα 
σύστημα ταυτόχρονης κίνησης πού, ιστορικά, έπιπροστίθεται 
στήν ένδικη στέρηση τής ελευθερίας· ενα σύστημα μέ τέσσερα 
στάδια, πού περιλαμβάνει: τό πειθαρχικό «συμπλήρωμα» της φυ-
λακής - στοιχείο υπερεξουσίας· τήν παραγωγή μιας αντικειμενι-
κότητας, μιάς τεχνικής, μιας «έκλογίκευσης» σωφρονιστικής -
στοιχείο τής πρόσθετης γνώσης τοϋ υποκειμένου· τήν εμιπρακτη 
συνέχιση, άν όχι τήν έπίταση, μιάς έγκληματικότητας πού ή φυ-
λακή θά επρεπε νά τήν εκμηδενίσει - στοιχείο τής άντίστροφης 
αποτελεσματικότητας· καί, τέλος, τήν επανάληψη μιας «με-
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ταρρύθμισης» πού είναι ισόμορφη, παρ' όλη τήν «Ιδανικότητά» 
της, μέ τή λειτουργία των πειθαρχικών μεθόδων της φυλακής -
στοιχείο μιας ουτοπικής διμορφίας. Αυτό τό περίπλοκο σύνολο 
είναι πού άποτελεΐ τό «σύστημα φυλάκισης», καί όχι άπλώς τόν 
θεσμό τής φυλακής, μέ τούς τοίχους της, τό προσωπικό της, τούς 
κανονισμούς της καί τή βιαιότητά της. Τό σύστημα φυλάκισης 
συνενώνει σέ μιά καί μόνη εικόνα θεωρίες καί αρχιτεκτονικές, 
καταπιεστικούς κανονισμούς καί επιστημονικές προτάσεις, 
πραγματικά κοινωνικά φαινόμενα καί ακατανίκητες ουτοπίες, 
προγράμματα γιά τήν αναμόρφωση των έγκληματιών καί μηχανι-
σμούς πού έδραιώνουν τήν εγκληματικότητα. Μήπως, λοιπόν, ή 
λεγόμενη αποτυχία της φυλακής οφείλεται στήν ίδια τή λειτουρ-
γία της; Μήπως θά επρεπε νά ενταχθεί στά φαινόμενα αυτά τής 
εξουσίας πού ή πειθαρχία καί ή τεχνολογία ή συνδεμένη μέ τή 
φυλάκιση παρεμβάλλουν στόν δικαστικό μηχανισμό, καί γενικό-
τερα στήν κοινωνία όλόκληρη" καί πού μπορεί κανείς νά τά συ-
ναθροίσει μέ τήν όνομασία «σύστημα φυλάκισης»; "Αν ό θεσμός-
φυλακή άντεξε γιά τόσο καιρό, και σέ μιά τέτοια άκινησία, άν 
δέν αμφισβητήθηκε ποτέ στά σοβαρά ή αρχή τής ποινικής κράτη-
σης, είναι, χωρίς άμφιβολία, επειδή αυτό τό σύστημα φυλάκισης 
ρίζωνε ολοένα καί βαθύτερα καί ασκούσε συγκεκριμένες λει-
τουργίες. "Ας αναφέρουμε εδώ τή μαρτυρία ενός πρόσφατου πα-
ραδείγματος αυτής τής σταθερότητας: ή φυλακή-πρότυπο πού 
άνοιξε στό Fleury-Mérogis τό 1969, αντιγράφει, απλούστατα, στή 
γενική της διαρρύθμιση τήν πανοπτική αστρική αρχιτεκτονική, 
πού στά 1836 είχε προσδώσει τέτοιαν αίγλη στήν Petite Roquette. 
Πρόκειται γιά τόν ϊδιο μηχανισμό εξουσίας πού εκεί υλοποιείται 
καί ταυτόχρονα παίρνει συμβολική μορφή. 'Αλλά γιά νά παίξει 
ποιόν ρόλο; 

"Αν δεχτούμε πώς ό νόμος εχει γιά προορισμό νά καθορίζει τίς 
παραβάσεις, πώς τό ποινικό σύστημα εχει σάν σκοπό νά τίς πε-
ριορίζει καί πώς ή φυλακή αποτελεί τό όργανο τής καταστολής 
αυτής, θά πρέπει τότε νά διαπιστώσουμε μιά όλοσχερή άποτυχία. 
Ή μάλλον - άφοΰ, γιά νά τήν έκφράσουμε μέ ιστορικούς όρους. 
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θά πρέπει νά είμαστε σέ θέση νά υπολογίσουμε τίς έ π ι π τ ώ σ ε ι ζ 
της ποινικής κράτησης στό όλικό έπίπεδο της εγκληματικότητας -
όφείλουμε νά όμολογήσουμε πώς είναι τουλάχιστον εκπληκτικό 
τό ότι ή διακήρυξη τής άποτυχίας της φυλακής, έδώ καί έκατόν 
πενήντα χρόνια, δεν έμπόδισε καθόλου τή διατήρηση της. Ή μό-
νη έναλλακτική λύση πού πραγματικά άντιμετωπίστηκε ήτανε ή 
έξορία, πού ή 'Αγγλία τήν εγκατέλειψε άπό τίς αρχές κιόλας του 
19ου αιώνα, καί πού ή Γαλλία τήν υιοθέτησε ξανά τόν καιρό της 
δεύτερης Αυτοκρατορίας [του Ναπολέοντα του Τρίτου], π:ε-
ρισσότερο, όμως, σάν μιά μορφή φυλάκισης ταυτόχρονα αυστη-
ρής καί απόμακρης. 

"Ισως, δμως, θά ήταν ορθό νά άντιστρέψουμε τό πρόβλημα καί 
νά αναρωτηθούμε σέ τί χρησιμεύει ή άποτυχία τής φυλακής· σέ τί 
ώφελούν τά διάφορα αυτά φαινόμενα πού ή κριτική δεν παύει νά 
τά καταγγέλλει: διατήρηση τής εγκληματικότητας, παρότρυνση 
στήν υποτροπή, μεταμόρφωση του ευκαιριακού παραβάτη σέ συ-
στηματικό έγκληματία, οργάνωση ενός κλειστού χώρου έγκλημα-
τικότητας. Μήπως θά πρέπει νά άναζητήσουμε αυτό πού κρύβε-
ται πίσω άπό τόν φαινομενικό κυνισμό τοϋ ποινικού θεσμού, 6 
όποιος, άκόμα καί ύστερα άπό τήν άπόλυση ενός καταδίκου άπό 
τή φυλακή, εξακολουθεί νά τόν παρακολουθεί μέ διάφορα μέσα 
(έπιτήρηση, πού άλλοτε επιβαλλόταν άπό τόν νόμο, καί πού σή-
μερα γίνεται έμπρακτα· διαβατήρια των καταδικασμένων στά 
κάτεργα τόν παλιό καιρό, καί σήμερα ποινικό μητρώο), καί νά 
διώκει ετσι ώς «έγκληματία» αυτόν πού εχει έκτίσει τήν ποινή 
του σάν παραβάτης; Μήπως δέν θά μπορούσαμε νά δούμε σ' όλα 
αύτά άντί γιά μιάν αντίφαση, κάτι σάν συνέπεια; Θά έπρεπε τότε 
νά υποθέσουμε πώς ή φυλακή, καί, χωρίς αμφιβολία, γενικότερα 
οι τιμωρίες δέν έχουν γιά σκοπό νά καταργήσουν τίς παραβά-
σεις· αλλά μάλλον νά τίς διαχωρίσουν, νά τίς κατανείμουν, νά τίς 
χρησιμοποιήσουν πώς στόχος τους είναι όχι τόσο νά καθυποτά-
ξουν έκείνους πού είναι έτοιμοι νά παραβιάσουν τούς νόμους, 
άλλά πώς τείνουν νά εντάξουν τήν παράβαση των νόμων σέ μιά 
γενική τακτική καθυπόταξης. Τό ποινικό σύστημα θά αποτελού-
σε ετσι εναν τρόπο νά ρυθμίζονται οί άνομίες, νά χαράζονται 
όρια ανοχής, νά δείχνεται μιά σχετική άνεκτικότητα γιά όρισμέ-
νες, νά ασκείται πίεση σέ άλλες, νά απορρίπτονται μερικές από 
αυτές, άλλη νά χρησιμοποιείται, ορισμένες νά έξουδετερώνονται 
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καί άλλες νά τίς έκμεταλλεύονται έπωφελώς. Κοντολογίς, στόχος 
τού ποινικού συστήματος δέν θά ήταν νά «καταστέλλει» άπλώς 
τίς άνομίες, άλλά καί νά τίς «διαφοροποιεί», καί νά έξασφαλίζει 
τη γενική «οικονομία» τους. Καί άν μπορεί κανείς νά άναφερθεϊ 
σέ μιά ταξική δικαιοσύνη, δέν είναι μονάχα επειδή ό ίδιος ό νό-
μος ή ό τρόπος εφαρμογής του εξυπηρετούν τά συμφέροντα μιας 
όρισμένης τάξης· είναι γιατί ολόκληρη ή διαφορετική διαχείριση 
των άνομιών, μέσω του ποινικού συστήματος, άποτελεΐ μέρος 
τών μηχανισμών αυτών της κυριαρχίας. Οί νόμιμες τιμωρίες θά 
πρέπει νά επανατοποθετηθούν σέ μιάν όλική στρατηγική τών 
άνομιών. Έτσι μονάχα θά μπορούσε νά έξηγηθεϊ ή «αποτυχία» 
της φυλακής. 

Τό γενικό σχήμα τής ποινικής μεταρρύθμισης εντάσσεται, περί 
τά τέλη τού 18ου αιώνα, στά πλαίσια τού αγώνα ένάντια στίς πα-
ρανομίες: μιά όλόκληρη ισορροπία από άνοχές, αμοιβαίες υπο-
στηρίξεις καί άμοιβαϊα συμφέροντα, πού στό Προεπαναστατικό 
Καθεστώς είχε συντηρήσει πλάι πλάι τίς άνομίες τών διαφόρων 
κοινωνικών στρωμάτων, εχει τώρα καταρρεύσει. Καί διαμορφώ-
νεται ή ουτοπία μιας καθολικής και δημόσιας κολαστικής κοινω-
νίας, όπου κοινωνικοί μηχανισμοί, μέ τήν άσταμάτητη δράση 
τους, θά λειτουργούν χωρίς καθυστέρηση, χωρίς μεσολάβηση καί 
χωρίς άβεβαιότητα- ό νόμος, διττά ιδανικός - αφού θά είναι τέ-
λειος στους υπολογισμούς του καί βαθιά χαραγμένος στίς νοητι-
κές παραστάσεις κάθε πολίτη - θά παρεμποδίζει άπό τή γέννηση 
της κιόλας κάθε παράνομη πρακτική. 'Ωστόσο, στήν καμπή τού 
18ου πρός τόν 19ο αιώνα, καί ενάντια στούς καινούργιους κώδι-
κες, εμφανίζεται ό κίνδυνος μιας νέας λαϊκής ανομίας. "Η, ακρι-
βέστερα, ίσως, οί λαϊκές άνομίες παίρνουν τότε καινούργιες δια-
στάσεις: τίς διαστάσεις πού έχουν όλα τά κινήματα πού, άπό τά 
1780 ως τίς έπαναστάσεις τού 1848, διασταυρώνονται μέ τίς κοι-
νωνικές συγκρούσεις, μέ τούς άγώνες ένάντια στά πολιτικά καθε-
στώτα, μέ τήν άντίσταση στήν κίνηση γιά τή βιομηχανοποίηση, μέ 
τά άποτελέσματα τών οικονομικών κρίσεων. Σχηματικά, [,ιπορού-
με νά σημειώσουμε τρεις χαρακτηριστικές διαδικασίες. Πρώτα 
πρώτα τήν άνάπτυξη τής πολιτικής διάστασης τών λαϊκών άνο-
μιών, πού έμφανίζεται μέ δυό τρόπους: πρακτικές ώς τότε εντο-
πισμένες καί, κατά κάποιον τρόπο, περιορισμένες στά ίδια τους 
τά πλαίσια (όπως, λογουχάρη, ή άρνηση τής πληρωμής τού φό-
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ρου, της στρατολογίας, της πληρωμής των χρεών, της πληρωμής 
των δασμών ή βίαιη άρπαγή κρυμμένων έμπορευμάτων, ή λεηλα-
σία άποθηκών καί ή αυθαίρετη πώληση τών προϊόντων στη «σω-
στή τιμή» τους· ή ανοιχτή σύγκρουση μέ τους εκπροσώπους τής 
εξουσίας), κατόρθωσαν στή διάρκεια τής Επανάστασης νά ταυ-
τιστούν μέ άγώνες άμεσα πολιτικούς, πού στόχος τους ήταν, όχι 
μονάχα νά αναγκάσουν τήν εξουσία νά ύποκύψει ή νά ανακαλέ-
σει κάποια απαράδεκτα μέτρα, άλλά νά ρίξουν τήν κυβέρνηση 
καί νά άλλάξουν τήν ϊδια τή δομή τής εξουσίας. Καί αντίθετα, 
ορισμένα πολιτικά κινήματα στηρίχτηκαν φανερά σέ υπάρχουσες 
μορφές άνομίας (όπως, γιά παράδειγμα, οί φιλοβασιλικές ταρα-
χές τής Δυτικής ή τής Νότιας Γαλλίας, πού χρησιμοποίησαν γιά 
δικό τους όφελος τήν άρνηση τών χωρικών νά δεχτούν τούς και-
νούργιους νόμους σχετικά μέ τήν ιδιοκτησία, μέ τή θρησκεία, μέ 
τή στρατολογία)· ή πολιτική αυτή διάσταση τής άνομίας γίνεται 
δλο καί πιό περίπλοκη καί πιό έκδηλη στίς σχέσεις ανάμεσα στό 
έργατικό κίνημα καί στά δημοκρατικά κόμματα στόν 19ο αιώνα, 
στό πέρασμα άπό τούς εργατικούς άγώνες (απεργίες, απαγορευ-
μένοι συνασπισμοί, αθέμιτοι συνεταιρισμοί) στήν πολιτική έπα-
νάσταση. Έ ν πάση περιπτώσει, στόν όρίζοντα τών παράνομων 
αυτών πράξεων - πού πολλαπλασιάζονται έξαιτίας μιας νομοθε-
σίας ολοένα καί πιό κατασταλτικής - διαφαίνονται τώρα άγώνες 
καθαρά πολιτικοί· βεβαίως, δέν υποκινούνται όλοι τους άπό τήν 
έπιθυμία μιας ένδεχόμενης ανατροπής τής έξουσίας· όμως ëva 
μεγάλο μέρος άπό αυτούς μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά συ-
νολικές πολιτικές αναμετρήσεις, καί μερικές φορές, μάλιστα, νά 
όδηγηθούν άμεσα σ' αύτές. 

Ά π ό τήν άλλη μεριά, μέσ' άπό τήν άρνηση άποδοχής τού νό-
μου ή τών κανονισμών, εύκολα άναγνωρίζει κανείς τούς άγώνες 
ένάντια σ' έκείνους πού επιβάλλουν τούς νόμους καί τούς κανο-
νισμούς αυτούς σύμφωνα μέ τά συμφέροντά τους: δέν μάχονται 
πιά ένάντια στους κυβερνήτες, στούς κεφαλαιούχους, στούς πρά-
κτορες τού βασιλιά, στούς καταχραστές άξιωματικούς ή στούς 
φαύλους υπουργούς, ενάντια σέ όλους τούς παράγοντες τής αδι-
κίας· άλλά ένάντια στόν ίδιο τό νόμο, ενάντια στή δικαιοσύνη 
πού είναι έπιφορτισμένη νά τόν επιβάλλει, ένάντια στούς ιδιο-
κτήτες πού εμφανίζονται τώρα καί διακηρύττουν τά νέα δικαιώ-
ματά τους· ενάντια στούς εργοδότες πού συνεννοούνται μεταξύ 
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τους, άλλά καί άξιώνουν τήν άπαγόρευση των συνεταιρισμών 
ένάντια στους έπιχειρηματίες πού πολλαπλασιάζουν τίς μηχανές, 
μειώνουν τά ήμερομίσθια, επεκτείνουν τά ωράρια εργασίας, επι-
βάλλουν όλοένα καί μεγαλύτερη αυστηρότητα στούς κανονισμούς 
των έργοστασίων. Καί βλέπουμε νά άναπτύσσεται, ένάντια στό 
νέο καθεστώς της γαιοκτημοσύνης - πού εγκατέστησε ή αστική 
τάξη επωφελούμενη άπό τήν Επανάσταση - μιά όλόκληρη σειρά 
άπό παρανομίες χωρικών, πού, χωρίς αμφιβολία, είχαν τίς πιό 
βίαιες εκδηλώσεις τους στήν περίοδο άπό τόν Thermidor (1794) 
ως τήν 'Υπατία (1799), καί πού, μολαταύτα, δέν τερματίστηκαν 
τότε· ένάντια στό νέο καθεστώς της νόμιμης έκμετάλλευσης της 
έργασίας αναπτύχθηκαν οι εργατικές άνομίες στά πρώτα χρόνια 
τοϋ 19ου αιώνα: άπό τίς πιό βίαιες, όπως ή καταστροφή τών μη-
χανών, ή τίς πιό διαρκείς, όπως ή σύσταση συνεταιρισμών, ώς τίς 
πιό καθημερινές, δπως οί συχνές άπουσίες, ή άποχή άπό τήν έρ-
γασία, ή άλητεία, οί κλεψιές τών πρώτων υλών, οί απάτες σχετι-
κά μέ τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα της τελειωμένης έργασίας. 
Μιά όλόκληρη σειρά άπό παράνομες πράξεις εντάσσονται σέ 
αγώνες όπου ό καθένας ξέρει ότι θά άντιμετωπίσει τόν νόμο καί 
ταυτόχρονα τήν κοινωνική τάξη πού τόν εχει επιβάλει. 

Τέλος, άν είναι άλήθεια ότι στή διάρκεια τοϋ 18ου αιώνα είδα-
με^^ τήν έγκληματικότητα νά τείνει πρός μορφές έξειδικευμένες, 
νά κλίνει όλο καί περισσότερο πρός τήν επιτήδεια κλοπή, καί νά 
γίνεται, άπό μιάν άποψη, ή επιλογή τών περιθωρειακών, τών 
απομονωμένων μέσα σέ μιά κοινωνία εχθρική - διαπιστώνουμε, 
στά τελευταία χρόνια τοϋ 18ου αιώνα, τήν άνασυγκρότηση ορι-
σμένων δεσμών ή τήν έγκατάσταση νέων σχέσεων όχι βέβαια -
καθώς υποστήριζαν οί άνθρωποι τής εποχής έκείνης - γιατί οί, 
επικεφαλής τών λαϊκών έξεγέρσεων ήταν έγκληματίες, άλλά γιατί 
οί νέες μορφές τοϋ Δικαίου, ή αυστηρότητα τών κανονισμών, οί 
απαιτήσεις ειτε τοϋ Κράτους, είτε τών ιδιοκτητών, ή τών έργοδο-
τών, καθώς καί οί όλοένα στυγνότερες τεχνικές της επιτήρησης, 
έδιναν περισσότερες άφορμές γιά αδικήματα, καί ωθούσαν πρός 
τήν άντίθετη μεριά τοϋ νόμου πολυάριθμα άτομα πού, κάτω άπό 
διαφορετικές συνθήκες, δέν θά είχαν περιπέσει σέ μιάν εξειδι-
κευμένη εγκληματικότητα· έξαιτίας τών νέων νόμων περί ιδιο-
κτησίας, καθώς επίσης καί έξαιτίας τής άναγκαστικής στρατολο-
γίας, άναπτύχθηκε, στά τελευταία χρόνια τής Επανάστασης, μιά 
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παράνομη κίνηοη των χωρικών, πολλαπλασιάζοντας τίς βιαιότη-
τες, τίς έπιθετικές πράξεις, τίς κλεψιές, τίς λεηλασίες, φτάνοντας 
κι ώς τίς μεγάλες μορφές της «πολιτικής ληστείας»· κι ακόμα, 
έξαιτίας μιας σκληρής νομοθεσίας καί άβάσταχτων κανονισμών 
(πού άφοροί3σαν τό βιβλιάριο των έργατών, τά ενοίκια, τά ωρά-
ρια, τίς απουσίες), αναπτύχθηκε μιά εργατική αλητεία πού δια-
σταυρωνόταν συχνά με τη γνήσια εγκληματικότητα. Όλόκληρη 
σειρά άπό παράνομες πρακτικές, πού, τόν περασμένο αιώνα, εί-
χαν δείξει τάσεις αποδιοργάνωσης καί άποσύνδεσης ή μιά άπό 
την άλλη, φαίνονται τώρα νά συνενώνονται καί πάλι, σχηματίζο-
ντας ετσι μιά καινούργια απειλή. 

Στή διάρκεια δύο αιώνων, εχουμε τριπλή γενίκευση των λαϊ-
κών παρανομιών (καί άσχετα άπό τήν ποσοτική επέκταση, πού 
είναι προβληματική καί θά πρέπει νά υπολογιστεί): πρόκειται 
γιά τήν εισχώρηση τους στή γενική πολιτική σφαίρα· γιά τήν έκ-
δηλη συνάρθρωση τους μέ τους κοινωνικούς αγώνες· γιά τήν επι-
κοινωνία ανάμεσα σέ διαφορετικές μορφές καί σε διαφορετικά 
επίπεδα παραβάσεων. Οί διαδικασίες αυτές ασφαλώς δεν ακο-
λούθησαν μιά πλήρη ανάπτυξη· ασφαλώς καί δέν δημιουργήθηκε 
στίς αρχές του 19ου αιώνα μιά μαζική παρανομία, ταυτόχρονα 
πολιτική καί κοινωνική. 'Αλλά μέ τήν υπολανθάνουσα μορφή 
τους, καί παρ' όλη τή διασπορά τους, στάθηκαν αρκετά εντονες 
ώστε νά χρησιμεύσουν ώς υπόβαθρο στόν μεγάλο φόβο ενός 
όχλου πού θεωρείται καί εγκληματικός καί στασιαστικός, στόν 
μύθο τής βάρβαρης, άνήθικης καί εκνομης τάξης, ό όποιος, από 
τήν εποχή τής Αυτοκρατορίας ώς τήν Ίουλιανή Μοναρχία, φορ-
τίζει τούς λόγους των νομοθετών, τών φιλανθρώπων, ή τών μελε-
τητών τής εργατικής ζωής. Αυτές εΪναι οί διαδικασίες πού συνα-
ντάμε πίσω άπό μιά σειρά ισχυρισμούς ξένους πρός τήν ποινική 
θεωρία του 18ου αιώνα: πώς τό έγκλημα δέν είναι ενα ενδεχόμε-
νο πού τό συμφέρον ή τό πάθος έχουν εντάξει στήν καρδιά όλων 
τών ανθρώπων, αλλά πώς είναι μάλλον τό ιδιαίτερο γνώρισμα 
μιας ορισμένης κοινωνικής τάξης· πώς οί έγκληματίες, πού άλλο-
τε τούς συναντούσαμε σέ όλες τίς κοινωνικές τάξεις, προέρχονται 
τώρα «σχεδόν δλοι τους από τήν τελευταία βαθμίδα τής κοινω-
νίας^^»· πώς «τά εννέα δέκατα τών φονιάδων, τών δολοφόνων, 
τών λωποδυτών καί τών δειλών προέρχονται άπό αυτό πού απο-
καλέσαμε κοινωνική βάση^'»· πώς δέν είναι τό έγκλημα πού άπο-
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ξενώνει άπό την κοινωνία, αλλά μάλλον πώς τό έγκλημα όφείλε-
ται στό ότι νιώθει κανείς σάν ξένος μέσα στην κοινωνία, στό ότι 
νιώθει κανείς πώς ανήκει στή «διεφθαρμένη αύτη φυλή» γιά τήν 
όποία μιλούσε ό Target, σ' αύτή τήν τάξη τήν «εκφυλισμένη άπό 
τήν άθλιότητα, πού οί διαστροφές της ορθώνονται σάν ενα απρο-
σπέλαστο έμπόδιο στίς εύγενικές προθέσεις που θέλουν νά τήν 
καταπολεμήσουν^^»· πώς, κάτω άπό αύτές τις συνθήκες, θά ήταν 
υποκρισία καί αφέλεια νά πιστεύει κανείς ότι ό νόμος είναι 
φτιαγμένος γιά όλον τόν κόσμο καί στό όνομα όλου τοϋ κόσμου-
πώς εϊναι φρονιμότερο νά αναγνωρίζεις ότι ό νόμος είναι καμω-
μένος γιά μερικούς καί δτι επιβάλλεται σέ άλλους· πώς καταρχήν 
υποχρεώνει όλους τους πολίτες, αλλ' δτι, στήν πραγματικότητα, 
έφαρμόζεται κυρίως στίς πολυπληθέστερες καί λιγότερο μορφω-
μένες τάξεις· πώς, σέ διάκριση μέ δ,τι συμβαίνει γιά τούς πολιτι-
κούς ή αστικούς νόμους, ή έφαρμογή τους δέν αφορά έξίσου όλα 
τά ατομα^^, πώς στά δικαστήρια ή κοινωνία όλόκληρη δέν δικά-
ζει ενα άπό τά μέλη της, αλλά μιά ορισμένη κοινωνική κατηγο-
ρία, έπιφορτισμένη μέ τήν εμπέδωση της τάξης, τιμωρεί μιάν άλ-
λη πού καλλιεργεί τήν άταξία: «Πηγαίνετε στούς χώρους όπου 
δικάζουν, όπου φυλακίζουν, όπου σκοτώνουν.... παντού ενα 
πράγμα κάνει έντύπωση: παντού βλέπετε δυό τάξεις άνθρώπων 
πολύ διαφορετικές, άπό τούς όποιους οι μέν συναντιόνται πά-
ντοτε στίς έδρες των κατηγόρων καί τών δικαστών, ένώ οι άλλοι 
βρίσκονται στά εδώλια τών υποδίκων καί τών κατηγορουμένων», 
πράγμα πού έξηγεϊται άπό τό δτι οί τελευταίοι αυτοί, στερούμε-
νοι άπό πόρους καί μόρφωση, δέν ξέρουν νά παραμένουν «μέσα 
στά όρια της νόμιμης έντιμότητας"*"»· ετσι ώστε ή γλώσσα τού νό-
μου, πού εμφανίζεται ώς οικουμενική, εϊναι, μ' αύτά καί μ' αυτά, 
ολότελα άκατάλληλη- άν ήθελε πραγματικά νά είναι άποτελεσμα-
τική, θά έπρεπε νά είναι ένας διάλογος άνάμεσα στή μιά καί στήν 
άλλη τάξη, πού ούτε τίς ϊδιες ιδέες εχει, ούτε καί τά ίδια λόγια 
μεταχειρίζεται: «Πώς είναι δυνατόν εμείς, μέ τή σεμνότυφη, υπε-
ροπτική, έθιμοτυπική μας γλώσσα, νά κατορθώσουμε νά γίνουμε 
κατανοητοί οιπό έκείνους πού δέν έχουν ποτέ τους άκούσει παρά 
μόνο τήν τραχιά, φτωχή, άσύνταχτη, άλλά ζωντανή, γεμάτη ειλι-
κρίνεια καί γραφικότητα, διάλεκτο της άγοράς, της ταβέρνας, 
τοϋ πανηγυριού;... Ποιά γλώσσα, ποιά μέθοδο θά πρέπει νά χρη-
σιμοποιήσουμε γιά τή σύνταξη τών νόμων, ώστε νά μπορέσουμε 
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νά έπηρεάσουμε άποτελεσματικά τά απαίδευτα μυαλά έκείνων 
πού με δυσκολία άντιστέκονται στόν πειρασμό τοϋ έγκλήμα-
τος"'̂ ;» Ό Νόμος καί ή Δικαιοσύνη δεν διστάζουν νά διακηρύ-
ξουν πώς ή άσυμμετρία των τάξεων τούς είναι απαραίτητη. 

"Αν τέτοια είναι ή κατάσταση, τότε ή φυλακή, «άποτυχαίνο-
ντας» φαινομενικά, δέν αστοχεί τοϋ σκοπού της· άντίθετα, τόν 
πετυχαίνει, στό μέτρο πού υποκινεί στό περιβάλλον των άλλων 
μιάν ειδική μορφή παρανομίας, τήν όποία αναλαμβάνει νά ξεχω-
ρίσει, νά τήν φωτίσει πλήρως καί νά τήν οργανώσει σάν ενα σχε-
τικά κλειστό αλλά διεισδύσιμο περιβάλλον. Ή φυλακή συντελεί 
στήν έγκατάσταση μιας έκδηλης παρανομίας, εξόφθαλμης, άπε-
ρίσταλτης σέ ενα καθορισμένο έπίπεδο, μυστικά ωφέλιμης, μιας 
παρανομίας ατίθασης καί ταυτόχρονα πειθήνιας· χαράζει, απο-
μονώνει καί τονίζει μιά μορφή παρανομίας πού φαίνεται νά συ-
νοψίζει συμβολικά δλες τίς άλλες, άλλά καί πού έπιτρέπει νά συ-
γκαλύπτονται εκείνες πού θέλουμε ή πού πρέπει νά ανεχόμαστε. 
Ή μορφή αυτή, είναι ή ιδια ή εγκληματικότητα. Σ' αυτήν δέν 
πρέπει νά βλέπουμε τήν πιό έντονη καί τήν πιό βλαβερή μορφή 
της παρανομίας, τή μορφή πού ό ποινικός μηχανισμός οφείλει νά 
προσπαθήσει νά περιορίσει μέ τή φυλάκιση, εξαιτίας των κινδύ-
νων πού παρουσιάζει· αυτή είναι μάλλον ενα αποτέλεσμα τοϋ 
ποινικού συστήματος (καί της ποινής της φυλάκισης) πού έπιτρέ-
πει νά διαφοροποιούνται, νά ρυθμίζονται καί νά ελέγχονται οί 
παρανομίες. Χωρίς άμφιβολία, ή έγκληματικότητα είναι μιά άπό 
τίς μορφές της παρανομίας· πάντως, σ' αυτήν εχει τίς ρίζες της· 
είναι, όμως, μιά παρανομία πού τό «σύστημα της φυλάκισης», μ' 
όλες τίς διακλαδώσεις του, εχει εντάξει, τεμαχίσει, απομονώσει, 
διαβρώσει, οργανώσει, έγκλείσει μέσα σ' ενα καθορισμένο περι-
βάλλον, καί στήν όποία έχει επιβάλει εναν οργανικό ρόλο σέ σχέ-
ση μέ τίς άλλες παρανομίες. Μέ λίγα λόγια, αν ή νομική αντίθεση 
περνάει μέσ' άπό τή νομιμότητα καί τήν παράνομη πρακτική, ή 
στρατηγική άντίθεση περνάει μέσ' άπό τίς παρανομίες καί τήν 
έγκληματικότητα. 

Τή διαπίστωση πώς ή φυλακή είναι άνίκανη νά περιορίσει τά 
έγκλήματα, θά επρεπε ίσως νά τήν άντικαταστήσουμε μέ τήν υπό-
θεση πώς ή φυλακή κατόρθωσε νά κατασκευάσει τήν έγκληματι-
κότητα, έξειδικευμένο τύπο, μορφή πολιτικά ή οικονομικά λιγό-
τερο έπικίνδυνη - στά δρια όπου μπορεί νά χρησιμοποιηθεί -
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άπό τήν παρανομία· νά κατασκευάσει εγκληματίες, περιβάλλον 
φαινομενικά περιθωριακό, άλλά ελεγχόμενο από τό κέντρο· νά 
κατασκευάσει τόν εγκληματία ώς υποκείμενο παθολογημένο. Ή 
έπιτυχία της φυλακής: στους αγώνες γύρω άπό τόν νόμο καί τίς 
παρανομίες, εξειδίκευση της «έγκληματικότητας». Είδαμε πώς τό 
σύστημα της φυλάκισης είχε αντικαταστήσει τόν παραβάτη μέ 
τόν «εγκληματία», καί ειχε προσθέσει στή δικαστική πρακτική 
Ινα ολόκληρο πεδίο δυνητικής γνώσης. Εξάλλου, ή διαδικασία 
αυτή πού διαμορφώνει τήν έγκληματικότητα-άντικείμενο συναι-
νεϊται μέ τήν πολιτική πράξη πού άποσυνδέει τίς παρανομίες καί 
απομονώνει τήν έγκληματικότητα. Ή φυλακή είναι τό συνδετικό 
στοιχείο τών δυό αυτών μηχανισμών τούς έπιτρέπει νά άλληλοε-
νισχύονται συνεχώς, νά άντικειμενοποιοϋν τήν έγκληματικότητα 
πίσω άπό τήν παράβαση, νά σταθεροποιούν τήν εγκληματικότη-
τα μέσα στήν κίνηση τών παρανομιών. Έπιτυχία τόσο μεγάλη, 
ώστε ύστερα από ενάμιση αιώνα «αποτυχιών», ή φυλακή έξακο-
λουθεϊ νά ίιπάρχει, νά παράγει τά ϊδια πάντα άποτελέσματα, γι' 
αυτό καί θά διστάσουμε πάρα πολύ νά τήν καταργήσουμε. 

Υποστηρίζεται πώς ή ποινή της φυλάκισης κατασκευάζει - γι' 
αυτό άλλωστε καί επέζησε τόσον καιρό - μιά περιχαρακωμένη, 
χωριστή καί ωφέλιμη ανομία. Τό κύκλωμα τής έγκληματικότητας 
δεν εϊναι, λέγεται, τό ύπο-προϊόν μιας φυλακής πού, τιμωρώ-
ντας, δέν κατορθώνει νά συνετίσει· είναι τό άμεσο άποτέλεσμα 
ένός ποινικού συστήματος πού, γιά νά ρυθμίσει τίς παράνομες 
πρακτικές, επενδύει ορισμένες άπό αύτές σ' ενα μηχανισμό «τι-
μωρίας-άναπαραγωγής», τοΰ οποίου ενα άπό τά κύρια στοιχεία 
αποτελεί ή φυλάκιση. Άλλά γιατί καί πώς ή φυλακή καλείται νά 
κατασκευάσει μιάν έγκληματικότητα πού υποτίθεται πώς τήν κα-
ταπολεμά; 

Ή έγκατάσταοη μιας έγκληματικότητας πού άποτελεί ενα εί-
δος κλειστού κυκλώματος άνομίας, παρουσιάζει, πράγματι, πολ-
λά πλεονεκτήματα. Καί πρώτα πρώτα είναι δυνατόν νά ελέγχεται 
(έπισημαίνοντας τά άτομα, εισάγοντας καταδότες μέσα στήν 
όμάδα, ή υποκινώντας άμοιβαίες καταγγελίες): τά άμορφα κι-
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νούμενα πλήθη πού ασχολούνται- ευκαιριακά μέ άνομίες πάνχα 
έπιδεκτικές διάδοοης, ή άκόμα καί τίς άπροσδιόριστες έκεϊνες 
όμάδες άλητών πού έπιστρατεύουν στό πέρασμα τους καί άνάλο-
γα μέ τίς περιστάσεις ανέργους, έπαϊτες, άναρχικούς, καί πού 
πολλές φορές διογκώνονται (όπως έγινε στά τέλη του 18ου αιώ-
να) σχηματίζοντας επίφοβες δυνάμεις λεηλασίας καί έξέγερσης, 
άντικαθιστά τώρα μιά ομάδα σχετικά περιορισμένη καί κλειστή 
άπό άτομα στά όποια άσκείται μιά σταθερή επιτήρηση. 'Επί 
πλέον, είναι δυνατόν ή συσπειρωμένη στά πλαίσιά της αυτή 
έγκληματικότητα νά διοχετευθεί πρός τίς μορφές εκείνες της ανο-
μίας πού είναι οί λιγότερο επικίνδυνες: απωθημένοι από τόν κα-
ταπιεστικό έλεγχο στά έσχατα δρια της κοινωνίας, αναγκασμένοι 
νά ζουν μέσα σέ έπισφαλεϊς συνθήκες, δίχως κανένα σύνδεσμο μέ 
τόν πληθυσμό πού θά μπορούσε ένδεχόμενα νά τούς υποστηρίξει 
(δπως γινόταν άλλοτε μέ τούς λαθρεμπόρους καί μέ όρισμένες 
όμάδες ληστών'*^), οί εγκληματίες περιορίζονται μοιραία σέ μιάν 
εντοπισμένη έγκληματικότητα, μέ ελάχιστη δύναμη έλξης, πολιτι-
κά άκίνδυνη καί χωρίς οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, ή συ-
μπυκνωμένη, ελεγχόμενη καί άοπλη αυτή άνομία, παρουσιάζει 
άμεση χρησιμότητα σέ σύγκριση μέ άλλες άνομίες: άπομονωμένη 
άπό αυτές, συσπειρωμένη μέσα στίς έσωτερικές της οργανώσεις, 
δοσμένη σέ μιά βίαιη έγκληματικότητα, πού οί φτωχότερες τάξεις 
είναι σχεδόν πάντα τά πρώτα της θύματα, πολιορκημένη άπό πα-
ντού άπό τήν αστυνομία, εκτεθειμένη σέ μακρόχρονες ποινές φυ-
λάκισης, καί κατόπιν σέ μιά ζωή οριστικά «έξειδικευμένη», ή 
έγκληματικότητα, αυτός ό διαφορετικός κόσμος, ό επικίνδυνος 
καί συχνά εχθρικός, άποκλείει ή τουλάχιστον διατηρεί σέ άρκετά 
χαμηλό επίπεδο τίς συνηθισμένες παράνομες πρακτικές (μικρο-
κλοπές, άσήμαντες βιαιότητες, παραβάσεις του νόμου καί καθη-
μερινές έκτροπές άπό αυτόν), τίς εμποδίζει νά φτάσουν σέ ευρύ-
τερες καί εκδηλες μορφές, κάτι ώσάν ή επίδειξη παραδειγματι-
σμού πού επιδιωκόταν άλλοτε μέ τήν έξαρση των βασανιστηρίων, 
νά αναζητιέται τώρα όχι τόσο στήν αυστηρότητα της τιμωρίας, 
όσο στήν έκδηλη, έπισημασμένη, ύπαρξη της ϊδιας της έγκλημα-
τικότητας: διαφοροποιημένη άπό τίς άλλες λαϊκές άνομίες, ή 
έγκληματικότητα εξακολουθεί, μολαταύτα, νά τίς επηρεάζει. 

"Ομως, ή έγκληματικότητα επιδέχεται καί άμεση χρησιμοποίη-
ση. Τό πρώτο πού μάς ερχεται στό νοϋ, είναι τό παράδειγμα του 
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άποικισμοϋ, μόλο πού δέν είναι τό πιό πειστικό· πράγματι, άν ή 
έκτόπιση των έγκληματιών ζητήθηκε έπανειλημμένα την εποχή 
της Παλινόρθωσης, είτε άπό τή Βουλή είτε άπό τά Επαρχιακά 
Συμβούλια, αυτό εγινε ουσιαστικά γιά νά περιοριστούν οί δαπά-
νες πού απαιτεί ή όργάνωση της φυλάκισης· καί παρ' όλα τά σχέ-
δια πού επινοήθηκαν κατά τήν 'Ιουλιανή Μοναρχία, γιά νά πά-
ρουν μέρος οί εγκληματίες, οι απείθαρχοι στρατιώτες, οί πόρνες 
καί τά εκθετα παιδιά, στόν αποικισμό της 'Αλγερίας, ή χώρα αυ-
τή αποκλείστηκε κατηγορηματικά άπό τόν νόμο τοϋ 1854 πού δη-
μιούργησε τά αποικιακά κάτεργα· στήν πραγματικότητα, ή έκτό-
πιση στη Γουιάνα καί άργότερα στή Νέα Καληδονία δέν εφερε 
σημαντικά οικονομικά άποτελέσματα, μόλο πού οί κατάδικοι 
ήταν υποχρεωμένοι νά παραμείνουν στήν αποικία όπου είχαν 
εκτίσει τήν ποινή τους γιά ενα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο 
με τό χρόνο φυλάκισης τους (σέ όρισμένες μάλιστα περιπτώσεις, 
επρεπε νά μείνουν στήν άποικία όλόκληρη τή ζωή τους)"*·̂ . Στήν 
πράξη, ή χρησιμοποίηση της έγκληματικότητας σάν ενας κόσμος 
ταυτόχρονα χωριστός καί εύμεταχείριστος εγινε, προπάντων, στά 
περιθώρια της νομιμότητας. Έτσι άργότερα, στόν 19ο αιώνα, 
έγκαταστάθηκε εκεί ενα είδος υποταγμένης παρανομίας, πού ή 
όργάνωσή της σέ εγκληματικότητα (μέ όλη τήν έπιτήρηση πού 
αυτή συνεπάγεται) έγγυώνταν τήν εύπείθειά της. Ή εγκληματι-
κότητα, πειθαρχημένη άνομία, αποτελεί εναν παράγοντα πού ευ-
νοεί τίς παράνομες πράξεις των κυρίαρχων τάξεων. Χαρακτηρι-
στική, άναφορικά μέ τό θέμα τούτο, είναι ή εγκαθίδρυση τοϋ δι-
κτύου τής πορνείας, στόν 19ο αίώνα"^: ό αστυνομικός καί υγειο-
νομικός ελεγχος πού επιβαλλόταν στίς πόρνες, ό τακτικός εγκλει-
σμός τους στίς φυλακές, ή σέ μεγάλη κλίμακα όργάνωση των οί-
κων άνοχής, ή αυστηρή ιεραρχία πού τηρούνταν ατούς κύκλους 
τής πορνείας, ή πλαισίωσή της άπό έγκληματίες-καταδότες, όλα 
αύτά επέτρεπαν νά διοχετευθούν καί νά ανακτηθούν, μέ ενα δί-
κτυο άπό μεσολαβητές, τά τεράστια κέρδη πού προέρχονταν άπό 
τή σεξουαλική ηδονή, πού μιά καθημερινή ηθικολογία, όλοένα 
καί πιό έπίμονη, τήν καταδίκαζε σέ ενα είδος ήμιπαρανομίας καί 
τήν καθιστούσε όλο καί πιό δαπανηρή. Στή διαμόρφωση μιας τι-
μής γιά τήν ήδονή, στή σύσταση ενός κέρδους άπό τήν καταπιε-
σμένη σεξουαλικότητα καί γιά τήν άνάκτηση τού κέρδους αυτού, 
τό έγκληματικό περιβάλλον βαρύνεται γιά τή συνενοχή του μέ 
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. την πουριτανι,κή ιδιοτέλεια: παράνομος φορολογικός παράγο-
ντας πού έκμεταλλεύεται αθέμιτες πράξεις"*^. Τό λαθρεμπόριο 
των όπλων, καί τοϋ οινοπνεύματος στίς χώρες της ποτοαπαγό-
ρευσης, ή, πιό πρόσφατα, τό λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, 
αποδείχνουν μέ τόν ϊδιο τρόπο τή λειτουργία της «χρήσιμης 
εγκληματικότητας»: ή ύπαρξη μιας νόμιμης άπαγόρευσης δη-
μιουργεί γύρω της ενα πεδίο άπό παράνομες πρακτικές, όπου εί-
ναι δυνατόν νά άσκηθεϊ κάποιος ελεγχος, καί άπ' όπου μπορεί 
νά αντληθεί ëva άθέμιτο κέρδος, μέ τό διάμεσο στοιχείων πού 
αυτά καθεαυτά είναι παράνομα άλλά γίνονται εύμεταχείριστα 
χάρη στην όργανωμένη τους έγκληματικότητα. Ή έγκληματικό-
τητα είναι ενα όργανο γιά τόν χειρισμό καί τήν εκμετάλλευση της 
ανομίας. 

Είναι όμως καί όργανο της άνομίας πού υποκινείται από τήν 
ίδια τήν άσκηση της έξουσίας. Ή πολιτική χρησιμοποίηση τών 
εγκληματιών - χαφιέδες, καταδότες, προβοκάτορες - ήταν κιό-
λας μιά πραγματικότητα πρίν άπό τόν 19ο αίώνα'^^. Άλλά ύστε-
ρα άπό τή Γαλλική Επανάσταση, ή πρακτική αυτή πήρε ολότελα 
διαφορετικές διαστάσεις: ή διάβρωση τών πολιτικών κομμάτων 
καί τών εργατικών συνεταιρισμών, ή επιστράτευση τραμπούκων 
ένάντια στούς απεργούς καί στούς στασιαστές, ή όργάνωση μιας 
ύπο-άστυνομίας - στενά συνδεμένης μέ τή νόμιμη άστυνομία καί 
ικανής νά μετατραπεί τελικά σέ βοηθητική δύναμη - , μιά έξω-νό-
μιμη λειτουργία τής έξουσίας εξασφαλίστηκε κατά μεγάλο μέρος 
άπό τήν εΰχρηση κινητή μάζα τών εγκληματιών: παράνομη αστυ-
νομία καί έφεδρικός στρατός τής έξουσίας. Στή Γαλλία, οι πρα-
κτικές αυτές φαίνεται νά έφτασαν στό άποκορύφωμά τους τήν 
έποχή τής 'Επανάστασης τοϋ 1848 καί τής κατάκτησης τής έξου-
σίας άπό τόν Λουδοβίκο Ναπολέοντα'*'. Μπορούμε νά πούμε 
πώς ή έγκληματικότητα, δομημένη πάνω σ' ενα ποινικό σύστημα 
μέ κέντρο τή φυλακή, αντιπροσωπεύει μιάν έκτροπή τής άνομίας 
πρόσφορη γιά τά άθέμιτα κυκλώματα τοϋ κέρδους καί τής έξου-
σίας τής κυρίαρχης τάξης. 

Ή όργάνωση μιας άνομίας άπομονωμένης καί βασισμένης στήν 
έγκληματικότητα δέν θά ήταν εφικτή χωρίς τήν άνάπτυξη τοϋ 
αστυνομικού ελέγχου. Γενική επιτήρηση τού πληθυσμού, επαγρύ-
πνηση «σιωπηρή, γεμάτη μυστήριο, άόρατη... είναι τό μάτι τής 
κυβέρνησης πού άδιάλειπτα επαγρυπνεί καί επιτηρεί χωρίς διά-
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κρίση όλους τούς πολίτες, δίχως όμως καί νά τούς επιβάλλει κα-
νένα συγκεκριμένο καταπιεστικό μέτρο Ή έπιτήρηση αύτη 
δεν είναι ανάγκη νά άναφέρεται στόν νόμο...'^.» Έπιτήρηση ει-
δική, καί προβλεπόμενη άπό τόν κώδικα τοΰ 1810, τών εγκλημα-
τιών που έχουν άπολυθεϊ καί όλων εκείνων πού έχουν κιόλας δι-
καστεί γιά Οοβαρά άδικήματα, καί πού νομίμως εϊναι ύποπτοι 
ότι θά άποπειραθούν καί πάλι νά διαταράξουν τήν ήσυχία τής 
κοινωνίας. 'Αλλά καί έπιτήρηση κύκλων καί όμάδων πού θεω-
ρούνται έπικίνδυνοι άπό τούς καταδότες ή τούς πληροφοριοδό-
τες, πού σχεδόν όλοι τους είναι πρώην έγκληματίες καί, κατά συ-
νέπεια, ελέγχονται κι αυτοί άπό τήν άστυνομία: ή έγληματικότη-
τα, άντικείμενο, ανάμεσα σέ άλλα, της άστυνομικής επιτήρησης, 
είναι ενα άπό τά προνομιούχα δργανά της. "Ολες αύτές οί επιτη-
ρήσεις προϋποθέτουν τήν οργάνωση μιας ιεραρχίας έν μέρει επί-
σημης, εν μέρει μυστικής (στήν άστυνομία τού Παρισιού, ή 
«Ασφάλεια» ήταν ούσιαστικά αύτή πού έκτός άπό τούς «φανε-
ρούς πράκτορες» - επιθεωρητές καί ένωμοτάρχες - περιλάμβανε 
τούς «μυστικούς πράκτορες» καί τούς πληροφοριοδότες πού 
ωθούνταν άπό τόν φόβο τής τιμωρίας ή τό δόλωμα μιας αμοι-
βής·*^). Προϋποθέτουν, έπίσης, τήν όργάνωση ενός συστήματος 
άπό τεκμήρια, πού ή επισήμανση καί ό προσδιορισμός τής ταυτό-
τητας τών εγκληματιών άποτελούν τό έπίκεντρό τους: άναγκα-
στική περιγραφή τού έγκληματία συνημμένη στό βούλευμα τής 
σύλληψης καί στίς αποφάσεις τών κακουργοδικείων, περιγραφή 
πού εγγράφεται στά κατάστιχα τών εγκλείστων τών φυλακών, 
άντίγραφο τών κατάστιχων τών κακουργοδικείο^ν καί τών πλημ-
μελειοδικείων, πού διαβιβάζεται κάθε τρεις μήνες στά υπουργεία 
τής Δικαιοσύνης καί τής Γενικής 'Αστυνομίας· όργάνωση, λίγο 
άργότερα, στό υπουργείο 'Εσωτερικών, ενός «ποινικού μη-
τρώου» κατ' άλφαβητική σειρά, πού συγκεφαλαιώνει τά κατάστι-
χα αυτά· χρησιμοποίηση, γύρω στά 1833, σύμφωνα μέ τή μέθοδο 
πού ακολουθούν οί «φυσιοδίφες, οί βιβλιοθηκάριοι, οί έμποροι, 
οί έπιχειρηματίες», ενός συστήματος άπό άτομικές καρτέλες ή 
δελτάρια, πού επιτρέπει νά ενσωματώνονται χωρίς δυσκολία νέα 
δεδομένα, καί συγχρόνως μέ τό όνομα τού άναζητούμενου άτό-
μου, όλες οί πληροφορίες πού θά μπορούσαν νά τό άφορούν''". 
Ή έγκληματικότητα, μέ τούς μυστικούς πράκτορες πού προμη-
θεύει στήν Άστυνομία, καθώς καί μέ τή γενική άστυνόμευση πού 
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επιτρέπει, είναι ëva μέσο συνεχούς έπιτήρησης τοΰ πληθυσμοί: 
ενας μηχανισμός πού καθιστά δυνατό τόν έλεγχο, μέ τό διάμεσο 
των ϊδιων των έγκληματιών, ολόκληρου τοΰ κοινωνικού πεδίου. 
Ή έγκληματικότητα λειτουργεί σάν ενα πολιτικό παρατηρητή-
ριο. Οί στατιστικοί καί οΕ κοινωνιολόγοι τό χρησιμοποίησαν κι 
αυτοί - αλλά πολύ αργότερα άπό τούς αστυνομικούς. 

"Ομως, ή έπιτηρηση αυτή δέν μπόρεσε νά λειτουργήσει παρά 
μονάχα συνδεμένη μέ τή φυλακή. Γιατί ή φυλακή διευκολύνει τόν 
ελεγχο των ατόμων ύστερα άπό τήν απόλυση τους, γιατί έπιτρέ-
πει τήν έπιστράτευση πληροφοριοδοτών, καί πολλαπλασιάζει τίς 
αμοιβαίες καταγγελίες· γιατί φέρνει σέ έπαφή μεταξύ τους τούς 
παραβάτες, συμβάλλει άποφασιστικά στήν όργάνωση ενός κλει-
στού περιβάλλοντος άπό εγκληματίες - πού όμως εύκολα ελέγχε-
ται: καί όλα τά αποτελέσματα τού αποκλεισμού πού συνεπάγεται 
(ανεργία, άπαγόρευση διαμονής, κατ' οίκον περιορισμός, τακτι-
κή παρουσία στήν άστυνομία), δίνουν τή δυνατότητα νά επιβλη-
θεί στούς παλιούς κρατούμενους τό προκαθορισμένο γι' αύτούς 
έργο. Φυλακή καί άστυνομία σχηματίζουν εναν συνδυασμένο μη-
χανισμό· οί δυό μαζί εξασφαλίζουν, σέ δλο τό πεδίο της άνομίας, 
τή διαφοροποίηση, τήν άπομόνωση καί τή χρησιμοποίηση της 
έγκληματικότητας. 'Αναφορικά μέ τίς άνομίες, τό σύστημα άστυ-
νομία-φυλακή πλαισιώνει μιάν εύχρηστη έγκληματικότητα. Ή 
έγκληματικότητα αύτη, μέ τήν έξειδικευμένη της μορφή, είναι 
αποτέλεσμα τού συστήματος- άλλά καί γίνεται έξάρτημα καί ορ-
γανό του. Έτσι, θά πρέπει μάλλον νά μιλάμε γιά ενα σύνολο, 
πού τά τρία σκέλη του (αστυνομία - φυλακή - έγκληματικότητα) 
στηρίζονται τό ενα στό άλλο καί σχηματίζουν ενα ολοκληρωμένο 
κύκλωμα. Ή αστυνομική επιτήρηση προμηθεύει στή φυλακή τούς 
παραβάτες, κι αυτή τούς μετατρέπει σέ εγκληματίες, στόχους καί 
βοηθούς τών άστυνομικών έλεγχων, πού ξαναστέλνουν τακτικά 
ορισμένους άπό αύτούς πίσω στή φυλακή. 

Δέν υπάρχει ποινική δικαιοσύνη μέ προορισμό τή δίωξη όλων 
τών παράνομων πράξεων, και ή όποία, γιά νά τό κάνει, θά χρη-
σιμοποιούσε τήν άστυνομία ώς βοηθό καί τή φυλακή ώς κολαστι-
κό όργανο, πρόθυμη ν' άφήσει στό περιθώριο της δράσης της τά 
μή-άφομοιώσιμα κατάλοιπα της «έγκληματικότητας». Σ' αύτή τή 
δικαιοσύνη πρέπει νά βλέπουμε ενα όργανο τού διαφορικού 
έλεγχου τών άνομιών. Σέ σχέση μέ τόν ελεγχο αυτόν, ή κατα-
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σταλτική δικαιοσύνη παίζει τό ρόλο τοϋ νόμιμου εγγυητή καί του 
μεταβιβαστικού παράγοντα. Στη γενική οικονομία τών άνομιών, 
ή κατασταλτική δικαιοσύνη είναι ενας μηχανισμός έναλλαγής, 
τοϋ όποιου τά άλλα τμήματα (όχι ύποδεέστερά της αλλά ισότιμα 
της) είναι ή αστυνομία, ή φυλακή, καί ή εγκληματικότητα. Ή 
ύπεροχή τής άστυνομίας πάνω στή δικαιοσύνη, ή δύναμη άδρά-
νειας πού ό θεσμός τής φυλάκισης άντιτάσσει στή δικαιοσύνη, 
δέν είναι κάτι τό καινούργιο, ούτε καί τό άποτέλεσμα μιας στασι-
μότητας ή μιας προοδευτικής μετατόπισης τής έξουσίας· είναι 
ενα δομικό στοιχείο πού χαρακτηρίζει τούς κολαστικούς μηχανι-
σμούς στίς σύγχρονες κοινωνίες. Παρ' όλα όσα διατείνονται οί 
δικαστές, ή ποινική δικαιοσύνη, μέ όλον τόν θεαματικό της μη-
χανισμό, εχει γίνει γιά νά άνταποκριθεϊ στήν καθημερινή απαίτη-
ση ενός συστήματος έλεγχου, μισο-βυθισμένου στό σκοτάδι, πού 
στόχος τον είναι νά συναρμόζει άστυνομία καί έγκληματικότητα. 
Οί δικαστές, μέ ελάχιστη άντίδραση υπηρετούν αυτό τό σύστη-
μα^^ 'Ανάλογα μέ τά δικά τους μέσα, βοηθάνε στήν οργάνωση 
τής εγκληματικότητας, δηλαδή στή διαφοροποίηση τών παρανο-
μιών, στόν έλεγχό τους, στήν ταξινόμησή του καί στή χρησιμο-
ποίηση όρισμένων από αυτές στήν παράνομη δραστηριότητα τής 
κυρίαρχης τάξης. 

Δυό μορφές εικονίζουν τή διαδικασία αυτή πού άναπτύχθηκε 
στά πρώτα τριάντα ή σαράντα χρόνια τοϋ 19ου αιώνα. Καί πρώ-
τα 6 Vidocq. "Οπως ό Gil Bias, στόν προηγούμενο αιώνα, ετσι 
καί ό Vidocq^^, διέπραξε όλων τών ειδών τίς παρανομίες καί πο-
λύ σύντομα κατηφόρησε πρός τίς χειρότερες από αυτές: φασα-
ρίες, τυχωδιοκτισμοί, άπάτες - πού πολλές φορές στράφηκαν 
εναντίον του - , συμπλοκές, μονομαχίες· επιστρατεύσεις καί λιπο-
ταξίες χωρίς τέλος, επαφές μέ τούς κύκλους τών πορνείων, τοϋ 
χαρτοπαίγνιου, τών πορτοφολάδων, καί τελικά μ' εκείνους τής 
μεγάλης ληστείας. Όμως, ή σχεδόν μυθική σπουδαιότητα πού ό 
Vidocq απόκτησε άκόμα καί στά μάτια τών συγχρόνων του, δέν 
όφείλεται σ' αυτό του τό παρελθόν, πού ίσως καί νά εχει έξωραϊ-

'στεί' ούτε κάν στό ότι, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, ενας 
πρώην τρόφιμος τών κατέργων, μετανοιωμένος ή εξαγορασμένος, 
διορίστηκε άρχηγός τής αστυνομίας· αλλά μάλλον στό ότι ή 
έγκληματικότητα στό πρόσωπο τοϋ Vidocq απόκτησε φανερά τή 
διφορούμενη κατάσταση τοϋ αντικειμένου καί τού οργάνου ενόζ 



M, φΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑ! ΤΙΜΩΡΙΑ 

άστυνομικοϋ συστήματος πού την καταπολεμά καί ταυτόχρονα 
συνεργάζεται μαζί της. Ό Vidocq σημειώνει τή στιγμή πού ή 
εγκληματικότητα, διαχωρισμένη άπό τίς άλλες παρανομίες, εν-
τάσσεται στήν έξουσία, καί αντιστρέφεται. Είναι ή έποχή όπου 
πραγματοποιείται ή άμεση καί θεσμική διασύνδεση της αστυνο-
μίας καί της εγκληματικότητας. Συγκλονιστική στιγμή όπου ή 
εγκληματικότητα μετατρέπεται σέ μηχανισμό της εξουσίας. Μιά 
μορφή είχε δεσπόσει έφιαλτικά τά περασμένα χρόνια, ή μορφή 
του τερατώδους βασιλιά, πηγή κάθε δικαιοσύνης, καί μολαταύτα 
βουτηγμένη μες στό έγκλημα· άναφαίνεται τώρα ενας καινούρ-
γιος φόβος, ό φόβος μιάς κρυφής καί δόλιας σύμπνοιας άνάμεσα 
σ' εκείνους πού εφαρμόζουν τόν νόμο κι εκείνους πού τόν παρα-
βιάζουν. Τέλος ή σαιξπηρική έποχή, δπου ή έξουσία ταυτίζεται 
μέ τή φρίκη σ' ενα καί τό αύτό πρόσωπο- θά αρχίσει σέ λίγο τό 
καθημερινό μελόδραμα της αστυνομικής ισχύος καί της συνενο-
χής του εγκλήματος μέ τήν έξουσία. 

'Απέναντι στόν Vidocq, εχουμε τόν συγκαιρινό του Lacenaire. 
Τουλάχιστον έκπληκτική θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε τήν εν-
ταξή του στήν όμάδα των «έστέτ» του έγκλήματος: παρ' όλη τήν 
κοχλή του θέληση, παρ' δλο τό ζήλο του νεόφυτου, δεν κατόρθω-
σε ποτέ νά διαπράξει - κι αύτό μέ μεγάλη άδεξιότητα - παρά μό-
νο μερικά μικροεγκλήματα' οί κρατούμενοι της φυλακής «La For-
ce» τόσο τόν υποψιάστηκαν πώς ήταν καταδότης, ώστε προσπά-
θησαν νά τόν θανατώσουν, καί ή διοίκηση αναγκάστηκε νά τόν 
προστατεύσει^-^. Ή δε παρισινή άριστοκρατία, τόν καιρό τοϋ 
Λουδοβίκου-Φιλίππου, τοϋ έπεφύλαξε μιά τέτοια οιποθέωση 
πρίν πρίν άπό τήν έκτέλεσή του, πού οί πολυάριθμες κατοπινές 
λογοτεχνικές περιγραφές φαίνονται σάν άπλά άκαδημαϊκά έγκώ-
μια. Ή αίγλη του δεν οφείλεται καθόλου στή σπουδαιότητα των 
εγκλημάτων του, ούτε καί στήν τέχνη της σύλληψής τους· ό έρα-
σιτεχνισμός τους είναι κάτι πού έκπλήσσει. Άλλά ή αϊγλη του 
όφείλει πολλά στόν αμφίρροπο χαρακτήρα της ζωής του, στή συ-
μπεριφορά του καί στους λόγους του, πού κυμαίνονται άνάμεσα 
στήν παρανομία καί στήν έγκληματικότητα. 'Υπεξαιρέσεις, λιπο-
ταξίες, μικροκλοπές, φυλάκιση, φιλίεζ μέ τούς συγκρατούμενούς 
του, άμοιβαΐοι έκβιασμοί, υποτροπές πού φτάνουν ώς τήν τελευ-
ταία του άποτυχημένη δολοφονική απόπειρα, ό Lacenaire είναι 
τό πρότυπο τοϋ «εγκληματία». Μέσα του όμως υπάρχει, τουλάχι-
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στον έν δυνάμει, ενας κόσμος άπό παρανομίες, πού, πρόσφατα 
άκόμα, είχαν απειλήσει τήν κοινωνία: ό καταστραμμένος αυτός 
μικροαστός, πού είχε μεγαλώσει σ' ενα αξιόλογο κολλέγιο, πού 
ήξερε νά μιλάει καί νά γράφει, θά ήταν ασφαλώς, μιά γενιά νω-
ρίτερα, επαναστάτης, Ίακωβίνος, βασιλοκτόνος^'^· σύγχρονος 
τοϋ Ροβεσπιέρου, ή άρνητική του στάση άπέναντι στούς νόμους 
θά μπορούσε νά ειχε έπιρροή στό άμεσο ιστορικό πεδίο. Γεννη-
μένος στά 1800, ίδιος σχεδόν μέ τόν Julien Sorel, ή προσωπικότη-
τά του έμφανίζει όλες αυτές τίς δυνατότητες, πού δμως στρέφο-
νται στην κλοπή, στή δολοφονία, καί στήν κατάδοση. "Ολες αυ-
τές οί έν δυνάμει ικανότητες του έξελίσσονται σέ μιάν εγκληματι-
κότητα χωρίς πνοή: μ' αύτή τήν έννοια, ό Lacenaire είναι μάλλον 
άκίνδυνος. Καί μόνο όταν μιλάει γιά τή θεωρία τοϋ εγκλήματος, 
επανεμφανίζονται οί ίκανότητές του. Τήν ώρα τοϋ θανάτου του, 
ό Lacenaire άποδείχνει τό θρίαμβο της εγκληματικότητας πάνω 
στήν παρανομία, ή μάλλον προβάλλει τή μορφή μιας παρανομίας 
πού, από τή μιά μεριά τοποθετείται μέσα στήν έγκληματικότητα 
καί άπό τήν άλλη μετατοπίζεται πρός τήν αισθητική τοϋ εγκλή-
ματος, δηλαδή, πρός μιά τέχνη των προνομιούχων τάξεων. 'Αντι-
στοιχία τοϋ Lacenaire πρός τόν Vidocq ό όποιος τήν ίδια εκείνη 
έποχή περιόριζε τήν έγκληματικότητα στόν έαυτό της, καθιστώ-
ντας την κλειστό καί ελεγχόμενο περιβάλλον, καί μετατοπίζοντας 
πρός τίς άστυνομικές τεχνικές μιά ολόκληρη πρακτική της έγκλη-
ματικότητας πού γίνεται τώρα θεμιτή παρανομία της εξουσίας. 
Τό ότι ή αστική παρισινή τάξη πλέκει τό εγκώμιο τοϋ Lacenaire, 
τό ότι στό κελλί του παρελαύνουν διάσημες προσωπικότητες, τό 
ότι τόν πλημμύρισαν μέ εγκώμια τίς τελευταίες μέρες της ζωής 
του, αύτόν, πού ή πλέμπα τής φυλακής La Force, πρίν ακόμα 
όιπό τούς δικαστές του, προσπάθησε νά τόν θανατώσει, αύτόν, 
πού κατά τή διάρκεια της δίκης εκανε τό πάν γιά νά σύρει τόν 
συνένοχό του François στό ικρίωμα - γιά όλα αυτά ύπάρχει κά-
ποια αιτία: γιορτάζανε τήν συμβολική μορφή μιας παρανομίας 
υποδουλωμένης στήν εγκληματικότητα καί μεταμορφωμένης σέ 
λόγο - δηλαδή, μιας παρανομίας πού εχει καταστεί διπλά ακίν-
δυνη- ή άστική τάξη επινοεί εδώ μιά καινούργια απόλαυση, πού 
άκόμα καί σήμερα δέν εχει έξαντλήσει τήν άσκηση της. Δέν πρέ-
πει νά ξεχνάμε πώς ό θάνατος τοϋ Lacenaire πού εκανε τόσο πά-
ταγο, περιόρισε κατά πολύ τήν άπήχηση τής απόπειρας τοϋ Fies-
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chi, τοΰ πιό πρόσφατου άπό τους βασιλοκτόνους, πού αντιπρο-
σωπεύει την άντίστροφη μορφή μιας ήττονος εγκληματικότητας 
πού προσανατολιζόταν πρός την πολιτική βία. Οΰτε πρέπει νά 
ξεχνάμε πώς αυτά συνέβησαν λίγους μήνες πρίν άπό την άναχώ-
ρηση της τελευταίας πομπής των αλυσοδεμένων κατάδικων και 
τις τόσο σκανδαλώδεις εκδηλώσεις πού τήν συνόδευαν. Οί δυό 
αυτές γιορτές διασταυρώθηκαν στήν ιστορία* άλλωστε, ό Fran-
çois, συνένοχος τοΰ Lacenaire, στάθηκε ενα από τά πιό χτυπητά 
πρόσωπα της αλυσίδας της 19ης Ίουλίου^^. Ή μιά προεξέτεινε 
τις αρχαίες τελετουργίες των βασανιστηρίων μέ κίνδυνο νά δρα-
στηριοποιήσει ξανά, γύρω άπό τούς εγκληματίες, τίς λαϊκές πα-
ρανομίες. Επρόκειτο σύντομα νά απαγορευθεί, γιατί ό εγκλημα-
τίας δεν επρεπε πιά νά τοποθετείται σέ άλλο χώρο, εκτός άπό 
τόν ειδικό χώρο τής εγκληματικότητας. Ή άλλη έγκαινίαζε τόν 
θεωρητικό μηχανισμό μιας παρανομίας γιά προνομιούχους· ή 
μάλλον σημείωνε τή στιγμή όπου οί πολιτικές καί οικονομικές 
παρανομίες πού στήν πράξη εκτελούνται άπό τήν αστική τάξη, 
επρόκειτο νά έχουν μιά διπλή παρουσίαση, θεωρητική καί αισθη-
τική: ή «Μεταφυσική τού Εγκλήματος», όπως ελεγαν μέ άφορμή 
τόν Lacenaire. Τό έγκλημα Θεωρούμενο ώςμιά άπό τίς Καλές Τέ-
χνες (L' Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts), δημο-
σιεύτηκε στά 1849. 

Τήν παραγωγή αυτής τής έγκληματικότητας, καθώς καί τόν 
έναγκαλισμό της άπό τόν ποινικό μηχανισμό, θά πρέπει νά τά 
άντιμετωπίσουμε στήν ουσία τους: όχι σάν άποτελεσματα κεκτη-
μένα μιά γιά πάντα, άλλά σάν τακτικές πού άλλάζουν όταν δεν 
πετυχαίνουν τόν στόχο τους. Ή τομή άνάμεσα σ' αυτή τήν έγκλη-
ματικστητα καί στις άλλες παρανομίες, ή στροφή της ενάντια 
τους, ή ύπόταξή της από τίς κυρίαρχες παρανομίες - όλα αύτά 
είναι αποτελέσματα πού εκδηλώνονται μέ ενάργεια στόν τρόπο 
μέ τόν όποιο λειτουργεί τό σύστημα άστυνομία-φυλακή· καί 
όμως, ποτέ δεν επαυσε ή έναντίωση στά αποτελέσματα αυτά· 
υποκίνησαν διαμάχες καί προκάλεσαν αντιδράσεις. Ή έγερση 
ενός φράγματος πού θά διαχώριζε τούς εγκληματίες από όλα τά 
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λαϊκά στρώματα άπό τά όποια προέρχονταν καί μέ τά όποια πα-
ρέμεναν συνδεμένοι, ήταν ενα εργο δύσκολο, προπάντων στίς 
πόλεις^^. Οί 'Αρχές αφοσιώθηκαν στό εργο αύτό γιά καιρό καί 
μέ μεγάλη επιμονή. Χρησιμοποιήθηκαν οί γενικές μέθοδες γιά 
την «ήθικοποίηση» των φτωχών τάξεων, πού άλλωστε άποδείχτη-
κε εξαιρετικά σημαντική τόσο άπό οικονομική όσο καί άπό πολι-
τική άποψη (έμφάνιση αύτοϋ πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέ-
σουμε «βασική νομιμότητα», απαραίτητη, άπό τή στιγμή πού τό 
σύστημα τοϋ κώδικα ειχε αντικαταστήσει τά έθιμα· έκμάθηση 
των στοιχειωδών κανόνων της ιδιοκτησίας καί της αποταμίευσης· 
έκγύμναση γιά πειθαρχία στήν έργασία, γιά τή μονιμότητα της 
κατοικίας και της οικογένειας, κ.τ.λ.). Καθιερώθηκαν ακόμα ει-
δικότερες μέθοδες γιά τή συντήρηση της έχθρότητας των λαϊκών 
τάξεων απέναντι στούς έγκληματίες (χρησιμοποιώντας παλιούς 
κρατούμενους ώς πληροφοριοδότες, καταδότες, άπεργοσπάστες, 
τραμπούκους). Ταυτίστηκαν συστηματικά τά άδικήματα τοϋ κοι-
νού δικαίου μέ τίς παραβάσεις της αυστηρότατης νομοθεσίας πού 
ίσχυε γιά τά βιβλιάρια, τίς απεργίες, τούς συνασπισμούς, τούς 
συνεταιρισμούς^^, γιά τά όποια οί έργάτες απαιτούσαν τήν κατα-
κύρωσή τους σάν πολιτικά άδικήματα. Συναντάμε συχνότατα τήν 
καταγγελία ότι ή εργατική δράση εμψυχώνεται άν δεν υποκινεί-
ται άπό κοινούς εγκληματίες^®. Πολλές φορές οι ετυμηγορίες 
εδειχναν μεγαλύτερη αυστηρότητα απέναντι στούς έργάτες παρά 
απέναντι στούς λωποδύτες^^. Μέσα στίς φυλακές ανακάτευαν τίς 
δυό κατηγορίες των καταδίκων, καί έφάρμοζαν εύνοϊκότερη με-
ταχείριση στούς κατάδικους τοϋ κοινού δικαίου, ένώ οί δημοσιο-
γράφοι καί οί πολιτικοί κρατούμενοι είχαν τό δικαίωμα νά δια-
χωριστούν άπό αυτούς. Κοντολογίς, μιά τακτική σύγχυσης πού 
είχε σάν στόχο τή διατήρηση μόνιμων διαπληκτισμών. 

Νά προστεθεί σ' αυτό μιά μεγάλη προσπάθεια γιά νά έντυπω-
θεϊ στήν άντίληψη πού ό κόσμος εϊχε γιά τούς έγκληματίες μιά 
ιδιαίτερη διάσταση πολύ συγκεκριμένη: τούς παρουσιάζουν σάν 
νά βρίσκονται πλάι στόν καθένα, πανταχού παρόντες καί παντού 
έπίφοβοι. Αύτός είναι ό ρόλος πού παίζουν τά επίκαιρα τών 
εφημερίδων, πού λίγο λίγο κατακτούν ενα μέρος τού Τύπου καί 
πού σύντομα αποκτούν τά δικά τους όργανα^. Τά έπίκαιρα τών 
έφημερίόων σχετικά μέ τά εγκλήματα, μέ τήν καθημερινή τους 
εξάπλωση, καθιστούν άποδεκτό τό σύνολο τών δικαστικών καί 
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άστυνομικών ελέγχων, πού περισφίγγουν την κοινωνία· άφηγοΰ-
νται καθημερινά μέ κάθε λεπτομέρεια κάποια μάχη ενάντια σ' 

'έναν απρόσωπο έχθρό· στόν πόλεμο αυτόν τά έπίκαιρα άποτε-
λοΰν τό καθημερινό ανακοινωθέν του κινδύνου ή της νίκης. Τά 
μυθιστορήματα μέ εγκλήματα, πού αρχίζουν νά τροφοδοτούν τίς 
επιφυλλίδες καί τη φτηνή λογοτεχνία, άναλαμβάνουν ενα ρόλο 
φαινομενικά αντίστροφο: σκοπός τους είναι, πάνω άπ' όλα, νά 
άποδείξουν πώς ό εγκληματίας άνήκει σ' εναν κόσμο ολότελα 
διαφορετικό, δίχως καμιά σχέση μέ τη συνηθισμένη, καθημερινή 
ζωή. Ό ά,λλόκοτος αυτός κόσμος ήταν, αρχικά, οί άνθρωποι τοΰ 
ύπόκοσμου. («Τά μυστήρια των Παρισίων», « Ό Ροκαμπόλ»), 
ύστερα ό κόσμος της τρέλας (ιδιαίτερα στά τέλη τοΰ δέκατου 
ένατου αιώνα), καί, τέλος, ό κόσμος τού αριστοκρατικού έγκλή-
ματος, της «υψηλής λωποδυσίας» ('Αρσέν Λουπέν). Τά επίκαιρα 
των έφημερίδων, μαζί μέ τήν άστυνομική λογοτεχνία δημιούργη-
σαν, εδώ καί πάνω άπό εναν αίώνα, εναν υπέρμετρο όγκο από 
«άφηγήσεις έγκλημάτων», δπου ή έγκληματικότητα εμφανίζεται 
καί πολύ κοντινή καί ολότελα ξένη, αδιάκοπα απειλητική γιά τήν 
καθημερινή ζωή, αλλά καί έξαιρετικά απόμακρη εξαιτίας της 
προέλευσης της, των κινήτρων της, τού περιβάλλοντος όπου ανα-
πτύσσεται - καθημερινή καί ταυτόχρονα εξωτική. Μέ τή μεγάλη 
σημασία πού της άποδίνεται καί μέ τήν άμετρη προβολή πού τήν 
συνοδεύει, χαράζεται γύρω της ενα περίγραμμα πού, εξυμνώντας 
την, τήν βάζει στήν πάντα. Ποιά παρανομία θά μπορούσε νά 
άναγνωρίσει τόν εαυτό της σέ μιά τόσο έπίφοβη, καί τόσο ξενό-
τροπη έγκληματικότητα;... 

Ή πολύμορφη αυτή τακτική εφερε τά άποτελέσματά της, όπως 
τό αποδείχνουν οί καμπάνιες τών λαϊκών έφημερίδων ένάντια 
στήν ποινική έργασία^^· ένάντια στίς «ανέσεις τών φυλακών»· 
υπέρ της επιβολής στούς κρατούμενους τών πιό σκληρών καί τών 
πιό επικίνδυνων έργων ενάντια στό ύπερβολικό ενδιαφέρον τών 
φιλανθρωπικών σωματείων γιά τούς εγκληματίες· ενάντια στή 
λογοτεχνία πού έκθειάζει τό εγκλημα^^· όπως τό άποδείχνει, επί-
σης, καί ή καχυποψία πού έκδηλώνεται, γενικά, σέ ολόκληρο τό 
έργατικό κίνημα άπέναντι στούς πρώην καταδίκους τού κοινού 
δικαίου. «Στό κατώφλι τού 20οϋ αιώνα», γράφει ή Michèle Per-
rot, «ή φυλακή - τό πιό καταφρονεμένο, τό πιό άγέρωχο τείχος -
κλείνει οριστικά γύρω άπό ένα λαομίσητο πλήθος^^.» 
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"Ομως, ή τακτική αύτη δεν τά κατάφερε νά θριαμβεύσει, οΰτε 
κάν νά προκαλέσει άπόλυτη ρήξη ανάμεσα στούς έγκληματίες καί 
στίς λαϊκές μάζες. Οί σχέσεις τών φτωχών τάξεων μέ τό άδίκημα, 
ή άντίστοιχη στάση τοϋ προλεταριάτου καί τών λαϊκών μαζών 
τών πόλεων, θά πρέπει νά γίνουν αντικείμενο μελέτης. Πάντως, 
ενα είναι βέβαιο: ή έγκληματικότητα καί ή καταστολή είναι, γιά 
τήν εργατική κίνηση τών ετών 1830-1850, ενα πολύ σημαντικό δί-
λημμα. 'Εχθρότητα, βέβαια, άπέναντι στούς εγκληματίες, άλλά 
καί αγώνας γύρω άπό τό ποινικό σύστημα. Οί λαϊκές έφημερίδες 
προτείνουν συχνά μιά πολιτική άνάλυση της έγκληματικότητας 
πού άντιτίθεται λέξη πρός λέξη στή στερεότυπη έρμηνεία τών αι-
τίων της από τούς φιλανθρώπους (φτώχεια, άκολασία, οκνηρία, 
αλκοολισμός, διαστροφή, κλοπή, έγκλημα). ΟΙ έφημερίδες αυτές 
θεωρούν πώς προέλευση της έγκληματικότητας είναι όχι 6 εγκλη-
ματίας σάν άτομο (πού είναι μονάχα ή άφορμή της ή τό πρώτο 
της θύμα), άλλά ή κοινωνία: «Αυτός πού σέ σκοτώνει δέν είναι 
ελεύθερος νά μήν τό κάνει. Ό ένοχος είναι ή κοινωνία, ή, γιά νά 
είμαστε πιό ακριβόλογοι, ή κακή οργάνωση της κοινωνίας^.» 
Καί αυτό, είτε γιατί δέν είναι ικανή νά χορηγήσει στόν εγκλημα-
τία τά άπαραίτητα γιά τήν έπιβίωσή του εφόδια, είτε γιατί κατα-
στρέφει, άπαλείφει τίς δυνατότητες του, τίς κλίσεις του ή τις 
άπαιτήσεις του, πού μοιραία έκδηλώνονται αργότερα μέ εγκλή-
ματα: « Ή διαστρεβλωμένη διδασκαλία, οί τάσεις κο'ί οί δυνάμεις 
πού δέν λαμβάνονται υπόψη, τό μυαλό καί ή ψυχή πού καταπιέ-
ζονται άπό τήν άναγκαστική εργασία στήν πιό τρυφερή ήλικία 
τοΰ άτόμου^^.» Άλλά ή έγκληματικότητα αύτη πού εχει τίς ρίζες 
της στήν άνάγκη ή στήν καταπίεση συγκαλύπτει, μέ τή διαφήμιση 
πού της γίνεται καί μέ τήν άνυποληψία πού τήν περιβάλλει, μιάν 
άλλη έγκληματικότητα πού πολλές φορές αποτελεί τήν αιτία της, 
καί πάντοτε τήν άνάπτυξή της. Είναι ή «άφ' υψηλού» έγκληματι-
κότητα, παράδειγμα εξοργιστικό, πληγή άθλιότητας καί άρχή 
ανταρσίας γιά τούς φτωχούς. «Τήν ώρα πού ή εξαθλίωση στρώ-
νει τό έδαφός σας μέ πτώματα, γεμίζει τίς φυλακές σας μέ κλέ-
φτες καί δολοφόνους, τί βλέπουμε άπό τή μεριά τών λωποδυτών 
της υψηλής κοινωνίας;... την πιό μεγάλη διαφθορά, τόν πιό άπο-
τρόπαιο κυνισμό, τίς πιό άδιάντροπες ληστείες... Δέν φοβάστε 
πώς ό φτωχός, πού τόν καθίζουμε στό έδώλιο τοϋ κατηγορουμέ-
νου έπειδή άρπαξε ενα κομμάτι ψωμί μέσ' άπό τά κάγκελα ενός 
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άρτοπωλείου, θά άγανακτήσει κάποια μέρα καί θά γκρεμίσει πέ-
τρα πέτρα τό Χρηματιστήριο, τό απαίσιο αύτό άντρο όπου λεη-
λατούνται ατιμωρητί οί θησαυροί τοϋ Κράτους, ot περιουσίες 
των οικογενειών''^.» "Ομως ή έγκληματικότητα αυτή πού χαρα-
κτηρίζει τίς εύπορες τάξεις είναι ανεκτή από τόν νόμο, καί δταν 
καμιά φορά ύποπίτει στή δικαιοδοσία του, είναι σίγουρη πώς θά 
τύχει της έπιείκειας του δικαστηρίου καί της διακριτικότητας τοϋ 
Τύπου^^. 'Από τά παραπάνω πηγάζει καί ή ίδέα, πώς οί ποινικές 
δίκες μπορούν νά δώσουν τήν ευκαιρία σέ πολιτικές συζητήσεις, 
πώς πρέπει κανείς νά έπωφελεϊται από τίς δίκες πού αφορούν 
πολιτικά φρονήματα ή διώξεις άσκούμενες ενάντια στους εργάτες 
γιά νά καταγγείλει τή γενική λειτουργία της ποινικής δικαιοσύ-
νης: « Ό χώρος των δικαστηρίων δέν είναι πιά, όπως άλλοτε, 
ενας τόπος επίδειξης της άθλιότητας καί των δεινών της εποχής 
μας, ενα είδος ξεχωριστής περιοχής όπου παρελαύνουν, τό ενα 
δίπλα στό άλλο, τά τραγικά θύματα τής κοινωνικής μας 
άναρχίας- είναι ενας στίβος πού αντηχεί από τίς φωνές των αγω-
νιστών^.» Ά π ό δώ πηγάζει επίσης καί ή ίδέα, ότι οί πολιτικοί 
κρατούμενοι, άφού κι αυτοί, όπως καί οί έγκληματίες, έχουν 
άμεση έμπειρία τοϋ ποινικοί συστήματος, άλλά αύτοί είναι σέ 
θέση νά ακουστούν, έχουν τήν υποχρέωση νά γίνονται τά φερέ-
φωνα δλων τών κρατουμένων: αύτοί πρέπει νά διαφωτίζουν «τόν 
ενάρετο αστό τής Γαλλίας, πού δέν γνώρισε ποτέ του τίς οδυνη-
ρές ποινές πού επιβάλλονται παρά μόνο μέσα άπό τά στομφώδη 
κατηγορητήρια ενός είσαγγελέα^^.» 

Χαρακτηριστική τής άμφισβήτησης τής ποινικής δικαιοσύνης 
καί τών όρίων πού χαράζει προσεκτικά γύρω άπό τήν έγκληματι-
κότητα, είναι ή τακτική αύτών πού θά μπορούσαμε νά άποκαλέ-
σουμε τά «άντι-επίκαιρα». Τών λαϊκών δηλαδή έφημερίδων πού 
άντιστρέφουν τήν εκμετάλλευση τών έγκλημάτων καί τών δικών 
πού γίνεται άπό τίς άλλες εφημερίδες, όπως, λογουχάρη, ή 
«'Εφημερίδα τών Δικαστηρίων», πού «διψούν γιά αίμα», «τρέ-
φονται μέ τίς φυλακές», καί χρησιμοποιούν καθημερινά ενα «με-
λοδραματικό ρεπερτόριο™». Τά άντι-επίκαιρα υπογραμμίζουν 
συστηματικά τίς έγκληματικές πράξεις τής άστικής τάξης, απο-
δείχνοντας ετσι πώς ή τάξη αυτή είναι πού ύπόκειται στόν «φυ-
σικό έκφυλισμό» καί στήν «ηθική πώρωση»· άντιπαραθέτουν στίς 
άφηγήσεις τών έγκλημάτων πού έχουν διαπραχθεί άπό τούς άν-
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θρώπους τοϋ λαού, τήν περιγραφή της εξαθλίωσης όπου τους βυ-
θίζουν αύτοί πού τους έκμεταλλεύονται, καί πού, στήν κυριολε-
ξία, τούς στερούν τά πρός τό ζην καί τελικά τούς δολοφονούν^^· 
άποδείχνουν ακόμα, στίς ποινικές δίκες ένάντια στούς εργάτες, 
πόσο ευθύνονται οί έργοδότες τους καί όλόκληρη ή κοινωνία. 
Κοντολογίς, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια γιά νά αντιστρα-
φεί ή μονότονη πολυλογία πάνω στό έγκλημα, ή όποία εχει γιά 
στόχο νά απομονώνει τό έγκλημα σάν κάτι τό τερατώδες καί ταυ-
τόχρονα νά ρίχνει όλη τήν ευθύνη στίς φτωχότερες τάξεις. 

Στήν άντιποινική αύτή πολεμική ενάντια στό κοινωνικό σύστη-
μα, οί οπαδοί τοϋ Fourier προχώρησαν, άναμφίβολα, πέρα άπ' 
όλους τούς άλλους. Είναι, ίσως, οί πρώτοι πού έπεξεργάστηκαν 
μιά πολιτική θεωρία πού αποτελεί ταυτόχρονα καί μιά θετική 
άξιολόγηση τοϋ έγκλήματος. "Αν, σύμφωνα μ' αυτούς, τό έγκλη-
μα είναι ενα παράγωγο τοϋ «πολιτισμού», είναι, έπίσης, άπό αυ-
τό τό γεγονός καί ενα όπλο ένάντια στόν πολιτισμό. Ενέχει δυ-
ναμισμό καί μέλλον. « Ή κοινωνική τάξη, κυριαρχούμενη άπό 
τόν μοιραίο χαρακτήρα της αρχής τοϋ καταναγκασμού, έξακο-
λουθεϊ νά σκοτώνει μέ τόν δήμιο ή μέ τίς φυλακές αυτούς πού ή 
εύρωστη φύση τους απορρίπτει ή περιφρονεί τίς εντολές της, αυ-
τούς πού ή υπερβολική τους δυναμικότητα τούς έμποδίζει νά πα-
ραμένουν εγκλειστοι στά στενάχωρα αύτά "σπάργανα", τά σπά-
ζουν καί τά ξεσκίζουν, γιατί είναι άντρες πού αρνιούνται νά μεί-
νουν γιά πάντα στήν παιδική ήλικία^^.» Δεν υπάρχει λοιπόν 
έγκληματική φύση, άλλά μονάχα συσχετισμοί δυνάμεων πού, 
άνάλογα μέ τήν κοινωνική τάξη στην όποία ανήκουν τά ατομα^^, 
τά οδηγούν στήν εξουσία ή στή φυλακή: αν ήταν φτωχοί, οί ση-
μερινοί δικαστές θά βρίσκονταν σίγουρα στά κάτεργα· καί οί 
τρόφιμοι των κατέργων, άν κατάγονταν από ευγενικό σόι, «θά 
έδρευαν στά δικαστήρια καί θά άπένεμαν τή δικαιοσύνη^'^.» Κα-
τά βάθος, ή ύπαρξη τοϋ έγκλήματος έκφράζει τήν «έναντίωση της 
άνθρώπινης φύσης»· άντί νά θεωρούμε τό έγκλημα ώς αδυναμία 
ή αρρώστια, θά επρεπε μάλλον νά τό βλέπουμε σάν μιά δύναμη 
πού όρθώνεται μπροστά μας, σάν μιά «εκρηκτική διαμαρτυρία 
της άνθρώπινης άτομικότητας» πού τοϋ δίνει, χωρίς άμφιβολία, 
στά μάτια όλονών, τήν περίεργη γοητεία του. «Δίχως τό έγκλημα, 
πού ξυπνάει μέσα μας ενα πλήθος άπό ναρκωμένα συναισθήματα 
καί άπό μισοσβησμένα πάθη, θά μέναμε γιά καιρό μέσα στή σύγ-
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χυση, δηλαδή μέσα στην άτονία^^.» "Ωστε μπορεί πολλές φορές 
τό Ιγκλημα νά άποτελέσει ενα πολιτικό δπλο, πού, ενδεχόμενα, 
μπορεί νά είναι τόσο άποτελεσματικό γιά τήν άπελευθέρωση της 
κοινωνίας μας, όσο άποτελεσματικό υπήρξε γιά τή χειραφέτηση 
των Μαύρων θά είχε ποτέ πραγματοποιηθεί ή χειραφέτησή τους 
χωρίς τό έγκλημα; «Τό δηλητήριο, ό εμπρησμός, καί πολλές φο-
ρές ακόμα καί ή εξέγερση, μαρτυρούν γιά τη φοβερή εξαθλίωση 
πού υπάρχει στίς κοινωνικές συνθηκες^^.» Καί οί φυλακισμένοι; 
Είναι ή μερίδα «ή πιό δυστυχισμένη, ή πιό καταπιεσμένη της άν-
θρωπότητας». Ή «Φάλαγγα» υιοθετεί κι αυτή πολλές φορές τή 
σύγχρονη αισθητική τού έγκλήματος, αλλά γιά νά υποστηρίξει 
εναν άγώνα ολότελα διαφορετικό. 

'Από δώ προκύπτει ή χρησιμοποίηση των έπικαίρων όχι μονά-
χα γιά νά άντιστρέφει πρός τόν αντίπαλο τή μορφή τής άνηθικό-
τητας, άλλά καί γιά νά καταδείχνει τις διάφορες δυνάμεις πού 
αντιτάσσονται ή μιά στήν άλλη. Ή «Φάλαγγα» αναλύει τίς ποινι-
κές υποθέσεις σάν μιά σύγκρουση κωδικοποιημένη από τόν «πο-
λιτισμό», τά μεγάλα εγκλήματα όχι σάν τερατωδίες άλλά σάν τή 
μοιραία έπάνοδο καί τήν έξέγερση αύτοϋ πού είναι καταπιεσμέ-
νο^^, τίς έλαφρές παρανομίες όχι σάν αναγκαία περιθωριακά 
φαινόμενα τής κοινωνίας, άλλά σάν τή γνήσια βοή τής μάχης πού 
ξετυλίγεται στήν κοινωνία. 

"Ας τοποθετήσουμε εδώ, ύστερα από τόν Vidocq καί τόν Lace-
naire, ενα τρίτο πρόσωπο, πού ή έμφάνισή του στάθηκε πολύ 
σύντομη- ή φήμη του δέν βάσταξε περισσότερο από μιά μέρα. Τό 
πρόσωπο αύτό δέν υπήρξε παρά ή πρόσκαιρη μορφή τής κατώτε-
ρης παρανομίας: ενα παιδί δέκα τριών ετών, χωρίς στέγη ούτε 
καί οικογένεια, κατηγορούμενο γιά αλητεία, καί πού μιά καταδί-
κη σέ δυό χρόνια σωφρονιστήριο τό βύθισε γιά πολύν καιρό στό 
εγκληματικό κύκλωμα. "Ενα παιδί, πού σίγουρα θά είχε περάσει 
άπαρατήρητο, αν δέν είχε άντιπαραθέσει στόν λόγο τοΰ νόμου, 
πού τό χαρακτήριζε έγκληματία (στό όνομα τής πειθαρχίας, μάλ-
λον, παρά σύμφωνα μέ τούς όρους τοΰ κώδικα), τόν λόγο μιας 
παρανομίας πού δέν υποτάσσεται στούς τέτοιους καταναγκα-
σμούς. "Ενα παιδί πού πρόβαλλε τήν απείθεια μέ τρόπο συστη-
ματικά δΐ(ρορούμενο, σάν τήν άποχαλινωμένη τάξη τής κοινωνίας 
καί σάν τήν έπιβεβαίωση άπαράβατων δικαιωμάτων. "Ολες τίς 
παρανομίες πού τό δικαστήριο καταχωρεί σάν παραβάσεις, ό κα-
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τηγορούμενος τίς μετέτρεπε σε έπιβεβαίωση μιας έντονης δύνα-
μης: τήν ελλειψη κατοικίας σέ άλητεία, τήν απουσία τοϋ αφέντη 
σέ αυτονομία, τήν έλλειψη έργασίας σέ έλευθερία, τήν ελλειψη 
έπαγγελματικής ένασχόλησης σέ άλλου είδους απασχολήσεις τίς 
μέρες καί τίς νύχτες. Ή αντιμετώπιση αύτη της παρανομίας μέ τό 
σύστημα πειθαρχία-ποινή-έγκληματικότητα θεωρήθηκε άπό τούς 
σύγχρονούς του, ή μάλλον άπό τόν δημοσιογράφο πού παρακο-
λούθησε τή δίκη, σάν τό γελοίο άποτέλεσμα της αναμέτρησης 
ανάμεσα στόν ποινικό νόμο καί στίς μηδαμινές συνέπειες της 
άπείθειας. Καί ετσι ήταν: ή ύπόθεση αυτή καθεαυτή, καί ή ετυ-
μηγορία πού άκολούθησε βρίσκονται στό κέντρο τοϋ προβλήμα-
τος της νόμιμης τιμωρίας στόν 19ο αιώνα. Τό ειρωνικό ύφος τοϋ 
δικαστή στήν προσπάθεια του νά τοποθετήσει τήν απείθεια στά 
μεγαλόπρεπα πλαίσια τοϋ νόμου, καί ή αύθάδεια τοϋ κατηγο-
ρουμένου, καθώς προβάλλει τήν απείθεια στά πλαίσια των βασι-
κών δικαιωμάτων, άποτελοϋν μιά παραδειγματική σκηνή της 
έφαρμογής τοϋ ποινικού συστήματος. 

Τή σκηνή αύτήν περιγράφει λεπτομερειακά ή «Εφημερίδα των 
Δικαστηρίων»^®: «Πρόεδρος: Πρέπει κανείς νά κοιμάται σπίτι 
του. - Béasse (κατηγορούμενος): Καί μήπως εχω σπίτι; - "Ωστε 
ζεις σάν άλήτης. - Εργάζομαι γιά νά μπορέσω νά ζήσω. - Τί 
δουλειά κάνεις; - Τί δουλειά κάνω; Μά, κάνω δέκα τρεις δου-
λειές μαζί. Πάντως δεν έργάζομαι γιά κανέναν ιδιαίτερα. Ά π ό 
κάμποσο καιρό δουλεύω μόνο γιά μένα. Άλλες δουλειές εχω τή 
μέρα καί άλλες τή νύχτα. Τή μέρα, λογουχάρη, μοιράζω δωρεάν 
φυλλάδια στούς περαστικούς· τρέχω πίσω άπό τ' άμάξια πού 
φέρνουν τά δέματα· τά μεταφέρω στή λεωφόρο Neuilly τή νύχτα, 
εχω τά θέατρα· ανοίγω τίς πόρτες τών άμαξιών, πουλάω δελτία 
έξόδου γιά τό διάλειμμα- είμαι πολύ απασχολημένος. - Καλύτε-
ρα θά ήταν γιά σένα νά μπεις σέ κάποιο ίδρυμα καί νά μάθεις τέ-
χνη. - Ευχαριστώ πολύ! Τά ξέρω τά τέτοια ιδρύματα καί τίς μαθη-
τείες, είναι πολύ άνιαρά. Κι άλλωστε, ό άφέντης πάντα γκρινιάζει 
καί δεν έχεις καμιά έλευθερία. - Δεν σέ άποζητάει ό πατέρας σου; 
- Δέν εχω πατέρα. - Καί ή μητέρα σου; - Ούτε καί μητέρα, ούτε 
συγγενείς, ούτε φίλους, είμαι ελεύθερος, ανεξάρτητος.» Ακούγο-
ντας τήν καταδίκη του σέ δυό χρόνια σωφρονιστήριο, ό Béasse, 
«στραβομουτσούνιασε, μά άμέσως ξαναβρήκε τό κέφι του: "Στό 
κάτω κάτω, δυό χρόνια είναι μονάχα 24 μήνες. Άντε, πάμε!".» 



l^-f M. ΦΟΥΚα / ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 

Αυτήν άκριβώς τη σκηνή τήν παραθέτει ή «Φάλαγγα». Καί ή 
σημασία πού της άποδίνει, ή λεπτομερειακή καί προσεκτική ανά-
λυση της, άποδείχνει, πώς οί οπαδοί του Fourier βλέπανε, σέ μιά 
τόσο συνηθισμένη ύπόθεση, τόν συσχετισμό θεμελιακών δυνά-
μεων. 'Από τή μιά μεριά, εχουμε τη δύναμη του «πολιτισμού», 
πού άντιπροσωπεύεται από τόν Πρόεδρο τού Δικαστηρίου, «ζω-
ντανή νομιμότητα, πνεύμα καί γράμμα τού Νόμου». Πρόκειται 
γιά ενα σύστημα καταναγκασμού, πού φαίνεται νά τό δίνει ό 
Κώδικας, άλλά πού στήν πραγματικότητα βασίζεται μονάχα στήν 
πειθαρχία. Πρέπει απαραίτητα νά υπάρχει γιά τόν καθένα ενας 
συγκεκριμένος χώρος, μιά έντόπιση, μιά αναγκαστική καταχώρη-
ση: «Κοιμάται κανείς σπίτι του, λέει ό πρόεδρος, γιατί στ' αλή-
θεια, γιά τόν πρόεδρο, ό καθένας πρέπει νά εχει ενα δικό του 
σπίτι, μιά κατοικία, άσχετο αν είναι παλάτι ή καλύβα· δέν είναι 
αύτός υποχρεωμένος νά τήν προμηθεύσει· είναι μονάχα επιφορ-
τισμένος νά αναγκάσει τόν καθένα νά τήν εχει.» Εκτός άπό αυ-
τό, πρέπει κανείς νά εχει μιά θέση στήν κοινωνία, μιά ταυτότητα 
άναγνωρίσιμη, μιάν ατομικότητα συγκεκριμένη; «Τί δουλειά κά-
νεις; Τό ερώτημα αυτό είναι ή άπλούστερη έκφραση της τάξης 
πού υπάρχει στήν κοινωνία· ή κοινωνία απεχθάνεται τήν αλη-
τεία· ή αλητεία τήν άνησυχεϊ· πρέπει νά εχει κανείς μιά μόνιμη 
δουλειά, σταθερή, μακροχρόνια, νά νοιάζεται γιά τό αύριο, γιά 
τή μελλοντική του κατάσταση - ετσι μονάχα ή κοινωνία νιώθει 
εξασφαλισμένη ενάντια σέ κάθε επίθεση.» Τέλος, πρέπει νά εχει 
κανείς ëvav προϊστάμενο, νά βρίσκεται μέσα σέ κάποιαν ιεραρ-
χία· ή ύπαρξή του πρέπει νά έντάσσεται σέ καθορισμένα πλαίσια 
κυριαρχίας: «Πού έργάζεσαι; Δηλαδή, αφού δέν είσαι άφέντης, 
πρέπει νά είσαι υπηρέτης, κάτω άπό οποιουσδήποτε όρους· δέν 
πρόκειται γιά τή δική σου ευχαρίστηση· πρόκειται γιά τήν τάξη 
πού πρέπει νά τηρείται.» 'Απέναντι στήν πειθαρχία πού αντι-
προσωπεύεται άπό τόν νόμο, εχουμε τήν παρανομία πού έμφανί-
ζεται σάν δικαίωμα- ή ρήξη πραγματοποιείται πολύ περισσότερο 
μέ τήν απείθεια παρά μέ τήν παράβαση. 'Απείθεια της γλώσσας: 
τά γραμματικά λάθη καί ό τόνος της απάντησης «δείχνουν τό τε-
ράστιο χάσμα άνάμεσα στόν κατηγορούμενο καί στήν κοινωνία, 
πού άπό τή θέση τού προέδρου απευθύνεται στόν κατηγορούμενο 
μέ τή σωστή γλώσσα». 'Απείθεια πού άντανακλά τό έμφυτο καί 
άμεσο αίσθημα της ελευθερίας: « Ό κατηγορούμενος αισθάνεται 
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πώς ό μαθητευόμενος, ό εργάτης είναι σκλάβος, καί πώς ή σκλα-
βιά είναι θλιβερή... ξέρει πολύ καλά πώς την ελευθερία αύτη, 
τήν άνάγκη της ελεύθερης κίνησης πού νιώθει μέσα του, δεν είναι 
δυνατόν νά τήν άπολαύσει στά πλαίσια της συνηθισμένης τά-
ξης... Προτιμάει τήν έλευθερία, εστω κι αν αύτή θεωρείται ατα-
ξία - τί σημασία εχει γι' αυτόν; Αυτό είναι ή ελευθερία, δηλαδή ή 
αυθόρμητη άνάπτυξη της άτομικότητάς του, άνάπτυξη τραχεία, 
καί επομένως βάναυση καί στενοκέφαλη ίσως, αλλά άνάπτυξη 
φυσιολογική καί ενστικτώδης.» 'Απείθεια στίς οικογενειακές 
σχέσεις: δέν εχει σημασία αν τό έκθετο αύτό παιδί εγκαταλείφθη-
κε ή αποτίναξε μόνο του τόν οικογενειακό ζυγό, επειδή «δέν 
μπόρεσε νά υπομείνει τή σκλαβιά της άνατροφής ούτε άπό τούς 
γονιούς του ούτε άπό τούς ξένους». Καί μέσα άπό όλες αυτές τίς 
άσήμαντες άπείθειες, απορρίπτεται, τελικά, ολόκληρος ό «πολι-
τισμός», καί αναφαίνεται ή «άγριότητα»: «Είναι ή εργασία, είναι 
ή όκνηρία, είναι ή ξενοιασιά, είναι ή άκολασία: είναι ότιδήποτε, 
έκτός άπό τήν τάξη· άν έξαιρέσουμε τή διαφορά πού παρουσιά-
ζουν οΐ άσχολίες καί οί άκολασίες, είναι ή ζωή τοΰ πρωτόγονου, 
πού ζει μέρα μέ τή μέρα καί χωρίς έπαύριο^^.» 

'Αναμφίβολα οι αναλύσεις της «Φάλαγγας» δέν είναι δυνατόν 
νά θεωρηθούν άντιπροσωπευτικές των συζητήσεων πού διεξάγο-
νταν τήν εποχή έκείνη στίς λαϊκές εφημερίδες γιά τά έγκλήματα 
καί γιά τό ποινικό σύστημα. 'Ανήκουν, όμως, στά συμφραζόμενα 
της πολεμικής αυτής. Οί διδαχές της «Φάλαγγας» δέν πήγαν ολό-
τελα χαμένες. Ξαναζωντάνεψαν μέ τήν ευρύτατη άπήχηση πού 
προκάλεσαν οί αναρχικοί όταν, στά τελευταία πενήντα χρόνια 
τοΰ 19ου αιώνα, έθεσαν τό πολιτικό πρόβλημα της έγκληματικό-
τητας, ξεκινώντας άπό μιάν έπίθεση ενάντια στόν ποινικό μηχα-
νισμό· όταν άναγνώρισαν τήν εγκληματικότητα σάν τήν πιό μα-
χητική μορφή της άρνησης τοΰ νόμου· όταν προσπάθησαν, όχι 
τόσο νά ήρωοποιήσουν τήν έξέγερση των έγκληματιών, όσο νά 
άποδεσμεύσουν τήν έγκληματικότητα σέ σχέση μέ τήν αστική νο-
μιμότητα καί τήν άστική παρανομία πού τήν είχαν προσαρτήσει· 
όταν θέλησαν νά άποκαταστήσουν ή νά εδραιώσουν τήν πολιτική 
ενότητα των λαϊκών παρονομιών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Ό Faucher σημειώνει, πώς ή «άλυσίδα» ήταν ëva λαϊκό θέαμα, καί «προπά-
ντων ύστερα άπό την κατάργηση τοϋ ικριώματος». 
2. «Revue de Paris», 7 'Ιουνίου 1836. Στά 1836, τό μέρος αυτό τοϋ θεάματος δέν 
ήταν πιά δημόσιο' μονάχα μερικοί προνομιούχοι μπορούσαν νά τό παρακολουθή-
σουν. Ή άφήγηση της σιδηροπέδησης των καταδίκων, πού δημοσιεύεται στήν 
«Revue de Paris» είναι παρόμοια - ώς καί στη χρησιμοποίηση των ίδιων λέ|εων -
μ' εκείνη τοϋ έργου «Ή τελευταία ήμερα ένός καταδίκου» (Dernier jour d ' u n 
condamné), 1829. 

3. «Gazette des Tribunaux», 20 'Ιουλίου 1836. 
4. "Ο.π. 
5. «La Phalange», 1η Αυγούστου 1836. 
6. Ή «Gazette des Tribunaux» δημοσιεύει τακτικά τούς καταλόγους αυτούς καί 
τις σημειώσεις γιά τούς «έγκληματίες». Χαρακτηριστικό δείγμα γιά την άναγνώ-
ριση τοϋ Delacollonge: «Καταρακωμένο τσίτινο παντελόνι πού σκεπάζει ενα ζευ-
γάρι μπότες- πηλήκιο άπό τό ίδιο ύφασμα, μέ γείσο, καί σταχτί πουκάμισο... πα-
νωφόρι άπό μαβιά τσόχα» (6 'Ιουνίου 1836). 'Αργότερα, άποφασίστηκε νά με-
ταμφιέσουν τόν Delacollonge γιά νά άποφύγει τίς βιαιότητες τοϋ όχλου. Ή «Ga-
zette des Tribunaux» σημειώνει αμέσως τή μεταμφίεση αυτή: «Παντελόνι ριγωτό, 
σακάκι άπό μαβιά τσόχα, ψάθινο καπέλο» (20 Ιουλίου). 

7. «Revue de Paris», 'Ιούνιος 1836. Βλ. Claude Gueux: «Ψηλαφήσετε δλα αύτά τά 
κρανία... ό καθένας άπό τούς σκοτωμένους αυτούς άνθρώπους διακρίνεται άπό 
τόν κτηνώδη τύπο του: νά ό λύγξ, νά ή γάτα, νά ό πίθηκος, νά ό γύπας, νά ή ύαι-
να». 

8. «La Phalange», 1η Αύγουστου 1836. 

8α. Saturnalia: «Γιορτές των Ρωμαίων πρός τιμήν τοϋ Κρόνου, κατά τίς όποιες οί 
σκλάβοι μετατρέπονταν σέ άφεντες, ένώ, επιτρεπόταν καί κάθε είδους άκολα-
σία». {Σημ. Μετ.). 
9. «Revue de Paris», 7 'Ιουνίου 1836. Σύμφωνα μέ τήν «Gazette des Tribunaux», ό 
λοχαγός Thorez πού ήταν επικεφαλής της άλυσίδας στίς 19 'Ιουλίου, θέλησε νά 
καταργήσει τά στολίδια αύτά: «είναι άπαράδεκτο τήν ώρα πού ξεκινάτε γιά τά 
κάτεργα γιά νά άποπλύνετε τά έγκλήματά σας, νά στολίζεστε με τόση άναισχυ-
ντία, σάν νά πηγαίνετε σέ γάμο.» 

10. «Revue de Paris», 7 'Ιουνίου 1836. Τήν ημερομηνία αύτή οί 'Αρχές είχαν απο-
φασίσει νά περικόψουν τήν άλυσίδα γιά νά εμποδίσουν τούς χορούς, καί πολλοί 
στρατιώτες είχαν έπιφορτιστεϊ νά τηρήσουν τήν τάξη ώς τή στιγμή πού θά ξεκι-
νούσε ή πομπή τών άλυσοδεμένων καταδίκων. Ό πανηγυρισμός τών καταδίκων 
περιγράφεται στό εργο « Ή τελευταία ήμερα ένός καταδίκου». « Ή κοινωνία πού 
άντιπροσωπευόταν έκεϊ άπό τούς δεσμοφύλακες καί τούς τρομοκρατημένους πε-
ριέργους, φαίνεται νά καταφρονείται άπό τό έγκλημα, πού μεταβάλλει τή φρικια-
στική αύτή τιμωρία σέ οικογενειακή γιορτή.» 
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11. Ένα τέτοιο τραγούδι άναφέρεται άπό τήν «Gazette des Tribunaux» της 10ης 
'Απριλίου 1836. Τό τραγουδούσαν οτούς ήχους της «Μασσαλιώτιδας». Τό τρα-
γούδι του πατριωτικού πολέμου μετατρέπεται έδώ καθαρά σέ τραγούδι κοινωνι-
κού πολέμου: «Τί γυρεύει άπό μας ό ήλίθιος αύτός λαός; Τά δεινά μας έρχεται νά 
χλευάσει; Μας κοιτάζει μέ ήρεμο βλέμμα. ΟΙ δήμιοι μας δέν τού προξενούν καμιά 
φρίκη.» 

12. 'Υπάρχει μιά τά|η άπό συγγραφείς πού «προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά προ-
βάλει κακοποιούς προικισμένους μέ καταπληκτική έπιδεξιότητα στήν έξύμνηση 
τού έγκλήματος· πού τούς δίνει τούς κύριους ρόλους, καί στρέφει τίς εύφυολογίες 
τους, τίς βωμολοχίες τους καί τούς ελάχιστα συγκαλυμμένους έμπαιγμούς τους 
ένάντια στούς έκπροσώπους της έξουσίας. "Οποιος έχει παρακολουθήσει τήν πα-
ράσταση τού έργου Τό χάνι των Adrets (L' auberge des Adrets) ή τού Robert Μα-
caire - δράμα πού 6 λαός τό θεωρεί περίφημο - δέν μπορεί παρά νά δεχτεί πώς οΐ 
παρατηρήσεις μου είναι εύστοχες. Πρόκειται γιά τόν θρίαμβο, γιά τήν άποθέωση 
τού θράσους καί τού έγκλήματος. Οί ένάρετοι άνθρωποι καί οί δημόσιες 'Αρχές 
διακωμωδούνται άπό άκρη σέ άκρη» (Η. Α. Fregier, Οί επικίνδυνες τάξεις [Les 
Classes dangereuses], 1840, II, σελ. 187-188). 

13. « Ή τελευταία ήμέρα ένός καταδίκου.» 

14. «Gazette des Tribunaux», 19 'Ιουλίου 1836. 

15. «Gazette des Tribunaux», 15 'Ιουνίου 1837. 

16. «Gazette des Tribunaux», 23 'Ιουλίου 1837. Στίς 9 Αυγούστου, ή 'Εφημερίδα 
άναφέρει πώς τό άμάξι άναποδογυρίστηκε κοντά στό Guingamp: άντί νά στασιά-
σουν, οί φυλακισμένοι «βοήθησαν τούς φύλακές τους νά ξανασηκώσουν τό άμά-
ξι». 'Εντούτοις, στις 30 'Οκτωβρίου σημειώνεται μιά άπόδραση στή Valence. 

17. «La Fraternité», άριθ. 10, Φλεβάρης 1842. 

18. 'Αριθμός πού παραθέτει ό G. de la Rochefoucauld στή διάρκεια τής συζήτη-
σης γιά τή μεταρρύθμιση τού Ποινικού Κώδικα, 2 Δεκεμβρίου 1831, Κοινοβου-
λευτικά 'Αρχεία, (Archives parlementaires), τόμ. LXXII, σελ. 209-210. 

19. Ε. ΟαφέΙϊβυχ, Γιά τή μεταρρύθμιση των σωφρονιστηρίων (De la réforme pé-
nitentiaire), 1837, τόμ. Ill, σελ. 276, καί ουν. 

20. Ε. Ducpétiaux, δ.π. 

21. G. Ferrus, Περί φυλακισμένων (Des prisonniers), 1850, σελ. 363-367. 

22. Ε. de Beaumont καί Α. de Tocqueville, Έκθεση γιά τό σωφρονιστικό σύστη-
μα (Note sur le système pénitentiaire), 1831, σελ. 22-23. 

23. Ch. Lucas, Γιά τή μεταρρύθμιση των φυλακών (De la réforme des prisons), I, 
1836, σελ. 127 καί 130. 
24. F. Bigot-Préameneu, 'Υπόμνημα στό Γενικό Συμβούλιο τής 'Εταιρίας των Φυ-
λακών (Rapport au Conseil Général de la Société des Prisons), 1819. 

25. «La Fraternité», Μάρτης 1842. 
26. Κείμενο πού άπευθύνεται στό «L' Atelier» χού 'Οκτωβρίου 1842, 3η χρονιά. 
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άριθμ. 3, άπό Ιναν έργάτη πού φυλακ(στηκε γιά συνενοχή. Ό άνθρωπος αύτός 
κατόρθωσε νά οημειώσει τη διαμαρτυρία, άκριβώς τήν έποχή πού ή έφημερίδα εί-
χε έξαπολύσει μιά καμπάνια ένάντια στόν άνταγωνισμό της ποινικής έργασίας. 
Στό ίδιο τεϋχος δημοσιεύτηκε καί μιά έπιστολή άλλου έργάτη πάνω στό ϊδιο θέ-
μα. Βλ. έπισης κα( τήν «La Fraternité» τοϋ Μαρτίου 1842, πρώτη χρονιά, άριθ. 
10. 

27. L. Moreau-Christophe, Περί θνησιμότητας καί ή τρέλα στό σωφρονιστικό κα-
θεστώς (De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire), 1839, σελ. 7. 

28. Λαϊκός Καζαμίας της Γαλλίας (L' Almanach populaire de la France), 1839, με 
ύπογρα<ρή «D», σελ. 49-56. 
29. F. du Barbé Marbois, "Εκθεση γιά τήν κατάσταση στίς φυλακές τον Calvados, 
της Eure, της Manche, καί της Seine-Inférieure (Rapport sur l'état des prisons du 
Calvados, de Γ Eure, la Manche et la Seine-Inférieure), 1823, σελ. 17. 

30. «Gazette des Tribunaux», 3 Δεκεμβρίου 1829. Βλ. πάνω στό ίδιο αυτό θεμα 
τήν «Gazette des Tribunaux», τής 19ης 'Ιουλίου 1839· τή «Ruche Populaire», Αύ-
γουστος 1840, τήν «La Fraternité», Ίούλιος-Αύγουστος 1847. 

31. Charles Lucas, Γιά τή μεταρρύθμιση των φυλακών (De la réforme des pri-
sons), II, 1838, σελ. 64. 

32. Ή καμπάνια πάνω στό θέμα τούτο ήταν ζωηρότατη πρίν καί μετά τούς νέους 
κανονισμούς των κεντρικών φυλακών, στά 1839. Αυστηροί κανονισμοί (σιωπή, 
κατάργηση τοϋ κρασιού καί τού καπνού, μείωση τού σιητρέσιου), πού τούς άκο-
λούθησαν έ|εγέρσεις. Στόν «Moniteur» της 3ης 'Οκτωβρίου 1840, άναφέρεται: 
«Σκανδαλώδες ήταν νά βλέπει κανείς τούς κρατουμένους νά πίνουν κρασί κατά 
κόρο, νά τρώνε κρέας, κυνήγι καί γλυκά όλων των ειδών, σάν νά ήταν ή φυλακή 
ένα βολικό ξενοδοχείο όπου μπορούσαν νά προμηθευτούν τίς λιχουδιές, πού, συ-
νήθως, τούς στερούσε ή έλεύθερη ζωή.» 

33. Στά 1826, πολυάριθμα 'Επαρχιακά Συμβούλιο ζήτησαν νά άντικατασταθεί ή 
έξακολουθητική καί άνώφελη κάθειρξη άπό τήν εξορία. Στά 1842, τό συμβούλιο 
τής Hautes-Alpes ζητά νά ξαναγίνουν οί φυλακές «άληθινά έξιλαστήριες»· τό ϊδιο 
ζητούν καί τά συμβούλια τής Drôme, της Eure-et Loir, της Nièvre, της Rhône, 
καί τής Seine-et-Oise. 

34. Σε μιαν ερευνά πού διενεργήθηκε στά 1839, ανάμεσα στούς διευθυντές των 
κεντρικών φυλακών, ό Διευθυντής τής φυλακής του Embrun είπε: « Ή υπερβολι-
κή άνεση πού έξασφαλίζουν οί φυλακές, συντελεί άναμφισβήτητα στην τρομαχτι-
κή αύξηση των υποτροπών.» Ό Διευθυντής της Eysses: «Τό σημερινό καθεστώς 
δέν είναι άρκετά αύστηρό, καί αν υπάρχει κάτι τό βέβαιο, είναι πώς πολλοί άπό 
τούς κρατουμένους γοητεύονται άπό τή φυλακή, γιατί βρίσκουν σ' αύτήν διε-
στραμμένες άπολαύσεις πού γι' αυτούς είναι τό πάν.» Ό Δχευθυντής τής Limo-
ges: «Τό σημερινό καθεστώς τών κεντρικών φυλακών δέν είναι καθόλου κατα-
σταλτικό, καί έτσι οί υπότροποι θεωρούν τίς φυλακές πραγματικά οικοτροφεία» 
(Βλ. L. Moreau-Christophe, Πολεμική σχετικά μέ τό σωφρονιστικό σύστημα [Polé-
miques pénitentiaires], 1840, σελ. 86). Ενδιαφέρον θά ήταν νά συγκρίνουμε τά 
παραπάνω μέ τίς δηλώσεις πού έκαναν, τόν 'Ιούλιο τού 1974, οί υπεύθυνοι τών 
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συνδικάτων της σωφρονιστικής διοίκησης, άναφορικά μέ τά άποτελέσματα τοϋ 
φιλελευθερισμοί) στίς φυλακές. 
35. "Ο.η., σελ. 77 καί συν. 

36. Ch. Comte, Πραγματεία περί Νομοθεσίας (Traité de Législation), 183, [;] 
σελ. 49. 
37. Η. Lauvergne: Οί καταδικασμένοι σέ κάτεργα (Les forçats), 1841, σελ. 337. 

38. Ε. Buré, Ή έξαθλίωση της έργατικής τάξης στήν 'Αγγλία καί ατή Γαλλία (De 
la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France), 1840, II, σελ. 391. 

39. P. Rossi, Πραγματεία περί Ποινικού Δικαίου (Traité de droit pénal), 1829, I, 
σελ. 32. 
40. Ch. Lucas, Γιά τή μεταρρύθμιση των φυλακών (De la réforme des prisons), II, 
1838, σελ. 82. 

41. P. Rossi, δ.π., σελ. 33. 

42. Βλ., Ε. J. Hobsbawm, ΟΙ ληστές (Les Bandits), γαλλ. μετάφρ., 1972. 

43. Γιά τό πρόβλημα της έκτόπισης, βλ. F. de Barbé-Marbois, Παρατηρήσεις σχε-
τικά μέ την ψηφοφορία σέ 41 έπαρχιακά συμβούλια (Observations sur les votes de 
41 Conseils Généraux), καθώς καί τη σΐ3ζήτηση ανάμεσα στόν Blosseville καί τόν 
La Pilorgerie (άναφορικά μέ τό Bontany Bay). Ό Buré, 6 συνταγματάρχης Ma-
rengo καί ό L. de Carné, μεταξύ άλλων, ύπέβαλαν κι αύτοί σχέδια αποικισμοί 
της 'Αλγερίας άπό έγκληματίες. 

44. Μιά άπό τίς πρώτες φάσεις στάθηκε ή όργάνωση, κάτω άπό τόν ελεγχο της 
'Αστυνομίας, τών οίκων άνοχής (1823), πράγμα πού ξεπερνούσε κατά πολύ τίς 
διατάξεις τοΰ νόμου τής 14ης 'Ιουλίου 1791 γιά τήν επιτήρηση τών πορνείων. 
'Αναφορικά μ' αύτό τό θέμα, βλ. τίς χειρόγραφες συλλογές της Διεύθυνσης τής 
'Αστυνομίας (20-26). Καί Ιδιαίτερα τήν έγκύκλιο τής 14ης 'Ιουνίου 1823 τοϋ 
Διευθυντή τής 'Αστυνομίας: «Πολύ φυσικό είναι ή έγκαθίδρυση τών πορνείων νά 
προκαλεί τή δυσαρέσκεια κάθε άνθρώπου πού ένδιαφέρεται γιά τή δημόσια ήθι-
κή· δέν είναι καθόλου έκπληκτικό ότι οι άξιωματικοί τής 'Αστυνομίας εναντιώ-
νονται μέ κάθε μέσο στήν έγκαθίδρυση τών οίκων αύτών στίς περιοχές τής δι-
καιοδοσίας τους... Ή άστυνομία πιστεύει πώς ή συμβολή της στήν άποκατάστα-
οη της δημόσιας τάξης θά ήταν πολύ σημαντική άν κατόρθωνε νά περιορίσει τήν 
πορνεία στους οίκους άνοχής, δπου ή δράση της μπορεί νά είναι μόνιμη καί 
όμοιόμορφη, καί δέν θά μπορούσαν νά ξεφύγουν άπό τήν έπιτήρησή της.» 

45. Τό βιβλίο τοΰ Parent-Duchatelet γιά τήν Πορνεία στό Παρίσι (Prostitution à 
Paris), 1836, μπορεί νά θεωρηθεί κάτι σάν μαρτυρία για τή σύνδεση αύτή - πού 
καλύπτεται άπό τήν άστυνομία καί τούς ποινικούς θεσμούς - τοΰ έγκληματικού 
περιβάλλοντος μέ τήν πορνεία. Ή περίπτωση τής ιταλικής Μαφίας πού μεταφυ-
τεύτηκε στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα γιά άπόκτη-
ση άθέμιτου κέρδους καί γιά πολιτικούς σκοπούς, είναι Ινα τρανό παράδειγμα 
κατάκτησης μιας παρανομίας μέ λαϊκή προέλευση. 

46. Γιά τόν ρόλο αύτόν τών έγκληματιών στήν άστυνομική καί ιδιαίτερα στήν πο-
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λιτική έπιτήρηση, βλ., τό 'Υπόμνημα του Lemaire. Οί «κατσδότες είναι άτομα 
πού «έλπίζουν στην έπιείκεια γιά τόν ίδιο τόν έαυτό τους»· «πρόκειται συνήθως 
γιά κακοποιό ύποκείμενα πού συμβάλλουν στήν άνακάλυψη άκόμα χειρότερων 
κακοποιών. Κι έκτός άπό αύτό, μιά πού κάποιος ίχει περάσει στά κατάστιχα της 
'Αστυνομίας, άπό αυτή τή στιγμή ôév ξεφεύγει ποτέ άπό την έπιτήρησή της». 

47. Κ. ΜαρΙ, Ή 18η Μπρνμαίρ τον Λουδοβίκον-Ναπολέοντα Βοναπάρτη (Le 18 
Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte), Ed. Sociales, 1969, σελ. 76-78. 

48. A. Bonneville, Συμπληρωματικοί θεσμοί τον συστήματος τών φυλακών (Des 
institutions complémentaires du système pénitencier), 1847, σελ. 397-399. 
49. Βλ., H. A. Frégier, Ol ίπικίνδυνες τάξεις (Les classes dangereuses), 1840, I, 
σελ. 142-148. 

50. A. Bonneville, Περί 'Υποτροπής (De la récidive), 1844, σελ. 92-93. Εμφάνιση 
τοϋ προσωπικού δελτίου του έγκληματία καί σύσταση τών έπιστημών τού άνθρώ-
που: άκόμα μιά έφεύρεση πού οί ιστορικοί, κατά κανόνα, δεν εκτιμούν. 

51. Ά π ό τήν Παλινόρθωση κιόλας, εχουμε πολλές μαρτυρίες γιά τήν έναντίωση 
τών δικαστικών λειτουργών στό σύστημα αύτό (πράγμα πού άποδείχνει δτι δέν 
πρόκειται γιά μοναδικό φαινόμενο ή όψιμη άντίδραση). Καί ιδιαίτερα ή διάλυση, 
ή μάλλον ή έκ νέου χρησιμοποίηση της ναπολεόντειας άστυνομίας, δημιούργησε 
πολυάριθμα προβλήματα. Οι δυσκολίες δμως δέν έπαυσαν. Βλ., την άγόρευση 
τοϋ Belleyme, στά 1825, όταν άναλαμβάνει τά καθήκοντά του καί προσπαθεί νά 
διαφοροποιηθεί άπό τούς προκατόχους του: «Οί νόμιμοι δρόμοι μας άνοίγο-
νται... 'Αναθρεμμένος στό σχολειό τών νόμων, έκπαιδευμένος στό σχολειό ένός 
τόσο άξιου δικαστικού σώματος... είμαστε οί βοηθοί της δικαιοσύνης.» (Βλ. 
Ιστορία της Αιοίκησης /Histoire de Γ Administration], τού Μ. de Belleyme). Κι 
άκόμα, τό έξαιρετικά ένδιαφέρον λιβελλογράςρημα τοϋ Molène, Περί 'Ελευθερίας 
(De la Liberté). 

52. Βλ., τά Άπομνημονεύματά του, πού δημοσιεύτηκαν μέ τό δνομά του, καθώς 
καί τήν Ιστορία τοϋ Βιντόκ άπό τόν ϊόιο (Histoire de Vidocq racontée par lui-mê-
me). 

53. Ή καταγγελία αύτή τονίζεται κατηγορηματικά καί άπό τόν Canler στά Άπο-
μνημονεύματά του (έπανέκδοση τοϋ 1968, σελ. 15). 

54. Πάνω στήν ένδεχόμενη έξέλιξη τοϋ Lacenaire, σύμφωνα μέ τίς άντιλή·ψεις τών 
συγκαιρινών του, βλ., τίς πληροφορίες πού έχει μαζέψει ό Μ. Lebailly στήν εκδο-
σή του τών 'Απομνημονευμάτων τοϋ Lacenaire, 1968, σελ. 297-304. 

55. Ό κύκλος τών ετών 1835-36: ό Fieschi, πού έπρεπε νά καταδικαστεί στήν 
ποινή γιά τούς πατροκτόνους καί τούς βασιλοκτόνους, υπήρξε μιά άπό τίς αιτίες 
πού ό πατροκτόνος Rivière καταδικάστηκε σέ θάνατο, παρ' δλο τό 'Υπόμνημα 
πού είχε κυκλοφορήσει καί πού ό έκπληκτικός του χαρακτήρας μειώθηκε σίγουρα 
άπό τή φήμη τού Lacenaire, τή λαμπρότητα της δίκης του καί τών γραπτών του, 
πού δημοσιεύτηκαν χάρη στόν Διοικητή της 'Ασφάλειας (άφοϋ είχαν κάπως λο-
γοκριθεί), στίς άρχές τοϋ 1836, λίγους μήνες πρίν ό συνένοχός του François πα-
ρουσιάσει, μαζί μέ τούς άλυσοδεμένους πού εφευγαν γιά τή Βρέστη, Ινα άπό τά 
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τελευταία μεγάλα άγοραΐα θεάματα τοϋ έγκλήματος. Κύκλος των παρανομιών 
και της έγκληματικότητας, κύκλος των άγορεύσεων γιά τό ίγκλημα καί περί τοϋ 
έγκλήματος. 
56. Στά τέλη τοϋ 18ου αιώνα ό Colquhoun άναφέρεται στη δυσκολία πού παρου-
σιάζει τό Ιργο αύτό σέ μιά πόλη όπως τό Λονδίνο. Πραγματεία σχετικά μέ τήν 
άστννομία τοϋ Λονόίνον (Traité de la Police de Londres), γαλλ. μετάφρ., 1807,1, 
σελ. 32-34 καί 299-300. 

57. «Καμιά άλλη τάξη δέν υποβάλλεται σε τέτοιου είδους έπιτήρηση· αυτή άσκεϊ-
ται μέ τόν ίδιο σχεδόν τρόπο πού άσκεΐται καί ή έπιτήρηση τών άπελευθερωμέ-
νων καταδίκων φαίνεται νά κατατάσσει τούς έργάτες στήν κατηγορία πού άπο-
καλείται τώρα «^ικίνδυνη τάξη της κοινατνίας» (βλ., «L' Atelier», 5η χρονιά, 
άριθ. 6, Μάρτης 1845 - άναφορικά μέ τό βιβλιάριο). 

58. Βλ., λογουχάρη, J. Β. Monfalcon, Ιστορία τών έξεγέρσεων στη Λυών (Histoi-
re des insurrections de Lyon), 1834, σελ. 142. 

59. Βλ., «L' Atelier» 'Οκτώβρης 1840, ή άκόμα καί τήν «La Fraternité», Ίούλιος-
Αΰγουστος 1847. 

60. Εκτός άπό τήν «Gazette des Tribunaux» καί τόν «Courrier des Tribunaux», 
κυκλοφορούσε καί ή «Le Journal des Concierges». 

61. Βλ-, «L' Atelier», 'Ιούνιος 1844: 'Υπόμνημα στήν παρισινή Βουλή γιά νά 
στέλνονται οί κρατούμενοι στά πιό «ανθυγιεινά καί έπικίνδυνα εργα»· τόν 'Απρί-
λη τοϋ 1845, ή έφημερίδα παραθέτει τόν πειραματισμό πού εγινε στή Βρετάνη, 
όπου πολυάριθμοι στρατιωτικοί κατάδικοι πέθαναν άπό πυρετό στή διάρκεια της 
κατασκευής έργων διάνοιξης διωρύγων. Τό Νοέμβρη τοϋ 1845: γιατί οί κρατού-
μενοι δέν έργάζονται στην ^εξεργασία τοϋ υδράργυρου ή τοϋ άνθρακικοϋ μόλυ-
βδου; Βλ., άκόμα τήν έςρημερίδα «Démocratie Politique» τών έτών 1844-1845. 

62. Στό «L' Atelier» τοϋ Νοέμβρη 1843, παρατίθεται μιά πολεμική ένάντια στά 
«Μυστήρια τών Παρισίων», έπειδή μιλάνε πάρα πολύ καλά γιά τούς έγκληματίες, 
γιά τή γραφικότητά τους, γιά τό λεξιλόγιό τους, κι έπειδή τονίζεται υπερβολικά ό 
μοιραίος χαρακτήρας της ροπής πρός τό έγκλημα. Στήν έφημερίδα «La Ruche po-
pulaire», συναντάμε καί άλλες τέτοιες καταγγελίες, πού αύτή τή φορά άναφέρο-
νται στό θέατρο. 

63. 'Εγκληματικότητα καί σωφρονιστικά σύστημα στή Γαλλία κατά τόν 19ο αιώ-
να (Délinquance et système pénitentiaire de France au XIXe siècle), άνέκδοτο κεί-
μενο. 

64. «L'Humanitaire», Αύγουστος 1841. 

65. «La Fraternité», Νοέμβρης 1845. 

66. «La Ruche populaire», Νοέμβρης 1842. 

67. Βλ., «La Ruche populaire», Δεκέμβρης 1839: άπάντηση τοϋ Vinçard σέ κά-
ποιο άρθρο τοϋ Balzac, πού δημοσιεύτηκε άπό τό «Le Siècle». Ό Balzac έγραφε 
πώς μιά κατηγορία γιά κλοπή έπρεπε νά έξετάζεται μέ περίσκεψη καί διακριτικό-
τητα δταν πρόκειται γιά Ιναν εύπορο πού ή παραμικρή του ανεντιμότητα γίνεται 
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άμέσως γνωστή: «Πέστε μας, Κύριε, μέ τό χέρι στήν καρδιά» άπαντα ό Vinçard, 
«μήπως δέν συμβαίνει καθημερινά τό άντίθετο, μήπως δταν έχει κανείς μεγάλη 
περιουσία και ύψηλό άξίωμα δέν βρίσκει πάντα χίλιες δυό λύσεις, χίλιους δυό 
τρόπους γιά νά συγκαλύψει μιά δυσάρεστη ύπόθεση;». 
68. «La Fraternité», Νοέμβρης 1841. 
69. «Λαϊκός Καζαμίας της Γαλλίας» (Almanach populaire de la France), 1839, 
σελ. 50. 
70. «Pauvre Jacques», Ιτος πρώτο, άριθ. 3. 
71. Στην «La Fraternité» του Μάρτη του 1847, έξετάζεται ή ύπόθεση Drouillard 
καί γίνονται διάφοροι υπαινιγμοί γιά τίς καταχρήσεις στή Διοίκηση του Ναυτι-
κού στό Rochefort. Τόν 'Ιούνιο τού 1847, δημοσιεύεται ëva άρθρο πάνω στή δίκη 
τού Boulmy καί γιά την ύπόθεση Cubière-Pellaprat. Καί τόν 'Ιούλιο-Αΰγουστο 
της ίδιας χρονιάς, ενα άλλο άρθρο πού άναφέρεται στις καταχρήσεις των Benier-
Lagrange-Jussieu. 

72. «La Phalange», 10 'Ιανουαρίου 1837. 
73. «Ή άναγνωρισμένη πορνεία, ή άμεση ύλική υπεξαίρεση, ή κλοπή μέ ρήξη, ή 
δολοφονία, ή ληστεία, άποδίδονται στις κατώτερες τάξεις- ενώ ή επιδέξια άρπα-
γή, ή έμμεση καί εκλεπτυσμένη κλοπή, ή επιστημονική έκμετάλλευσιι της άνθρώ-
πινης άγέλης, οί εντεχνες προδοσίες, οί μεγαλοφυείς δολοπλοκίες, τέλος όλες οί 
διαστροφές καί όλα τά εγκλήματα πού είναι πραγματικά προσοδοφόρα άλλά άρι-
στοκρατικά, καί πού ό νόμος είναι υπερβολικά διακριτικός γιά νά τά θίξει, πα-
ραμένουν τό μονοπώλιο των άνώτερων τάξεων» (1η Δεκεμβρίου 1838). 

74. «La Phalange», 1η Δεκεμβρίου 1838. 

75. «La Phalange», 10 'Ιανουαρίου 1837. 

76. "O.JT. 
77. Βλ., λογουχάρη, δσα δημοσιεύονται στή «La Phalange» άναφορικά μέ τόν 
Delacollonge, ή μέ τόν Elirabide, (1η Αυγούστου 1836 καί 2 'Οκτωβρίου 1840). 

78. «La Gazette des Tribunaux», Αύγουστος 1840. 

79. «La Phalange», 15 Αύγουστου 1840. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Τό σύστημα της φυλάκισης 

"Αν έπρεπε νά δώσω μιά συγκεκριμένη χρονολογία γιά χή συ-
μπλήρωση της διαμόρφωσης τοϋ συστήματος των φυλακών, δεν 
θά διάλεγα τό 1810 καί τόν Ποινικό κώδικα, οΰτε τό 1844 καί τόν 
νόμο που εθετε ώς άρχή τόν εγκλεισμό σέ κελλιά· δέν θά διάλεγα 
ίσως οΰτε τό 1838, έποχή όπου μολαταύτα δημοσιεύτηκαν τά βι-
βλία τοΰ Charles Lucas, τοϋ Moreau-Christophe καί τοϋ Faucher 
γιά τη μεταρρύθμιση των φυλακών - άλλά την 22 'Ιανουαρίου 
1840, ημερομηνία όπου έγιναν τά έπίσημα εγκαίνια τοϋ Mettray'. 
Ή , άκόμα καλύτερα, την εκτός ήμερολογίου ένδοξη έκείνη μέρα, 
πού ενα παιδί τοΰ Mettray ψυχορραγούσε λέγοντας: «Τί κρίμα νά 
πρέπει νά εγκαταλείψω τόσο νωρίς τό ίδρυμα^.» Επρόκειτο γιά 
τό θάνατο τοϋ πρώτου αγίου των σωφρονιστηρίων. Καί άλλοι 
μακάριοι σίγουρα τόν άκολούθησαν, άν πιστέψουμε τά όσα ελε-
γαν οί κρατούμενοι πλέκοντας τό εγκώμιο της καινούργιας κολα-
στικής πολιτικής τοϋ σώματος: «Θά προτιμούσαμε τόν ξυλοδαρ-
μό, μά τό κελλί μας πάει καλύτερα». 

Γιατί νά διαλέξω τό Mettray; Διότι είναι ή πειθαρχική μορφή 
στην πιό έντονη κατάσταση της, τό πρότυπο πού συγκεντρώνει 
δλες τίς καταναγκαστικές τεχνολογίες τής συμπεριφοράς. Υπάρ-
χει εδώ κάτι από «τό μοναστήρι, άπό τή φυλακή, άπό τό κολλέ-
γιο, άπό τόν στρατό». Οί αυστηρά Ιεραρχημένες όμαδοϋλες στίς 
όποιες ταξινομούνται οί κρατούμενοι, ανάγονται ταυτόχρονα σέ 
πέντε πρότυπα: τό πρότυπο τής οικογένειας (κάθε όμάδα είναι 
μιά «οικογένεια» αποτελούμενη άπό «άδέλφια» καί δυό «πρωτό-
τοκους»)· τό πρότυπο τοϋ στρατού (κάθε οικογένεια, μέ έπικε-
φαλής εναν άρχηγό, διαιρείται σέ δυό τμήματα πού τό καθένα 
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τους έχει ëvav υπαρχηγό· κάθε κρατούμενος 6χει Ιναν άριθμό μη-
τρώου καί πρέπει νά παίρνει μέρος στά βασικά στρατιωτικά γυ-
μνάσια· έπιθεώρηοη καθαριότητας γίνεται κάθε μέρα, οί στολές 
έπιθεωρούνται μιά φορά τήν έβδομάδα· τό προσκλητήριο γίνεται 
τρεις (ρορές την ημέρα)· τό πρότυπο τοϋ εργαστηρίου, μέ αρχη-
γούς καί έπιστάτες πού έπιτηροϋν τήν έργασία καί τή μαθητεία 
των νεότερων κρατουμένων τό πρότυπο τον σχολείου (μιά ή μιά-
μιση ώρα μάθημα τήν ημέρα· ή διδασκαλία γίνεται άπό τόν δά-
σκαλο καί τους υπαρχηγούς)· καί τέλος τό δικαστικό πρότυπο· 
κάθε μέρα ή δικαιοσύνη άπονέμεται στην αίθουσα έπισκέψεων 
τον σωφρονιστηρίου: «Έκεΐ, ή παραμικρή άνυπακοή τιμωρείται, 
καί ό καλύτερος τρόπος νά αποφεύγονται σοβαρά άδικήματα, εί-
ναι νά τιμωρούνται αύστηρότατα τά έλαφρότερα παραπτώματα: 
στό Mettray, άκόμα καί μιά λέξη παραπάνω κολάζεται»· ή κυριό-
τερη ποινή πού επιβάλλεται είναι ή άπομόνωση σέ κελλί· γιατί «ή 
άπομόνωση είναι ό καλύτερος τρόπος νά έπηρεάσει κανείς τό 
ηθικό των παιδιών μόνο στην άπομόνωση, ή φωνή της θρη-
σκείας, πού ίσως δέν εχει ποτέ μιλήσει στήν καρδιά τους, ανακτά 
δλη τή συγκινησιακή της δύναμη^»· όλος ό παραποινικός αυτός 
θεσμός, πού έχει δημιουργηθεί γιά νά μήν είναι φυλακή, κορυ-
φώνεται μέ τό κελλί, στούς τοίχους τοϋ όποιου άναγράφεται μέ 
μαύρα γράμματα ή φράση: « Ό Θεός σας βλέπει». 

Τούτο τό στοίβαγμα διαφορετικών προτύπων έπιτρέπει τήν πε-
ριχάραξη - στήν εξειδικευμένη της μορφή - της λειτουργίας τού 
«ντρεσαρίσματος». Οί αρχηγοί καί υπαρχηγοί στό Mettray δέν 
πρέπει νά είναι αποκλειστικά ούτε δικαστές, ούτε δάσκαλοι, ού-
τε έπιστάτες, ούτε υπαξιωματικοί, ούτε «γονείς», αλλά λίγο άπ' 
όλα αύτά, καί νά έπεμβαίνουν μέ εναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι 
κατά κάποιον τρόπο τεχνικοί της συμπεριφοράς: μηχανικοί της 
συμπεριφοράς, όρθοπεδικοί της ατομικότητας. Έργο τους είναι 
νά κατασκευάζουν σώματα πειθήνια καί συνάμα ικανά: έλέγχουν 
τίς έννέα ή δέκα ωρες της καθημερινής έργασίας (χειροτεχνικής ή 
αγροτικής)· διευθύνουν τίς παρελάσεις, τίς σωματικές άσκήσεις, 
τά σχολεία των στρατιωτικών μονάδων, τήν εγερση, τήν κατάκλι-
ση. τίς πορείες μέ τούς ήχους της σάλπιγγας ή τής σφυρίχτρας· 
διδάσκουν γυμναστική'*· έλέγχουν τήν καθαριότητα, έπιβλέπουν 
τό λουτρό. «Ντρεσάρισμα», πού συνοδεύεται άπό διαρκή παρα-
κολούθηση- άπό τήν καθημερινή συμπεριφορά τών κρατουμένων 
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άντλεϊται άδιάκοπα κάποια γνώση· καί αιιτη όργανώνεται ώς μέ-
σο μιας διηνεκούς άξιολόγησης: «"Οταν τό παιδί πρωτοέρχεται 
στην ποινική αποικία, υποβάλλεται σ' ëva είδος ανάκρισης γιά 
νά έξακριβωθεΐ ή καταγωγή του, ή θέση της οικογένειας του, τό 
παράπτωμα πού τό εστειλε στό δικαστήριο, καί γενικά όλα τά 
άδικήματα πού διέπραξε στή σύντομη καί συχνά δυστυχισμένη 
ζωή του. Οί πληροφορίες αυτές καταγράφονται σ' εναν πίνακα 
όπου σημειώνονται διαδοχικά όλα όσα άφορούν κάθε κρατούμε-
νο, τη διαμονή του στήν ποινική άποικία, καί τήν έργασία στην 
όποία τοποθετήθηκε μετά τήν άπόλυσή του^.» Ή διάπλαση του 
σώματος έπιτρέπει τή γνώση του άτόμου, ή μαθήτευση σέ μιά τε-
χνική συνεπάγεται τρόπους συμπεριφοράς καί ή απόκτηση δεξιο-
τήτων διαπλέκεται μέ τήν παγίωση σχέσεων εξουσίας. Καταρτί-
ζονται καλοί γεωργοί, εύρωστοι καί επιδέξιοι· μέσα στην ίδια 
αύτή έργασία - άρκεϊ νά έλέγχεται τεχνικά - φτιάχνονται υπο-
ταγμένα υποκείμενα καί συγκεντρώνεται μιά βάσιμη γνώση γι' 
αυτά. Διπλό είναι τό άποτέλεσμα της πειθαρχικής αύτής τεχνικής 
πού άσκεΐται πάνω στά σώματα: υπάρχει μιά «ψυχή» πού πρέπει 
νά γίνει γνωστή, καί μιά υποταγή πού πρέπει νά διατηρηθεί. Ή 
δραστικότητα αύτοϋ τοΰ συστήματος έκγύμνασης πιστοποιείται 
όιπό τό άκόλουθο άποτέλεσμα: στά 1848, τή στιγμή όπου «ό έπα-
ναστατικός ένθουσιασμός ξεσήκωνε τή φαντασία όλονών, τή 
στιγμή όπου τά σχολεία τοϋ Angers, της La Flèche, τοΰ Alfort, 
άκόμα καί τά κολλέγια έπαναστατούν, οί τρόφιμοι τού Mettray 
παραμένουν άτάραχοι^.» 

Τό «Mettray» είναι προπάντων ύποδειγματικό γιά τήν ιδιομορ-
φία αυτής της έπιχείρησης ντρεσαρίσματος, πού συγγενεύει μέ 
άλλες μορφές έλέγχου στίς όποιες στηρίζεται: τήν ιατρική, τή γε-
νική άγωγή, τή θρησκευτική διδασκαλία. Δέν ταυτίζεται δμως 
άπόλυτα μέ αύτές. Ούτε καί μέ τήν ίδια τή διοίκηση. 'Αρχηγοί ή 
υπαρχηγοί οικογένειας, έπιμελητές ή έπιστάτες - όλα τά στελέχη 
ήταν υποχρεωμένα νά ζουν πολύ κοντά στούς τροφίμους τοϋ 
άναμορφωτηρίου- τό ντύσιμό τους ήταν «σχεδόν τόσο λιτό», όσο 
κι έκεΐνο των κρατουμένων δέν τούς έγκατέλειπαν ούσιαστικά 
ποτέ, έπιτηρώντας τους μέρα νύχτα- σχημάτιζαν γύρω τους Ινα 
δίκτυο μόνιμης παρακολούθησης. Άλλωστε, γιά νά καταρτι-
στούν καί οί ίδιοι όργανώθηκε στήν ποινική άποικία μιά ειδική 
σχολή. Βασικό στοιχείο τοΰ προγράμματός της ήταν νά ί'ποβάλ-
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λονται τά μελλοντικά στελέχη στην ίδια μαθητεία καί ατούς 
ίδιους καταναγκασμούς μέ τους κρατούμενους: «ύποβάλλονταν 
ώς μαθητές στήν πειθαρχία, πού όφειλαν ώς δάσκαλοι νά επι-
βάλλουν άργότερα». Διδάσκονταν την τέχνη των σχέσεων έξου-
σίας. Πρώτο διδασκαλείο της καθαρής πειθαρχίας: τό «σωφρονι-
στήριο» δεν είναι εδώ άπλώς ëva σχέδιο πού άναζητά τή δικαιο-
λογία του στόν «ανθρωπισμό» ή τίς βάσεις του σέ μιάν «επιστή-
μη»· είναι μιά τεχνική πού μαθαίνεται, μεταβιβάζεται καί υπα-
κούει σέ γενικούς κανόνες. Ή πρακτική πού όμαλοποιεϊ μέ τή 
βία τή συμπεριφορά των απειθάρχητων ή των επικίνδυνων μπο-
ρεί κι αυτή, μέ τή σειρά της, νά «όμαλοποιηθεΐ» μέ τήν τεχνική 
επεξεργασία καί τήν Ιλλογη σκέψη. Ή πειθαρχική τεχνική γίνε-
ται ενας «επιστημονικός κλάδος» πού έχει κι αύτός τή σχολή του. 

Συμβαίνει οι ιστορικοί τών έπιστημών τοϋ ανθρώπου νά τοπο-
θετούν στήν έποχή αύτή τή γέννηση της επιστημονικής ψυχολο-
γίας: γιά νά καταμετρήσει τά αισθήματα, ό Weber είχε άρχίσει 
νά χειρίζεται τόν μικρό του διαβήτη στά ϊδια εκείνα χρόνια. 
Όμως, αυτό πού συμβαίνει στό Mettray (καί λίγο άργότερα ή λί-
γο νωρίτερα στίς άλλες χώρες της Ευρώπης) είναι φυσικά κάτι τό 
όλότελα διαφορετικό. Είναι ή εμφάνιση, ή μάλλον ή θεσμική 
έξειδίκευση καί κάτι σάν βάπτιση ενός νέου τύπου έλεγχου - μα-
ζί γνώση καί εξουσία - πάνω στά άτομα πού άντιστέκονται στήν 
πειθαρχική όμαλοποίηση. Μολαταύτα, στόν σχηματισμό καί στήν 
ανάπτυξη της ψυχολογίας, ή έμφάνιση αύτών τών επαγγελματιών 
της πειθαρχίας, της όμαλοποίησης καί της καθυπόταξης, ισοδυ-
ναμεί δίχως άλλο μέ αυτό πού άποκαλούμε «διαφορικό κατώφλι» 
στήν ψυχολογία. Μερικοί θά πουν ϊσως πώς ή ποσοτική έκτίμηση 
τών αισθητηριακών άντιδράσεων μπορούσε τουλάχιστον νά στη-
ριχθεί στήν αίγλη τής νεογέννητης φυσιολογίας καί πώς, μ' αύτή 
τήν ιδιότητα, άξίζει νά εχει μιά θέση στήν ιστορία τών γνώσεων. 
"Ομως, οί ελεγχοι της όμαλότητας ήταν σέ μεγάλο βαθμό πλαι-
σιωμένοι άπό μιάν ιατρική ή μιάν ψυχιατρική πού τούς εξασφά-
λιζαν μιά κάποια μορφή «έπιστημονικότητας». Στηρίζονταν σ' 
εναν δικαστικό μηχανισμό πού, άμεσα ή εμμεσα, τούς παρείχε 
μιά νόμιμη κατοχύρωση. Έτσι, προστατευμένη όιπό τίς δυό αυτές 
σπουδαίες κηδεμονίες - καί χρησιμεύοντας σ' αυτούς, έξάλλου, 
ώς σύνδεσμος καί τόπος άνταλλαγής - άναπτύχθηκε καί έξακο-
λουθεί άσταμάτητα νά άναπτύσσεται μιά συστηματική τεχνική 
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έλέγχου των κανόνων. Τά θεσμικά καί ιδιότυπα στηρίγματα των 
μεθόδων αυτών πολλαπλασιάστηκαν από τήν έποχή τοϋ μικρού 
σχολείου τοϋ Mettray οι μηχανισμοί τους αυξήθηκαν καί at πο-
σότητα καί σέ έκταση· πολλαπλασιάτηκαν οΐ δεσμοί τους μέ τά 
νοσοκομεία, τά σχολεία, τίς δημόσιες διοικητικές ύπηρεσίες καί 
τίς ιδιωτικές επιχειρήσεις- οΐ φορείς τους όχι μονάχα αυξήθηκαν 
άριθμητικά, άλλά καί άπέκτησαν περισσότερη ισχύ καί τεχνικά 
προσόντα- οί τεχνικοί της άπειθαρχίας εΪχαν μιμητές. Τό Mettray 
καί ή σχολή του άφησαν έποχή γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο ομα-
λοποίησαν τήν ισχύ της όμαλοποίησης καί όργάνωσαν τήν έξου-
σία-γνώση πάνω στά άτομα. 

Γιατί όμως διαλέξαμε τή στιγμή αυτή ώς τό τέρμα της διαμόρ-
φωσης μιας όρισμένης κολαστικής τέχνης, πού εφαρμόζεται ακό-
μα καί σήμερα; 'Ακριβώς επειδή ή εκλογή αυτή είναι κάπως 
«άδικη». Διότι τοποθετεί τό «τέρμα» της διαδικασίας στό περι-
θώριο τοϋ ποινικού δικαίου. Διότι τό Mettray είναι βέβαια μιά 
φυλακή, άλλά μιά φυλακή πού χωλαίνει: φυλακή, άφού κρατού-
νταν εκεί νεαροί εγκληματίες καταδικασμένοι άπό τά δικαστή-
ρια· άλλά καί κάτι διαφορετικό, άφοϋ έγκλείνονταν έκεϊ άνήλι-
κοι πού είχαν ενοχοποιηθεί καί άργότερα άθωωθεϊ, σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 66 τοϋ Κώδικα, καθώς καί τρόφιμοι κρατούμενοι έκεί -
όπως στόν 18ο αιώνα - ύπό τή μορφή πατρικού σωφρονισμού. 
Τό Mettray, κολαστικό πρότυπο, βρίσκεται στό άκραίο όριο τού 
ποινικού συστήματος μέ τήν αυστηρή έννοια αυτού τού όρου. 
Στάθηκε τό πιό περίφημο μιας ολόκληρης σειράς ιδρυμάτων, 
πού, πολύ πέρα άπό τά σύνορα τού ποινικού δικαίου, άποτέλε-
σαν αύτό πού θά μπορούσε νά ονομαστεί «άρχιπέλαγος των φυ-
λακών». 

Οί γενικές άρχές, οί μεγάλοι κώδικες καί οί διάφορες νομοθε-
σίες είχαν, μολαταύτα, διακηρύξει πώς δεν επιτρέπεται καμιά 
φυλάκιση «έκτός νόμου», καμιά κράτηση πού νά μην έχει άποφα-
σιστεί άπό κάποιαν άρμόδια δικαστική άρχή, όχι πιά οί αυθαίρε-
τοι καί όμως μαζικοί εγκλεισμοί. Ωστόσο, ή ίδια ή άρχή της 
έξω-ποινικής φυλάκισης δεν εγκαταλείφθηκε στήν πραγματικό-
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τητα ποτέ^. Κι αν ό μηχανισμός τοΰ μεγάλου κλασικού εγκλει-
σμού εξαρθρώθηκε έν μέρει (καί μόνο έν μέρει), πολύ σύντομα 
έπανενεργοποιήθηκε, άναδιοργανώθηκε καί αναπτύχθηκε σε 
όρισμένα σημεία. Εκείνο όμως πού εχει άκόμα μεγώλύτερη ση-
μασία, είναι δτι άπέκτησε όμοιογένεια μέ τό διάμεσο της φυλα-
κής: άπό τη μιά μεριά μέ τίς νόμιμες τιμωρίες, καί άπό την άλλη 
μέ τούς πειθαρχικούς μηχανισμούς. Τά σύνορα πού ήταν ήδη 
μπερδεμένα κατά την κλασική έποχή ανάμεσα στόν έγκλεισμό, 
στίς δικαστικές ποινές καί στους πειθαρχικούς θεσμούς, τείνουν 
νά σβήσουν καί νά αντικατασταθούν άπό ëva σύστημα φυλάκι-
σης μέ μεγάλη συνοχή, πού διαδίδει τίς σωφρονιστικές τεχνικές 
ώς καί στά πιό ανώδυνα πειθαρχικά συστήματα, που μεταβιβά-
ζουν τούς πειθαρχικούς κανόνες ώς τήν καρδιά τού ποινικού συ-
στήματος καί έπισείουν τήν απειλή τοΰ χαρακτηρισμού της 
εγκληματικότητας πάνω καί στήν παραμικρή άκόμα άνομία, στήν 
έλάχιστη αταξία, παρέκκλιση ή άνωμαλία. "Ενα λεπτότατο, καί 
μέχρι τώρα υποβαθμισμένο δίκτυο φυλάκισης, μέ συμπαγείς θε-
σμούς, μέ τμηματικές καί διάχυτες διαδικασίες, άναλαμβάνει τώ-
ρα νά εφαρμόσει τόν αυθαίρετο, μαζικό, μή-κανονικό εγκλεισμό 
της κλασικής εποχής. 

Δέν μπαίνει έδώ ζήτημα νά περιγράψουμε λεπτομερειακά όλο 
αύτό τό πλέγμα πού περιβάλλει - άμεσα πρώτα, καί αργότερα 
άπό όλοένα καί μεγαλύτερη άπόσταση - τή φυλακή. Άρκεϊ νά 
δώσουμε μερικά σημεία άναγνώρισης πού θά επιτρέψουν τήν 
εκτίμηση της ευρύτητας τον φαινομένου, καί μερικές ημερομη-
νίες πού αποδείχνουν τήν πρώιμη έμφάνισή του. 

'Υπήρξαν άρχικά τά αγροτικά τμήματα τών κεντρικών φυλα-
κών (πού τό πρώτο τους παράδειγμα ήταν τού Gaillon, στά 1824, 
πού τό άκολούθησαν αργότερα τό Fontevrault, τό Douaires, τό 
Boulard)· ύστερα τά αναμορφωτήρια γιά άπορα παιδιά, έγκατα-
λειμμένα καί άλήτες (τό Petit-Bourg στά 1840 καί τό Ostwald στά 
1842)· τά άσυλα, τά φιλανθρωπικά ιδρύματα τά προοριζόμενα 
γιά τίς «αμαρτωλές» κοπέλες πού «έπιθυμοϋσαν νά σωθούν άπό 
τήν ακολασία», γιά τίς «άθώες έκεΐνες υπάρξεις πού ή άνηθικό-
τητα της μητέρας τους τίς εκθέτει σέ πρώιμη διαστροφή», γιά τίς 
άπορες νέες πού περιμένουν μπροστά στίς πόρτες τών νοσοκο-
μείων καί τών φτωχόσπιτων. 'Υπήρξαν άκόμα καί οί ποινικές 
άποικίες πού προέβλεπε ό νόμος τού 1850: οί άνήλικοι πού είχαν 
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άθωωθεΐ ή καταδικαστεί, Ιπρεπε νά «άνατραφοϋν εκεί δλοι μαζί, 
κάτω άπό αυστηρότατη πειθαρχία, καί νά έπιδοθοϋν σε άγροτι-
κές έργασίες καθώς καί στίς συνδεόμενες μ' αυτές βασικές βιομη-
χανίες»· άργότερα θά προστεθούν σ' αυτούς οΐ προοριζόμενοι 
γιά έκτοπισμό άνήλικοι καί «ot διεστραμμένοι καί άνυπότακτοι 
τρόφιμοι τοϋ 'Ιδρύματος Δημόσιας Πρόνοιας®.» Καί άπομακρυ-
νόμενοι όλοένα καί περισσότερο άπό τό καθαυτό ποινικό σύστη-
μα, οί κύκλοι της φυλακής διευρύνονται καί ή αλλοτινή μορφή 
της φυλακής σβήνει λίγο λίγο πρίν εξαφανιστεί ολότελα: ετσι, 
έχουμε τώρα τά ιδρύματα γιά εγκαταλειμμένα ή άπορα παιδιά, 
τά όρφανοτροφεία (όπως τό Neuhof ή τό Mesnil-Firmin), τά 
ιδρύματα γιά μαθητευόμενους (δπως τό Benthléem τής Reims ή 
τή Maison τής Nancy)· κι ακόμα, τά έργοστάσια-μοναστήρια, 
όπως εκείνα τής La Sauvagère καί ϋστερα τής Tarare καί τού Ju-
jurieu (όπου προσλαμβάνονται εργάτριες δεκατριών ετών, ζουν 
γιά χρόνια εγκλειστες έκεϊ καί δεν βγαίνουν παρά μόνο υπό έπι-
τήρηση· οί κοπέλες αυτές δέν παίρνουν μισθό γιά τήν εργασία 
τους, άλλά όταν απολύονται παίρνουν μιάν άμοιβή πού πα-
ραλλάζει άνάλογα μέ τόν ζήλο πού έχουν έπιδείξει ή τήν καλή 
τους συμπεριφορά). Πέρα άπ' όλα αυτά, εχουμε μιά ολόκληρη 
σειρά άπό συστήματα πού δέν αντιγράφουν τή «συμπαγή» φυλα-
κή, άλλά χρησιμοποιούν όρισμένους άπό τούς μηχανισμούς της: 
συλλόγους προστασίας, ηθοπλαστικά σωματεία, γραφεία πού 
προσφέρουν βοήθεια καί εξασφαλίζουν τήν επιτήρηση, έργατικά 
συγκροτήματα καί οικισμούς - πού ή πρωτόγονη καί άγαρμπή 
τους μορφή διατηρεί άκόμα πολύ φανερά τά σημάδια τοϋ σω-
φρονιστικού συστήματος®, Καί τελικά, τό τεράστιο αυτό σωφρο-
νιστικό πλέγμα ανταμώνει μέ όλους τούς πειθαρχικούς μηχανι-
σμούς πού λειτουργούν διάσπαρτοι μέσα στήν κοινωνία. 

Ό π ω ς είδαμε, ή φυλακή μετέτρεπε, στήν ποινική δικαιοσύνη, 
την κολαστική διαδικασία σέ σωφρονιστική τεχνική· ενώ τό «άρ-
χιπέλαγος των φυλακών» μετατοπίζει αυτή τήν τεχνική άπό τά 
ποινικά ιδρύματα σ' όλόκληρο τό κοινωνικό σώμα. Καί μέ πολλά 
σημαντικά άποτελέσματα. 

1. - Τό ευρύτατο αυτό σύστημα καθιερώνει μιάν άργή, έξακο-
λουθητική καί άδιόρατη διαβάθμιση πού έπιτρέπει, κατά κά-
ποιον τρόπο, τό φυσικό θά λέγαμε πέρασμα άπό τήν αταξία στό 
πταίσμα, καί άντίστροφα άπό τήν παράβαση τοϋ νόμου στήν 
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έκτροπή, σέ σχέση με εναν κανόνα, μ' ενα μέσον όρο, μιάν άπαί-
τηση, μιά νόρμα. Μολονότι στην κλασική εποχή υπήρχε ëva εί-
δος κοινής άναφοράς στό παράπτωμα γενικά^* ,̂ ή κατηγορία τοϋ 
άδικήματος, ή κατηγορία τοϋ άμαρτήματος καί έκείνη τής κακής 
συμπεριφοράς παρέμεναν χωρισμένες καθόσον εξαρτιόνταν από 
χωριστά κριτήρια καί χωριστές αρμοδιότητες (τιμωρία, δικαστή-
ριο, έγκλεισμός). 'Αντίθετα, ή φυλάκιση μέ τους μηχανισμούς της 
της έπιτήρησης καί τιμωρίας, λειτουργεί σύμφωνα μέ μιάν άρχή 
σχετικής συνέχειας. Συνέχεια των ίδιων των ιδρυμάτων πού πα-
ραπέμπουν τό ëva στό άλλο (άπό τό "Ιδρυμα Δημόσιας Πρόνοιας 
στό ορφανοτροφείο, στό άναμορφωτήριο, στό σωφρονιστήριο, 
στά πειθαρχικά τάγματα, στή φυλακή· άπό τό σχολείο στόν σύλ-
λογο προστασίας, στό έργαστήριο άπόρων άνηλίκων, στό άσυλο, 
στό σωφρονιστικό μοναστήρι· άπό τήν έργατούπολη στό νοσοκο-
μείο, στή φυλακή). Συνέχεια των κριτηρίων καί των κολαστικών 
μηχανισμών, πού ξεκινώντας άπό τήν άπλή παρέκκλιση, σκλη-
ραίνουν βαθμιαία τούς κανονισμούς καί καθιστούν βαρύτερες τίς 
ποινές. Συνεχής βαθμοθέτηση τών κατεστημένων, έξειδικευμένων 
καί άρμόδιων εξουσιών (στόν τομέα τής γνώσης καί στόν τομέα 
τής έξουσίας) πού, χωρίς αυθαιρεσίες, άλλά μέ βάση τούς κανο-
νισμούς, διαπιστώνουν, μετρούν καί κατατάσσουν, διαφοροποι-
ούν, κυρώνουν, τιμωρούν καί όδηγούν λίγο λίγο άπό τόν κολα-
σμό τών εκτροπών στήν τιμωρία τών εγκλημάτων. Τό «σύστημα 
τής φυλάκισης» μέ τίς πολλαπλές, διάχυτες ή συμπαγείς μορφές 
του, μέ τούς μηχανισμούς του έλεγχου ή έξαναγκσμού, διακριτι-
κής έπιτήρησης καί έπίμονου καταναγκασμού, εξασφαλίζει τήν 
ποιοτική καί ποσοτική συσχέτιση τών τιμωριών τοποθετεί σέ 
σειρές ή κατατάσσει, μ' ενα λεπτό διαχωρισμό, τίς μικρές καί τίς 
μεγάλες ποινές, τήν ήπιότητα καί τήν αυστηρότητα, τήν κακή 
βαθμολογία καί τίς ελάσσονες καταδίκες. Θά καταλήξεις στά κά-
τεργα, μπορεί νά σημαίνει καί τήν ελαφρότερη πειθαρχία· καί ή 
πιό αυστηρή φυλακή λέει στόν ισοβίτη: θά σημειώσω καί τήν πα-
ραμικρή έκτροπή τής διαγωγής σου. Ή γενικότητα τής κολαστι-
κής λειτοργίας τήν όποία ό 18ος αιώνας άναζητοϋσε στήν «ιδεο-
λογική» τεχνική τών παραστάσεων καί τών σημάτων, στηρίζεται 
τώρα στήν έπέκταση, στήν ύλική, πολυσύνθετη, διασκορπισμένη, 
άλλά συνεκτική, διάρθρωση τών διαφόρων συστημάτων φυλάκι-
σης. Καί αυτός είναι άκριβώς ό λόγος πού ένα όρισμένο κοινό 
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σημαινόμενο συνδέει την πραμικρή άταξία μέ τό χειρότερο 
Ιγκλημα: δεν πρόκειται πιά γιά παράπτωμα οΰτε καί γιά προσ-
βολή τοΰ κοινοΰ συμφέροντος - πρόκειται γιά εκτροπή καί γιά 
άνωμαλία· είναι αύτό τό σημαινόμενο πού κυβερνά τό σχολείο, 
τό δικαστήριο, τό άσυλο, τή φυλακή. Γενικεύει από τήν άποψη 
τοΰ νοήματος έκείνο πού τό σύστημα φυλάκισης γενικεύει άπό 
τήν άπο·ψη της τακτικής. Ό άντίπαλος τοΰ βασιλιά, καί αργότε-
ρα εχθρός της κοινωνίας, μεταμορφώθηκε σέ παρεκκλίνοντα -
φορέα τοΰ πολλαπλού κινδύνου της άναταραχής, τού εγκλήμα-
τος, της τρέλας. Τό δίκτυο τοΰ συστήματος φυλάκισης μέ τίς πολ-
λαπλές σχέσεις πού δημιουργεί, ζευγαρώνει τίς δυό μακριές καί 
πολλαπλές σειρές τοϋ κολαστικού καί τοΰ ανώμαλου. 

2. - Τό σύστημα φυλάκισης, μέ τά δίκτυά του, έπιτρέπει τό πε-
ριμάζωμα των μεγάλων «έγκληματιών». 'Οργανώνει αυτό πού θά 
μπορούσαμε νά ονομάσουμε «πειθαρχικές σταδιοδρομίες», όπου 
μέ τούς αποκλεισμούς καί τίς οιπορρίψεις, συντελείται μιά ολό-
κληρη διεργασία. Στήν κλασική έποχή, στά έσχατα άκρα ή στά 
διάκενα τής κοινωνίας ξανοιγόταν τό συγκεχυμένο, ανεκτικό καί 
έπικίνδυνο πεδίο τού «εκτός νόμου», ή τουλάχιστον αυτού πού 
διέφευγε τόν άμεσο έλεγχο τής εξουσίας: αβέβαιη περιοχή, πού, 
γιά τήν εγκληματικότητα, αποτελούσε ενα χώρο κατάρτισης καί 
ασύλου" έκεϊ αντάμωναν, σέ τυχαία πηγαινέλα ή φτώχεια, ή 
άνεργία, ή κατατρεγμένη άθωότητα, ή δολιότητα, ό αγώνας ενά-
ντια στούς ισχυρούς, ή άρνηση τών υποχρεώσεων καί των νόμων, 
τό όργανωμένο έγκλημα* ήταν ή περιοχή τής περιπέτειας πού ό 
Gil Bias, ό Sheppard ή ό Mandrin τή διέτρεχαν άπ' άκρη σ' άκρη, 
ό καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. 'Ο 19ος αιώνας, μέ τή λειτουρ-
γία τών πειθαρχικών διαφοροποιήσεων καί διακλαδώσεων, 
§φτιαξε περιφραγμένες ζώνες, πού, μέσα στήν καρδιά τού συστή-
ματος, έκγυμνάζουν άτομα πειθήνια καί κατασκευάζουν έγκλη-
ματίες μέ τούς ίδιους μηχανισμούς. 'Υπήρχε ενα είδος πειθαρχι-
κής «κατάρτισης», συνεχούς καί καταναγκαστικής, πού σχετίζε-
ται λίγο μέ τήν παιδαγωγική σταδιοδρομία, καί λίγο μέ τόν έπαγ-
γελματικό δίαυλο. Διαγράφονται έδώ σταδιοδρομίες τόσο σίγου-
ρες, τόσο μοιραίες όσο καί οΐ δημόσιες λειτουργίες: σύλλογοι 
προστασίας καί φιλανθρωπικές έταιρίες, εξεύρεση θέσεων σέ 
Ιδιώτες, ποινικές άποικίες, πειθαρχικά τάγματα, φυλακές, νοσο-
κομεία, άσυλα. Τά δίκτυα τούτα ήταν κιόλας γνωστά στίς αρχές 
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τοϋ 19ου αιώνα: «Τά φιλανθρωπικά μας ιδρύματα παρουσιάζουν 
&να σύνολο θαυμαστά συντονισμένο, χάρη στό όποιο ό άπορος 
δέν μένει ούτε στιγμή χωρίς βοήθεια, από την ώρα πού θά γεννη-
θεί ως την ώρα πού θά πεθάνει. Παρακολουθήστε τον, τόν δύ-
σμοιρο: γεννήθηκε στό ίδρυμα τών εγκαταλειμμένων παιδιών 
άπό έκεΐ πέρασε στό βρεφοκομείο καί ύστερα στό άσυλο· εξι χρο-
νών βγαίνει άπό αυτό καί μπαίνει στό δημοτικό σχολείο καί αρ-
γότερα στό σχολείο γιά ενήλικους. "Αν δέν μπορεί νά εργαστεί, 
εγγράφεται στό γραφείο αγαθοεργίας της συνοικίας του, κι άν 
άρρωστήσει μπορεί νά διαλέξει άνάμεσα σέ δώδεκα νοσοκο-
μεία.... Τέλος, δταν ό φτωχός τού Παρισιού φτάσει στό τέλος της 
σταδιοδρομίας του, επτά άσυλα περιμένουν τά γηρατειά του, καί 
πολλές φορές τό υγιεινό τους περιβάλλον παρατείνει την ανώφε-
λη ζωή του πολύ πέρα από έκείνην τού πλουσίου^^» 

Τό δίκτυο τών φυλακών δέν απορρίπτει τόν απροσάρμοστο σέ 
μιά χαώδη κόλαση - δέν εχει έξόδους. Ξαναπαίρνει άπό τή μιά 
μεριά αυτό πού φαίνεται νά αποκλείει άπό την άλλη. Εξοικονο-
μεί τά πάντα, άκόμα κι εκείνα πού τιμωρεί. Δέν εννοεί νά χάσει 
ούτε κάν αύτό πού εχει εξευτελίσει. Στήν πανοπτική αύτη κοινω-
νία, δπου ό έγκλεισμός άποτελεί τήν πανταχού παρούσα άρματω-
σιά της, ό εγκληματίας δέν θεωρείται έκτός νόμου· άπό τήν αρχή 
κιόλας βρίσκεται, μέσα στόν νόμο, στήν καρδιά τού νόμου, ή 
τουλάχιστον καταμεσίς τών μηχανισμών αύτών πού άνεπαίσθητα 
διευκολύνουν τό πέρασμα άπό τήν πειθαρχία στόν νόμο, άπό τήν 
εκτροπή στήν παράβαση. Μπορεί ίσως ή φυλακή νά τιμωρεί τήν 
εγκληματικότητα, αυτή όμως δημιουργείται βασικά μέσα σέ καί 
άπό εναν έγκλεισμό ώστε τελικά τήν άναλαμβάνει ή Ιδια ή φυλα-
κή. Ή φυλακή είναι άπλώς ή φυσική συνέχεια, δέν είναι τίποτα 
παραπάνω άπό μιά άνώτερη βαθμίδα της ιεραρχικής αύτής κλί-
μακας πού τήν άνεβαίνει κανείς βήμα βήμα. Ό εγκληματίας εί-
ναι ενα ιδρυματικό προϊόν. Καί συνακόλουθα, δέν είναι ν' άπο-
ρούμε πού, σέ σημαντική άναλογία, ή βιογραφία τών καταδίκων 
περνάει μέσ' άπ' όλους αυτούς τούς μηχανισμούς καί τά ιδρύμα-
τα, πού θά έπρεπε δήθεν νά τόν βοηθούν νά άποφύγει τή φυλα-
κή. Μπορούμε, άν θέλουμε, νά πιστέψουμε πώς εχουμε εδώ μιάν 
ένδειξη ενός αδιόρθωτου εγκληματικού «χαρακτήρα»: ό έγκά-
θειρκτος της φυλακής του Mende διαπλάστηκε έπιμελώς μέ βάση 
τό παιδί τού άναμορφωτηρίου, σύμφωνα μέ τίς δυναμικές γραμ-
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μές τοΰ γενικευμένου συστήματος της φυλακής. Και άντίστροφα, 
ό λυρισμός της περιθωριακότητας εΰκολα μαγεύεται άπό τήν ει-
κόνα τοΰ «έκτός νόμου», τοΰ μεγάλου αύτοϋ κοινωνικού νομάδα 
πού περιπλανιέται στά έσχατα άκρα τής πειθήνιας καί φοβισμέ-
νης τάξης. Ή εγκληματικότητα δέν γεννιέται στό περιθώριο, ού-
τε καί είναι τό αποτέλεσμα διαδοχικών έκτοπισμών, άλλά χάρη 
σέ παρεμβολές όλο καί πιό πυκνές, κάτω άπό επιτηρήσεις δλο 
καί πιό αυστηρές με μιά σώρευση πειθαρχικών καταναγκασμών. 
Κοντολογίς, τό αρχιπέλαγος των φυλακών έξασφαλίζει στά βάθη 
τοΰ κοινωνικού σώματος, τή διαμόρφωση τής εγκληματικότητας, 
μέ άφετηρία μερικές μικροπαρανομίες, τήν έπικάλυι|)η αύτών 
τών παρανομιών άπό τήν εγκληματικότητα, καί τήν εγκατάσταση 
μιας σαφώς καθορισμένης εγκληματικότητας. 

3. - Άλλά τό πιό σημαντικό ίσως άποτέλεσμα τοΰ συστήματος 
φυλάκισης καί τής επέκτασής του πολύ πέρα άπό τή νόμιμη φυ-
λάκιση, είναι ότι κατορθώνει νά καταστήσει φυσικό καί θεμιτό 
τό δικαίωμα τοΰ κολασμού, ή τουλάχιστον νά υποβιβάσει τό κα-
τώφλι τής άνεκτικότητας πρός τήν ποινή. Τείνει νά έξαλείψει δ,τι 
τό υπέρμετρο υπάρχει στήν άσκηση τής τιμωρίας. Καί αυτό, θέ-
τοντας σέ λειτουργία - τή μιά σέ σχέση μέ τήν άλλη - τίς δυό κλί-
μακες όπου άναπτύσσεται: τή νόμιμη, τής δικαιοσύνης, καί τήν 
έκτός-νομιμότητας, τής πειθαρχίας. Πράγματι, ή μεγάλη συνέ-
χεια τοΰ συστήματος φυλάκισης, μέσα καί ε |ω άπό τόν νόμο καί 
τίς δικαστικές άποφάσεις του, προσφέρει κατά κάποιον τρόπο 
μιά νόμιμη έγγύηση στούς πειθαρχικούς μηχανισμούς, στίς άπο-
φάσεις καί στίς κυρώσεις πού έπιβάλλουν. Ά π ό τή μιάν άκρη 
στήν άλλη αύτοΰ τού δικτύου πού περιλαμβάνει τόσα «τοπικά» 
ιδρύματα, σχετικά αυτόνομα καί άνεξάρτητα, μεταβιβάζεται, μέ 
τή «μορφή-φυλακή», τό πρότυπο της μεγάλης δικαιοσύνης. Μπο-
ρεί οι κανονισμοί τών πειθαρχικών ιδρυμάτων νά άντιγράφουν 
τόν νόμο, οι κυρώσεις νά μιμούνται τίς δικαστικές άποφάσεις καί 
τίς ποινές, ή επιτήρηση νά άκολουθεί τό άστυνομικό πρότυπο· 
και ή φυλακή πού στέκει πάνω άπό όλα τούτα τά πολλαπλά ιδρύ-
ματα καί πού σέ σύγκριση μ' αύτά είναι μιά μορφή καθαρή, άμι-
γής, χωρίς ελαφρύνσεις, νά τούς δίνει ενα εΪδος κρατικής εγγύη-
σης. Τό σύστημα τής φυλάκισης, μέ τίς άπειρες πρός τά κάτω 
διαβαθμίσεις του, πού άπό τό κάτεργο ή τήν κάθειρξη κατεβαί-
νουν ώς τούς άκαθόριστους καί ανεπαίσθητους περιορισμούς. 
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μεταδίδει ενα όρισμένο πρότυπο έξουσίας, πού ό νόμος τό επικυ-
ρώνει καί ή δικαιοσύνη τό χρησιμοποιεί σάν τό πιό έκλεκτό όπλο 
της. Πώς θά ήταν δυνατόν νά θεωρηθούν αυθαίρετα τά πειθαρ-
χικά συστήματα καί ή έξουσία πού λειτουργεί μέσα σ' αυτά, 
άφού δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά θέτουν σέ ενέργεια τούς 
μηχανισμούς της ϊδιας της δικαιοσύνης, μέ κίνδυνο νά μετριά-
σουν την ένταση τους; Άφοϋ, κι άν ακόμα γενικεύουν τά αποτε-
λέσματα της έξουσίας αυτής, κι άν ακόμα τήν μεταβιβάζουν ώς 
τίς τελευταίες βαθμίδες, τό κάνουν γιά νά αποφύγουν τήν υπερ-
βολική της αυστηρότητα; Ή συνέχεια τού συστήματος της φυλά-
κισης καί ή διάδοση της μορφής-φυλακής επιτρέπουν τή νομιμο-
ποίηση, ή τουλάχιστον τήν κατοχύρωση τής πειθαρχικής έξου-
σίας, πού αποφεύγει ετσι εντεχνα τήν όποια υπερβολή ή κατά-
χρηση πού τυχόν συνεπάγεται. 

'Αλλά καί άντίστροφα, ή πυραμίδα τού εγκλεισμού δίνει στην 
έξουσία, πού επιβάλλει τίς νόμιμες τιμωρίες, ενα πλαίσιο μέσα 
στό όποιο εμφανίζεται ώς άπαλλαγμένη από κάθε υπερβολή καί 
κάθε βιαιότητα. Στήν έπιτήδεια προοδευτική διαβάθμιση των 
πειθαρχικών μηχανισμών καί τών «εγκλωβισμών» πού υποδηλώ-
νουν, ή φυλακή δέν αντιπροσωπεύει καθόλου τήν οιποχαλίνωση 
μιας διαφορετικής έξουσίας, αλλά μόνο εναν συμπληρωματικό 
βαθμό στήν ένταση ενός μηχανισμού πού δέν επαψε νά λειτουρ-
γεί από τίς πρώτες ακόμα τιμωρίες. 'Ανάμεσα στό τελευταίο 
«άναμορφωτικό» ίδρυμα, δπου περισυλλέγεται κανείς γιά νά 
αποφύγει τή φυλακή, καί στήν ίδια τή φυλακή, δπου στέλνεται 
ύστερα οατό μιάν καθορισμένη παράβαση, ή διαφορά είναι (καί 
πρέπει νά είναι) ελάχιστα αισθητή. Αυστηρή οικονομία, πού εχει 
ώς αποτέλεσμα νά καθιστά όσο τό δυνατόν πιό διακριτική τήν 
ιδιότυπη έξουσία τού κολασμού. Τώρα τίποτα πιά σ' αύτήν δέν 
θυμίζει τίς άλλοτινές υπερβολές της μοναρχικής έξουσίας, πού 
γύρευε έκδίκηση γιά τήν προσβολή τής αυθεντίας της, πάνω στό 
σώμα τών καταδίκων. Ή φυλακή συνεχίζει, σ' αυτούς πού τής 
εμπιστεύονται, ένα εργο πού έχει αρχίσει άλλου, καί πού ολόκλη-
ρη ή κοινωνία τό διαιωνίζει μέ άναρίθμητους πειθαρχικούς μη-
χανισμούς. Χάρη στή συνέχεια τού συστήματος φυλάκισης, ή άρ-
μόδια άρχή πού καταδικάζει εισδύει εντεχνα μέσα σέ όλες έκεϊ-
νες πού έλέγχουν, αναμορφώνουν, σωφρονίζουν, βελτιώνουν. Σέ 
τελευταία άνάλυση, τίποτα πιά δέν θά τήν ξεχώριζε άπό αύτές. 
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άν δέν ύπήρχε ό παράξενα «επικίνδυνος» χαρακτήρας των έγκλη-
ματιών, ή σοβαρότητα των εκτροπών τους καί ή αναγκαία έπιση-
μότητα της τελετουργίας. Σε ο,τι άφορα όμως τή λειτουργία της, 
ή κολαστική αύτη έξουσία δέν διαφέρει ουσιαστικά άπό έκείνην 
της θεραπείας ή τής διαπαιδαγώγησης. Ά π ό αυτές, κι από τό 
δευτερεύον καί ανάξιο λόγου εργο τους, παίρνει μιάν εγγύηση 
όιπό τά κάτω· εγγύηση όμως σημαντική, άφού βασίζεται στην τε-
χνική καί στήν ορθολογική όργάνωση. Τό σύστημα φυλάκισης 
«φυσικοποιεί» τή νόμιμη εξουσία τού κολασμού, άκριβώς όπως 
«νομιμοποιεί» τήν τεχνική εξουσία τού πειθαναγκασμού. Όμοιο-
γενοποιώντας τες ετσι, απαλείφοντας τήν ένυπάρχουσα βιαιότη-
τα της μιας καί τήν αυθαιρεσία τής άλλης, μετριάζοντας τά κίνη-
τρα εξέγερσης πού μπορεί καί οι δυό τους νά προκαλέσουν, καί 
συνακόλουθα κάνοντας περιττές τήν έξαψη καί τή μανία τους, 
μεταδίδοντας άπό τή μιά στήν άλλη τίς ϊδιες ύπολογισμένες, μη-
χανικές καί διακριτικές μεθόδους, τό σύστημα φυλάκισης επιτρέ-
πει τήν πραγματοποίηση τής τεράστιας αυτής «οικονομίας» τής 
έξουσίας, πού ό 18ος αιώνας είχε άναζητήσει τή συνταγή της, 
όταν ανέκυψε τό πρόβλημα τής συσσώρευσης καί τής χρήσιμης 
διαχείρισης τών άνθρώπων. 

Ή γενικότητα τού συστήματος φυλάκισης, λειτουργώντας μέσα 
σ' όλη τήν πυκνότητα τού κοινωνικού σώματος καί ανακατεύο-
ντας άδιάκοπα τήν τέχνη τής άναμόρφωσης μέ τό δικαίωμα τού 
κολασμού, χαμηλώνει τό επίπεδο άπό τό όποιο άρχίζει νά γίνεται 
φυσική καί άποδεκτή ή τιμωρία. Συχνά μπαίνει τό ερώτημα: 
πώς, πρίν καί μετά τήν Επανάσταση, δόθηκε μιά νέα βάση στό 
δικαίωμα τού κολασμού - καί άναμφίβολα πρέπει κανείς νά ψά-
ξει άπό τή μεριά τής θεωρίας τού Συμβολαίου. 'Αλλά πρέπει 
άκόμα καί ίσως πάνω άπ' όλα νά βάλουμε τό άντίστροφο ερώτη-
μα: «πώς εγινε καί οί άνθρωποι δέχονται τήν έξουσία τού κολα-
σμού, ή, άπλούστατα, πώς όταν τιμωρούνται, άνέχονται τήν τι-
μωρία; 'Εδώ, ή θεωρία τού Συμβολαίου δέν μπορεί νά δώσει 
άπάντηση παρά μόνο προβάλλοντας τό πλάσμα ενός νομικού 
υποκειμένου, πού δίνει στούς άλλους τήν έξουσία νά ασκούν πά-
νω του τό ϊδιο δικαίωμα πού εχει καί αυτό πάνω τους. Φαίνεται 
πολύ πιθανό πώς τό μεγάλο συνεχές τού συστήματος φυλάκισης, 
πού έπιτρέπει τήν έπικοινωνία άνάμεσα στήν πειθαρχική έξουσία 
καί στήν έξουσία τού νόμου, καί έκτείνεται χωρίς διακοπές άπό 
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τους ελαφρότερους καταναγκασμούς ώς τή σοβαρή ποινική κρά-
τηση, άποτέλεσε τό τεχνικό καί πραγματικό, άμεσα ύλικό, δίπτυ-
χο της χιμαιρικής αυτής παραχώρησης του δικαιώματος της τι-
μωρίας. 

4. - Μέ τήν καινούργια αυτήν οικονομία της έξουσίας, τό σύ-
στημα φυλάκισης πού άποτελεϊ καί τό βασικό της όργανο, άξιο-
ποίησε μιά νέα «μορφή» νόμου»: Ινα μείγμα νομιμότητας καί φυ-
σικότητας, εντολής καί όργάνωσης - τόν κανόνα. Τό γεγονός είχε 
μιάν όλόκληρη σειρά συνεπειών: τήν έσωτερική εξάρθρωση τής 
δικαστικής έξουσίας ή τουλάχιστον τής λειτουργίας της· μιάν 
ολοένα καί μεγαλύτερη δυσκολία νά δικάζει κανείς καί κάτι σάν 
ντροπή νά καταδικάζει· μιά ξέφρενη έπιθυμία τών δικαστών νά 
ζυγίζουν, νά έκτιμοϋν, νά διαγνώσκουν, νά ξεχωρίζουν τό όμαλό 
άπό τό άνώμαλο' καί, τέλος, τήν διεκδικούμενη τιμή νά θεραπεύ-
ουν ή νά άναπροσαρμόζουν. "Ολα τοΰτα είναι περιττό νά αποδί-
δονται στή συνείδηση τών δικαστών - κι άκόμα λιγότερο οφείλο-
νται στό ύποσυνείδητό τους. Ή άκόρεστή τους «δίψα γιά ιατρι-
κή» πού δέν παύουν νά εκδηλώνουν - άπό τήν προσφυγή τους 
στούς έμπειρογνώμονες ψυχιάτρους, μέχρι τό ζωηρό ένδιαφέρον 
τους γιά τίς φλυαρίες τής έγκληματολογίας - έκφράζει τό σπου-
δαίο γεγονός πώς ή έξουσία πού άσκοϋν εχει «παραμορφωθεί»· 
πώς βέβαια σ' ενα όρισμένο επίπεδο διέπεται άπό τούς νόμους, 
καί πώς σ' ενα άλλο έπίπεδο, πιό θεμελιακό, λειτουργεί σάν κα-
νονιστική έξουσία· ή οικονομία τής έξουσίας πού άσκοϋν καί όχι 
ή οικονομία τών ενδοιασμών τους ή τοϋ ανθρωπισμού τους είναι 
έκείνη πού τούς κάνει νά διατυπώνουν «θεραπευτικές» έτυμηγο-
ρίες καί νά έντέλλονται «άναπροσαρμοστικές» φυλακίσεις. 
'Αντίστροφα, όμως, άν οί δικαστές δέχονται μέ όλοένα καί μεγα-
λύτερη δυσκολία νά καταδικάζουν μόνο γιά νά καταδικάζουν, ή 
δικαστική δραστηριότητα εχει πολλαπλασιαστεί στό μέτρο άκρι-
βώς πού εχει διαδοθεί ή ρυθμιστική έξουσία. Διαδιδόμενη χάρη 
στήν πανταχού-παρουσία τών πειθαρχικών μηχανισμών, στηρι-
ζόμενη στά διάφορα συστήματα φυλάκισης, ή έξουσία αύτή έγινε 
μιά από τίς μείζονες λειτουργίες τής κοινωνίας μας. Οί κριτές τής 
κανονικότητας είναι έδώ πανταχού παρόντες. Κι εμείς βρισκόμα-
στε μέσα στήν κοινωνία τού δασκάλου-δικαστή, τοϋ γιατροϋ-δι-
καστή, τοϋ παιδαγωγοϋ-δικαστή, τού «κοινωνικού λειτουργού»-
δικαστή- όλοι τους έπιβάλλουν τήν καθολικότητα τοϋ κανονικού· 
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και ό καθένας τους, όπου κι αν βρίσκεται, υποβάλλει σ' αύτό καί 
χό σώμα, καί τίς κινήσεις, καί τή διαγωγή, καί τίς συμπεριφορές, 
καί τά ταλέντα, καί τίς έπιδόσεις. Τό δίκτυο τοΰ συστήματος της 
φυλάκισης, μέ τίς συμπαγείς, ή διασκορπισμένες μορφές του, μέ 
τά συστήματά του της παρεμβολής, κατανομής, έπιτήρησης, πα-
ρακολούθησης, υπήρξε πάντα τό μέγα στήριγμα τής κανονιστικής 
έξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία. 

5. - Τό πλέγμα τοΰ συστήματος τής φυλάκισης, πού υφίσταται 
στήν κοινωνία, έξασφαλίζει ταυτόχρονα τόν πραγματικό σφετε-
ρισμό τοΰ σώματος καί τή διηνεκή του παρακολούθηση· άποτε-
λεί, χάρη στίς έγγενείς του ιδιότητες, τόν πιό ταιριαστό κολαστι-
κό μηχανισμό τής καινούργιας οικονομίας τής έξουσίας, καί τό 
όργανο γιά τή διαμόρφωση τής γνώσης πού χρειάζεται αυτή ή οι-
κονομία. Ή πανοπτική του λειτουργία τοΰ επιτρέπει νά παίζει 
τόν διπλό αύτό ρόλο. Μέ τίς μέθοδές του τής παγίωσης, τοΰ δια-
μοιρασμού καί τής καταγραφής, υπήρξε γιά ενα μεγάλο χρονικό 
διάστημα ένας από τούς όρους, ό πιό άπλός, ό πιό χοντροκομμέ-
νος, 6 πιό υλικός έπίσης, άλλά ΐσως καί ό πιό απαραίτητος γιά 
την άνάπτυξη αύτής τής τεράστιας έξεταστικής δραστηριότητας 
πού άντικειμενοποίησε τήν ανθρώπινη συμπεριφορά. Ά ν , ύστε-
ρα άπό τήν έποχή τής «Ιεροεξεταστικής» δικαιοσύνης, εχο.υμε 
μπει τώρα στήν έποχή τής «έξεταστικής» δικαιοσύνης, αν, άκόμα 
γενικότερα, ή έξεταστική διαδικασία μπόρεσε νά καλύψει όλό-
κληρη τήν κοινωνία καί νά όδηγήσει έν μέρει στή δημιουργία των 
έπιστημών τοΰ ανθρώπου, ενας άπό τούς κυριότερους συντελε-
στές σ' αύτό στάθηκε ή πολλαπλότητα καί ή πυκνή διασταύρωση 
τών διαφόρων μηχανισμών φυλάκισης. Αύτό βέβαια, δέν σημαί-
νει πώς οί έπιστήμες τοΰ άνθρώπου πήγασαν άπό τή φυλακή. 
Άλλά, τό γεγονός ότι μπόρεσαν νά συγκροτηθούν καί νά προκα-
λέσουν στήν Επιστήμη, γενικότερα, όλες τίς γνωστές άναστατώ-
σεις, όφείλεται στό ότι κατευθύνονται άπό μιά νέα καί ιδιότυπη 
μορφιή έξουσίας: άπό μιάν όρισμένη πολιτική άπέναντι στό σώ-
μα, άπό έναν όρισμένο τρόπο καθυπόταξης καί χρησιμοποίησης 
τής μαζικής συγκέντρωσης τών ανθρώπων. Ή τελευταία αύτή 
άπαιτοϋσε τή σύμπλεξη όρισμένων σχέσεων γνώσης μέ τίς σχέσεις 
έξουσίας· χρειαζόταν μιάν τεχνική γιά νά διασταυρώσει τήν κα-
θυπόταξη μέ τήν άντικειμενοποίηση- ή τεχνική αύτή περιλάμβανε 
καινούργιες διεργασίες έξατομίκευσης. Τό δλο δίκτυο τοΰ συστή-
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ματος της φυλάκισης άποτελεΐ Ινα άπό τά πλαίσια αυτής της 
έξουσίας-γνώσης πού κατέστησε ιστορικά δυνατή τή δημιουργία 
τών έπιστημών τοϋ ανθρώπου. Ό προσιτός στή γνώση άνθρωπος 
(•ψυχή, άτομικότητα, συνείδηση, συμπεριφορά, δεν εχει εδώ κα-
μιά σημασία) είναι τό άποτέλεσμα-άντικείμενο αυτής της άναλυ-
τικής περίζωσης, αυτής της κυριαρχίας-παρατήρησης. 

6. - Αύτό εξηγεί αναμφίβολα τήν εξαιρετική στερεότητα τής 
φυλακής, τής ασήμαντης αυτής έφεύρεσης, πού ωστόσο άποδοκι-
μάστηκε αμέσως άπό τή γέννησή της. "Αν δέν ήταν παρά μόνο 
ενα όργανο απόρριψης ή συντριβής στήν υπηρεσία τοΰ κρατικού 
μηχανισμού, θά ήταν πολύ πιό εύκολο νά αλλάξουν οί πάρα πολύ 
χτυπητές μορφές της ή νά έξευρεθεί ενα πιό άποδεκτό ύποκατά-
στατό της. 'Αλλά χωμένη καθώς είναι στό κέντρο τών μηχανι-
σμών καί τής στρατηγικής τής έξουσιας, μπορεί εύκολα νά άντι-
τάξει μιά μεγάλη δύναμη αδράνειας σε όποιον θά προσπαθούσε 
νά τή μετασχηματίσει. Είναι χαρακτηριστικό τό εξής γεγονός: 
μόλις τεθεί ζήτημα τροποποίησης τοϋ καθεστώτος τής φυλάκι-
σης, τά κωλύματα πού παρεμβάλλονται δέν προέρχονται μόνο 
άπό τόν δικαστικό θεσμό" αύτό πού αντιστέκεται δέν είναι ή φυ-
λακή ώς ποινή άλλά ή φυλακή μέ όλους τους έξω-δικαστικούς 
της προσδιορισμούς, δεσμούς καί αποτελέσματα· ή φυλακή, δια-
σταθμός μέσα σ' ενα γενικό πλέγμα από πειθαρχίες καί επιτηρή-
σεις· ή φυλακή όπως λειτουργεί σ' ενα πανοπτικό καθεστώς. Αυ-
τό δέν σημαίνει πώς τό σύστημα φυλάκισης δέν μπορεί νά τροπο-
ποιηθεί, ούτε πώς ή φυλακή είναι οριστικά απαραίτητη σέ μιά 
κοινωνία σάν τή δική μας. 'Αντίθετα, μπορούμε νά προσδιορί-
σουμε τή θέση τών δύο διαδικασιών πού, μέσα στήν ίδια τή συνέ-
χεια τών δύο διαδικασιών οι όποιες τής επέτρεψαν νά λειτουρ-
γεί, είναι ικανές νά περιορίσουν σημαντικά τή χρήση της καί νά 
οιλλάξουν τήν έσωτερική της λειτουργία. Καί άναμφισβήτητα οί 
διαδικασίες αυτές έχουν αρχίσει κιόλας νά άναπτύσσονται. Ή 
μιά ε^αι έκείνη πού μειώνει τή χρησιμότητα (ή αυξάνει τά μειο-
νεκτήματα) μιας έγληματικότητας πού όργανώνεται ώς μιά ιδιό-
τυπη, κλειστή καί ελεγχόμενη παρανομία· ετσι, μέ τή σύσταση σε 
έθνική ή διεθνή κλίμακα μεγάλων παρανομιών πού συνδέονται 
άμεσα μέ τούς πολιτικούς καί οικονομικούς μηχανισμούς (οικο-
νομικές παρανομίες, ύπηρεσίες πληροφοριών, λαθρεμπόριο 
όπλων ή ναρκωτικών, κερδοσκοπία σέ ακίνητα), είναι φανερό 
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πώς οί κάπως άξεστοι καί χτυπητοί παράγοντες της έγκληματικό-
τητας άποδεικνύονται άτελέσφοροι· ή ακόμα - σέ πιό περιορι-
σμένη κλίμακα - πώς άπό τη στιγμή πού ή οικονομική έκμετάλ-
λευση της σεξουαλικής άπόλαυσης αποδίδει πολύ περισσότερο μέ 
τήν πώληση άντισυλληπτικών, ή διαμέσου δημοσιεύσεων, κινη-
ματογραφικών ταινιών καί θεαμάτων, ή άρχαϊκή ιεραρχία της 
πορνείας χάνει ενα μεγάλο μέρος άπό την παλιά της χρησιμότη-
τα. Ή άλλη διαδικασία είναι ή αύξηση τών πειθαρχικών δι-
κτύων, 6 πολλαπλασιασμός τών ανταλλαγών τους μέ τόν ποινικό 
μηχανισμό, οί όλο καί πιό σημαντικές εξουσίες πού τους παρα-
χωρούνται, ή όλο καί πιό μαζική πρός τό μέρος τους μετατόπιση 
τών δικαστικών λειτουργιών καί όσο ή ιατρική, ή ψυχολογία, ή 
παιδαγωγική, ή πρόνοια, ή «κοινωνική εργασία» θά παίζουν με-
γαλύτερο ρόλο στίς έξουσίες ελέγχου καί κολασμού, τόσο, από 
τήν άλλη μεριά, 6 ποινικός μηχανισμός θά μπορέσει νά εχει ια-
τρική, ψυχολογική, παιδαγωγική κάλυψη· καί έτσι, γίνεται πολύ 
λιγότερο χρήσιμη ή κλείδωση τήν όποία αποτελούσε ή φυλακή, 
όταν μέ τή διάσταση άνάμεσα στόν σωφρονιστικό λόγο καί στό 
άποτέλεσμά του - τή σταθεροποίηση της έγκληματικότητας - συ-
νάρθρωνε τήν ποινική εξουσία μέ τήν πειθαρχική εξουσία. Μέ 
όλα αυτά τά συστήματα όμαλοποίηοης πού συμπιέζονται, ή ιδιο-
τυπία της φυλακής καί ό ρόλος της ως κλείδωσης χάνουν τόν λό-
γο της ΰπαρξής τους. 

"Αν υπάρχει κάποιο συνολικό επίμαχο πολιτικό ζήτημα σχετι-
κό μέ τή φυλακή, αυτό δέν είναι αν αύτή θά είναι σωφρονιστική 
ή όχι· αν οΐ δικαστές, οι ψυχίατροι ή οί κοινωνιολόγοι θά 
άσκούν σ' αυτήν μεγαλύτερη εξουσία άπό τούς διοικητές ή τούς 
επιτηρητές· σέ τελευταία άνάλυση, τό ζήτημα δέν συνίσταται κάν 
στήν έναλλακτική πρόταση: φυλακή ή κάτι άλλο άπό τή φυλακή. 
Τό πρόβλημα τούτη τή στιγμή είναι μάλλον ή ραγδαία άνοδος 
αυτών τών συστημάτων ομαλοποίησης, καθώς καί ή όλη έκταση 
τών συνεπειών της έξουσίας πού συνεπάγονται, ένώ καθιερώνο-
νται νέες άντικειμενικές πραγματικότητες. 
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Στά 1836, κάποιος άναγνώστης εγραφε στη «Φάλαγγα»: «'Ηθι-
κολόγοι, φιλόσοφοι, νομοθέτες, κόλακες τοΰ πολιτισμοί) - αυτό 
είναι τό σχέδιο τακτοποίησης τοΰ Παρισιού σας, τό τελειοποιη-
μένο σχέόιο όπου βρίσκοναι συγκεντρωμένα όλα τά όμοια πράγ-
ματα. Στό κέντρο, στόν πρώτο περίβολο: νοσοκομεία, γιά όλες 
τίς ασθένειες, άσυλα γιά όλες τίς δυστυχίες, φρενοκομεία, φυλα-
κές, κάτεργα γιά άντρες, γυναίκες καί παιδιά. Γύρω από τόν 
πρώτο περίβολο: στρατώνες, δικαστήρια, διεύθυνση της 'Αστυ-
νομίας, κατοικίες γιά τους δεσμοφύλακες, χώρος γιά τά ικριώμα-
τα, κατοικία τοΰ δήμιου καί τών βοηθών του. Στίς τέσσερες γω-
νίες: Αίθουσα της Βουλής, Αίθουσα της Γερουσίας, 'Ακαδημία 
καί 'Ανάκτορα. Στήν περιφέρεια: όλα όσα εφοδιάζουν τόν κε-
ντρικό περίβολο, τό εμπόριο, οί πανουργίες του, οί χρεωκοπίες 
του· ή βιομηχανία καί οί μανιώδεις άγώνες της· ό Τύπος, τά σο-
φίσματά του· τά χαρτοπαικτικά κέντρα· ή πορνεία, ό λαός πού 
πεθαίνει από την πείνα ή κυλιέται στήν ακολασία - ό λαός πάντα 
έτοιμος νά ακολουθήσει τή φωνή τοΰ δαίμονα της 'Επανάστα-
σης- οί άκαρδοι πλούσιοι... τέλος, ό λυσσαλέος πόλεμος όλων 
ενάντια σέ δλους^^.» 

Θά σταθώ στό ανώνυμο τοϋτο κείμενο. Βρισκόμαστε τώρα πο-
λύ μακριά άπό τόν χώρο τών βασανιστηρίων, τόν στρωμένο μέ 
τροχούς, άγχόνες, στύλους διαπόμπευσης· μακριά έπίσης άπ' όλα 
όσα είχαν ονειρευτεί οί μεταρρυθμιστές, πρίν άπό πενήντα χρό-
νια: ή πολιτεία τών ποινών όπου, χιλιάδες θεατράκια ëôivav τήν 
πολύχρωμη παράσταση της δικαιοσύνης, καί όπου οί τιμωρίες, 
φροντισμένα σκηνοθετημένες πάνω σέ διακοσμητικά ικριώματα, 
άποτελοΰσαν τό διαρκές πανηγύρι τοΰ Κώδικα. Ή πόλη τών φυ-
λακών, μέ τή φανταστική της «γεωπολιτική», ύπάγεται σέ άρχές 
όλότελα διαφορετικές. Τό κείμενο της «Φαλάγγας» μας θυμίζει 
μερικές άπό τίς πιό σημαντικές: ότι στην καρδιά αύτής της πό-
λης, και γιά νά τήν κάνει ν' άντέξει, κατά κάποιον τρόπο, υπάρ-
χει όχι τό «κέντρο της έ|ουσίας», όχι ενας πυρήνας δυνάμεων, 
άλλά ενα πολλαπλό δίκτυο άπό ποικίλα στοιχεία - τοίχοι, χώρος, 
θεσμοί, κανόνες, λόγοι· ότι τό πρότυπο της πόλης τών φυλακών 
δεν είναι λοιπόν τό σώμα τοΰ βασιλιά μέ τίς εξουσίες πού έκπο-
ρεύονται άπό αυτόν, ουτε καί τό συμβατικό άθροισμα τών βου-
λήσεων άπ' όπου θά γεννιόταν ενα σώμα ταυτόχρονα άτομικό 
καί συλλογικό, άλλά ενας στρατηγικός διαμοιρασμός φυσικών 
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στοιχείων καί διαφορετικών έπιπέδων. "Οτι ή φυλακή δέν είναι ή 
θυγατέρα των νόμων ή των κωδίκων, οΰτε καί τοϋ δικαστικού 
συστήματος· δτι δέν είναι υποταγμένη στό δικαστήριο, ως τό πει-
θήνιο ή άδέξιο όργανο των αποφάσεων Λού αυτό έκδίδει ή των 
άποτελεσμάτων πού έπιθυμεί νά πετύχει· δτι, άντίθετα, τό δικα-
στήριο είναι έκεϊνο πού είναι, σέ σχέση μέ τή φυλακή, ξένο καί 
ύποταγμένο. "Οτι, στήν κεντρική θέση πού κατέχει ή φυλακή, δέν 
είναι οιπομονωμένη, άλλά συνδέεται μέ μιά ολόκληρη σειρά άπό 
άλλους μηχανισμούς «κάθειρξης», φαινομενικά πολύ διαφορετι-
κούς - άφοϋ προορίζονται νά άνακουφίζουν, νά θεραπεύουν, νά 
βοηθούν - αλλά πού όλοι τους τείνουν, δπως καί ή φυλακή, νά 
άσκοϋν μιάν έξουσία όμ(χλοποίησης. "Οτι οι μηχανισμοί αυτοί 
δέν εφαρμόζονται στίς παραβάσεις σέ σχέση μ' εναν «κεντρικό» 
νόμο, άλλά γύρω στό σύστημα παραγωγής - τό «έμπόριο» καί τή 
«βιομηχανία» - , σέ Ινα πλήθος παρανομίες, μέ τίς διαφορές τους 
καί ώς πρός τή φύση καί ώς πρός τήν διαφορετική τύχη πού τούς 
έπιφυλάσσουν οι κολαστικοί μηχανισμοί. Καί δτι, τέλος, εκείνο 
πού πρυτανεύει σέ όλους αυτούς τούς μηχανισμούς δέν είναι ή 
συγκεντρωτική λειτουργία ενός συστήματος ή ενός θεσμού, άλλά 
ή αναγκαιότητα ενός άγώνα καί οί κανόνες μιας στρατηγικής. 
"Οτι, έπομένως, οί εννοιες θεσμός καταστολής, απόρριψη, απο-
κλεισμός, περιθωριοποίηση, δέν είναι οί κατάλληλες γιά νά περι-
γρά-ψει κανείς, στό ίδιο τό κέντρο της πόλης των φυλακών, τόν 
τρόπο πού διαμορφώνονται οί δολερές άπαλύνσεις, οί άνομολό-
γητες κακοβουλίες, οί μικροπονηριές, οί προμελετημένες μέθο-
δοι, οί διάφορες τεχνικές, οί «έπιστήμες» τέλος πού επιτρέπουν 
τήν «κατασκευή» τοϋ πειθαρχικού ατόμου. Μέσα στήν κεντρική 
καί όμοκεντρωμένη αυτήν ανθρωπότητα, αποτέλεσμα καί όργανο 
περίπλοκων σχέσεων εξουσίας, τά καθυποταγμένα άπό πολλα-
πλά συστήματα «κάθειρξης» σώματα καί δυνάμεις, αντικείμενα 
λόγων πού κι αύται είναι στοιχεία αυτής της στρατηγικής, άντι-
λαλεϊ καθαρά τό μπουμπουνητό της μάχης*. 

* Διακόπτω έδώ τό βιβλίο τούτο, που πρόκειται νά χρησιμεύσει ώς ιστορικό 
πλαίσιο ΐΊά ποικίλες μελέτες πάνω στήν έξουσία της όμαλοποίηοης καί τή συ-
γκρότηση των γνώσεων στή ô vXQO'vil κοινωνία. 
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1. - ο Μισέλ Φουκώ πέθανε πρόωρα και απροσδόκητα τον Ιού-
νιο του 1984, σε ηλικία μόλις 55 ετών, και ενώ βρισκόταν για μια 
ακόμη φορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος: είχαν 
μόλις κυκλοφορήσει ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος του μνημειώ-
δους έργου του «Ιστορία της Σεξουαλικότητας». Πτυχιούχος της 
φιλοσοφίας (1948) και της ψυχολογίας (1950) από την École Nor-
male Supérieure, με δίπλωμα ψυχοπαθολογίας (1952) και με δι-
δακτορική διατριβή γύρω από την «Ιστορία της τρέλας κατά την 
κλασική εποχή» (1961), ο Φουκώ επεξέτεινε σταδιακά τα ενδια-
φέροντά του σ' ολόκληρο το χώρο των λεγόμενων «ανθρωπιστι-
κών επιστημών» (ιστορία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, γλωσσολο-
γία, παιδαγωγική, ιατρική, ψυχιατρική, εγκληματολογία, ανάλυ-
ση των λογοτεχνιών και των μυθολογιών κ.ά.) και ιδίως στον το-
μέα της «Ιστορίας των Συστημάτων της Σκέψης», που αποτέλεσε 
από το 1970 και το αντικείμενο διδασκαλίας του στο έγκυρο Col* 
lège de France. Έργα του, όπως η «Γέννηση της κλινικής» 
(1963), «Οι λέξεις και τα πράγματα. Μια αρχαιολογία των επι-
στημών του ανθρώπου» (1966), «Η αρχαιολογία της γνώσης» 
(1969), «Η Τάξη του Λόγου» (1971), η «Επιτήρηση και τιμωρία. 
Γέννηση της φυλακής» (1975), και η «Ιστορία της σεξουαλικότη-
τας» (τ. 1: Η δίψα της γνώσης, 1976- τ. 2: Η χρήση των απολαύ-
σεων, 1984· τ. 3: Η επιμέλεια του εαυτού, 1984), τα περισσότερα 
από τα οποία έχουν ήδη μεταφρασθεί και στη χώρα μας, δεί-
χνουν, πιστεύω, και με την απλή ακόμη μνεία του τίτλου τους, 
την ευρύτητα των προβληματισμών του, τη διεπιστημονική συν-
θετικότητα στην ανάλυση αλλά και την τόλμη του Φουκώ στην 
επεξεργασία «ευαίσθητων» για τις σύγχρονες κοινωνίες θεμάτων, 
όπως τα άσυλα φρενοβλαβών και οι φυλακές. 
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2. - Ίσως όλα τα έργα του Φουκώ^ να διέπονται, παρά τον πο-
λυσχιδή τους χαρακτήρα, από μια ενότητα θεμάτων και μεθοδο-
λογίας. Ο κύριος άξονας της Θεματολογίας τους φαίνεται έτσι να 
επικεντρώνεται, σίγουρα με διαφορετικό βάρος κάθε φορά, σ' 
έναν τριπλό σκοπό: (1) Να εξετασθεί πώς οι άνθρωποι στις δυτι-
κές κοινωνίες εγκαθιδρύουν «λόγους αλήθειας» και «καθεστώτα 
αλήθειας», πώς προσδιορίζουν δηλ. την «αλήθεια» γύρω από το 
τι είναι π.χ. «τρέλα», «αρρώστια», «εγκληματικότητα» και πώς 
διαχωρίζονται («comment on opère le partage») στη συνέχεια 
άτομα όπως οι τρελοί, οι άρρωστοι και οι εγκληματίες από τους 
αντίστοιχους σώφρονες, υγιείς και νομοταγείς, αποκλείοντας 
τους πρώτους από την κοινωνική ζωή και υποβάλλοντας τους 
δεύτερους κάτω από ένα λεπτομερές σύστημα πειθαρχίας και 
«ομαλοποίησης»· (2) Να ερευνηθούν οι νέες θεσμικές δομές εξου-
σίας και ελέγχου που προέκυψαν από τους παραπάνω διαχωρι-
σμούς (π.χ. οι θεσμοί του ασύλου, της κλινικής και της φυλα-
κής)· και (3) Να αναλυθούν οι νέες μορφές γνώσης, δηλ. οι αν-
θρωπιστικές επιστήμες που αναδύθηκαν μέσα από τους πιο πάνω 
διαχωρισμούς και που συνέβαλαν παράλληλα στην εδραίωση αυ-
τών των διαχωρισμών καθώς και στην εμπέδωση των νέων θε-
σμών (π.χ., η ψυχιατρική, η ιατρική και η εγκληματολογία). Σε 
τελευταία ανάλυση, τα προβλήματα που απασχόλησαν έντονα 
τον Φουκώ, τουλάχιστον σε μια από τις πιο γόνιμες περιόδους 
της συγγραφικής του δραστηριότητας, θα μπορούσαν να συνοψι-
σθούν σ' ένα και μόνο ερώτημα: Πώς, δηλ. και με ποιες διεργα-
σίες δημιουργήθηκαν οι δυνατότητες για να καταστεί ο άνθρω-
πος των δυτικών κοινωνιών υπο-κείμενο εξουσίας και αντι-κεί-
μενο γνώσης. 

3. - Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να επισημά-
νει και στη μεθοδολογία του Φουκώ. Στην κατάστρωση της συνέ-
βαλαν διάφορα πνευματικά ρεύματα που κυριάρχησαν στη μετα-
πολεμική Ευρώπη. Τα περισσότερα στηρίζονται «στην αναζήτη-
ση ενός νέου ουμανισμού, στον οποίο ο άνθρωπος δεν θα είναι 
πλέον το λογικό ον της επιστημονικής έρευνας, το ικανοποιημένο 
και βέβαιο για τον εαυτό του ον, που νομίζει πως είναι ο κύριος 
του κόσμου»^. Πράγματι, οι αλλεπάλληλοι πόλεμοι, οι κοινωνι-
κές αναταραχές, οι οικονομικές κρίσεις, η νέα οπτική των πραγ-
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μάτων που διάνοιξαν για το σύγχρονο άνθρωπο ο μαρξισμός, η 
«φιλοσοφία της ζωής» (ιδίως ο νιτσεϊομός) και η ψυχανάλυση, 
επιπλέον δε και οι επαναστατικές ανακαλύψεις στο χώρο των 
φυσικών επιστημών (π.χ., η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάι-
ζενμπεργκ και η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν), όλα αυ-
τά εκλόνισαν κατά τον 20ό αι. τις παραδεδεγμένες αλήθειες. Και 
βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος σχετικισμού, μιας έκ-
δηλης δυσπιστίας προς κάθε είδους λογικά, ιδεαλιστικά-υπερβα-
τικά και αφηρημένα φιλοσοφικά πρότυπα. Στη θέση των προτύ-
πων αυτών, που στη σκέψη του Νίτσε «σαν παλιοί πίνακες συν-
τριμμένοι κατρακύλησαν σε βάθη απόκρημνα»^, αναπτύσσονται 
νέες τάσεις, περισσότερο κοντά στον Άνθρωπο και στα ενδότερα 
προβλήματά του: Η φαινομενολογία, που προσπαθεί να συλλάβει 
απ' ευθείας με την ενόραση ενός νοηματοδότη υποκειμένου - μέ-
σα από την περιγραφική σπουδή («ερμηνευτική») των φαινομέ-
νων (δηλ. των άμεσων δεδομένων) ενός συγκεκριμένου χώρου 
και χρόνου - , την ουσία (essentia), δηλ. τη θεμελιώδη δομή κάθε 
πραγματικότητας (Husserl). Ο μεθοδολογικά συναφής με τη φαι-
νομενολογία υπαρξισμός, που εκφράζει όλη τη σύγχρονη αγωνία 
του ανθρώπου για τις ενδογενείς αδυναμίες και αντινομίες του, 
και που επαγγέλλεται την πραγμάτωση του εαυτού μας σε ύπαρ-
ξη (existentia), όταν ελεύθερα αποκτήσουμε συνείδηση και βιώ-
σουμε, κυρίως μέσα από το αίσθημα της αγωνίας, τις αντινομίες 
αυτές και τις «οριακές καταστάσεις» (Grenzsituationen) της 
ζωής, όπως είναι ο θάνατος, ο πόνος, η ενοχή (Kierkegaard, Hei-
degger, Jaspers, Marcel, Sartre). Και ο στρουκτουραλισμός, που 
επιδιώκει την κατανόηση των φαινομένων μέσα από τη μελέτη 
των δομών τους (structures), μέσα δηλ. από τα υπεριστορικά, 
υπερτοπικά και υπερυποκειμενικά εκείνα σταθερά πραγματικά 
δεδομένα, που χάρη στη στρατηγική τους σημασία σε σχέση με το 
υπό εξέταση φαινόμενο επιτρέπουν την οικοδόμηση ενός συστη-
ματικού μοντέλου, πρόσφορου για την κατάταξη και σύγκριση 
όλων των μεταλλάξιμων όρων αυτού του φαινομένου (π.χ., η με-
λέτη των λέξεων στη γλωσσολογία ή της πατριαρχικής οικογέ-
νειας στην εθνολογία) (C. Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, Althus-
ser). 
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4. - Από τις νέες αυτές τάσεις, που κατά περίπτωση αντιμάχο-
νται ή και προσεγγίζονται διαλεκτικά μεταξύ τους ή με άλλα 
πνευματικά ρεύματα του αιώνα μας (κυρίως τον μαρξισμό και 
την ψυχανάλυση), ο Φουκώ διαμορφώνει βαθμιαία τη ôcκή τον 
μεθοδολογία: Αντιμάχεται τη «σφαιρική», καθολική και υπερ-
χρονική θεώρηση των πραγμάτων, τη συνεχή λογική αναζήτηση 
της ουσίας και της έσχατης αρχής ή αιτίας τους, την ανίχνευση 
μιας δήθεν εξελικτικής τους πορείας προς την πρόοδο και τον 
πολιτισμό, την αποδοχή «αυτονόητων» και σταθερών μορφών ή 
ερμηνειών τους, την εξάρτηση της εμφάνισής τους από συγκεκρι-
μένα υποκείμενα, τη διατύπωση προγραμματικών-τελεολογικών 
κατευθύνσεων για τη βελτίωση των πραγμάτων και γενικότερα 
την αναγνώριση του ανθρώπου ως πηγής κάθε σημασίας, γνώσης 
και δράσης. Και αντιθέτως υποστηρίζει τη μοναδικότητα των 
όσων συμβαίνουν στον κόσμο και την ανάγκη για αποκάλυψη 
των αλλεπάλληλων στρωμάτων ερμηνείας που προσέδωσαν στα 
συμβαίνοντα το χαρακτήρα μιας αυτονόητης «αλήθειας», σκεπά-
ζοντας έτσι την πολλαπλότητα των συστατικών τους παραγόντων 
(«συμβαντοποίηση»: événementialisation). Με τις θέσεις αυτές ο 
Φουκώ απομακρύνεται σαφώς από την υπαρξιστική και τη φαι-
νομενολογική προσέγγιση (με τη σύγχρονη εκδοχή της, την «ερ-
μηνευτική»), αφού τον αφήνει αδιάφορο η τυχόν αναζήτηση της 
έσχατης αρχής κάθε πραγματικότητας ή της «ουσίας» των πραγ-
μάτων, καθώς και γενικότερα η τελεολογική σκοπιά ενός προ-
βλήματος ή ο ρόλος του νοηματοδότη υποκειμένου. Συμμερίζεται 
ωστόσο τις τοποθετήσεις αυτών των ρευμάτων για μελέτη «εκ των 
έσω» των συγκεκριμένων φαινομένων και ιδίως εκείνων που σχε-
τίζονται με τον άνθρωπο ως ιστορική και πολιτιστική πραγματι-
κότητα. Περισσότερα κοινά σημεία εμφανίζονται ανάμεσα στη 
φουκωική μεθοδολογία και στον στρουκτουραλισμό. Υπάρχει 
όμως και εδώ μια θεμελιώδης διαφορά: Σε αντίθεση με τον αξιω-
ματικό, ομοιογενή και αντιιστορικό χαρακτήρα του στρουκτου-
ραλισμού, ο Φουκώ θεωρεί αναγκαία τη μελέτη της ιστορίας και 
αναζητεί συστηματικά τις κυρίαρχες μορφές γνώσης και πρακτι-
κών εξουσίας σε δεδομένες ιστορικές εποχές. Πιστεύει μάλιστα 
ότι οι εποχές αυτές διακρίνονται αποφασιστικά μεταξύ τους από 
την ασυνεχή, απότομη διαδοχή τους και από τη διαφορετική σχέ-
ση κανονικότητας των γνώσεων («επιστημοσύνη» épistémè) και 
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των παραγόμενων συναφών «λόγων» τής μιας εποχής από την 
άλλη. 

5. - Ο Φουκώ διακρίνει έτσι τρεις εποχές στη γαλλική ιστορία: 
την αναγεννησιακή (έως περίπου τα μέσα του 17ου αι.), την κλα-
σική (έως περίπου τα τέλη του 18ου αι.'*), και τη σύγχρονη επο-
χή. Για να ερευνήσει τους κανόνες που διέπουν την κανονικότη-
τα των γνώσεων στις εποχές αυτές ο Φουκώ χρησιμοποιεί αρχικά 
μια μέθοδο που περιγράφει διεξοδικά στο έργο του «Η αρχαιο-
λογία της γνώσης» (1969). Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αντίστοι-
χα «αρχαιολογία» και στηρίζεται στην ανάλυση του «λόγου» (dis-
cours) και των στοιχείων του λόγου (που είναι τα αντικείμενα, οι 
τρόποι απόφανσης, οι έννοιες και οι θεματικές επιλογές). Σκο-
πός της μεθόδου είναι να αναλύσει στο ίδιο επίπεδο τις πρακτι-
κές, τους θεσμούς και τις θεωρίες, ώστε να ρίξει φως στην κανο-
νικότητα των «αποφάνσεων» (énoncés), που απαρτίζουν το λόγο 
μιας εποχής (π.χ. μια καθημερινή φράση, μια επιστημονική 
ιδέα), και να συγκροτήσει έτσι το «γενεαλογικό δέντρο» της πα-
ραγωγής αυτού του λόγου. Θέση-κλειδί στην κατανόηση της με-
θόδου αυτής κατέχει η έννοια του «σχηματισμού του λόγου» (for-
mation discursive), που συντίθεται από μ^α κανονικότητα (π.χ. 
τάξη, συστοιχίες) των στοιχείων του λόγου. Με εργαλείο τη μέθο-
δο αυτή και με αντικείμενο έρευνας διάφορες παραμελημένες αλ-
λά λειτουργικά σημαντικές αρχειακές πηγές, όπως οι δικογρα-
φίες, οι κανονισμοί ιδρυμάτων ή κάποιοι άσημοι για την εποχή 
μας συγγραφείς, ο Φουκώ προβαίνει σε μια πραγματικά ενδιαφέ-
ρουσα επιστημολογική ανάλυση: Ιδίως στο έργο του «Οι λέξεις 
και τα πράγματα», που στις ξένες γλώσσες έχει πάρει τον σημαί-
νοντα τίτλο «Η τάξη των πραγμάτων», ο Φουκώ «ανασκάπτει» 
και αποκαλύπτει τους σχηματισμούς του λόγου, ή, όπως αλλιώς 
θα λέγαμε, τις κυρίαρχες σχέσεις κανονικότητας του λόγου και 
των γνώσεων, στις τρεις κρίσιμες γι' αυτόν εποχές της ιστορίας: 
την αναγεννησιακή εποχή, που χαρακτηρίζεται από ερμηνείες 
και γνωσιολογικές προσεγγίσεις στηριζόμενες στην «ομοιότητα» 
(π.χ. ότι το φυτό είναι ένα όρθιο ζώο), την κλασική εποχή, οπότε 
την ομοιότητα αντικαθιστά η ταξινομημένη (ανα)παράσταση 
(π.χ. η γλώσσα ως [ανα]παράσταση λέξεων) και τη σύγχρονη 
εποχή, με κύριο γνωσιολογικό γνώρισμα την «αναζήτηση της κα-
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τανοησιμότητας από το ίδιο το γίγνεσθαι των πραγμάτων» (π.χ. 
ως προς την οικονομική επιστήμη, ανάλυση της παραγωγής αντί 
για την ανάλυση των ανταλλαγών και του χρήματος). Με την αρ-
χαιολογία όμως μένουν έξω από την έρευνα οι λεγόμενοι «σχημα-
τισμοί εκτός λόγου» (formations non discursives), δηλ. οι σχέσεις 
και πρακτικές που αναφέρονται στους θεσμούς, τα πολιτικά γε-
γονότα, τις μορφές παραγωγής, τις κοινωνικές διεργασίες, τα 
πρότυπα συμπεριφοράς κ.ο.κ. και που επιδρούν, ωστόσο, με βα-
ρύνοντα τρόπο στον σχηματισμό και μετασχηματισμό ενός λόγου. 
Και μολονότι ο Φουκώ είχε αναλύσει με επιτυχία ορισμένες από 
τις σχέσεις αυτές ήδη στα πρώτα του έργα, όπως στην Ιστορία 
της Τρέλας και στη Γέννηση της Κλινικής, χρειάσθηκε ωστόσο να 
βιώσει τις καταλυτικές συνέπειες από τα γεγονότα που συγκλόνι-
σαν τη Γαλλία το Μάιο του 1968 και που έφεραν στην επιφάνεια 
μια σωρεία αναπάντητων ερωτημάτων γύρω από τους κινδύνους 
ισοπέδωσης του σύγχρονου ανθρώπου, για να εγκύψει ξανά στο 
θέμα της μεθοδολογίας του και να την αναδιαμορφώσει. Ο άν-
θρωπος του σπουδαστηρίου γίνεται περισσότερο ευαίσθητος στα 
συγκεκριμένα προβλήματα της εποχής του, γίνεται περισσότερο 
άνθρωπος της δράσης, οργανώνοντας μάλιστα και «Ομάδα Πλη-
ροφόρησης για τις Φυλακές» (G.I.Ρ.) το 1971. Τα ενδιαφέροντα 
του μετατίθενται από τη γνώση στην εξουσία και προχωρώντας 
πέρα από την «αρχαιολογία της γνώσης» εγκολπώνεται μια νέα 
μέθοδο, περισσότερο κριτική απέναντι στην πολιτική εξουσία: τη 
«γενεαλογία» των σχέσεων εξουσίας και γνώσης. Ο όρος «γενεα-
λογία» είναι βέβαια δανεισμένος από τον Νίτσε. Για τον γενεαλό-
γο, όπως προσδιορίζεται η αποστολή του από τον Νίτσε, είναι 
δύο ολότελα ξεχωριστά πράγματα το γενετικό αίτιο ενός πράγ-
ματος και η τελική του χρησιμότητα μέσα σ' ένα σύστημα σκο-
πών. Το βλέμμα του θα πρέπει να βυθίζεται «στο βάθος του μυ-
στηρίου, όπου κρύβεται η κατασκευή του ιδανικού επάνω στη 
γη» (πέρα από τη διχοτόμηση του καλού και του κακού), καθώς 
και στο νόημα του κάθε πολιτισμού, που είναι απλώς «να δαμά-
σει το "ανθρώπινο θεριό" και να το κάμει με την κατάλληλη 
αγωγή ένα ζώο ήμερο και πολιτισμένο, ένα "κατοικίδιο ζώο"». 
Και ακόμη, ο γενεαλόγος θα πρέπει «να εξετάζει κάθε τι που 
στηρίζεται σε ντοκουμέντα, το κάθε τι που μπορεί κανείς αληθι-
νά να το διαπιστώσει, το κάθε τι που αληθινά έγινε, με μια λέξη 
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όλο το μακρύ και δυσκολοδιάβαστο ιερογλυφικό κείμενο, όλα τα 
περασμένα της ανθρώπινης ηθικής.»^ 

6. - Με βάση το νιτσεϊκό αυτό πρότυπο ο Φουκώ καταρτίζει τη 
δική του «γενεαλογία» με στόχο να διαγνώσει και να μελετήσει 
«εκ των έσω» ορισμένες λανθασμένες κοινωνικές πρακτικές, γνώ-
σεις και συστήματα υποταγής, που εξακολουθούν να υπάρχουν 
και να έχουν α | ία για μας (κυρίως: υποβαθμισμένους τύπους 
γνώσης, όπως, π.χ., αυτούς που σχετίζονται με τον εγκληματία). 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος υπάρχουν έτσι οι σύγχρονοι 
θεσμοί εξουσίας και οι ανθρωπιστικές επιστήμες που συνδέονται 
με αυτούς. Ο Φουκώ θεωρεί ότι η σχέση αυτή εξουσίας και γνώ-
σης είναι αδιάρρηκτη, ο δε εντοπισμός και η ανάλυση των σχέ-
σεων ανάμεσα στην εξουσία και τη γνώση αποτελεί πρωταρχικό 
μέρος του όλου ερευνητικού του προγράμματος και εμφανίζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σύγχρονο πολιτικό στοχασμό^. 

7. - Η διεξοδικότερη περιγραφή των σχέσεων αυτών εξουσίας 
και γνώσης γίνεται στο βιβλίο του «Επιτήρηση και Ttf40)Qia», 
που είναι χρονολογικά και το πρώτο μεγάλο έργο του Φουκώ με-
τά τα γεγονότα του Μαίου 1968^. Το έργο μπορεί να διαβαστεί σε 
δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, καθαρά ποινολογικό, ανα-
τέμνεται το ζήτημα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγ-
ματοποιήθηκε η μετάβαση από τους παλαιότερους τρόπους τιμω-
ρίας με θανάτωση ή σωματικές ποινές στον σύγχρονο τρόπο τι-
μωρίας με φυλάκιση. Εξηγείται δηλ. ότι ενώ κατά την κλασική 
εποχή και έως περίπου το τέλος της η τιμωρία (: θανάτωση) του 
εγκληματία γινόταν με δημόσιο, πανηγυρικό χαρακτήρα, απο-
σκοπούσε στην εξάλει\1)η ενός αμφισβητία της κρατικής εξουσίας 
και εντοπιζόταν κυρίως στο σώμα του, από την εποχή της Γαλλι-
κής Επανάστασης του 1789 και μετέπειτα η τιμωρία (:φυλάκιση) 
του εγκληματία γίνεται με τρόπο που είναι περισσότερο μυστι-
κός, απομονωτικός, ψευδο-επιεικής, κατ' επίφαση μόνον ανθρω-
πιστικός, παράλληλα όμως και περισσότερο εξορθολογισμένος 
και επιστημονικά αποτελεσματικός: Το σώμα του εγκληματία και 
η πράξη του τίθενται σε δευτερεύουσα μοίρα, ενώ πρωταρχική 
σημασία αποκτά (και εξακολουθεί έως σήμερα να έχει) η ψυχή 
και η προσωπικότητα του εγκληματία, ώστε η εξατοιπκιυμένη 
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ποινική μετοχείρκτη που θα του επιβληθεί - με τη συνδρομή σει-
ράς ολόκληρης από «επαΐοντες» γιατρούς, ψυχολόγους κ.λπ. - να 
επιτύχει την υποτιθέμενη «αναμόρφωση» του εγκληματία και την 
ένταξη του στην «κανονικότητα» της κοινωνικής ζωής, μέσα από 
τη συνεχή άσκηση του και εποπτεία. (Βλ. σ. 17, 125, 323 επ.). 

8. - Σ' ένα άλλο επίπεδο γενικότερου πολιτικού προβληματι-
σμού, το έργο επιχειρεί ν' απαντήσει στο ερώτημα γύρω από τους 
λόγους για την τόσο ραγδαία εξάπλωση του θεσμού της φυλακής 
(και όχι κάποιου άλλου τιμωρητικού θεσμού από εκείνους που 
είχαν προτείνει οι μεταρρυθμιστές του Διαφωτισμού®) στη νεότε-
ρη ιστορία, έστω και αν από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ο 
θεσμός είχε καταδείξει ενδογενείς αδυναμίες για εκπλήρωση της 
«αναμορφωτικής» του αποστολής. 

Η ερμηνεία που δίνει ο Φουκώ στο φαινόμενο αυτό σχετίζεται 
με τις γενικότερες συνθήκες που επικράτησαν στις δυτικές κοι-
νωνίες, ιδίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, και που 
οδήγησαν στη βαθμιαία μετάβαση από την τιμωρία στην επιτήρη-
ση: Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν ήδη παλαιότερα στα μο-
ναστήρια, στο στρατό και στα εργαστήρια για την επίτευξη της 
πειθαρχίας, γνωρίζουν κατά την περίοδο αυτή μια ευρύτατη διά-
δοση και διείσδυση σε ολόκληρο τον κοινωνικό κορμό, προπά-
ντων όμως σε ορισμένους ευαίσθητους χώρους, όπου η υπακοή 
και η πειθαρχία θεωρούνται conditiones sine quibus non: στις φυ-
λακές των κρατουμένων, στα σχολεία των μαθητών, στα άσυλα 
των φρενοβλαβών και στους χώρους απασχόλησης των εργαζομέ-
νων. Το σύστημα που καθιερώνεται για την επιτήρηση των υπο-
κειμένων στην εξουσία ατόμων είναι ο πανοπτισμός, ένα σύστη-
μα δηλ. που οι απαρχές του ανάγονται στην πρότυπη μορφή φυ-
λακής «Πανοπτικόν» του Ιερεμία Μπένθαμ. Χάρη στην κυκλοτε-
ρή της αρχιτεκτονική, η φυλακή αυτή παρέχει τη δυνατότητα 
στον εποπτεύοντα να παρατηρεί τον εποπτευόμενο, χωρίς ο τε-
λευταίος να βλέπει τον πρώτο - η εξουσία γίνεται έτσι ορατή αλ-
λά και αόρατη, αθόρυβη, ανώνυμη, ανεξιχνίαστη, «καφκική» θα 
έλεγα, πράγμα που επιτρέπει την απρόσκοπτη, συνεχή λειτουρ-
γία της, ακόμη και όταν δεν ασκείται πραγματικά, ακόμη και 
όταν λείπει το «βλέμμα» του εποπτεύοντος. Αντίστοιχα και στην 
ευρύτερη κοινωνία δημιουργούνται συνθήκες (αν και όχι πάντοτε 
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με επιτυχία) για εθισμό των κοινωνιών στην «κανονικότητα» μέ-
σω της πειθαρχίας και για αύξηση της χρησιμότητας των παρα-
γωγικών τους δυνάμεων μέσα στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατικής 
οικονομίας, που ευνοείται έτσι σημαντικά. Οι συνθήκες αυτές 
διευκολύνονται από ένα ολόκληρο πλέγμα «μικροφυσικής της 
εξουσίας» (π.χ., μέσω σχολείων, στρατώνων, εργοστασίων), που 
λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και ανταγωνιστικά προς την 
κατά τεκμήριο γενική και ίση για όλους εξουσία του ποινικού νό-
μου (κάτι σαν τη σκοτεινή της πλευρά) και που επιβάλλει στα επί 
μέρους άτομα (εξατομικευτικά), με διάφορες πειθαρχικές διαδι-
κασίες ή τεχνικές (ιεραρχική παρατήρηση, εξομαλύνουσα κύρω-
ση, εξέταση) μια σωρεία λεπτομερών ρυθμίσεων για το τι θεωρεί-
ται επιτρεπτό και τι κανονικό ή «ανώμαλο» ως προς τη χρήση 
του χρόνου, του χώρου και των πραγμάτων (π.χ. «ανάρμοστο» 
ντύσιμο), καθιερώνοντας έτσι ένα «δεσμωτηριακό συνεχές» (co-
ntinuum carcéral). Παράλληλα, ο έλεγχος αυτός των κοινωνών 
διευκολύνεται και σε καθαρά νομικό επίπεδο (θεσμοθέτηση νό-
μων και απονομή δικαιοσύνης) με τη διαφοροποιητική μεταχεί-
ριση των μορφών συμπεριφοράς που κρίνονται αντίθετες στον 
νόμο (illégalismes). Θεωρεί δηλ. ο Φουκώ ότι ο νομοθέτης και οι 
δικαστές, άλλες από τις μορφές αυτές συμπεριφοράς τις επιτρέ-
πουν ή τις ανέχονται (ως προνόμιο των κρατούντων ή για αποκα-
τάσταση της ισορροπίας απέναντι στους άλλους), και άλλες τις 
απαγορεύουν ή απομονώνουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνι-
κοοικονομικές περιστάσεις. (Βλ. σ. 32, 122, 235, 259, 272, 290, 
297, 354, 375, 386 επ.). 

9. - Είναι επομένως προφανής, από την άποψη του Φουκώ, η 
σημασία που απέκτησε η φυλακή, όπως άλλωστε και τα σύγχρο-
νά της άσυλα φρενοβλαβών, ως κύρια έκφραση και συμπύκνωση 
ενός γενικότερου κλίματος πειθαρχίας, συντηρούμενου από την 
εξουσία, δίκην αυτοσκοπού. Τη σημασία όμως της φυλακής και 
τη συνακόλουθη μακροβιότητά της ενίσχυσαν, κατά τον Φουκώ, 
και ορισμένοι άλλοι παράγοντες. 

Πρώτον, το γεγονός ότι με τις εξατομικευτικές διαδικασίες που 
καθιερώθηκαν για τη μεταχείριση των κρατουμένων και με τη συ-
νεχή παρατήρηση των τελευταίων από τους «επαΐοντες» (τεχνικές 
καταχώρισης κ.λπ.), δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 
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ανάπτυξη νέων κλάδων γνώσης, κυρίως της εγκληματολογίας και 
της ποινολογίας, που, αποδύθηκαν έτσι ν' αρθρώνουν ένα δι-
καιολογητικό λόγο για τη συντήρηση του θεσμού της φυλακής. 
(Βλ. σ. 256, 331). 

Και δεύτερον, το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της αποτυχίας της 
φυλακής στην «αναμορφωτική» της αποστολή σχηματίσθηκαν τε-
λικά στρατιές υπότροπων καταδίκων, ανήμπορων να βρουν ερ-
γασία αλλά (ακριβώς γι' αυτό;) κατάλληλων να εξυπηρετούν τις 
αρχές στην εφαρμογή της πειθαρχικής τους τακτικής (π.χ. ως κα-
ταδότες της αστυνομίας). Από τον συνδυασμό μάλιστα των δύο 
αυτών παραγόντων προέκυψε ίσως και ένας τρίτος, ενισχυτικός 
του ρόλου της φυλακής, το γεγονός δηλ. ότι ο κρατούμενος ή και 
απολυόμενος κατάδικος, έχοντας επάνω του την ετικέτα του 
«εγκληματία», συμβάλλει στη δημιουργία μιας απομονώσιμης, 
ελεγχόμενης και απεχθούς στο κοινό ομάδας «εγκληματιών», 
στους κόλπους της οποίας εντάσσεται, μέσα από τους μηχανι-
σμούς μιας διαφοροποιητικής θέσπισης και εφαρμογής του νό-
μου κατά κοινωνικές κατηγορίες και «παράνομες» μορφές συ-
μπεριφοράς (ανωτ. §8), κάθε δραστηριότητα ή πράξη που θα 
θεωρούνταν «επικίνδυνη» για τους κρατούντες (π.χ. απεργία). 
(Βλ. σ. 354, 358, 370, 371, 377). 

10. - Η ανάλυση του Φουκώ για την εξάπλωση της πειθαρχικής 
εξουσίας (της βιο-εξουσίας, όπως θα την ονομάσει κατά ευρύτε-
ρο τρόπο αργότερα), αλλά και για τη στερέωση του ειδικότερου 
θεσμού της φυλακής στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, αποτελεί 
αναντίρρητα μία από τις καλύτερες του είδους της. Είναι αλή-
θεια ότι και πριν από τον Φουκώ ή παράλληλα με αυτόν το θέμα 
απασχόλησε (κυρίως από τη στενότερη, ιστορικο-ποινολογική 
του πλευρά) ορισμένους ερευνητές, των οποίων τα ονόματα δεν 
μνημονεύονται πάντοτε στο έργο του Φουκώ: Πρόκειται για τις 
έρευνες των Rusche/Kirchheimer (1939'), του Tobias (1968, 1972), 
του Rothman (1971), των Hay et al. (1975) και του Deyon 
(1975)®. Επίσης και το πρόβλημα των μηχανισμών με τους οποί-
ους κάποιος χαρακτηρίζεται ως εγκληματίας ή τρελός δεν αποτε-
λούσε έως την εποχή του Φουκώ terra incognita. Είναι όμως σί-
γουρα η πρώτη φορά που ο θεσμός της φυλακής συνδέεται κατά 
τόσο τεκμηριωμένο και παραστατικό τρόπο με τις τεχνικές της 
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εξουσίας και είναι ίσως, επίσης, η πρώτη φορά που οι τεχνικές 
αυτές της εξουσίας αναλύονται κάτω από ένα «μεταμαρξιστικό» 
πρίσμα. Πράγματι, για τον Φουκώ η εξουσία έχει μια ιδιαίτερη 
έννοια: Είναι μια στρατηγική, μια πολλαπλότητα σχέσεων δύνα-
μης άρρηκτα συνυφασμένων με την κοινωνία. Οι σχέσεις αυτές 
θεωρεί ότι επιδρούν η κάθε μία επάνω στη δράση των άλλων, 
χειραγωγώντας προς ένα εφικτό αποτέλεσμα, και ότι διέπονται 
από υπολογισμό, σκοπούς και στόχους, αλλά χωρίς να έχουν 
συγκεκριμένο υποκείμενο. Για την ύπαρξη της, η εξουσία προϋ-
ποθέτει την έννοια της αντίστασης, γι' αυτό και απλώς ασκείται, 
χωρίς να ανήκει μόνιμα και τελειωτικά σε κανένα: ούτε σε τάξεις 
ή κοινωνικές ομάδες, ούτε σε ομάδες ατόμων (π.χ. διανοούμε-
νους), ούτε στο Κράτος, που ελέγχει ωστόσο τις περισσότερες 
από τις σχέσεις εξουσίας. Μέσα στη δικτυόμορφη και χωρίς κε-
ντρικό πυρήνα οργάνωση της εξουσίας εμπλέκονται τελικά όλα 
τα μέλη του κοινωνικού συνόλου είτε ως εξουσιαστές είτε ως 
εξουσιαζόμενοι, κατά περίπτωση. Δεν εντάσσεται όμως η εξου-
σία στο απλουστευμένο σχήμα της εξουσίασης-καταστολής, διότι 
μια τέτοια θεώρηση περιορίζεται σ' ένα στενό νομικό πλαίσιο και 
παραγνωρίζει, επιπλέον, τις θετικές πλευρές της εξουσίας, αυτές 
που της προσδίδουν τον χαρακτήρα μιας κοινωνικά ωφέλιμης, 
«ποιμαντικής» εξουσίας (pastoral power). Σε αντίθεση, δηλ., 
προς τη μαρξιστική αντίληψη, που συνάπτει την εξουσία με το 
Κράτος και θεωρεί ότι η εξουσία υπόκειται στις μορφές παραγω-
γής, αποτελώντας αντικείμενο αμφισβήτησης μέσα από την πάλη 
των τάξεων, ο Φουκώ, κατ' επίδραση ίσως από τον Ντάρε-
ντορφ^°, επεκτείνει τη δυνατότητα για άσκηση «κανονιστικής» 
εξουσίας και σε πλήθος εξωκρατικών φορέων, θεσμών και μεθό-
δων (εκπαίδευση, οικογένεια, τεχνολογία), ενώ παράλληλα ανα-
γνωρίζει τη δυνατότητα αντίστασης και σε ομάδες πέρα από το 
χώρο των διαδικασιών παραγωγής και των κοινωνικών τάξεων 
(π.χ., πολίτες απέναντι στη διοίκηση, παιδιά απέναντι στους γο-
νείς). 

11. - Πέρα από τις αμφισβητήσεις που δημιούργησε στους μαρ-
ξιστικούς κυρίως κύκλους η αντίληψη του Φουκώ για την εξου-
σία, καθώς και η γενικότερη μεθοδολογική αποστροφή του προς 
τις καθολικές-νομοτελειακές ερμηνείες της ιστορίας, κριτική ή 
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αντιρρήσεις διατυπώθηκαν και για άλλες πτυχές του έργου του: 
Ιδίως με αφορμή το βιβλίο του «Επιτήρηση και Τιμωρία» παρα-
τηρείται ότι η τεκμηρίωσή του είναι επικεντρωμένη προπάντων 
σε γαλλικές μόνο πηγές, ότι είναι μονόπλευρος στον τρόπο της 
ερμηνείας του (π.χ. δεν συνεκτιμά όσο θα έπρεπε τον θρησκευτι-
κό παράγοντα), ότι αγνοεί κρίσιμες πηγές, ότι κάτω από ετικέτες 
«εποχών» σνμπιλεί ιδέες και γεγονότα ασύνδετα μεταξύ τους, ή 
ότι γενικεύει τις παρατηρήσεις του χωρίς επαρκή θεμελίωση με 
στοιχεία και ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις αντιστάσεις που 
προβλήθηκαν ανέκαθεν στην πραγμάτωση των τεχνικών εξουσίας 
και που οδήγησαν σήμερα σε μια κατάσταση ουσιωδώς διαφορε-
τική από εκείνην που περιγράφει ο Φουκώ. 

12. - Από την πλευρά μου, έχω τη γνώμη ότι οι αντιρρήσεις αυ-
τές αντισταθμίζονται κατά πολύ από τη μεστή σε νέες οπτικές 
γωνίες, σε βαθύτητα σκέψης και σε πλούτο αρχειακού υλικού 
έρευνα του Φουκώ, μια έρευνα που συμβάλλει οπωσδήποτε στην 
ανάπτυξη νέων υποθέσεων εργασίας για τις ανθρωπιστικές επι-
στήμες. Θα έλεγα <^ως ότι η συμβολή αυτή περιορίζεται μόνο σε 
μία (λαμπρή έστω) κριτική ανάλυση των δεδομένων, σαν να 
επρόκειτο για την ανάλυση των σχέσεων εξουσίας οποιασδήποτε 
κοινωνίας ζώων, από αυτές που μελετά η σύγχρονη επιστήμη της 
κοινωνιο-βιολογίας (π.χ., των μελισσών). Πουθενά στο έργο του 
δεν υπάρχει κάποια σαφής εξήγηση για τους παράγοντες που 
οδήγησαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης «πειθαρχικής» κοινω-
νίας, ούτε κάποια πρόταση για την έξοδο από τη σοβούσα κρίση 
της κοινωνίας αυτής^^ 

Η ανάλυση του, αυτή η συνεχής αμφισβήτηση του «αυτονόη-
του» και του αληθοφανούς (για να μην πω «αληθινού») γίνεται 
στο τέλος τόσο καταλυτική των σύγχρονων θεσμών και αξιών, 
και τόσο αρνητική προς οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική κατεύ-
θυνση ή λύση, ώστε να οδηγεί στο αδιέξοδο (και ο ίδιος άλλωστε 
παραδέχεται ότι οι σχέσεις εξουσίας είναι αναπόσπαστες με κάθε 
μορφή κοινωνίας). Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι σε μία από 
τις λίγες περιπτώσεις όπου ο Φουκώ θέλησε να πάρει θέση για το 
πώς θα έπρεπε ν' απονέμεται η ποινική δικαιοσύνη, άφησε τελι-
κά το θέμα ανοιχτό: «Οι μάζες», είπε, «θα ανακαλύψουν [εκεί-
νες] έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των εχθρών 
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τους, αυτών που τις έχουν βλάψει ατομικά ή συλλογικά, θα ανα-
καλύψουν μεθόδους ανταπόδοσης που θα κυμαίνονται από την 
τιμωρία ως την αναμόρφωση, χωρίς να καταφεύγουν στη μορφή 
του δικαστηρίου, που (...) πρέπει να αποφεύγεται'^». 

Σε μια από τις ωραιότερες ομιλίες του Ζαρατούστρα, ο Νίτσε κά-
νει λόγο για τις «Τρεις Μεταμορφώσεις» του δημιουργού: Τρεις, 
λέγει, είναι οι μεταμορφώσεις που έχει να διανύσει το πνεύμα για 
να φθάσει στη Δημιουργία νέων αξιών. Πρώτα πρέπει να γίνει 
καμήλα και να φορτωθεί όλη την υπάρχουσα σοφία και παράδο-
ση. Έπειτα να κινήσει προς την έρημο και να γίνει λιοντάρι, 
αποτινάσσοντας από πάνω του όλο το βάρος των παλαιών αξιών 
και αντιπαρατάσσοντας στο παραδοσιακό «οφείλεις» το δικό του 
«θέλω». Αλλά και το λιοντάρι, για να προχωρήσει στη δημιουρ-
γία, για να γίνει όπως θα έλεγε ο ποιητής, από χαλαστής πλά-
στης, πρέπει με τη σειρά του να μετουσιωθεί σε παιδί. Διότι μόνο 
το παιδί είναι «αθωότητα και λησμοσύνη, μια νέα αρχή, ένα παι-
χνίδι, ένας τροχός που γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, μία πρώ-
τη κίνηση - ένα άγιο Ναι. . .»" 

Φαίνεται ότι ο Φουκώ δεν υπήρξε ποτέ του παιδί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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Το λογικό και το πάθος. Μετ. Γιάννης Κιουρτσάκης 

ΑΝΖΙΕ, NT. - ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΦΡ. - ΖΙΛΙΜΠΕΡΤ, I. -
ΓΚΡΗΝ, Α. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Ν. - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Α. 
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Η λογική του ζώντος. Ιστορία της κληρονομικότη-
τας. Μετ. Γεώργιος Κ. Χατζόπουλος 
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Μπρίκας 
ΣΑΤΕΛΕ, ΦΡΑΝΣΟΥΑ 
Οι πολιτικές ιδεολογίες του 20ού αιώνα. Μετ. 
Σταύρος Καράς, Μιλτιάδης Κρητικός. Θεώρηση 
Γιάννης Κρητικός 
ΣΑΦ, ΑΝΤΑΜ 
Ιστορία και αλήθεια. Μετ. Δημήτρης Δαούλας. 
Θεώρηση Γιάννης Κρητικός 
ΣΝΑΪΝΤΕΡ, ΜΙΧΑΕΛ 
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τη\· πε ιθ ί ΐρχημενη κοινιονία στην ό π ο ί α εξακολουθούμε νά υ π α γ ό μ α σ τ ε . 

Ή ΐ'λ((κή θά πρέπει νά άνατοποθετηθε ί μέσα στόν σχηματ ισμό α ύ τ ή ς 
τη; κοινιονιας τής έπιτήρησιις. 

Ή σί 'γχρονη τιμιι)ρητική δέν τολμάει π ι ά νά λέει ότι τ ιμωρεί τ ά έγκλήμα-
τ» ισχυρίζετ((ΐ ότι άναι ιορφώνει τούς εγκληματίες . Π ά ν ε κ ιόλας δ ύ ο α ι ώ -
ν ; : ποί ' (τνγγενεύει κιιί ζεί άρμον ικά μέ τίς «επιστήμες τού ά ν θ ρ ω π ο υ » . Α ύ -
το είν(ΐι καί ή άλ(ΐζονεί(ϊ τιις, τ ρ ό π ο ς της, πάντιος , νά μήν ντρέπετα ι γ ι ά 
το\ ί ίπ 'το της: «Ίσιος νά μήν έχιο άκόμα εντελώς δ ίκ ιο· κάντε λίγη υ π ο μ ο -
νή, κο ικ ί έτ ί πιος γίνομίΐ ι σιγά σιγά σοφή». Π ώ ς όμως ή ψ υ χ ο λ ο γ ί α , ή \|ιυ-
•/κ/,τρικη, η έγκλιιμ(ίτολ(ΐγία θά μ π ο ρ ο ύ σ α ν νά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν τή σημερ ινή 
δικ(κο(τί'νη. α((·ού ή ιστορία τους δείχνει τήν ί δ ι α πολ ι τ ική τ ε χ ν ο λ ο γ ί α , στό 
σιΐμειΐ) (ΐπο ()ποΐ' ξεκ ίνησαν καί οί μέν καί οί άλλες; Κάτιο ά π ό τή γν ιοριμία 
τι.)\ ανΗριοπιοχ· κΐίΐ τόν έξί ίνθριοπισμό τών τιμιοριών, βρ ίσκουμε μιά κ ά π ο ι α 
•Τι ιΗ(ΐΐ]χικη ( ξοΐ'(7ί(ΐ ιπ ί τιολ' σιομάτιΰν, μιάν ανάμ ικτη μορΐ('ή ύποδούλιοσης 
κ(ΐι ( ίντ ικημενοποΐ(]σης. μιάν "ίδια «έξουσία-γνιόση». Μ π ο ρ ο ύ μ ε , μήπιυς, ν ά 
κ((ν(Μ'μι τη γ ενκ ιλογκ ι τής νεότερης ήθικής μέ άΐ( ετί|ρί(χ τήν πολ ι τ ική ίστο-
ΐ)Η/ Τ(π\ οίκματιον; 

Μ. Φ . 
ΚΠΔ ΑΡ Ο Φ20 1751 
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