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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης ερευνήσαμε τους τρόπους με τους οποίους οι
εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (2012
– 2013), το οποίο λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, συμμετέχουν στη
διαμόρφωση της γνώσης, που έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν, αλλά και τους
παράγοντες που οριοθετούν αυτή τη διαδικασία, και κατ' επέκταση το περιεχόμενο
αυτής της γνώσης. Επιπλέον, κρίναμε σκόπιμη και τη διερεύνηση της επίδρασης της
λειτουργίας του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (2012 –
2013) στο πειθαρχικό έργο του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας. Για την επίτευξη
του ερευνητικού μας σκοπού, πραγματοποιήσαμε 15 ημιδομημένες συνεντεύξεις με
τους εκπαιδευόμενους, που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο ΣΔΕ την περίοδο
διεξαγωγής της έρευνας, την προϊσταμένη του ΣΔΕ και την υπεύθυνη του
Καταστήματος Κράτησης για την εκπαίδευση των κρατουμένων. Στο περιεχόμενο
των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση
έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γνώσης, που
έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν, μέσα από μία σειρά τρόπων. Ωστόσο, η
διαδικασία αυτή φάνηκε να οριοθετείται από ορισμένους περιορισμούς και
απαγορεύσεις που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, κυρίως από το πλαίσιο της
φυλακής. Τέλος, κατά τη λειτουργία του ΣΔΕ, διαπιστώθηκε η εφαρμογή ενός
αριθμού πειθαρχικών τεχνικών, οι οποίες επιδρούν θετικά στο πειθαρχικό έργο της
φυλακής.

Λέξεις κλειδιά: γνώση, εκπαίδευση, εξουσία, επιτήρηση, κανονικοποίηση, λόγος,
πειθαρχία, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, φυλακή.
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ABSTRACT

In this present case study we researched the ways in which the students of the
department of the Second Chance School of Patras (2012-2013), which operates in the
Prison of Patras, participate in the formation of knowledge and have the capability of
composing, also the factors which limit this process as well as the content of
knowledge. Furthermore, we decided that it was also necessary to research the effects
of the operation of the department of the Second Chance School of Patras (20122013) on the disciplinary work of the Prison of Patras. To achieve the goal of our
research we took 15 semi-structured interviews from the students who attended the
Second Chance School at the time the research was conducted, the Head Director of
the Second Chance School and the Head Manager of Education of the Prison of
Patras. We analyzed the content of the research in detail. The analysis conveyed that
the students of Second Chance School took part in the formation of knowledge which
they have the capability of obtaining in a variety of ways. However, the procedure
seemed to be limited by certain limits and prohibitions which are imposed on the
students basically from the framework of the prison. Finally, during the operation of
Second Chance School a number of disciplinary techniques were established which
had a positive effect on the disciplinary work of the prison.

Key words: discourse, education, knowledge, normalization, power, prison, punish,
Second Chance School, surveillance.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιλογή θέματος και χρησιμότητα της μελέτης
Διαβάζοντας κανείς τον ισχύοντα σωφρονιστικό κώδικα, στα άρθρα 34 και 35, μπορεί
να μάθει τι προβλέπεται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των κρατουμένων.
Από τα άρθρα αυτά επιτρέπεται να λειτουργούν στις φυλακές της χώρας Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα οποία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο είναι
ανεξάρτητα από τη φυλακή και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Αν
κάποιος αναζητήσει πληροφορίες για τα ΣΔΕ εντός των φυλακών στον ελληνικό
χώρο, είναι σίγουρο πως θα συναντήσει τις φράσεις «παράθυρο στη ζωή» και
«παράθυρο στην κοινωνία», οι οποίες αποδίδονται και συνδέονται με το έργο αυτών
των σχολείων. Επίσης, θα συναντήσει υλικό από βραβεύσεις εκπαιδευόμενων στα
ΣΔΕ των φυλακών και εκτενείς αναφορές από πολιτικούς, διοικητικούς αρμοδίους
και ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων για την επιτυχία του έργου των ΣΔΕ στις
φυλακές. Αν μη τι άλλο μια εικόνα θετική.
Όσο για το ρόλο των εκπαιδευομένων σε αυτές τις εκδηλώσεις, συχνά αυτός
περιορίζεται στο ρόλο του κομπάρσου, για να μην αναφέρουμε και τις περιπτώσεις
των αόρατων τιμώμενων, όπου οι εκπαιδευόμενοι δεν καταφέρνουν να παρευρεθούν
σε εκδηλώσεις που τους αφορούν, λόγω περιορισμών της φυλακής. Ωστόσο, αυτό δε
σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι-κρατούμενοι πάντα αντιμετωπίζονται με αυτές τις
συμπεριφορές. Και βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο χαρακτηρισμός του ΣΔΕ ως
«παραθύρου στη ζωή» αναφέρεται από πολλούς εκπαιδευόμενους, ίσως και από τους
περισσότερους. Όλα τα παραπάνω, όμως, αναφέρονται στη δημοσιογραφική έρευνα.
Αυτό που μας αφορά στην παρούσα εργασία είναι η επιστημονική προσέγγιση του
θέματος. Την τελευταία δεκαετία (όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο της
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας) βρίσκουμε μια πληθώρα ερευνών που αναφέρονται
στα ΣΔΕ εντός των ελληνικών φυλακών, μιας που ΣΔΕ στις φυλακές, υπό τη
συγκεκριμένη μορφή, υπάρχουν μόνο στη χώρα μας. Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετές
έρευνες για κίνητρα των κρατουμένων να συμμετάσχουν στα ΣΔΕ, για τη μελέτη των
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ και έρευνες που ασχολούνται
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών στα συγκεκριμένα σχολεία.
Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και πολλές επιστημονικές εργασίες που
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αναφέρονται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των κρατουμένων στις φυλακές του
εξωτερικού. Κοινό σημείο των περισσοτέρων από αυτές τις έρευνες, ελληνικές και
ξένες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση των κρατουμένων είναι ότι απουσιάζει ο
λόγος των κρατουμένων για ένα θέμα του οποίου αποτελούν τον πυρήνα του. Σε
αρκετές από αυτές τις έρευνες χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις εκπαιδευτών ή
πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, ώστε να συγκεντρωθούν τα ερευνητικά
δεδομένα. Πολλές είναι επίσης οι έρευνες που χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια που
συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι, τα οποία τις περισσότερες φορές διαθέτουν μόνο
κλειστού τύπου απαντήσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια ελευθερίας στους
απαντώντες. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις έρευνες που χρησιμοποιούν συνεντεύξεις,
πολλές φορές αυτές είναι απόλυτα δομημένες και κατευθυντικές στερώντας τη
δυνατότητα ανάδειξης θεμάτων από τους εκπαιδευόμενους.
Με την παρούσα, λοιπόν, έρευνα επιθυμούμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτού
του κενού που υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία. Έχουμε την πεποίθηση πως δε
νοείται να συζητά κανείς για την αποτελεσματικότητα, την ορθότητα, το ρόλο που
διαδραματίζει ένα θέμα, εν προκειμένω τα ΣΔΕ εντός των φυλακών, χωρίς να ρωτάμε
αυτούς τους οποίους αφορά πρωτίστως το θέμα, στην περίπτωσή μας τους
εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ.
Υπήρξε όμως και ένα βασικό κίνητρο που μας παρακίνησε στη διερεύνηση του
συγκεκριμένου θέματος. Όπως θα φανεί και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, από
τις σχετικές με την εκπαίδευση στις φυλακές έρευνες έλειπε η έννοια της
«πειθαρχίας». Μία εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε στη συγκεκριμένη απουσία
είναι ότι οι ερευνητές προσεγγίζουν την εκπαίδευση εντός των φυλακών, και
συγκεκριμένα τα ΣΔΕ, μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου. Για εμάς τα ΣΔΕ στα οποία
φοιτούν κρατούμενοι, βρίσκονται πρωτίστως εντός του πλαισίου της φυλακής,
αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί η πειθαρχία. Επιπλέον, μια άλλη
παρατήρηση που προέκυψε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι από πολλές
έρευνες απουσιάζει ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο.
Μετά, λοιπόν, από αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε να
διερευνήσουμε τη λειτουργία των ΣΔΕ ως εκπαιδευτικού μηχανισμού εντός του
πεδίου της φυλακής. Εύλογα τέθηκε επί τάπητος ο τρόπος με τον οποίο θα
πραγματοποιηθεί η εν λόγω διερεύνηση. Αποφασίσαμε να αναδείξουμε τη σχέση των
εννοιών που αντιπροσωπεύουν κάθε δομή, και συγκεκριμένα τη γνώση για το
σχολείο και την πειθαρχία για τη φυλακή. Σε αυτήν την προσπάθεια ως συνδετικός
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κρίκος μεταξύ των δύο προαναφερθέντων εννοιών λειτούργησε το θεωρητικό πλαίσιο
του Michel Foucault, το οποίο εμπεριέχει τις έννοιες της γνώσης και της πειθαρχίας.
Παράλληλα, ο Foucault θεωρείται ένας από τους κυριότερους θεωρητικούς που
ασχολήθηκε με τη γένεση της φυλακής και τη νεωτερική της έκφανση, ενώ
ταυτόχρονα ως ακτιβιστής ασχολήθηκε με φλέγοντα ζητήματα της εποχής του που
αφορούσαν τις φυλακές.
Έτσι, λοιπόν, ως σκοπός της έρευνάς μας ορίστηκε ο προσδιορισμός των τρόπων
με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας Πάτρας (2012 – 2013), το οποίο λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης
Πάτρας, συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γνώσης, που έχουν τη δυνατότητα να
συγκροτήσουν, αλλά και των παραγόντων που οριοθετούν αυτή τη διαδικασία, και
κατ' επέκταση το περιεχόμενο αυτής της γνώσης. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμη η
μελέτη της επίδρασης της λειτουργίας του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας Πάτρας (2012 – 2013) στο πειθαρχικό έργο του Καταστήματος Κράτησης
Πάτρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΔΕ
1.1. Εισαγωγικά
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει τη
λειτουργία των ΣΔΕ στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στην ύπαρξη ΣΔΕ
εντός των ελληνικών φυλακών και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η λειτουργία
τους, λόγω του χώρου της φυλακής.

1.2. Τα ΣΔΕ στην Ελλάδα
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ήταν μια ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία διατυπώθηκε ρητά στη Λευκή Βίβλο του 1995. Η φιλοσοφία της απόπειρας
δημιουργίας αυτών των σχολείων περιστρεφόταν γύρω από την έννοια της
προσφοράς μιας «δεύτερης ευκαιρίας» στην εκπαίδευση, για όσους νέους δεν είχαν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (European Commission, 1995). Σκοπός
ήταν η κοινωνική επανένταξη αυτού του πληθυσμού που βίωνε τον κοινωνικό
αποκλεισμό, μέσω της παροχής γνώσεων και της απόκτησης προσόντων (European
Commission, 1995).
Η θεσμοθέτηση της ιδέας των ΣΔΕ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με το νόμο
2525 /97(ΦΕΚ Α 188/ 23-09-1997), ενώ το πρώτο ΣΔΕ στη χώρα λειτούργησε στο
Περιστέρι το 2000 (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013). Μέχρι σήμερα,
2014, έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα 58 ΣΔΕ και παράλληλα λειτουργούν και αρκετά
παραρτήματά τους σε χώρους εκτός της κεντρικής δομής των σχολείων (Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και
Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, «τα ΣΔΕ υπάγονται στη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους» (ΦΕΚ Β
1861/08-07-2014). Στους αποφοίτους των σχολείων αυτών χορηγείται τίτλος ισότιμος
με το απολυτήριο Γυμνασίου (ΦΕΚ Β 1861/ 08-07-2014).
Στα ΣΔΕ μπορούν να φοιτήσουν «νέοι ηλικίας άνω των 18 χρόνων και ενήλικοι
κατά προτεραιότητα έως 30 χρόνων, χωρίς να αποκλείονται και οι ενδιαφερόμενοι
μεγαλύτερης ηλικίας» (Βεργίδης, 2005), οι οποίοι έχουν απολυτήριο Δημοτικού
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(ΦΕΚ Β 1861/ 08-07-2014). Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να περάσουν
από διαδικασία συνέντευξης ενώπιον επιτροπής, η οποία συστήνεται με απόφαση του
διευθυντή του ΣΔΕ και αποτελείται μόνο από εκπαιδευτικούς και συμβούλους του
ΣΔΕ (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014). Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για την
επιλογή των εκπαιδευόμενων, αυτά ορίζονται από τον γενικό γραμματέα της ΓΓΔΒΜ
(ΦΕΚ Β 1861/ 08-07-2014).
Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους, η φοίτηση στα ΣΔΕ είναι διάρκειας δύο
σχολικών ετών. Το πρώτο έτος ο εκπαιδευόμενος φοιτά στον 1ο κύκλο σπουδών, ενώ
το δεύτερο έτος στον 2ο κύκλο σπουδών. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα έχει
διάρκεια 25 ωρών, από τις οποίες 20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 3 από
σχέδια δράσης και 2 από υπηρεσίες συμβουλευτικής. Επιπλέον, το πρόγραμμα
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν και
προτεραιότητες που θα τεθούν (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014). Τα προγράμματα σπουδών
των ΣΔΕ είναι «ανοικτά και ευέλικτα, και προκύπτουν από τη διάγνωση των αναγκών
σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες των εκπαιδευομένων» (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014).
Με λίγα λόγια, «το Πρόγραμμα ίδρυσης και οργάνωσης Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της υποεκπαίδευσης και μπορεί να
συμβάλλει θετικά σε πολλαπλά επίπεδα (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό)[…]1»
(Βεργίδης, 2010, σελ. 63). Συγκεκριμένα κύριοι στόχοι των ΣΔΕ είναι οι ενήλικες:


«να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση»



«να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης»



«να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες»



«να

ενισχύσουν

την

προσωπικότητά

τους

ανακτώντας

την

αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους»


«να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους

στον χώρο της δουλειάς τους» (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013).
Ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΣΔΕ γίνεται σύμφωνα
με την αρχή των πολυγραμματισμών. Βασικό πυρήνα του προγράμματος των ΣΔΕ
αποτελούν οι εξής γραμματισμοί:
α. Ο Γλωσσικός Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα)
β. Ο Αριθμητικός Γραμματισμός
1

[...]: Σημείωση του συγγραφέα που υποδηλώνει ότι παραλήφθηκε περιεχόμενο είτε συνέντευξης, είτε
κειμένου.
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γ. Ο Πληροφορικός Γραμματισμός
δ. Ο Γλωσσικός Γραμματισμός (αγγλική γλώσσα)
ε. Ο Κοινωνικός Γραμματισμός
στ. Ο Επιστημονικός Γραμματισμός
ζ. Ο Περιβαλλοντικός Γραμματισμός
η. Η Πολιτισμική - Αισθητική Αγωγή
(ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014).
Τέλος, αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, αυτή γίνεται με
περιγραφικό τρόπο και επικεντρώνεται στην αποτύπωση των γνώσεων, του
ενδιαφέροντος και των δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου τόσο σε κάθε γραμματισμό
όσο και στις δραστηριότητες του σχολείου, όπως για παράδειγμα σχέδια δράσης και
εργαστήρια, και παράλληλα επισημαίνει τους τομείς στους οποίους ο εκπαιδευόμενος
κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014). «Η πρόοδος του
εκπαιδευομένου δε συγκρίνεται με αυτήν των υπολοίπων, αλλά το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στην ατομική του πρόοδο» (Κατσαρού, 2010, σελ. 47). Η προσήλωση
στην πρόοδο του κάθε ατόμου ξεχωριστά και η αποφυγή συγκρίσεων, κάθε άλλο
τυχαία είναι από τα ΣΔΕ, καθώς η αδιάκοπη σύγκριση σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες,

μπορεί

αναπόφευκτα

να

δημιουργήσει

επιτυχημένους

και

αποτυχημένους εκπαιδευόμενους, συνθήκη που δύναται να οδηγήσει σε σχολική
διαρροή, τις παθογένειες της οποίας πασχίζουν να καταπολεμήσουν τα ΣΔΕ
(Κατσαρού, 2010, σελ. 45). Έτσι, οι απαραίτητες εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης
που υιοθετούνται είναι οι φάκελοι υλικού, τα σχέδια δράσης, οι συνθετικές εργασίες
και οι αυτοαξιολογήσεις (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014).

1.3. Τα ΣΔΕ στις ελληνικές φυλακές
Η εκπαίδευση στις ελληνικές φυλακές προβλέπεται τόσο από τον ισχύοντα
σωφρονιστικό κώδικα των φυλακών της χώρας στα άρθρα 34 και 35 (ΦΕΚ Α 291/2412-1999) όσο και από την απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης την 13η Οκτωβρίου του 1989, η οποία υιοθέτησε τη σύσταση R (89) 12
του ιδίου οργάνου (Council of Europe, 1990). Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή
αναφέρει πως «οι πρωταρχικοί στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης της φυλακής
πρέπει να είναι η διευκόλυνση του δικαιώματος στη μάθηση το οποίο όλοι οι άνδρες
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και οι γυναίκες έχουν και το οποίο είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ανάπτυξή τους»
(Council of Europe, 1990, σελ. 11).
Αναφορικά με τα ΣΔΕ, αυτά οργανώθηκαν στις φυλακές το 2004 με την ίδρυση
του ΣΔΕ στις φυλακές Λάρισας (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού, χ.χ.). Βέβαια, στη Λευκή Βίβλος του 1995 δεν γίνεται καμία
αναφορά στους φυλακισμένους ως ομάδα-στόχο των ΣΔΕ. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα
με τους Βεργίδη, Ασημάκη και Τζιντζίδη (2007), οι φυλακισμένοι «έχουν όλα τα
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου των ΣΔΕ […] », καθώς «όπως διαπιστώθηκε,
έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και περιλαμβάνονται εκ των πραγμάτων σ’
αυτούς που όχι μόνο κινδυνεύουν αλλά βιώνουν την περιθωριοποίηση και τον
αποκλεισμό.» (σ. 70).
Μέχρι σήμερα λειτουργούν συνολικά 8 ΣΔΕ στις φυλακές της χώρας (Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013) τα οποία είναι:
 το 2ο ΣΔΕ στις Φυλακές Λάρισας, που ιδρύθηκε το 2004,
 το 2ο ΣΔΕ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (στις 2 πτέρυγες,
ανδρών και γυναικών), που ιδρύθηκε το 2005,
 το 3ο ΣΔΕ στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, που
ιδρύθηκε το 2006
 το 1ο ΣΔΕ στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών, που ιδρύθηκε το
2008
 το 1ο ΣΔΕ στις Φυλακές Δομοκού, που ιδρύθηκε το 2008
 το 2ο ΣΔΕ στις Φυλακές Τρικάλων, που ιδρύθηκε το 2008
 το παράρτημα του ΣΔΕ Πατρών στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας,
που ιδρύθηκε το 2009.
 Το 1ο ΣΔΕ στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, που ιδρύθηκε
το 2010.
(Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, χ.χ.. Συνέντευξη υπεύθυνης φυλακής για την
εκπαίδευση των κρατουμένων)
Σε γενικές γραμμές ο τρόπος λειτουργίας των ΣΔΕ στις φυλακές είναι ο ίδιος με
αυτόν των έξω από τη φυλακή ΣΔΕ. Για παράδειγμα, τόσο η διάρκεια του σχολικού
έτους όσο και του εβδομαδιαίου προγράμματος είναι κοινή για τα ΣΔΕ εντός και
εκτός της φυλακής. Επιπλέον, και ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής
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διαδικασίας (Γραμματισμοί) και ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων είναι
κοινοί για όλα τα ΣΔΕ. Ωστόσο, το ιδιαίτερο πεδίο της φυλακής θέτει ορισμένους
περιορισμούς, οι οποίοι τροποποιούν τη λειτουργία των ΣΔΕ . Για παράδειγμα, τα
μαθήματα διεξάγονται τις πρωινές ώρες (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού, χ.χ.). Επιπλέον, για τη φοίτηση των κρατουμένων στο ΣΔΕ,
πέραν από τα τυπικά κριτήρια τα οποία πρέπει να διαθέτουν και είναι κοινά για όλα
τα ΣΔΕ (δηλαδή να είναι 18 ετών και άνω και να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο
Δημοτικού) (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού,
χ.χ.), λόγο έχει και το Πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων της φυλακής
(ΦΕΚ Α 291/24-12-1999, άρθρο 41, παρ. 3), καθώς η φοίτηση στο ΣΔΕ λογίζεται ως
εργασία. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ δύναται να
τύχουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής και συγκεκριμένα, 1 ημέρα
φοίτησης στο σχολείο να ισοδυναμεί με 2 ημέρες ποινής (Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, χ.χ.).
Όσον αφορά τους στόχους των ΣΔΕ που λειτουργούν εντός των φυλακών αυτοί
παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς των ΣΔΕ εκτός των φυλακών, καθώς εναρμονίζονται
με το σκοπό της εκπαίδευσης στη φυλακή, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 35
παράγραφος 1 του ισχύοντος σωφρονιστικού κώδικα (ΦΕΚ Α 291/24-12-1999) και
αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην
απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην
επαγγελματική κατάρτισή τους». Επιπλέον προς την ίδια οπτική τείνει και η απόφαση
της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία,
οι στόχοι της εκπαίδευσης στη φυλακή πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς της
εκπαίδευσης ενηλίκων και σε καμία περίπτωση υποδεέστεροι σε σχέση με τους
στόχους της εκπαίδευσης ανάλογου επιπέδου εκτός της φυλακής (Council of Europe,
1990, σελ. 11).

17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1. Εισαγωγικά
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα έρευνάς μας,
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο τέλος του, θα γίνει σύνοψη των
κυριότερων ευρημάτων που προέκυψαν από τη μελέτη των ερευνών, και τα οποία
σχετίζονται με τη δική μας έρευνα.
2.2. Ανασκόπηση ερευνών στην Ελλάδα
Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που αφορούν τη λειτουργία
των ΣΔΕ στις ελληνικές φυλακές. Οι περισσότερες από αυτές κινούνται γύρω από τη
θεματική των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο των εκπαιδευομένων, όσο και των
εκπαιδευτών.

Παράλληλα,

όπως

διαπιστώθηκε

από

σχετική

έρευνά

μας,

χαρακτηριστικό πολλών ερευνών τέτοιας θεματολογίας είναι η ισχνή παρουσία
θεωρητικού πλαισίου στη βάση του οποίου πρέπει να «στηθεί» η ερευνητική
διαδικασία. Επιπλέον, προέκυψε πως καμία από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν συνδέει
τα ΣΔΕ με το πειθαρχικό έργο της φυλακής. Ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο, οι
περισσότερες έρευνες χρησιμοποίησαν ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο
για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Στις περισσότερες έρευνες
χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη, η διαδικασία της
συνέντευξης περιορίστηκε μόνο στους εκπαιδευτές των ΣΔΕ, και δεν επεκτάθηκε
στους εκπαιδευόμενους.
Ξεκινώντας την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών στο ελληνικό επιστημονικό
πεδίο, θα αναφερθούμε στην έρευνα των Βεργίδη, Ασημάκη και Τζιντζίδη (2007)
κατά το σχολικό έτος 2005-06, που πραγματοποιήθηκε στο ΣΔΕ της Φυλακής
Κορυδαλλού. Αυτή η έρευνα σκοπό είχε να ανακαλύψει τις προσδοκίες των
κρατουμένων – εκπαιδευομένων από τη φοίτησή τους στο συγκεκριμένο σχολείο, τα
θετικά και τα αρνητικά της λειτουργίας του σχολείου εντός της φυλακής, καθώς και
τις ομοιότητες και διαφορές των χαρακτηριστικών και των απόψεων μεταξύ των
εκπαιδευομένων του συγκεκριμένου ΣΔΕ και αυτών των ΣΔΕ εκτός φυλακών.
Συγκεκριμένα διατυπώθηκαν από τους ερευνητές τα εξής τρία ερευνητικά
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ερωτήματα: 1ον) Ποιες ήταν οι προσδοκίες των κρατουμένων – εκπαιδευομένων από
τη φοίτησή τους στο ΣΔΕ της φυλακής Κορυδαλλού, με δεδομένες τις συνθήκες
διαβίωσής τους; 2ον) Ποια ήταν τα θετικά και τα αρνητικά που εντοπίζουν στη
λειτουργία ΣΔΕ στο χώρο της φυλακής; 3ον) Ποιες ήταν οι ομοιότητες και οι
διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά και τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ
της φυλακής Κορυδαλλού σε σύγκριση με τους εκπαιδευόμενους σε ΣΔΕ εκτός
φυλακών; Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευόμενοι, άνδρες και
γυναίκες, του ΣΔΕ, ενώ το δείγμα διαμορφώθηκε στα 37 άτομα (18 άνδρες και 19
γυναίκες) που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, δηλαδή στο 49% του
πληθυσμού της έρευνας. Από την ανάλυση του περιεχομένου των δεδομένων που
συγκεντρώθηκαν, προέκυψε, σε σχέση με τις προσδοκίες των κρατουμένωνεκπαιδευομένων, ότι οι περισσότεροι αποβλέπουν στην απόκτηση απολυτηρίου
γυμνασίου και στη συνέχιση των σπουδών τους ̇ δεύτερη σε πλήθος απαντήσεων
έρχεται η προσδοκία βελτίωσης τους εαυτού τους, ενώ μεγάλο ποσοστό
συγκεντρώνει και η προσδοκία απόκτησης γνώσεων και μόρφωσης. Σε σχέση με την
αξιολόγηση της λειτουργίας του σχολείου εντός της φυλακής, θετικά αξιολογούνται η
συμβολή του ΣΔΕ στην αξιοποίηση και μείωση του χρόνου της φυλάκισης και της
αντιμετώπισης της ρουτίνας, της σύνδεσης με τον «έξω κόσμο», ενώ ορισμένοι
αναφέρουν την βοήθεια των καθηγητών τους στην επίλυση προσωπικών τους
προβλημάτων και στην υποστήριξή τους στα μαθήματα. Αντίθετα, οι αρνητικές
αξιολογήσεις έχουν να κάνουν με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την περιορισμένη
σωματική άσκηση, τις περιορισμένες υποδομές του σχολείου, και τον περιορισμό του
ΣΔΕ μόνο στις γυμνασιακές σπουδές. Επιπρόσθετα, από τα συμπεράσματα προκύπτει
ότι, ως προς τα χαρακτηριστικά του, ο πληθυσμός των ΣΔΕ τόσο εντός όσο και εκτός
φυλακής αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, με αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο, διαφορετικού όμως
βαθμού, οι οποίοι εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση για οικονομικούς και
κοινωνικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη διαφορά του πληθυσμού των
ΣΔΕ εντός των φυλακών σε σχέση με τον πληθυσμό των ΣΔΕ εκτός φυλακών, είναι
ότι ο πρώτος βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ η πλειονότητα του δεύτερου
πληθυσμού δεν φαίνεται να κινδυνεύει από αυτόν.
Σε μια άλλη μελέτη περίπτωσης, αυτή τη φορά στο ΣΔΕ των Δικαστικών
Φυλακών Λάρισας διερευνήθηκαν οι απόψεις των κρατουμένων – εκπαιδευομένων
σχετικά με τις τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόζονταν στο συγκεκριμένο ΣΔΕ και
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ειδικότερα ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται, σε ποιους γραμματισμούς και ποια η
επίδρασή τους στην εκπαίδευση των κρατουμένων (Γράβαλου, 2010). Τον πληθυσμό
της έρευνα αποτέλεσαν οι εκπαιδευόμενοι του Β΄ κύκλου σπουδών του σχολείου
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010. Ωστόσο, από τους 30 ενήλικες
κρατούμενους που φοιτούσαν στο ΣΔΕ, το δείγμα περιορίστηκε στους 22 που
βρίσκονταν στο σχολείο την ημέρα διανομής του ερωτηματολογίου. Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκαν άλλα δύο ερευνητικά εργαλεία, η παρατήρηση και η ημιδομημένη
συνέντευξη. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την παρατήρηση, αυτή διεξαγόταν κατά τα
μαθήματα που έκανε η ερευνήτρια όντας εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο ΣΔΕ. Από
την τριγωνοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε ότι στο σχολείο
χρησιμοποιούνταν όλες εκείνες οι τεχνικές διδασκαλίας που θεωρούνται σημαντικές
για την εκπαίδευση ενηλίκων. Από αυτές ιδιαίτερα σημαντικές και ευχάριστες
κρίθηκαν από τους εκπαιδευόμενους το project, η συζήτηση, οι ασκήσεις, οι
ερωτήσεις-απαντήσεις, η επίλυση προβλημάτων και ο καταιγισμός ιδεών. Οι τεχνικές
αυτές είναι σημαντικές για τους ίδιους, καθώς τους δημιουργούν ένα αίσθημα
ενεργητικότητας και ελευθερίας μέσα στη φυλακή. Ένα άλλο εύρημα με ιδιαίτερη
σημασία, είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν την τεχνική των
ομάδων εργασίας, λόγω του ότι είτε είναι πολύ επιφυλακτικοί με άτομα που δε
γνωρίζουν, είτε επειδή ορισμένες φορές αναγκάζονται να συνεργαστούν με άτομα με
τα οποία στο παρελθόν έχουν έρθει σε διένεξη εντός της φυλακής. Επιπλέον,
προέκυψε πως οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας,
εφαρμόζοντάς τες τόσο σε όλους τους γραμματισμούς όσο και κατά τη διάρκεια μιας
διδακτικής ώρας, ανάλογα βέβαια με τη χρησιμότητά τους κάθε φορά.
Η έρευνα του Παπαθανασίου (2010) είχε έναν ευρύτερα διερευνητικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, σκοπός της ήταν, σύμφωνα με τον ερευνητή, η αποκρυστάλλωση των
τάσεων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών απέναντι στην παρεχόμενη
εκπαίδευση στη φυλακή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2008-09 στο
ΣΔΕ των φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης. Κατά τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικές τεχνικές, αυτές του ερωτηματολογίου και της
συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2009 συμπληρώθηκε από το σύνολο
των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ (52 εκπαιδευόμενοι) ερωτηματολόγιο που περιείχε 35
ερωτήσεις κλειστού τύπου και μια ανοιχτού, ενώ τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη του
ιδίου έτους λήφθηκαν τρεις ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτές του
σχολείου. Στα ερευνητικά δεδομένα πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση μέσω
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του προγράμματος SPSS, ενώ στις συνεντεύξεις ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
Από την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε πως οι εκπαιδευόμενοι φοιτούν στο
ΣΔΕ κυρίως λόγω του ευεργετικού υπολογισμού της ποινής τους, καθώς και για να
ξεφύγουν, έστω και προσωρινά, από το πλαίσιο της φυλακής. Οι εκπαιδευόμενοι
περιγράφουν θετικές, κατά κανόνα, συνέπειες στην καθημερινότητά τους από τη
φοίτηση στο ΣΔΕ, κυρίως ψυχολογικού χαρακτήρα, ενώ το ίδιο θετικά περιγράφουν
το κλίμα εντός του σχολείου, καθώς και την εν γένει λειτουργία του. Παράλληλα, οι
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν το αίτημα για την παροχή σπουδών
μεταγυμνασιακού επιπέδου εντός της φυλακής μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής
τους στο ΣΔΕ. Τέλος, από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ τονίζουν πως
πρόκειται για μια εργασία γεμάτη προκλήσεις, ενώ στέκονται ιδιαίτερα στην ανάγκη
τακτικότερων και σοβαρότερων επιμορφώσεων, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
στη βελτίωση του έργου τους.
Η Κουιμτζή (2011) τον Μάιο του 2011 πραγματοποίησε έρευνα στο 3ο ΣΔΕ
Θεσσαλονίκης που λειτουργεί εντός του ανδρικού Καταστήματος Κράτησης
Διαβατών Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ανακάλυψη των κινήτρων που οδηγούν τους
κρατούμενους της συγκεκριμένης φυλακής να φοιτήσουν στο ΣΔΕ. Για τη
συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν 11 ατομικές
συνεντεύξεις με εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ. Μια σημαντική μεθοδολογική
παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι συνεντεύξεις των κρατουμένων
μαγνητοφωνήθηκαν, αν και εντός της φυλακής απαγορεύεται η είσοδος συσκευής
μαγνητοφώνησης, καθώς η ερευνήτρια ήταν εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο ΣΔΕ και
χρησιμοποίησε προεγκατεστημένο πρόγραμμα μαγνητοφώνησης του η/υ του
σχολείου. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων έδειξαν πως οι
εκπαιδευόμενοι έχουν σαφή και ισχυρά κίνητρα φοίτησης στο ΣΔΕ, τα οποία τους
ωθούν σε μια έντονη προσπάθεια μέσα στο σχολείο για την εκπλήρωση των στόχων
τους. Επιπλέον, φάνηκε διαφοροποίηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων –
κρατουμένων σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους στα ΣΔΕ εκτός φυλακής.
Συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευόμενους – κρατούμενους φαίνεται ότι το κίνητρο της
δίψας για μάθηση και γνώση ταυτίζεται με τη λήψη μεροκαμάτων, συνεπώς με την
ταχύτερη αποφυλάκιση. Ακόμα, η φοίτηση τους στο σχολείο εξασφαλίζει την
επιθυμία τους να διαφύγουν, έστω και για λίγο, από το πλαίσιο της φυλακής. Επίσης,
σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση των κινήτρων των συμμετεχόντων
αποτέλεσε η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευόμενων να
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συνεχίσουν τις σπουδές τους και μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του
ΣΔΕ. Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι ορισμένα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των κρατουμένων αλλά και οι συνθήκες εκπαίδευσης
επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα κίνητρά τους. Τέλος, προέκυψε και ένα άλλο
σημαντικό εύρημα, το γεγονός δηλαδή, ότι παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός
κρατουμένων εκδηλώνει ενδιαφέρον για φοίτηση στο σχολείο, τελικά μόνο μερικοί
από αυτούς κατορθώνουν να φοιτήσουν, εξαιτίας των περιορισμένων κτηριακών
εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, ένα πρόβλημα που
συναντάται σε όλες σχεδόν τις ελληνικές φυλακές λόγω του υπερπληθυσμού
κρατουμένων.
Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών, συνειδητών και ρητών, των
εκπαιδευτών που διδάσκουν σε ΣΔΕ καταστημάτων κράτησης με βάση την ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση, οποία υπογραμμίζει το στοιχείο της έλλειψης σε
σύγκριση με ένα γενικό κανόνα ή πρότυπο, καθώς και με βάση τη συνειδητοποίηση
αυτής της έλλειψης, ήταν ο σκοπός της έρευνας της Λεκαδίτη (2012). Τα ερευνητικά
ερωτήματα που τέθηκαν προς απάντηση ήταν τα εξής τρία: 1ον) Ποιες είναι οι
επιμορφωτικές

ανάγκες

των εκπαιδευτικών

ΣΔΕ καταστημάτων

κράτησης,

προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους; 2ον) Κατά πόσο διαφοροποιούνται οι
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ΣΔΕ των καταστημάτων κράτησης ως
προς την επιμόρφωσή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων, καθώς
και στη διδακτική τους εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων,
και 3ον) Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο έργο τους οι
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΣΔΕ των καταστημάτων κράτησης. Πληθυσμό της
έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ των φυλακών Δομοκού, Ελεώνα
Θηβών, Θεσσαλονίκης, Κορυδαλλού, Λάρισας, Πάτρας και Τρικάλων. Τα δεδομένα
συνελέγησαν μέσω ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου, που περιείχε συνδυασμό
ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων, το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε
από τους εκπαιδευτές στο διάστημα 26 Απριλίου τους 2012 έως τις 18 Μαΐου του
ιδίου έτους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 64 εκπαιδευτές που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο σε σύνολο 77. Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας
κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την
επιμόρφωσή τους σε θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, στις εκπαιδευτικές τεχνικές, στην εφαρμογή μεθόδων βιωματικής μάθησης
και στην παρώθηση των εκπαιδευομένων για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και
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εξατομικευμένη διδασκαλία. Ακόμα, διαπιστώθηκαν οι βασικές δυσκολίες που
συναντούν οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ των φυλακών, και οι οποίες έχουν να κάνουν με
την ανομοιογένεια των ομάδων των εκπαιδευομένων, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
χρηστών ουσιών και μεταναστών σε αυτές, τη συχνή αρνητική στάση των
εκπαιδευομένων απέναντί τους, η οποία εκδηλώνεται με δυσπιστία, αμφισβήτηση και
επιθετικότητα, τη δυσκολία συγκέντρωσης ορισμένων ατόμων λόγω φαρμακευτικής
αγωγής που λαμβάνουν, και τέλος τη συμμετοχή κρατουμένων με μοναδικό σκοπό τη
μείωση της ποινής τους. Ένα επιπλέον συμπέρασμα, που δεν πρέπει να παραληφθεί
είναι το γεγονός ότι, συγκριτικά με τα ΣΔΕ έξω από τις φυλακές, τα ΣΔΕ εντός των
φυλακών

παρουσιάζουν

ελλείψεις

εκπαιδευτικού

υλικού

και

αδυναμία

πραγματοποίησης επισκέψεων και εκδρομών εκτός φυλακής. Επιπρόσθετα, οι
εκπαιδευτικοί φαίνεται να προβληματίζονται ιδιαίτερα για την επιμόρφωσή τους, το
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των σωφρονιστών υπαλλήλων, ενώ αισθάνονται
ανασφαλείς σε σχέση με την εργασία τους στο ΣΔΕ.
Τον Απρίλιο του 2013 στα ΣΔΕ των φυλακών Κορυδαλλού και Διαβατών
πραγματοποιήθηκε έρευνα από τον Όρλη (2013), για την καταγραφή και τον
καθορισμό των αναγκών των κρατουμένων – εκπαιδευομένων των συγκεκριμένων
ΣΔΕ σε ζητήματα και στοιχεία, που καλύπτει η εφαρμογή της Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ των φυλακών, με σκοπό την αποτελεσματική επανένταξη
των κρατουμένων στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον με ταυτόχρονη μείωση
της εγκληματικής υποτροπής. Το δείγμα της έρευνα αποτέλεσαν 57 εκπαιδευόμενοι
και των δύο σχολείων, που απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με ανοικτού τύπου
ερωτήσεις. Στα ερευνητικά δεδομένα που συνελέγησαν πραγματοποιήθηκε ποσοτική
ανάλυση περιεχομένου. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψαν ανάγκες που
είχαν να κάνουν με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ξένων γλωσσών, το
χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διαχείριση του «στίγματος» της φυλακής,
με κύριο προσδοκώμενο αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερα το «στίγμα» της φυλακής αναδεικνύεται από τους κρατούμενους ως το
νούμερο ένα πρόβλημα στην εύρεση εργασίας. Τέλος, ένα σημαντικό εύρημα της
έρευνας ήταν η σαφής επιθυμία των εκπαιδευομένων να συνεχίσουν τις σπουδές τους
μετά το ΣΔΕ, με σκοπό και πάλι την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας,
επιθυμία η οποία συνήθως είναι δύσκολα εκπληρώσιμη, λόγω των οικονομικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
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2.3. Ανασκόπηση ερευνών στο Διεθνές επιστημονικό πεδίο
Πρόθεσή μας στην παρούσα ενότητα ήταν η παρουσίαση αντίστοιχων ερευνών στο
εξωτερικό, δηλαδή ερευνών επάνω στο θέμα των ΣΔΕ στις φυλακές. Από τη
βιβλιογραφική μας έρευνα όμως φαίνεται να προκύπτει, ότι η εισαγωγή των ΣΔΕ στις
φυλακές είναι αποκλειστικό ιδίωμα του ελληνικού εκπαιδευτικού και σωφρονιστικού
συστήματος, σε σχέση βέβαια με τις ευρωπαϊκές χώρες που υφίσταται ο θεσμός των
ΣΔΕ.

Για

το

λόγο

αυτό

η

βιβλιογραφική

μας

έρευνα

διευρύνθηκε

συμπεριλαμβάνοντας γενικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε
φυλακές του εξωτερικού, και τα οποία έχουν κυρίως ακαδημαϊκό χαρακτήρα και
λιγότερο τεχνικό. Επιπλέον, η επιλογή μας να αναφερθούμε κυρίως σε εκπαιδευτικά
προγράμματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα εντός των φυλακών, έγινε υπό την οπτική ότι
τα συγκεκριμένα προγράμματα παρουσιάζουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με
τη λειτουργία των ΣΔΕ εντός των ελληνικών φυλακών, σε σχέση με τα τεχνικής
φύσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην παρούσα ανασκόπηση επελέγησαν
σχετικές έρευνες από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική.
Οι Linden και Perry (1983) πραγματοποίησαν βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό
την εξέταση των αποτελεσμάτων ερευνών, που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα
των προγραμμάτων εκπαίδευσης εντός των φυλακών. Τα δεδομένα που συνέλεξαν οι
ερευνητές αφορούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των
φυλακών ΗΠΑ και Καναδά. Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε πως, ενώ τα
προγράμματα εκπαίδευσης που διενεργούνταν στις φυλακές ήταν πολυπληθή, οι
έρευνες που αφορούσαν την αξιολόγηση αυτών ήταν ελάχιστες και συχνά κακής
ποιότητας. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν οι ερευνητές σκιαγραφούν την
κατάσταση της εκπαίδευσης στις φυλακές. Πρώτα πρώτα, όπως τονίζουν, δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία πως οι κρατούμενοι είναι δεκτικοί στη διενέργεια εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χαρακτήρα. Ειδικά αν το
πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό και οι εκπαιδευτές ικανοί, τα μαθησιακά κέρδη για
τους κρατούμενους πολλαπλασιάζονται. Επιπλέον, η παροχή περισσότερων κινήτρων
στους κρατούμενους για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και όχι
μόνο η ύπαρξη του κινήτρου της αποφυγής της πλήξης της φυλακής, μπορεί να
οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Από ορισμένες έρευνες μάλιστα προέκυψε πως
η φυλακή αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, από την άποψη πως δεν υπάρχουν οι περισπασμοί του έξω κόσμου,
24

ενώ κάποιοι ερευνητές προτείνουν τη διαμόρφωση στις φυλακές ενός είδους κέντρου
εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να
γίνουν μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Από την πλευρά όμως των
κερδών των κρατουμένων που λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ως
προς την απασχόληση και την υποτροπή μετά την έκτιση της ποινής τους, τα
αποτελέσματα δείχνουν να είναι αμφίσημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η άνοδος του
μορφωτικού επιπέδου των κρατουμένων δε συνεπάγεται υποχρεωτικά καλύτερες
προοπτικές στην απασχόληση και τη μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Εργασίες
που έγιναν προς τη μελέτη αυτών των παραμέτρων, όπως το Project Newgate και από
το Πανεπιστήμιο της Victoria, δείχνουν ότι για να αυξηθούν οι καλές προοπτικές για
την απασχόληση και την υποτροπή μέσα από τη σωφρονιστική εκπαίδευση, πρέπει
αυτή να έχει εντατικό χαρακτήρα, οι σωφρονιστικές αρχές να τηρούν υποστηρικτική
στάση απέναντι στη φοίτηση των κρατουμένων και τέλος, αυτή η υποστήριξη να
διατηρείται και μετά την αποφυλάκιση του κρατουμένου, εστιάζοντας κυρίως στα
θέματα συνέχισης των σπουδών του και αξιοποίησης του νεο-αποκτηθέντος
εκπαιδευτικού κεφαλαίου στην απασχόλησή του.
Σε έρευνά τους, οι Gerber και Fritsch (1995) είχαν ως σκοπό την αξιολόγηση
πρόσφατων

επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε

ανδρικές φυλακές. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσαν είχαν να κάνουν: α) Με το
αν οι κρατούμενοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εμφανίζουν
μικρότερα ποσοστά υποτροπής σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες, β) Με το αν οι
συμμετέχοντες σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα
εντός της φυλακής εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαιδευτικά
προγράμματα εκτός φυλακής, μετά την αποφυλάκισή τους,

γ) Με το αν οι

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός φυλακής εμφανίζουν μεγαλύτερα
ποσοστά απασχόλησης όταν αποφυλακιστούν, και δ) Με το αν οι κρατούμενοι
συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν λιγότερα πειθαρχικά
προβλήματα σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες. Μεθοδολογικά η έρευνα
πραγματοποιήθηκε πάνω στα

αποτελέσματα πρόσφατων, αναφορικά με αυτήν,

ερευνών σχετικών με το θέμα. Η επιλογή των χρησιμοποιηθέντων ερευνών έγινε με
βάση ορισμένα κριτήρια που θέσπισαν οι ερευνητές και όχι με τυχαίο τρόπο. Τα
αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας έδειξαν την ύπαρξη θετικών επιδράσεων
της σωφρονιστικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα που εθίγησαν στα ερευνητικά
ερωτήματα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, φάνηκε πως η φοίτηση των κρατουμένων σε
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ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα εντός των φυλακών τους οδηγεί, σε
σχέση με τους κρατούμενους-μη φοιτώντες σε τέτοια προγράμματα, σε μείωση της
υποτροπής, σε αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μετά την αποφυλάκισή τους, σε
αυξημένες πιθανότητες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα μετά την
αποφυλάκισή τους, και τέλος, σε λιγότερα πειθαρχικά παραπτώματα εντός της
φυλακής.
Σκοπός της έρευνας των Batiuk, Lahm, McKeever, Wilcox, και Wilcox (2005)
ήταν η μελέτη των επιπτώσεων της μετα-δευτεροβάθμιας, κολεγιακής εκπαίδευσης
των κρατουμένων στη μείωση της υποτροπής τους. Αφορμή για την επιλογή του
θέματος της έρευνας στάθηκαν οι εξελίξεις στην επιχορήγηση των κρατουμένων,
όπως η εξάλειψη του χρηματοδοτικού προγράμματος Pell Grants, εξελίξεις οι οποίες
εμποδίζουν τους περισσότερους κρατούμενους να λάβουν κολεγιακή εκπαίδευση,
λόγω έλλειψης χρημάτων για τα δίδακτρά τους. Έτσι λοιπόν, οι ερευνητές
οδηγήθηκαν στη μελέτη των επιπτώσεων της κολεγιακής εκπαίδευσης των
κρατουμένων στην υποτροπή που παρουσιάζουν, σε σχέση με τις αντίστοιχες
επιπτώσεις της μη κολεγιακής εκπαίδευσης των κρατουμένων, όπως είναι το high
school, το πρόγραμμα GED (General Educational Development) και η επαγγελματική
κατάρτιση. Ειδικότερα, διερεύνησαν τις πιθανότητες υποτροπής σε σχέση με την
παρεχόμενη σωφρονιστική εκπαίδευση διαφόρων επιπέδων, λαμβάνοντας υπόψη
μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, το τρέχον διαπραχθέν αδίκημα, το
επίπεδο εκπαίδευσης προ της φυλάκισης και το ποινικό ιστορικό. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στους κρατούμενους στις φυλακές του Οχάιο των ΗΠΑ. Πιο
συγκεκριμένα, τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων
της αρμόδιας υπηρεσίας της πολιτείας του Οχάιο για την αποκατάσταση και το
σωφρονισμό των κρατουμένων. Το δείγμα συγκεντρώθηκε ύστερα από την
πραγματοποίηση μιας δυσανάλογα στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία
εφαρμόστηκε στον πληθυσμό των κρατουμένων που είχαν εκτίσει την ποινή τους ή
απελευθερωθεί με αναστολή την περίοδο 1989 έως 1992, και οι οποίοι είχαν
ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα την περίοδο του εγκλεισμού τους. Το
σύνολο του πληθυσμού που συμμετείχε σε προγράμματα κολεγίου και στο high
school επελέγη για το τελικό δείγμα, ενώ τυχαία επελέγησαν τα δείγματα από την
επαγγελματική εκπαίδευση και το πρόγραμμα GED. Επίσης, μέσα από την ίδια βάση
δεδομένων και για την ίδια περίοδο επελέγη το δείγμα της ομάδας ελέγχου, που
περιελάμβανε κρατούμενους που δεν είχαν ολοκληρώσει κανένα σωφρονιστικό
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ως εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας επελέγη ο κίνδυνος
υποτροπής κατά την περίοδο 1989 έως 2003, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την
ημερομηνία που ο κρατούμενος ελευθερώθηκε μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε στη
φυλακή, με όριο τον Ιανουάριο του 2003. Για τον υπολογισμό της μεταβλητής του
κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η παραμετροποίηση Gompertz. Μετά τη επεξεργασία των
δεδομένων, προέκυψε ότι οι κρατούμενοι που είχαν ολοκληρώσει προγράμματα
κολεγίων εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής, σε σχέση με τους
κρατουμένους που δεν είχαν ολοκληρώσει κανένα πρόγραμμα. Το συμπέρασμα αυτό,
όπως αναφέρουν και οι ερευνητές, είχε προκύψει και από άλλες ανάλογες έρευνες,
παράλληλα όμως προέκυψε ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι τότε
στη βιβλιογραφία, δηλαδή η διαπίστωση ότι κανένα άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εντός της φυλακής δεν είχε τόσο σημαντική επίδραση στη μείωση της υποτροπής
συγκριτικά με την απουσία ολοκλήρωσης κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο
η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κολεγιακής εκπαίδευσης.
Η έρευνα των Tewksbury και Stengel (2006) είχε σκοπό την κατανόηση της
σημασίας των προγραμμάτων, των εργαλείων και των πόρων σε σωφρονιστικά
προγράμματα

εκπαίδευσης,

όπως

αυτά

γίνονται

κατανοητά

από

τους

εκπαιδευόμενους-κρατούμενους. Για το λόγο αυτό επελέγη δείγμα από τον πληθυσμό
των κρατουμένων-εκπαιδευομένων που φοιτούσαν κατά τη διάρκεια ενός μήνα το
2004 στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα του Kentucky State
Reformatory. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου για τα κίνητρά
τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τις πεποιθήσεις τους για τα οφέλη που θα
λάβουν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τους, τις αντιλήψεις τους για
έντεκα δεξιότητες ή περιοχές του περιεχομένου των προγραμμάτων που θεωρούν
σημαντικές, και τέλος, τις αντιλήψεις τους όσον αφορά τις πηγές μάθησης και το πώς
αυτές τους διευκόλυναν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων είχαν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης πριν τη φυλάκισή τους,
Αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχής τους φάνηκε ότι οι φοιτώντες σε ακαδημαϊκά
προγράμματα ωθούνται σε αυτά για να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, ενώ
αντίστοιχα οι φοιτώντες σε επαγγελματικά προγράμματα για την επαγγελματική τους
αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή τους. Επίσης σημαντικά κίνητρα για όλους
ήταν η θέληση τους να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τη θέση τους στην κοινωνία.
Σε σχέση με τα θετικά στοιχεία του περιεχομένου των προγραμμάτων που τους
ζητήθηκε να αναφέρουν, οι φοιτώντες σε επαγγελματικά προγράμματα ανέφεραν ως
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σημαντικότερο την ποιότητα του προγράμματος, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
χαμηλότερη αξιολόγηση των καθηγητών στα ακαδημαϊκά προγράμματα από τους
φοιτώντες, σε σχέση με την αξιολόγηση των καθηγητών επαγγελματικών
προγραμμάτων. Ως σημαντικότερο όφελος που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσδιορίζεται η αυτοεκτίμηση, με
την οποία μπορούν να επηρεάσουν θετικά τόσο τον εαυτό τους όσο και τους
συγκρατούμενούς τους, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό παράγοντα επανένταξής
τους στην κοινωνία μετά την αποφυλάκιση, γεγονός που δύναται να συμβάλει στη
μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Ακόμα σε σχέση με τους μαθησιακούς πόρους
που είχαν στη διάθεση τους οι εκπαιδευόμενοι, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσής τους
για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν το 2006 οι Diseth, Eikeland, Manger, και
Hetland (2008), κύριος στόχος τους ήταν η διερεύνηση της ποιότητας της
εκπαίδευσης που παρέχεται στους κρατούμενους, λαμβάνοντας υπόψη τους ως
μεταβλητές την εκπαιδευτική εμπειρία των κρατουμένων-εκπαιδευομένων μέσα στη
φυλακή, την ύπαρξη κινητήριων πεποιθήσεων και τη χρήση αυτορυθμιζόμενων
στρατηγικών μάθησης από τους κρατούμενους-εκπαιδευόμενους. Η επιρροή αυτών
των μεταβλητών υπολογίστηκε τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε κρατούμενοεκπαιδευόμενο, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν σε
διαφορετικού είδους εκπαίδευση μέσα στη φυλακή. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 534 κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι (40 γυναίκες και 494 άνδρες) των
νορβηγικών

φυλακών,

οι

οποίοι

απάντησαν

με

κατάλληλο

τρόπο

στα

ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε στο
διάστημα μεταξύ 2 έως 9 Φεβρουαρίου του 2006. Κατά την επεξεργασία των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των δομικών εξισώσεων (Structural
Equation Modelling, SEM), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολυπαραγοντικό
μοντέλο επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι
είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιημένοι από την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης εντός της φυλακής, ότι έχουν υψηλά κίνητρα και ότι χρησιμοποιούν τις
κατάλληλες στρατηγικές μάθησης. Επίσης, αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των
μεταβλητών,

φάνηκε

ότι

οι

κινητήριες

πεποιθήσεις

των

κρατουμένων-

εκπαιδευομένων μεσολαβούν μεταξύ της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας και των
αυτορυθμιζόμενων στρατηγικών μάθησης που αυτοί χρησιμοποιούν. Τέλος, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν ορισμένα
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προβλήματα που παρεμποδίζουν την εκπαίδευσή τους, όπως η έλλειψη εξοπλισμού
πληροφορικής, οι ρουτίνες ασφαλείας εντός της φυλακής, η μεταφορά τους σε άλλη
φυλακή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ταραχές μέσα στη φυλακή και
έλλειψη πρόσβασης σε βιβλιογραφία.
Στην έρευνα των Smiling Hall και Killacky (2008) στη φυλακή Southern State
Penitentiary στις ΗΠΑ, αναζητήθηκε και πάλι η επίτευξη του ερευνητικού σκοπού
μέσω των απαντήσεων των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, οι Smiling Hall και
Killacky (2008) προσπάθησαν να ερευνήσουν τις απόψεις των εκπαιδευομένωνκρατουμένων για την εκπαίδευση στις φυλακές μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις
10 εκπαιδευομένων-κρατουμένων στο πρόγραμμα GED (General Equivalency
Diploma) και 2 διοικητικών υπαλλήλων της φυλακής, του βοηθού αρχιφύλακα και
του εκπαιδευτή. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς παράγοντες: α) στις
προηγούμενες εκπαιδευτικές και εργασιακές εμπειρίες του εκπαιδευόμενουκρατούμενου και πώς αυτές οι εμπειρίες επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές επιλογές κατά
τη διάρκεια της φυλάκισης, β) στον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι-κρατούμενοι
αντιλαμβάνονται την προσφορά σωφρονιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και το
περιβάλλον τάξης και των εκπαιδευτών, αλλά και γ) στο πώς ο συνδυασμός των
εμπειριών προ της φυλάκισης και της εμπειρίας της σωφρονιστικής εκπαίδευσης
επηρεάζουν την επιτυχή επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Ένα
σημαντικό συμπέρασμα που εξήχθη από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της
έρευνας ήταν πως τόσο οι τελευταίες επιλογές της ζωής των εκπαιδευόμενωνκρατουμένων όσο και οι τελευταίες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους, τούς προκαλούσαν
θλίψη, η οποία λειτουργεί ως ένα κίνητρο για αλλαγή της προσωπικής τους πορείας.
Πάντως, σε γενικές γραμμές, φάνηκε ότι τα κίνητρα των εκπαιδευομένωνκρατουμένων προκύπτουν τόσο από εσωτερικές πηγές, όπως είναι οι φίλοι, η
οικογένεια και ο εαυτός, όσο και από εξωτερικές πηγές, όπως οι δικαστές, τα
συμβούλια αναστολών και οι υπεύθυνοι της φυλακής.
Το 2006 πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Manger, Eikeland, Diseth, Hetland,
και Asbjorsen (2010) με σκοπό τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών κινήτρων
κρατουμένων που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις φυλακές της
Νορβηγίας. Αφού επελέγη το κατάλληλο δείγμα, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε
ερωτηματολόγιο στο διάστημα μεταξύ 2-9 Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ερευνητικής διαδικασίας
κατέδειξαν την ύπαρξη τριών κατηγοριών εκπαιδευτικών κινήτρων. Πρώτον, τα
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κίνητρα που αφορούσαν την προετοιμασία της ζωής μετά την αποφυλάκιση,
δεύτερον, τα κίνητρα που σχετίζονταν με κοινωνικούς λόγους και λόγους που
υπάρχουν μόνο στο πλαίσιο της φυλακής, και τρίτον, τα κίνητρα που είχαν να κάνουν
με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, φάνηκε ότι σημαντική
επίδραση στη διαμόρφωση των

εκπαιδευτών κίνητρων ασκούν δύο μεταβλητές,

αυτός της ηλικίας του εκπαιδευόμενου και του επιπέδου εκπαίδευσής του.
Οι Cho και Tyler (2010) διερεύνησαν την επίδραση του προγράμματος Βασική
Εκπαίδευση Ενηλίκων, ABE (Adult Basic Education),στις Φυλακές της Φλόριντα
πάνω στη βελτίωση της θέσης των ατόμων στην αγορά εργασίας, αφού βγουν από τη
φυλακή, και στη μείωση της υποτροπής των ιδίων ατόμων. Η έρευνά τους βασίστηκε
στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις διοικητικές
υπηρεσίες της Φλόριντα, που ασχολούνται με την εκπαίδευση των κρατουμένων στις
φυλακές της ίδιας πολιτείας. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν 13.137 άνδρες
κρατούμενους σε μια περίοδο 8 ετών, και περιείχαν πληροφορίες για τις αποδοχές
των ατόμων πριν και μετά τη φυλάκισή τους, ένα ποινικό ιστορικό τους, πληροφορίες
για την εκπαιδευτική τους διαδρομή εντός των φυλακών, δημογραφικά στοιχεία,
εργασιακό ιστορικό, και τέλος, μια μέτρηση των γνωστικών δεξιοτήτων κατά το
χρόνο εισαγωγής τους στη φυλακή. Στην ανάλυση των παραπάνω δεδομένων
σχηματίστηκαν δύο ομάδες από τους κρατούμενους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
ABE, και αποτελούνταν η μια από αυτούς που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και η
άλλη από αυτούς που δεν το ολοκλήρωσαν. Επίσης, σχηματίστηκαν και άλλες δύο
ομάδες κρατουμένων, που αποτέλεσαν ομάδες σύγκρισης, από τις οποίες η μια
αποτελούνταν από αυτούς που δε συμμετείχαν εξαρχής στο πρόγραμμα ABE, ούτε
και σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και η άλλη από τους κρατούμενους που
εγκατέλειψαν το πρόγραμμα ABE παρά τη θέλησή τους μέσα σε 21 ημέρες ή και
λιγότερες από την έναρξή του, λόγω μεταγωγής τους σε άλλη φυλακή ή
απελευθέρωσής τους, και οι οποίοι δε συμμετείχαν σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Σε πρώτη φάση, η ανάλυση των δεδομένων επικεντρώθηκε σε τέσσερις παραμέτρους
που αφορούσαν την επίδραση του προγράμματος ABE στις αποδοχές και την
απασχόληση των ατόμων μετά την αποφυλάκισή τους. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:
α) η επίδραση της συμμετοχής

σε σχέση με τη μη συμμετοχή στο ABE, β) η

επίδραση της ολοκλήρωσης του προγράμματος ABE έναντι της μη συμμετοχής, γ) η
επίδραση της συμμετοχής στο ABE έναντι της ακούσιας εγκατάλειψης μέσα σε 21
ημέρες από την έναρξη του προγράμματος, και τέλος, δ) η επίδραση της
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ολοκλήρωσης του προγράμματος ABE έναντι της ακούσιας εγκατάλειψης μέσα σε 21
ημέρες από την έναρξη του προγράμματος. Σε δεύτερη φάση οι ερευνητές μελέτησαν
τη σχέση της απασχόλησης και των αποδοχών των πρώην κρατουμένων, οι οποίες
σχετίζονται με το πρόγραμμα ABE, με τις μεταβολές στην υποτροπή. Τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της ανάλυσης των δεδομένων ήταν ότι
οι κρατούμενοι που συμμετείχαν αδιάλειπτα στο πρόγραμμα ABE, αλλά και εκείνοι
που συμμετείχαν σε άλλα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσίαζαν
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και αύξηση του εισοδήματός τους, όταν έβγαιναν
από τη φυλακή, σε σχέση με τους συγκρατούμενούς τους που είτε δε συμμετείχαν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το ABE, είτε εγκατέλειψαν πρόωρα τη φοίτησή
τους σε αυτά. Τέλος, στους κρατούμενους που φοιτούσαν στο πρόγραμμα ABE δε
φάνηκε καμία θετική επίδραση της εκπαίδευσής τους στη μείωση της υποτροπής.
Σε έρευνά που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, οι Pettit και Kroth
ασχολήθηκαν με το θέμα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις
φυλακές της Σουηδίας. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει και να
ανασκοπήσει τη βιβλιογραφία που προσδιορίζει τα επιτυχή ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης στις σουηδικές φυλακές. Αυτή η
βιβλιογραφική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε άρθρα και βιβλία σχετικά με τα
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα των σουηδικών
φυλακών, και εστίασε στο πρόγραμμα σπουδών τους και τις μεθόδους παράδοσης
που εφαρμόζονται. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η Σουηδία κινείται στο
προοδευτικό σκανδιναβικό μοντέλο ποινικής δικαιοσύνης, που αποτελεί συχνά
πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο, και το οποίο οφείλεται κυρίως στη φιλοσοφία της
χώρας ως κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στη
συγκεκριμένη έρευνα (Pettit & Kroth, 2011), στη Σουηδία υπάρχουν τρία
σωφρονιστικά ιδρύματα που λειτουργούν ως μοντέλα για τη διεθνή κοινότητα ̇
πρόκειται για το Tillberga, μια φυλακή εργοστάσιο, το Studiegarden, μια φυλακή
σχολείο και το Gavle μια θεραπευτική κοινότητα. Κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων προκύπτει ότι βασικοί παράγοντες επιτυχίας του σουηδικού
σωφρονιστικού εκπαιδευτικού εγχειρήματος είναι η εφαρμογή της «Αρχής της
Ομαλοποίησης» (Normalization Principle) στις φυλακές της χώρας και ο νόμος
«Πράξη της Θεραπευτικής Φυλάκισης» (the Prison Treatment Act), ο οποίος ισχύει
στη Σουηδία από το 1994 και καταδεικνύει την ανάγκη των κρατουμένων για παροχή
κατάλληλης εργασίας. Βεβαία, παρ’ όλες τις καινοτομίες που έχει εισάγει η Σουηδία
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στο σωφρονιστικό της σύστημα, οι Pettit και Kroth (2011) υιοθετούν την άποψη ότι
χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις στον τομέα αυτόν. Συγκεκριμένα, χρειάζεται μια
αλλαγή αντίληψης για τους κρατουμένους, οι οποίοι πρέπει να ειδωθούν ως πολίτες,
που παρανόμησαν, υπέστησαν τις συνέπειες του νόμου, αλλά που πρέπει να
επανενταχθούν στην κοινωνία. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η απόφαση
του Σκανδιναβικού Συμβουλίου Υπουργών το 2005, η οποία σχετικά με την
εφαρμογή των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης στους κρατουμένους αναφέρει, πως
αυτή για να εκπληρώσει τους σκοπούς της πρέπει να παρέχεται πάντοτε στους
κρατούμενους μη-τυπική εκπαίδευση σωστά αξιολογημένη ̇ υπό την έννοια ότι πρέπει
να γίνεται σωστή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Επιπλέον, οι
ενδιαφερόμενοι για εκπαίδευση κρατούμενοι πρέπει να αποστέλλονται σε φυλακές με
προνόμια ημιελευθερίας για το σχολείο και την εργασία. Τέλος, το πιο σημαντικό
σημείο στο οποίο στέκεται το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών, και το οποίο
αντικατοπτρίζει τη στάση της Σουηδίας στο θέμα της εκπαίδευσης στις φυλακές,
είναι ότι αυτό το είδος εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο ακαδημαϊκές
γνώσεις, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες ικανές για μια αποτελεσματική επανένταξη
των κρατουμένων στην κοινωνία.
Σκοπός της έρευνας των Kim και Clark (2013) ήταν να εξετάσουν την επίδραση
των προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κολεγιακής) εντός των
φυλακών στην υποτροπή των πρώην κρατουμένων-εκπαιδευόμενων. Σε μείζον θέμα
στην πραγματοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας αναδείχθηκε το πρόβλημα του
βαθμού αυτο-επιλογής (self-selection) του κολεγιακού προγράμματος από τους
κρατούμενους-εκπαιδευόμενους, καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές η αυτό-επιλογή
λειτούργει μεροληπτικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, γεγονός που δεν
έλαβαν σοβαρά υπόψη τους οι προηγούμενες έρευνες. Για τον έλεγχο αυτού του
τύπου μεροληψίας, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Propensity
Score Matching (PSM), η οποία χρησιμοποιεί 49 μεταβλητές που μπορούν να
ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες,
ψυχολογική υγεία ή ακαδημαϊκές ικανότητες, ποινικό ιστορικό, και τρέχον έγκλημα
και πληροφορίες της τρέχουσας ποινής. Το δείγμα της έρευνας επελέγη από τα αρχεία
των αρμοδίων σωφρονιστικών υπηρεσιών της πολιτείας της Νέας Υόρκης και
αφορούσε 680 πρώην κρατούμενους, που είχαν φοιτήσει σε κολεγιακή εκπαίδευση
εντός της φυλακής, και οι οποίοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι μεταξύ των ημερολογιακών
ετών 2005 έως και 2008. Το δείγμα της έρευνα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, μια
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πειραματική και μια ελέγχου. Οι ερευνητές εργάστηκαν πάνω στις ακόλουθες
υποθέσεις: 1) ότι η κολεγιακή εκπαίδευση στις φυλακές θα μειώσει την υποτροπή των
εκπαιδευομένων, και 2) ότι ο κίνδυνος υποτροπής με την πάροδο του χρόνου θα είναι
χαμηλότερος για εκείνους που έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα κολεγίου στη
φυλακή σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Στην ανάλυση
των δεδομένων που συνελέγησαν χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά μοντέλα
σταθερού αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης και της Cox παλινδρόμησης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση των κολεγιακών προγραμμάτων
εκπαίδευσης εντός της φυλακής είναι θετική στη μείωση της υποτροπής. Ακόμα,
επιβεβαιώθηκε η υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος υποτροπής με την
πάροδο του χρόνου θα είναι χαμηλότερος για εκείνους που έχουν ολοκληρώσει ένα
πρόγραμμα κολεγίου στη φυλακή σε σχέση με εκείνους που δεν συμμετείχαν στο
πρόγραμμα. Επιπρόσθετα όμως, φάνηκε ότι στην ομάδα σύγκρισης στην οποία δεν
εφαρμόστηκε η αυστηρή μέθοδος PSM υπήρχαν πάνω από το διπλάσιο ποσοστά
υποτροπής σε σχέση με την αντίστοιχή ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε η PSM.
Οι Gomes και Serrano (2013), κατά το χρονικό διάστημα 2010 έως
2013πραγματοποίησαν μια μελέτη περίπτωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
μεταξύ της φυλακής Guarda και του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου της Guarda (GPI)
στην Πορτογαλία. Το GPI παρέχει της δυνατότητα απόκτησης πτυχίων πάνω σε
διάφορα αντικείμενα, ενώ βασική μέθοδος στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το elearning. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο
η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης μεταξύ κρατούμενων-εκπαιδευόμενων και
δασκάλων αναπτύχθηκε σε τέσσερα διαφορετικά πτυχία. Επιπλέον, η έρευνα
αποσκοπούσε στο να φανεί ο τρόπος μιας «διαφορετικής» διδασκαλίας, δηλαδή χωρίς
τη χρήση διαδικτύου και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Για τη
συλλογή των δεδομένων, τα οποία ήταν ποιοτικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκαν
προσωπικές ημιδομημένες συνεντεύξεις από τέσσερις εκπαιδευτές, οι οποίοι
επελέγησαν τυχαία μεταξύ των εκπαιδευτών όλων των μαθημάτων και επιπέδων στα
οποία είχαν εγγραφεί οι κρατούμενοι - εκπαιδευόμενοι κατά τα έτη 2012 και 2013. Οι
συνεντεύξεις αυτές λήφθηκαν με στόχο την ανάλυση των εκπαιδευόμενων του 1ου,
2ου και 3ου ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα του 1ου κύκλου σπουδών
Marketing, μιας και οι κρατούμενοι επέλεξαν τη φοίτηση μόνο σε αυτό το πτυχίο. Με
αυτόν τον τρόπο, οι ερευνήτριες

θέλησαν να ανιχνεύσουν τον τρόπο που οι

διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά
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μαθήματα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος (3 ακαδημαϊκά έτη), ώστε να γίνει
κατανοητή η τυχόν ύπαρξη διαφορών στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από
τον εκπαιδευτή στο πλαίσιο των φυλακών, σύμφωνα με το σκοπό και τις δεξιότητες
που πρέπει να αποκτηθούν από τον κρατούμενο-εκπαιδευόμενο. Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία εφαρμόστηκε στο
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των μαθημάτων, των εκπαιδευτών που
επελέγησαν για συνεντεύξεις, και στο περιεχόμενο των επιστολών που έστελναν οι
κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι στους εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων. Από τα
αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων προέκυψε μια ιδιαίτερου χαρακτήρα
φοίτηση των κρατουμένων-εκπαιδευομένων στο GPI. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές
του GPI μπορούν αν θέλουν να διδάξουν μέσα στη φυλακή και όχι υποχρεωτικά,
συνεπώς

μεγάλη

σημασία

δίνεται

στις

μεθόδους

επικοινωνίας

μεταξύ

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Βέβαια αυτό που τονίζεται είναι ότι η επικοινωνία
μεταξύ κρατούμενου-εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, γίνεται πάντα διαμέσου ενός
ειδικού που λέγεται «τεχνικός». Επίσης, την επικοινωνία μεταξύ κρατούμενουεκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, μπορεί να τη διεκπεραιώσει και ένας εθελοντής
επιφορτισμένος με αυτή την εργασία, μιας και το θεσμικό πλαίσιο στην Πορτογαλία
επιτρέπει κάτι τέτοιο. Συμπερασματικά, λοιπόν, προέκυψε ότι η επιτυχία της
φοίτησης και της εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης ενός κρατούμενου-εκπαιδευόμενου
στο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα GPI, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους
τεχνικούς, τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές. Ιδιαίτερα τονίζεται

ότι η

προσπάθεια εκπαίδευσης ενός κρατούμενου-εκπαιδευόμενου μπορεί να είναι πιο
απαιτητική για τον εκπαιδευτή και διαφορετική από τη συνηθισμένη. Ως εκ τούτου,
είναι απαραίτητο για να τροποποιηθεί η μέθοδος της διδασκαλίας και της
αξιολόγησης, ώστε ο εκπαιδευόμενος εντός της φυλακής, να αισθάνεται ότι
συμμετέχει επί ίσοις όροις με τους συνομηλίκους τους σε συνθήκες ελευθερίας.
Επιπρόσθετα, οι ερευνήτριες λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που δημιουργεί η
έλλειψη υπολογιστών και ίντερνετ στους εκπαιδευόμενους εντός της φυλακής, θέτουν
το ρητορικό ερώτημα, πώς είναι δυνατόν στην εποχή μας να μη χρησιμοποιούνται οι
ΤΠΕ στην εκπαίδευση ακόμα και εντός της φυλακής, δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικά
λογισμικά που περιορίζουν την πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένο περιεχόμενο.
Οι Meyer και Randel το 2013 δημοσιοποίησαν τα χαρακτηριστικά και τα
αποτελέσματα έρευνά τους, η οποία σχετιζόταν με τις συνέπειες ενός προγράμματος
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε σε φυλακές των ΗΠΑ.
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Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόγραμμα

Correctional Education Association

College of the Air (CEA/COA), το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ
της CEA, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς, που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εκπαιδευόμενους-κρατούμενους, και του Milwaukee
Area Technical College (MATC), μιας τεχνικής σχολής διάρκειας δύο ετών. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα CEA/COA χρησιμοποιεί μια προσέγγιση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, συνδυάζοντας προβολή ηχογραφημένων μαθημάτων με
αναγνώσματα και συμπληρωματικό υλικό από κείμενα, οδηγούς σπουδών και CDROM, εργασίες, και αξιολογήσεις. Σκοπός, λοιπόν, της έρευνας ήταν να εκτιμηθεί η
επίδραση του προγράμματος CEA/COA σε σχέση με άλλους τύπους των
προγραμμάτων κολλεγίων και να υποστηριχτεί η ανάπτυξη του προγράμματος,
εξετάζοντας ορισμένα ερωτήματα: Πρώτον, σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα CEA/COA
βελτιώνει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και την ακαδημαϊκή πρόοδο του συμμετέχοντα
σε μεταδευτεροβάθμια ακαδημαϊκά πτυχία; Και δεύτερον, ποιος ο αντίκτυπος του
προγράμματος στα κίνητρα επίτευξης, τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες, την προσωπική
ανάπτυξη, στην αντίληψη του θεσμικού κλίματος από τον εκπαιδευόμενοκρατούμενο; Η ερευνητική διαδικασία που εφαρμόστηκε προέβλεπε την τυχαία
επιλογή φυλακών από 6 Πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες θα καλούνταν να εφαρμόσου
τον πρόγραμμα CEA/COA και ενώ άλλες φυλακές θα παρείχαν διάφορα άλλα
προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Τελικά, το δείγμα της
έρευνας περιελάμβανε 43 φυλακές σε 6 πολιτείες των ΗΠΑ, 23 από τις οποίες
επιλέχθηκαν τυχαία για την υλοποίηση του προγράμματος CEΑ/COA. Τα ερευνητικά
υποκείμενα ήταν συνολικά 1.088 κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους
φοίτησης, από τους οποίους 512 συμμετείχαν ως πειραματική ομάδα και 576 ως
ομάδα ελέγχου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τρεις ομάδες των εκπαιδευομένωνκρατουμένων, που είχαν εισαχθεί στο πρόγραμμα το φθινόπωρο των ακαδημαϊκών
ετών 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011. Στους εκπαιδευόμενους του δείγματος
διανεμήθηκαν τυποποιημένα test με τη μορφή pre-test και post-test, για να μετρηθούν
οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, τα μαθήματα που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς, τα
κίνητρα επίτευξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικές τους
φιλοδοξίες, η προσωπική τους ανάπτυξη και οι αντιλήψεις τους για το θεσμικό κλίμα.
Η ανάλυση των δεδομένων που συνελέγησαν, κατέδειξε ότι οι κρατούμενοιεκπαιδευόμενοι του προγράμματος CEA/COA είχαν χαμηλό μέσο όρο στο βαθμό της
κριτικής σκέψης, και είχαν επιτύχει κατά μέσο όρο σε 2 λιγότερα μαθήματα, σε
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σχέση με τους φοιτώντες σε άλλα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των
φυλακών. Αναφορικά με τη μέτρηση των μεταβλητών, εκπαιδευτικές φιλοδοξίες,
κίνητρα επίτευξης, προσωπική ανάπτυξη

και αντίληψη θεσμικού κλίματος δεν

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των κρατουμένωνεκπαιδευομένων. Παρόλο, λοιπόν, που φάνηκε ότι το πρόγραμμα CEA/COA δεν είχε
θετικές συνέπειες σε σχέση με τα άλλα μεταδευτεροβάθμια προγράμματα των
φυλακών, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως η αποτελεσματική εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σε μεταδευτεροβάθμια ακαδημαϊκά προγράμματα έχει τη
δυνατότητα να επιτύχει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα των άλλων τύπων των
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν παραδοσιακές επιτόπιες διδασκαλίες στην τάξη.
Τέλος, από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι
εκπαιδευόμενοι-κρατούμενοι ανέφεραν πως τα μαθήματα των κολλεγίων εντός της
φυλακής, τους είναι χρήσιμα για την εύρεση απασχόλησης ή για τη συνέχιση των
σπουδών τους μετά την έξοδό τους από τη φυλακή. Επιπρόσθετα, τους παρείχαν νέες
ευκαιρίες, τόνωσαν την αυτοπεποίθησή τους, τους έδωσαν οργανωτικές δεξιότητες
και τους βοήθησαν να καταλάβουν ότι ήταν σε θέση να επιτύχουν στις ακαδημαϊκές
και επαγγελματικές τους προσπάθειες.
Σε έρευνά τους οι Allred, Harrison, και O΄Connell (2013) ασχολήθηκαν με την
έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας (self-efficacy) στην εκπαίδευση εντός των
φυλακών. Συγκεκριμένα, μέτρησαν τις αλλαγές στην αυτό-αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευόμενων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη συμμετοχή τους σε ένα
πρόγραμμα κοινής εκπαίδευσης κρατουμένων - εκπαιδευομένων και φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός φυλακών, το οποίο πραγματοποιήθηκε εντός των
φυλακών. Η αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί μια παράμετρο της Κοινωνικής
Γνωστικής Θεωρίας. Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι η
εμπιστοσύνη που τρέφει κάποιος στις ικανότητές του ώστε να ανταπεξέλθει στις
απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού επιπέδου. Σύμφωνα με την Κοινωνική Γνωστική
Θεωρία η αυτό-αποτελεσματικότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων σε
ποικίλους τομείς της ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η αυτόαποτελεσματικότητα διαμορφώνεται από πολλά κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως η
οικογένεια, με την έρευνα ωστόσο να δίνει περισσότερη βάση στο χώρο της εργασίας
και της εκπαίδευσης. Το πεδίο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα ήταν δυο ανδρικές
φυλακές και ένα σωφρονιστικό ίδρυμα εργασίας αποκλειστικά για γυναίκες στις
ΗΠΑ. Οι μετρήσεις έγιναν σε δύο χρονικά σημεία Time 1 και Time 2 κατά τη
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διάρκεια τριών μαθημάτων, με τη χρήση του ερωτηματολογίου της κλίμακας General
Self-efficacy Scale (GSE). Το χρονικό σημείο Time 1 ήταν στην έναρξη του
προγράμματος και το Time 2 στη λήξη του προγράμματος, το οποίο είχε διάρκεια 15
εβδομάδων Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 76 άτομα στο Time 1 και 67 άτομα
στο Time 2. Οι μετρήσεις έγιναν τόσο χωριστά για τις δύο εκπαιδευτικές ομάδες,
κρατούμενοι – εκπαιδευόμενοι και φοιτητές, όσο και από κοινού. Για την
διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας, οι ερευνητές διατύπωσαν δύο υποθέσεις,
σύμφωνα με τις οποίες: α) Το χρονικό σημείο Time 1 τα επίπεδα της αυτό
αποτελεσματικότητας είναι χαμηλότερα μεταξύ των κρατουμένων – εκπαιδευομένων
σε σύγκριση με αυτά των φοιτητών, και β) Το χρονικό σημείο Time 2 θα έχουν
αυξηθεί τα επίπεδα αυτοεκτίμησης όλων των εκπαιδευομένων, κρατουμένων και
φοιτητών, σε σύγκριση με τα επίπεδα που ανιχνεύτηκαν κατά το χρονικό σημείο
Time 1. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως κατά την έναρξη του
προγράμματος (Time 1) οι κρατούμενοι-εκπαιδευόμενοι είχαν χαμηλά επίπεδα
αυτοεκτίμησης, τα οποία υπολογίστηκαν και με την προσμέτρηση των παραγόντων
«κουλτούρα της φυλακής και προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες». Επιπρόσθετα,
η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε κατά το ήμισυ. Δηλαδή στατιστικά
σημαντική βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ των
κρατουμένων-εκπαιδευομένων. Συνεπώς τα ερευνητικά αποτελέσματα συνάδουν με
το θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνική Γνωστικής Θεωρίας στο οποίο ενέταξαν την
έρευνα τους οι ερευνητές, και σύμφωνα με το οποίο η αυτο-αποτελεσματικότητα δεν
είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά ένα σύνθετο και εύπλαστο
κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες του
κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβιοί στο άτομο, και εν προκειμένω από
τις εκπαιδευτικές συνθήκες που επικράτησαν με την έλευση των φοιτητών εκτός
φυλακής.
Οι Duwe και Clark (2014) πραγματοποίησαν έρευνα για την εκπαίδευση στη
φυλακή με σκοπό την παρουσίαση των επιπτώσεων αυτού του είδους εκπαίδευσης
στην υποτροπή και την απασχόληση των αποφυλακισμένων πρώην εκπαιδευομένων
της. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διερωτήθηκαν για την αποτελεσματικότητα της
απόκτησης ενός πτυχίου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα
στις φυλακές της Μινεσότα σε σχέση με την υποτροπή και την απασχόληση των
ιδίων ατόμων που απέκτησαν αυτά τα πτυχία και αποφυλακίστηκαν. Το δείγμα της
έρευνας επελέγη από τους εκπαιδευόμενους-κρατούμενους που απέκτησαν πτυχίο
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στις βαθμίδες εκπαίδευσης που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από
τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2008 από τις φυλακές της Μινεσότα,
ενώ παράλληλα τα στοιχεία για την απασχόληση και την υποτροπή τους συνελέγησαν
μέχρι το τέλος του 2010. Από την ερμηνεία της στατιστικής επεξεργασίας των
καταλόγων που περιείχαν τα σχετικά στοιχεία για το δείγμα, προέκυψε ότι όσοι
απέκτησαν στη φυλακή ένα πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν, σε
σχέση με αυτούς που δεν απέκτησαν, αυξημένες πιθανότητες εύρεσης απασχόλησης
μετά την έξοδό τους από τη φυλακή. Ωστόσο, η απόκτηση ενός τέτοιου τίτλου
σπουδών φάνηκε να μην έχει σημαντική επίδραση ούτε στην υποτροπή, ούτε στα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης, δηλαδή στα ωρομίσθια, τις ώρες εργασίας και του
εισοδήματος. Αντιθέτως, η απόκτηση ενός πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εντός της φυλακής έδειξε μικρότερα ποσοστά υποτροπής και καλύτερα εργασιακά
χαρακτηριστικά, όπως υψηλότερες αμοιβές και περισσότερες ώρες εργασίας.

2.4. Σύνοψη
Στο πλαίσιο της συναφούς με το υπό διερεύνηση θέμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης
διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί μία σειρά ερευνών σε φυλακές της Ευρώπης,
και κυρίως σε σκανδιναβικές χώρες, της Βόρειας Αμερικής, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά
και στη χώρα μας. Όσον αφορά τις έρευνες που διεξήχθησαν για την εκπαίδευση στις
ελληνικές φυλακές, επικεντρωθήκαμε σε αυτές που αφορούσαν τη λειτουργία των
ΣΔΕ εντός των ελληνικών φυλακών. Από τις συγκεκριμένες έρευνες προέκυψε μια
σειρά βασικών ευρημάτων, τα οποία σχετίζονται με το υπό μελέτη θέμα μας, όπως:
 Ότι το βασικό κίνητρο για μάθηση των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ των
φυλακών είναι η λήψη ημερομισθίων, η οποία σχετίζεται με τη μείωση του
χρόνου αποφυλάκισής τους.
 Η αδυναμία τέλεσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός της
φυλακής.
 Η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευομένων για συνεργασία με άλλους
εκπαιδευόμενους εντός του ΣΔΕ, καθώς είτε δε γνωρίζονται μεταξύ τους, είτε
στο παρελθόν έχουν έρθει σε διένεξη.

38

Σε σχέση με τη μελέτη των ερευνών, που διεξήχθησαν σε φυλακές του
εξωτερικού

και

αφορούσαν

κυρίως

ακαδημαϊκού

χαρακτήρα

εκπαιδευτικά

προγράμματα και όχι τεχνικού, προέκυψε και εδώ μια σειρά βασικών ευρημάτων,
όπως ότι:


Η φοίτηση σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα, μειώνει τις

πιθανότητες υποτροπής των εκπαιδευομένων, κυρίως λόγω του ότι η
εκπαίδευση επιδρά στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους και στην
επανένταξή τους στην κοινωνία.


Τα κίνητρα των κρατουμένων για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά

προγράμματα προκύπτουν και από εξωτερικές πηγές, όπως είναι οι δικαστές,
τα συμβούλια αναστολών και οι υπεύθυνοι των φυλακών.


Η συμμετοχή των κρατουμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο

ακαδημαϊκού όσο και τεχνικού χαρακτήρα, μειώνει την εκδήλωση
πειθαρχικών παραπτωμάτων εντός της φυλακής από μέρους τους.


Οι εκπαιδευόμενοι εντός των φυλακών αντιμετωπίζουν ορισμένες

δυσκολίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι η έλλειψη
εξοπλισμού πληροφορικής, οι ρουτίνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των
φυλακών, η έλλειψη πρόσβασης στη βιβλιογραφία και οι μεταγωγές τους σε
άλλες φύλακες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1. Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε γεγονότα-σταθμούς στη ζωή
του M. Foucault. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μίας εκτενής παρουσίαση της θέσης
των εννοιών της «εξουσίας», της «γνώσης», της «πειθαρχίας» και της φυλακής στο
θεωρητικό του σχήμα.

3.2. Ο Michel Foucault
Ο Michel Foucault γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1926 στην πόλη Πουατιέ της
Γαλλίας (Γκρο, 2007, σελ. 9; Gutting, 1994, σελ. xi). Το πλήρες όνομά του ήταν Paul
- Michel Foucault, ωστόσο ο ίδιος προτίμησε μόνο το Michel Foucault (Mudimbe,
1992, σελ. 122-123). Αιτία αυτής της επιλογής του, σύμφωνα με τη μητέρα του, ήταν
το γεγονός ότι τα αρχικά του ονόματός του ήταν ίδια με εκείνα του Pierre Mendes –
France (Mudimbe, 1992, σελ. 123). Η διαπαιδαγώγηση του ήταν χριστιανικού
χαρακτήρα, εξαιτίας των θρησκευτικών καταβολών της οικογένειάς του (Mudimbe,
1992, σελ. 123). Η φοίτησή του σε καθολικά σχολεία, ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακή
και η εκκλησιαστικές χορωδίες συνέθεταν την παιδική του ζωή (Mudimbe, 1992, σελ.
123). Ίσως αυτό το περιβάλλον να ευθύνεται για το μοναχικό, αντικοινωνικό και
συμπλεγματικό του χαρακτήρα ως παιδί (Mudimbe, 1992, σελ. 123). Η διαπίστωση
του Νέστωρος Κουράκη (1976, σελ. 425), στο επίμετρο που συνοδεύει την ελληνική
μετάφραση του «Επιτήρηση και Τιμωρία», πως «φαίνεται ότι ο Φουκώ δεν υπήρξε
ποτέ του παιδί» αποτυπώνει ανάγλυφα το χαρακτήρα του φιλοσόφου.
Σπούδασε ψυχολογία και φιλοσοφία γύρω από σπουδαίες ακαδημαϊκές
προσωπικότητες της εποχής του. Σπουδαίο κεφάλαιο στην πολιτική του σκέψη ήταν η
γνωριμία του με το μαρξισμό με τη συμβολή του Λουί Αλτουσέρ. Μάλιστα το 1950
έγινε μέλος του Κομουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, όπου παρέμεινε μέχρι τον
Οκτώβριο του 1952 (Γκρο, 2007, σελ. 11). Το 1952 γίνεται βοηθός καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο της Λιλ (Γκρο, 2007, σελ. 11). Τον Αύγουστο του 1955 ο Foucault
μετέβη στην Ουψάλα της Σουηδίας, όπου εργάστηκε ως καθηγητής Γαλλικών (Γκρο,
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2007, σελ. 12). Στη βιβλιοθήκη της πόλης αυτής θα ανακαλύψει ιατρικά αρχεία τα
οποία αποτέλεσαν αφετηρία αλλά και βασική πηγή για την εργασία του σε σχέση με
την τρέλα στην κλασική εποχή (Γκρο, 2007, σελ. 12). Περίπου τρία χρόνια αργότερα,
το 1958, αποφασίζει να μετακομίσει στη Βαρσοβία, εργαζόμενος πάλι ως καθηγητής
Γαλλικών (Γκρο, 2007, σελ. 13). Εκεί θα ολοκληρώσει τη συγγραφή της πρώτης
διδακτορικής διατριβής του με τίτλο «Η ιστορία της τρέλας στην κλασική εποχή»
(Γκρο, 2007, σελ. 13). Επόμενος σταθμός στο εξωτερικό για τον Foucault είναι το
Αμβούργο, την άνοιξη του 1960, όπου τελειώνει το δεύτερο διδακτορικό του με θέμα
την ανθρωπολογία του Καντ (Γκρο, 2007, σελ. 13; Mudimbe, 1992, σελ. 124). Το
1961 υποστήριξε στη Σορβόνη το διδακτορικό του για την τρέλα (Γκρο, 2007, σελ.
13). Με τη λήψη του διδακτορικού του θα διδάξει έως το 1966 στο Πανεπιστήμιο της
Κλερμόν – Φερράν (Mudimbe, 1992, σελ. 124). Το 1966 δημοσιεύεται το σπουδαίο
έργο του «Οι λέξεις και τα πράγματα» το οποίο γίνεται αμέσως ανάρπαστο (Γκρο,
2007, σελ. 14; Mudimbe, 1992, σελ. 124). Θέλοντας να ηρεμήσει από τη
δημοσιότητα που έχει συγκεντρώσει πάνω του, μεταβαίνει στη Τυνησία, όπου θα
διδάξει για πρώτη φορά φιλοσοφία για τα επόμενα δύο χρόνια, έως το 1968, στο
Πανεπιστήμιο της Τύνιδας (Γκρο, 2007, σελ. 14-15; Mudimbe, 1992, σελ. 125). Εκεί
θα γράψει το έργο του «Η αρχαιολογία της γνώσης» το οποίο δεν θα ενθουσιάσει
τους υποστηρικτές του (Γκρο, 2007, σελ. 15). Τελικά, η διαμονή του στην Τυνησία
θα λάβει τέλος εξαιτίας της πολιτικής εμπλοκής του στις διαδηλώσεις για τον Πόλεμο
των Έξι Ημερών, λόγω της οποίας χαρακτηρίστηκε ως ανεπιθύμητος στη χώρα
(Mudimbe, 1992, σελ. 125). Στο τέλος του 1968 ο Foucault γυρνά πίσω στη Γαλλία.
Ο Γαλλικός Μάης δε θα τον βρει ιδιαίτερα δραστήριο, καθώς παραμένει στο πνεύμα
του έργου του «Οι λέξεις και τα πράγματα», το οποίο οι κριτικοί του χαρακτήρισαν
ως πολιτικά μηδενιστικό (Γκρο, 2007, σελ. 15). Στη συνέχεια γίνεται πρόεδρος του
νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου της Βενσέν και αναλαμβάνει καθηγητής φιλοσοφίας
(Γκρο, 2007, σελ. 15). Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται σε μεγάλο μέρος του από
αριστερής ιδεολογικής χροιάς μαθήματα, γεγονός που ωθεί την κυβέρνηση, το 1970,
στη μη αναγνώριση του πτυχίου του πανεπιστημίου αυτού (Γκρο, 2007, σελ. 15-16).
Από τον Ιανουάριο του 1971, στα 43 του χρόνια, μέχρι το θάνατό του, τον Ιούνιο του
1984, ο Foucault διδάσκει στο Κολλέγιο της Γαλλίας, κατέχοντας την έδρα «Ιστορία
των συστημάτων σκέψης» (Φουκώ, 2011, σελ. 13). Η ανταπόκριση του ακαδημαϊκού
και όχι μόνο κόσμου στις παραδόσεις του ήταν τέτοια, που το ακροατήριο γέμιζε δύο
αμφιθέατρα του Κολλεγίου (Φουκώ, 2011, σελ. 14-15). Στο ίδιο διάστημα ο Foucault
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δίνει διαλέξεις κατά περιόδους σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, ασχολείται
ακόμα και με τη δημοσιογραφία και αναπτύσσει έντονη ακτιβιστική δράση. Το 1971
ο Foucault μαζί με άλλους ιδρύει την Ομάδα Πληροφόρησης για τις Φυλακές (GIP Groupe d’Information sur les Prisons) με σκοπό τη συλλογή εμπειρίας από τις
φυλακές, να δώσει λόγο στους κρατουμένους και να αφυπνίσει συγκεκριμένες
κατηγορίες διανοουμένων, όπως δικαστικούς, γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς
(Φουκό, 1999, σελ. 9). Αφορμή για τη δημιουργία αυτής της οργάνωσης είναι οι
πολιτικές διώξεις με μαζικές φυλακίσεις μελών της μαοϊκής οργάνωσης
«Προλεταριακή Αριστερά» και η προσπάθειά τους να αναγνωριστούν ως πολιτικοί
κρατούμενοι (Φουκό, 1999, σελ. 9). Η διάρκεια ζωής της θα είναι περίπου ένα χρόνο,
καθώς στη συνέχεια κατηγορείται ως υπαίτια των πολυάριθμων εξεγέρσεων που
ξέσπασαν στις γαλλικές φυλακές και έτσι αυτοδιαλύεται (Γκρο, 2007, σελ. 17). Ο
Foucault ωστόσο συνεχίζει την πολιτική του δράση, τον Απρίλιο το 1972
επισκέπτεται τις φυλακές Άττικα (Foucault, 1992), αρθρογραφεί υπέρ των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εναντίον του ρατσισμού και της θανατικής ποινής,
συμμετέχει σε διαδηλώσεις, συλλαμβάνεται και αναζητά μια νέα Αριστερά (Γκρο,
2007). Μέχρι το θάνατό του, στις 25 Ιουνίου του 1984, από επιπλοκές της ασθένειας
του AIDS (Gutting, 1994, σελ. xii. Mudimbe, 1992, σελ. 122), συνέγραψε μεταξύ
άλλων τα θρυλικά του έργα «Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής»
(1975), καθώς και το τρίτομο έργο «Η ιστορία της σεξουαλικότητας» (1ος τόμος:
1976, 2ος και 3ος τόμος: 1984) (Nealon, 2008, σελ. 2).

3.3. Η σκέψη του Michel Foucault
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντάξουμε τον M. Foucault σε κάποιο θεωρητικό ρεύμα
σκέψης, όχι τόσο εξαιτίας του έργου του, αλλά κυρίως εξαιτίας της προσπάθειας του
ιδίου να μην ενταχθεί σε κάποιο ρεύμα. «Είναι αλήθεια ότι προτιμώ να μην
ταυτίζομαι με κάτι και ότι διασκεδάζω με την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους
με έκριναν και με κατέταξαν» έλεγε ο ίδιος (Φουκό, 1987, σελ. 134). Επιπλέον
ανέφερε, «δεν ήμουν ποτέ φροϋδιστής, δεν ήμουν ποτέ μαρξιστής, δεν ήμουν ποτέ
δομιστής» (Foucault, 2012-β, σελ. 166). Ειδικά για τη σχέση του με το μαρξισμό
αναφέρει ότι «δεν είμαι ούτε αντίπαλος ούτε οπαδός του μαρξισμού ̇ τον ρωτώ τι έχει
να πει για εμπειρίες που του υποβάλλουν ερωτήματα» (Φουκό, 1987, σελ. 136).
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Ωστόσο, πολλοί κριτικοί του έργου του τον χαρακτηρίζουν ως μεταμοντέρνο και
μεταδομιστή φιλόσοφο. Για την κατανόηση

αυτών των χαρακτηρισμών είναι

χρήσιμη μια μικρή αναφορά στους όρους. Ως «μεταμοντερνισμός», παρόλη την
ασάφεια του όρου, έχει χαρακτηριστεί η διάδοχη κατάσταση του «νεωτερικότητα»,
που χαρακτηρίζεται από επιστημονική ορθολογικότητα (Danaher, Shirato, & Webb,
2000, σελ. xiii). Με λίγα λόγια, το ρεύμα του μεταμοντερνισμού «αρνείται την
ύπαρξη της οικουμενικής ορθολογικότητας, δηλαδή του προτάγματος του
Διαφωτισμού, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η αλήθεια είναι μια και αδιαφιλονίκητη»
(Craib, 1998, σελ. 357). Χαρακτηριστικό της επιστημονικής γνώσης κατά τη
νεωτερικότητα είναι η κατάκτηση της μιας και μοναδικής αλήθειας, σε αντίθεση με
τη μετανεωτερική κατάσταση, κατά την οποία η γνώση μετασχηματίζεται συνεχώς,
με συνέπεια την ανυπαρξία μιας και μοναδικής αλήθειας (Ασημάκη, Κουστουράκης,
&

Καμαριανός,

2011,

σελ.

110).

Όπως

ο

Foucault

επισημαίνει

«στην

πραγματικότητα, αν εξετάσουμε προσεκτικότερα τα πράγματα διαπιστώνουμε ότι
ζούμε σε ένα πληθυντικό κόσμο, όπου τα φαινόμενα παρουσιάζουν μετατοπίσεις και
παράγουν αρκετά απρόβλεπτες συναντήσεις» (Foucault, 2012-β, σελ. 164). Ο
μεταμοντερνισμός επηρεάζει όχι μόνο το πρόβλημα της γνώσης, αλλά και τις τέχνες,
τις επιστήμες και ζητήματα πολιτικής (Mirchandani, 2005, σελ. 88). O Ian Craib
(1998) σημειώνει ότι «είναι πολλές οι οφειλές του μεταμοντερνισμού στη φιλοσοφία
του Φρίντριχ Νίτσε, της οποίας ο προδρομικός μηδενισμός, αναρχισμός και
υπαρξισμός θεωρούνται ότι προλειαίνουν το έδαφος για τις πνευματικές εξελίξεις που
σημειώνονται έναν σχεδόν αιώνα μετά» (σελ. 372).
Ταυτόχρονα, ο Foucault έχει χαρακτηριστεί, επίσης, και ως μεταδομιστής. Είναι
γεγονός ότι ο ίδιος επηρεάστηκε αρκετά από το δομισμό (Πετμεζίδου, 1996). Αυτό
δικαιολογείται, αν αναλογιστεί κανείς ότι σπούδασε κοντά στους Hyppolite και
Althusser (Mirchandani, 2005, σελ. 91). Παρ’ όλα αυτά, «από την Αρχαιολογία της
γνώσης και μετά, ο Foucault αρνείται συστηματικά ότι ήταν δομιστής» (Smart, 2003α, σελ. 147). «Εγκαταλείπει την έννοια της δομής […] και την αντικαθιστά με τις
έννοιες της εξουσίας και του λόγου» (Πετμεζίδου, 1996, σελ. 23). Έτσι, η προσέγγιση
για την εξουσία στις μελέτες του, και συγκεκριμένα η «πλεγματική» σύσταση που της
αποδίδει και η απουσία ενός «μονοπωλίου» άσκησής της, καταδεικνύουν σαφώς μια
μεταδομική αντίληψη (Φουκό, 1991, σελ. 107). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο
Foucault, «αν και αποδομεί συνεχώς ιεραρχικές διακρίσεις όπως λόγος/τρέλα και
κανονικός/μη κανονικός, βασική προϋπόθεσή του είναι να δείξει πως οι κοινωνικοί
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θεσμοί δίνουν πρακτική δύναμη σε τέτοιες ασυνάρτητες διακρίσεις και πως τέτοιες
διακρίσεις ανασυσταίνονται σε ριζικά διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές
ιστορικές περιόδους» (White, 1988, σελ. 189). Ένας όρος που χρησιμοποιεί ίδιος, για
να καταδείξει τη σχέση αυτών των ασυνάρτητων διακρίσεων με τους κοινωνικούς
θεσμούς, είναι ο «λόγος». Δηλαδή ένα ««πολιτικό αγαθό», που το «ανώνυμο
μουρμουρητό» του αναδύεται από έναν συγκεκριμένο χώρο», όπως για παράδειγμα ο
λόγος της εκπαίδευσης προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας (Jones & Ball, 1994,
σελ. 171). Ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το λόγο, την κρατούσα αντίληψη, αποτελεί την
«ετερότητα», δηλαδή το ξένο, το παράξενο, το τρελό, την οποία «η γνωσιολογία
προσπαθεί να υποτάξει στο λόγο» (Jones & Ball, 1994, σελ. 175).
Αναφορικά με τον τρόπο ερευνάς του, ο Foucault «βασίζεται σε έναν πλούτο
εμπειρικής έρευνας, με αυστηρές μεθόδους ιστορικής αρχειακής έρευνας και
αναλυτικών μεθόδων σύγκρισης, επαλήθευσης και παραπομπής» (O’Farrell, 2006,
σελ. 16). Στα έργα του Foucault μπορεί κανείς να εντοπίσει δύο μεθόδους, που ο ίδιος
επινόησε για την επίτευξη των ερευνητικών του στόχων. Πρόκειται για την
«αρχαιολογία» και την «γενεαλογία». Η μέθοδος της «αρχαιολογίας ασχολείται με
την περιγραφή των ιστορικών προϋποθέσεων ενός συγκεκριμένου συστήματος
σκέψης», ενώ «της γενεαλογίας με τον εντοπισμό των ιστορικών διαδικασιών της
καταγωγής και της εμφάνισης με τις οποίες ένα συγκεκριμένο σύστημα σκέψης ή
διαδικασία σκέψης εμφανίζεται και ακολούθως μετασχηματίζεται» (Olssen, 2006,
σελ. 9). Η αντίληψη του για την ιστορία βοηθά στην κατανόηση της λειτουργίας
αυτών των δύο μεθόδων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «θεωρώ ότι η προσφυγή
στην ιστορία […] αποκτά νόημα καθόσον η ιστορία αναλαμβάνει να δείξει ότι αυτό
που υπάρχει δεν υπήρχε ανέκαθεν, δηλαδή ότι τα πράγματα που μοιάζουν τα πλέον
προφανή σχηματίζονται πάντα στη συμβολή συναντήσεων και τυχαιοτήτων, κατά
μήκος μιας εύθραυστης και πρόσκαιρης ιστορίας» (Foucault, 2012-β, σελ. 187). Σε
αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι ο Foucault με την αρχαιολογία δε
διεξάγει μια συμβατική ιστορική έρευνα, αλλά εστιάζει «στις συνθήκες μέσα στις
οποίες ένα υποκείμενο […] καθίσταται ένα πιθανό αντικείμενο γνώσης» (Smart,
2003-α, σελ. 145). Οι δύο αυτές μέθοδοι δε χρησιμοποιούνται παράλληλα στο έργο
του. Πριν από το 1970 εφαρμόζει στα έργα του ένα πρόγραμμα αρχαιολογίας των
σχηματισμών του λόγου, σε αντίθεση με τις αρχές του 1970 και έπειτα, όπου
αναπτύσσει το πρόγραμμα μιας γενεαλογίας των σχέσεων γνώσης/εξουσίας. (Φουκώ,
2011, σελ. 17). Σύμφωνα με τον Κουράκη (1976, σελ. 418), αυτή η μεθοδολογική
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μετάβαση επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επήρεια που δέχτηκε ο Foucault
από τα γεγονότα του Γαλλικού Μάη, τα οποία του έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά
ερωτημάτων γύρω από τους κινδύνους ισοπέδωσης του σύγχρονου ανθρώπου.
Καθώς, λοιπόν, το δίπτυχο εξουσία/γνώση φαίνεται να τον απασχολεί τώρα σε
μεγάλο βαθμό «εγκολπώνεται μια νέα μέθοδο, περισσότερο κριτική απέναντι στην
πολιτική εξουσία: τη «γενεαλογία» των σχέσεων εξουσίας και γνώσης» (Κουράκης,
1976, σελ. 418). Αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεθόδου αυτής είναι το έργο
«Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής». Πρόκειται για μία γενεαλογική
ιστορική διατύπωση του σύγχρονου επιστημονικο-δικαστικού συμπλέγματος στο
οποίο στηρίζεται η κολαστική εξουσία (Smart, 2003-β, σελ. 172).
3.3.1. Η έννοια της εξουσίας στο θεωρητικό σχήμα του M. Foucault
Ο Foucault πραγματευόμενος τον όρο «εξουσία» υποστηρίζει πως ακόμα και σήμερα
ίσως να μη γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει (Φουκώ, 2008, σελ. 37). Ο ίδιος
υποστηρίζει πως δεν χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ τη λέξη εξουσία και όταν το κάνει
είναι για συντομία εννοώντας τις σχέσεις εξουσίας (Φουκώ, 2008, σελ. 371). Ο
Foucault αντιλαμβάνεται ως τέτοιες, τις «ανθρώπινες σχέσεις, όποιες και αν είναι
(είτε πρόκειται για λεκτική επικοινωνία […], είτε πρόκειται για ερωτικές σχέσεις,
θεσμικές ή οικονομικές)», στις οποίες «είναι πάντα παρούσα η εξουσία: η σχέση»
δηλαδή «μέσω της οποίας ο ένας επιδιώκει να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά του
άλλου» (Φουκώ, 2008, σελ. 371). Οι σχέσεις αυτές γίνονται αντιληπτές σε διάφορα
επίπεδα και με διάφορες μορφές (Φουκώ, 2008, σελ. 371). Η εξουσία δεν μπορεί να
οριστεί, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει (Foucault, 2013, σελ. 39). Αυτό που υπάρχει
και για το οποίο κάνει λόγο ο Foucault (2013) είναι η «προοπτική των δυνατοτήτων
κατανοησιμότητας που προσφέρει η ανάλυση των μηχανισμών εξουσίας υπό τον όρο
ότι δε γίνεται λόγος ποτέ για την εξουσία, αλλά μάλλον για διαφορετικά όργανα,
εργαλεία, σχέσεις, τεχνικές, κ.λπ.» (σελ. 39). Για να αντιληφθούμε την άσκηση και
λειτουργία της εξουσίας σε όλο της το φάσμα, δεν πρέπει να αρκεστούμε στις
θεωρίες που τη βλέπουν αποκλειστικά στους μηχανισμούς του κράτους, καθώς, όπως
αναφέρει ο Foucault «γνωρίζουμε βέβαια καλά ότι την εξουσία δεν την κατέχουν οι
κυβερνώντες» (Φουκώ, 2008, σελ. 37). Ο Foucault θεωρεί ότι όταν το ζήτημα της
εξουσίας τίθεται μόνο με όρους νομοθεσίας ή Συντάγματος ή κράτους ή κρατικού
μηχανισμού, περιορίζεται σημαντικά η προσέγγισή του (Φουκώ, 2008, σελ. 137). Η
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εξουσία είναι πολύ πιο περίπλοκη, πολύ πιο πυκνή και διάχυτη από ένα σύνολο
νόμων ή έναν κρατικό μηχανισμό (Φουκώ, 2008, σελ. 137). Επειδή ακριβώς ο
Foucault δεν πιστεύει στο μονοπώλιο της εξουσίας από το κράτος, δεν αναζητά
γενικές διατυπώσεις για την εξουσία ούτε τα θεμέλιά της, αλλά στη μελέτη της
καταπιάνεται με το μέσο από το οποίο ασκείται (Φουκώ, 2008, σελ. 308). Η αντίληψη
ορισμένων να εξηγούν τα συστήματα εξουσίας με βάση το κράτος έχει εξαντλήσει τη
γονιμότητά της (Φουκό, 1991, σελ. 124). Για παράδειγμα, «ανάμεσα σε έναν άντρα
και μια γυναίκα, ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και
τον μαθητή του, ανάμεσα σε εκείνον που γνωρίζει και σε εκείνον που δεν γνωρίζει,
υφίστανται σχέσεις εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 155). Αυτές οι σχέσεις εξουσίας
δεν αποτελούν απλή αντανάκλαση ή προέκταση της κρατικής εξουσίας. Με άλλα
λόγια, ούτε ο άντρας ούτε ο δάσκαλος ενεργούν ως αντιπρόσωποι του κράτους
(Φουκό, 1991, σελ. 124). Αλλά για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος
με τον τρόπο που λειτουργεί,

είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτών των ιδιαίτερων

σχέσεων κυριαρχίας, οι οποίες «διαθέτουν την προσίδια μορφολογία τους και τη
σχετική αυτονομία τους» (Φουκώ, 2008, σελ. 155 - 156). «Η εξουσία κατασκευάζεται
και λειτουργεί στη βάση ιδιαίτερων εξουσιών, μυριάδων εκροών, μυριάδων
αποτελεσμάτων εξουσίας» (Φουκό, 1991, σελ. 124). «Η εξουσία χρησιμοποιείται και
ασκείται μέσω μιας οργάνωσης που μοιάζει με δίχτυ» (Φουκό, 1991, σελ. 107). Μέσα
σε αυτό το δίχτυ τα άτομα κυκλοφορούν και συγχρόνως υφίστανται και ασκούν
εξουσία (Φουκό, 1991, σελ. 107). Για να γίνει κατανοητός, ο τρόπος με τον οποίο τα
άτομα αποτελούν στοιχεία άρθρωσης της εξουσίας, ο Foucault αναφέρει πως «ένα
από τα πρώτιστα αποτελέσματα της εξουσίας είναι ήδη ότι ορισμένα σώματα,
ορισμένες χειρονομίες/κινήσεις, ορισμένοι λόγοι, ορισμένες επιθυμίες έρχονται και
ταυτίζονται και συγκροτούνται ως άτομα». (Φουκό, 1991, σελ. 107) Συνεπώς, το
άτομο είναι ταυτοχρόνως και αποτέλεσμα και φορέας εξουσίας. Η προσήλωσή του
Foucault στο άτομο, θα μπορούσαμε να πούμε πως αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη
μεθοδολογική θέση του, την «ανοδική ανάλυση της εξουσίας», σύμφωνα με την
οποία η ανάλυσή της θα πρέπει να ξεκινά από τους απειροελάχιστους μηχανισμούς
της και να προχωρά προς το κέντρο της (Φουκό, 1991, σελ. 108). Με άλλα λόγια, η
διάχυση της εξουσίας ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Αυτό δεν αποκλείει και το
αντίστροφο, δηλαδή τη διάχυση από πάνω προς τα κάτω. Ωστόσο σε αυτήν την
περίπτωση πρέπει συγχρόνως να υπάρξουν δράσεις και από κάτω προς τα πάνω
(Φουκό, 1991, σελ. 138).
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Η άποψη του Foucault για τη σχέση των κοινωνικών μεταβολών με την εξουσία,
αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την αντίληψη του για την εξουσία. Όπως ο ίδιος
αναφέρει, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τίποτα δε θα αλλάξει στην «κοινωνία αν δεν
τροποποιηθούν οι μηχανισμοί εξουσίας που λειτουργούν έξω απ’ το πλαίσιο των
κρατικών μηχανισμών, κάτω από αυτούς, δίπλα σε αυτούς, σε ένα κατώτατο επίπεδο
που αφορά την καθημερινότητα» (Φουκώ, 2008, σελ. 79), όπως για παράδειγμα οι
οικονομικές διαδικασίες και οι παραγωγικές σχέσεις (Φουκό, 1991, σελ. 124). Υπό
αυτή την οπτική, ο Foucault σημειώνει ότι, εάν γίνει αποδεκτή η σημασία της
καταστολής του Μαρκούζε, δηλαδή ότι η εξουσία έχει μόνο κατασταλτική
λειτουργία, με τη μορφή λογοκρισίας, αποκλεισμού, παρεμπόδισης και απώθησης,
τότε θα ήταν εξαιρετικά εύθραυστη, κάτι που δεν ισχύει (Φουκώ, 2008, σελ. 77). Η
παραδοσιακή σύλληψη της εξουσίας, ως νομικού μηχανισμού απαγόρευσης, που
συνεπάγεται «μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων: αποκλεισμός, απόρριψη,
παρεμπόδιση, άρνηση, απόκρυψη κλπ», είναι ανεπαρκής (Φουκώ, 2008, σελ. 150).
Και είναι ανεπαρκής, διότι η αναγωγή της εξουσίας στον νόμο διαδραματίζει τρεις
ρόλους:
 Πρώτον, επιτρέπει την προβολή ενός ομοιογενούς σχήματος εξουσίας
σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν μελετάται, από την οικογένεια έως το κράτος
και από τις παιδαγωγικές σχέσεις μέχρι τις παραγωγικές.
 Δεύτερον, επιτρέπει μονάχα την αρνητική σύλληψη της εξουσίας.
 Και τρίτον, επιτρέπει την αντίληψη «της θεμελιώδους διεργασίας της
εξουσίας ως ένα ομιλιακό ενέργημα: εκφορά

του νόμου, λόγος της

απαγόρευσης, όπου η εκδήλωση της εξουσίας ενδύεται την απλή μορφή του
«δεν πρέπει να»» (Φουκώ, 2008, σελ. 173).
Η αρνητική θεώρηση της εξουσίας σχετίζεται άμεσα, πρώτον, με τη νεωτερική
αντίληψη της εξουσίας, και δεύτερον, με την αντίληψη της εξουσίας ως καταπίεσης.
Πιο συγκεκριμένα, στη νεωτερική θεώρησή της εξουσίας υπάρχει ένας ανώτατος
άρχοντας που απαγορεύει και τα υποκείμενα που αποδέχονται την απαγόρευση
(Φουκώ, 2008, σελ. 174). Για το ξεδιάλυμα της κατάστασης σχετικά με το νόμο και
τη σχέση του με την εξουσία, ο Foucault αναφέρει ότι «το δίκαιο δεν είναι ούτε η
αλήθεια ούτε το άλλοθι της εξουσίας. Είναι ένα εργαλείο της εξουσίας, περίπλοκο
και συνάμα μερικό» (Φουκώ, 2008, σελ. 175). Ο νόμος και τα φαινόμενα
απαγόρευσης σε μια κοινωνία σχετίζονται και με μη νομικούς μηχανισμούς. Ως εκ
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τούτου, το ποινικό σύστημα δεν πρέπει να ερμηνεύεται αποκλειστικά μέσα σε ένα
πλαίσιο ταξικής πάλης, αλλά ως ένας μηχανισμός που «επιτρέπει μια πολιτική και
οικονομική διαχείριση μέσω της διαφοράς νομιμότητας και εκνομίας» (Φουκώ, 2008,
σελ. 175).
Οι ρίζες της νεωτερικής σύλληψης περί εξουσίας, πιθανολογείται ότι βρίσκονται
στο ρόλο της μοναρχίας, ο οποίος αναπτύχθηκε στη διάρκεια του Μεσαίωνα ως
αντίβαρο στον πόλεμο μεταξύ φεουδαρχικών παραγόντων εξουσίας, και την έκανε να
εμφανίζεται ως διαιτητής, ως δύναμη που θα πει το «όχι», δίνοντας τέλος στη βία
(Φουκό, 1987, σελ. 23). Οι μεγάλοι θεσμοί που δημιουργήθηκαν κατά της διάρκεια
του Μεσαίωνα, όπως η μοναρχία και το κράτος με τους μηχανισμούς του, και οι
συνεπαγόμενες μορφές εξουσίας τους λειτούργησαν «ως θεμελιώδης αρχή του
δικαίου με τρία χαρακτηριστικά: συγκροτείται ως ενιαίο σύνολο, η βούλησή της
ταυτίζεται με τον νόμο και ασκείται μέσα από μηχανισμούς απαγόρευσης και
κύρωσης» (Foucault, 2011-α, σελ. 103-104). «Ο μονάρχης, ο νόμος και η
απαγόρευση σχημάτιζαν ένα σύστημα παράστασης της εξουσίας το οποίο επεκτάθηκε
κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου από τις θεωρίες του δικαίου […]» (Φουκό,
1987, σελ. 24). Το δίκαιο για τη μοναρχία ήταν ο τρόπος εμφάνισής της και η μορφή
με την οποία γινόταν αποδεκτή (Foucault, 2011-α, σελ. 104). Με αυτόν τον τρόπο,
από τούδε και στο εξής «η άσκηση της εξουσίας στις δυτικές κοινωνίες διατυπώνεται
πάντα με όρους του δικαίου» (Foucault, 2011-α, σελ. 104). Αυτή ακριβώς η αντίληψη
είναι και το πρόβλημα στην κατανόηση των σχέσεων εξουσίας. Η λύση που προτείνει
ο Foucault, είναι η απαλλαγή της εξουσίας από τη νομική θεώρησή της (Foucault,
2011-α, σελ. 107). Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή του στρατηγικού
μοντέλου ερμηνείας της εξουσίας και την απαλλαγή από το μοντέλο του δικαίου
(Foucault, 2011-α, σελ. 120). Σύμφωνα με το προτεινόμενο, εκ μέρους του Foucault,
μοντέλο πρέπει να «προσανατολιστούμε σε μια σύλληψη της εξουσίας που
αντικαθιστά […] το πρωτείο της ανώτατης αρχής με την ανάλυση ενός πολλαπλού
και ευμετάβλητου πεδίου σχέσεων δύναμης όπου παράγονται αποτελέσματα
κυριαρχίας που είναι μεν σφαιρικά αλλά ποτέ απολύτως σταθερά» (Foucault, 2011-α,
σελ. 120). Και αυτό διότι πρέπει να επανέλθει η έκφραση των σχέσεων δύναμης στην
οπτική του πολέμου, του πολέμου με όλες του τις μορφές, που αντικαταστάθηκε
προηγουμένως από την οπτική μιας πολιτικής εξουσίας (Foucault, 2011-α, σελ. 120).
Όπως προείπαμε όμως, η αρνητική θεώρηση της εξουσίας σχετίζεται και με την
αντίληψη της εξουσίας ως καταπίεσης. Σύμφωνα με τον Foucault, η σύλληψη της
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εξουσίας υπό αυτήν την έννοια είναι «στενή» και «σκελετική», «η οποία κατά
περίεργο τρόπο διαδόθηκε πολύ» (Φουκό, 1987, σελ. 21). Αυτή η αρνητική σύλληψη
της εξουσίας, οδηγεί τον Foucault στον πρώτο τόμο της «Ιστορία της
Σεξουαλικότητας» να διατυπώσει την «υπόθεση της καταστολής». Δηλαδή ότι οι
άνθρωποι έχουν τόσο έντονη την αίσθηση της καταστολής ως παραγώγου της
εξουσίας (Foucault, 2011-α, σελ. 18-19). Ο Foucault πιστεύει ότι πρέπει να
επιμείνουμε περισσότερο στα συστήματα εξουσίας και γνώσης, τα οποία διαφέρουν
από την καταστολή, και τα οποία περιέχουν θετικούς μηχανισμούς που παράγουν
γνώση, λόγους, ηδονές, εξουσία ̇ «πρέπει να τους ακολουθήσουμε στις συνθήκες
εμφάνισης και λειτουργίας τους, και να διερευνήσουμε με ποιον τρόπο κατανέμονται
σε σχέση με αυτούς τα φαινόμενα απαγόρευσης ή συσκότισης που συνδέονται μαζί
τους» (Foucault, 2011-α, σελ. 90). Κατά τον Foucault, η υπακοή των ανθρώπων στην
εξουσία οφείλεται στο κάτι παραπάνω που χαρακτηρίζει την ύπαρξή της από μια
απλή καταπίεση (Φουκό, 1987, σελ. 21). Οφείλεται στο «ότι διασχίζει τα πράγματα,
παράγει πράγματα, επιφέρει ηδονή, μορφές γνώσης, παράγει λόγο» (Φουκό, 1987,
σελ. 21). Οι σχέσεις εξουσίας είναι τόσο οι προϋποθέσεις όσο και τα αποτελέσματα
άλλων τύπων σχέσεων, «όπως οικονομικές διαδικασίες, σχέσεις γνώσης και σχέσεις
φύλου» (Foucault, 2011-α, σελ. 111). Συνεπώς, η εξουσία «πρέπει να θεωρηθεί
παραγωγικό πλέγμα που καλύπτει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα και όχι αρνητική
βαθμίδα που ρόλος της είναι η καταπίεση» (Φουκό, 1987, σελ. 21).
Ο παραγωγικός ρόλος της εξουσίας, όπως περιγράφεται στο «Επιτήρηση και
Τιμωρία», αρχίζει από τον 17ο αιώνα και μετά, όπου οι μοναρχίες δημιούργησαν
μεγάλους κρατικούς μηχανισμούς, όπως η αστυνομία και ο στρατός, αλλά και μια
καινούργια «οικονομία» της εξουσίας (Φουκό, 1987, σελ. 21-22). Οι μηχανισμοί
αυτοί ενεργούσαν με τρόπους «που επέτρεπαν στα αποτελέσματα της εξουσίας να
κυκλοφορούν κατά μήκος όλου του κοινωνικού σώματος με έναν τρόπο ταυτόχρονα
συνεχή, αδιάλειπτο, προσαρμοσμένο και «εξατομικευμένο»» (Φουκό, 1987, σελ. 22).
Οι τεχνικές εξουσίας που χρησιμοποιήθηκαν στο νέο αυτό πλαίσιο χαρακτηρίζονται
από πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και είναι πολύ λιγότερο δαπανηρές, όχι
μόνο οικονομικά αλλά και ως προς τις κοινωνικές αντιδράσεις, σε σχέση με τις
παρελθούσες τεχνικές στις οποίες δέσποζε η επίδειξη ισχύος του άρχοντα (Φουκό,
1987, σελ. 22). Μιλάμε, δηλαδή, για έναν μετασχηματισμό των μηχανισμών
εξουσίας, όπου αφήνεται στο παρελθόν η αντίληψη που ήθελε τον άρχοντα να έχει το
απόλυτο δικαίωμα της αρπαγής των σωμάτων των ανθρώπων, του χρόνου τους έως
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και της ζωής τους, και συντελείται η μετάβαση σε μια κατάσταση που η εξουσία είναι
προσανατολισμένη στην παραγωγή δυνάμεων, την αύξηση αυτών των δυνάμεων και
τον έλεγχό τους (Foucault, 2011-α, σελ. 158-159).
Η γέννηση του νεωτερικού δυτικού κράτους θα φέρει στην κοινωνία των
ανθρώπων πολιτικές δομές που αποτελούνται από έναν τόσο σύνθετο συνδυασμό
τεχνικών εξατομίκευσης και παράλληλα ολοποιητκών μεθόδων, που ποτέ άλλοτε δεν
είχε γνωρίσει (Φουκό,1991, σελ. 82-83). Κατά τον Foucault, αυτά τα χαρακτηριστικά
οφείλονται στην ενσωμάτωση, κάτω από μια καινούργια πολιτική μορφή, μιας παλιάς
τεχνικής εξουσίας που είχε γεννηθεί μέσα στους χριστιανικούς θεσμούς, της
ποιμαντικής (Φουκό, 1991, σελ. 83). Βασικό γνώρισμα της ποιμαντικής είναι ότι
μεριμνά όχι μόνο για το σύνολο, αλλά και για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Αυτό το
χαρακτηριστικό της ποιμαντικής διαπέρασε ένα πλήθος θεσμών «αναπτύσσοντας μια
εξατομικεύουσα «τακτική», χαρακτηριστική μιας ολόκληρης σειράς πολλαπλών
εξουσιών: της οικογένειας, της ιατρικής, της ψυχιατρικής, της εκπαίδευσης, των
εργοδοτών κτλ» (Φουκό, 1991, σελ. 85).
Τότε «γεννιέται μια μορφή εξουσίας που αρχίζει

να ασκείται μέσω της

κοινωνικής παραγωγής και της κοινωνικής υπηρεσίας» (Φουκό, 1987, σελ. 27). Η
αποδοχή της εξουσίας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εμφανίζει πλήρως την
κυνικότητα της (Foucault, 2011-α, σελ. 104). «Η επιτυχία της είναι ανάλογη του
ποσοστού των μηχανισμών της που καταφέρνει να κρύψει» (Foucault, 2011-α, σελ.
104). Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να κρύβει σημαντικό κομμάτι του εαυτού της
και να παρουσιάζεται στην κοινωνία ως ένα απλό όριο που τίθεται στην ελευθερία
των ανθρώπων που πάντα τους αφήνει, την έστω και στοιχειώδη ελευθερία
(Foucault, 2011-α, σελ. 103).
Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοήσουμε τα φαινόμενα εξουσίας είναι αναγκαίο να
απαντήσουμε στο «ποιος ασκεί την εξουσία, που την ασκεί, […] μέχρι που ασκείται,
με ποιους αναμεταδότες και μέχρι ποιες, κατώτατες συχνά, βαθμίδες ιεραρχίας,
ελέγχου, επιτήρησης, απαγορεύσεων, καταναγκασμών» (Φουκώ, 2008, σελ. 37-38).
Επιπλέον, χρειάζεται η ανάλυση εννοιών που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό των καταστάσεων όπου εμφανίζεται η εξουσία, όπως για παράδειγμα,
οι λέξεις «κυβερνώ», «ομάδα εξουσίας» και «διευθύνω» Φουκώ, 2008, σελ. 37-38).
Διότι γνωρίζουμε με σιγουριά ποιος δεν κατέχει την εξουσία, αλλά ενέχει δυσκολίες
να ξέρουμε ποιος ακριβώς την κατέχει, καθώς κανένας δεν είναι αποκλειστικός
κάτοχός της (Φουκώ, 2008, σελ. 38). «[...] Η εξουσία δεν είναι κάτι που αποκτάται,
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αποσπάται ή διαμοιράζεται, κάτι που κρατά κανείς ή το αφήνει να διαφύγει ̇ η
εξουσία ασκείται με αφετηρία αναρίθμητα σημεία και μέσα στο παιχνίδι ανισοτικών
και ευκίνητων σχέσεων» (Foucault, 2011-α, σελ. 111). Η εξουσία υπάρχει εκεί που
ασκείται (Φουκώ, 2008, σελ. 38). Οι σχέσεις εξουσίας υπάρχουν μέσα από την
άσκησή τους, εν ενεργεία (Φουκό, 1991, σελ. 91). «Ασκείται πάντα σε μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τους μεν να βρίσκονται στη μια πλευρά και τους δε
στην άλλη» (Φουκώ, 2008, σελ. 38). Κάθε ενέργεια της μιας πλευράς προκαλεί την
ανταπάντηση της άλλης (Φουκώ, 2008, σελ. 74). Οι ανταπαντήσεις αυτές, οι
αντιστάσεις, είναι ομότοπες με την εξουσία (Φουκώ, 2008, σελ. 177). Συνεπώς, το
γεγονός ότι η εξουσία είναι πάντα και παντού παρούσα και ότι δε βρισκόμαστε ποτέ
έξω από τα φαινόμενά της, δε σημαίνει ότι είμαστε παγιδευμένοι στο εσωτερικό της
(Φουκώ, 2008, σελ. 176), αλλά ότι είμαστε στο εσωτερικό ενός αγώνα (Φουκώ, 2008,
σελ. 397). Σύμφωνα με τον Foucault, «πάντα μπορούμε να τροποποιήσουμε την
επιρροή της σε καθορισμένες συνθήκες και με μια συγκεκριμένη στρατηγική»
(Φουκό, 1987, σελ. 85).
Σημαντική επίσης είναι η ερμηνεία των σχέσεων εξουσίας μέσα από την έννοια
της δράσης. «Η άσκηση της εξουσίας […] είναι ένας τρόπος δράσης κάποιων πάνω
σε κάποιους άλλους» (Φουκό, 1991, σελ. 91). Ένας τρόπος δράσης που δεν ενεργεί
ευθέως και άμεσα στους άλλους, αλλά ενεργεί στην ίδια τους δράση (Φουκό, 1991,
σελ. 91). «Μια σχέση εξουσίας είναι μια δράση πάνω στη δράση, πάνω σε
ενδεχόμενες ή πραγματικές δράσεις, μελλοντικές ή παρούσες» (Φουκό, 1991, σελ.
91). Εν ολίγοις, μια δράση πάνω σε δράσεις (Φουκό, 1991, σελ. 92). Για την
καλύτερη κατανόηση των σχέσεων εξουσίας ο Foucault χρησιμοποιεί τον όρο
«διαγωγή», υπό την έννοια της πράξης του να οδηγείς, να άγεις, τους άλλους και
συγχρόνως του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεσαι μέσα σε ένα λίγο πολύ ανοιχτό
πεδίο δυνατοτήτων (Φουκό, 1991, σελ. 92). Συνεπώς, «η άσκηση της εξουσίας
συνίσταται στην «καθοδήγηση των διαγωγών» και στη διευθέτηση της πιθανότητας»
(Φουκό, 1991, σελ. 93).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι, σύμφωνα με τον
Foucault, «η επιθυμία για εξουσία παράγει ένα ιδιότυπο παιχνίδι ανάμεσα στην
εξουσία και το συμφέρον» (Φουκώ, 2008, σελ. 40). «Εκείνοι που ασκούν την
εξουσία δεν είναι κατ’ ανάγκην εκείνοι που έχουν συμφέρον να την ασκούν και
εκείνοι που έχουν συμφέρον να την ασκήσουν δεν την ασκούν» (Φουκώ, 2008, σελ.
40). Σε γενικές γραμμές, ο Foucault πιστεύει πως η εξουσία δε διαμορφώνεται με
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βάση συλλογικές ή ατομικές βουλήσεις και πως δεν απορρέει από συμφέροντα, αλλά
ότι «συγκροτείται και λειτουργεί με βάση εξουσίες, πλήθος ζητημάτων και
αποτελεσμάτων εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 156). Βέβαια, κάτι τέτοιο δε σημαίνει
ότι η διαδικασία αποκρυπτογράφησης του πλέγματος της εξουσίας μπορεί να γίνει
έξω από το οικονομικό και παραγωγικό πλαίσιο σχέσεων (Φουκώ, 2008, σελ. 156).
Προτείνει μάλιστα ότι «οι αγώνες που ξεδιπλώνονται γύρω από μια ιδιαίτερη εστία
εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 38) και «διεξάγονται τώρα, και οι θεωρίες τοπικής
εμβέλειας, περιορισμένης κλίμακας και ασυνεχούς χαρακτήρα που αναδύονται μέσα
από αυτούς και συνδέονται άρρηκτα μαζί τους, ίσως αποτελούν ένα πρώτο στάδιο
για την κατανόηση του τρόπου άσκησης της εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 41).
Αυτοί οι αγώνες μέσα στο πλέγμα της εξουσίας μπορεί να είναι απεριόριστοι, ωστόσο
είναι πεπερασμένοι χρονικά (Φουκώ, 2008, σελ. 74).
Πράγματι, οι σχέσεις εξουσίας καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των
ανθρωπίνων σχέσεων. Η ανάλυση των σχέσεων εξουσίας συνιστά ένα πολύπλοκο
πεδίο. «Οι σχέσεις εξουσίας είναι ίσως από τα πιο κρυμμένα πράγματα μέσα στο
κοινωνικό σώμα» (Φουκό, 1987, σελ. 80). Όμως, η ύπαρξη των σχέσεων εξουσίας
δεν είναι αυτονόητη. Αντίθετα, η ύπαρξή τους απαιτεί την παρουσία δύο
απαραίτητων προϋποθέσεων, της ελευθερίας και της αντίστασης.
Πιο συγκεκριμένα, συμβαίνει πολλές φορές, οι σχέσεις εξουσίας να τέμνονται με
καταστάσεις ή γεγονότα κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον Foucault, η ειδοποιός τους
διαφορά έγκειται στο βαθμό ελευθερίας που πλαισιώνει τις σχέσεις εξουσίας και τις
καταστάσεις κυριαρχίας. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται να υπάρξουν σχέσεις εξουσίας
εάν τα υποκείμενα, και από τις δυο πλευρές της σχέσης, δεν έχουν έστω μια μορφή
ελευθερίας (Φουκώ, 2008, σελ. 372). «[...] Η ελευθερία τείνει να εμφανιστεί ως
συνθήκη ύπαρξης της εξουσίας» (Φουκό, 1991, σελ. 93). Οι σχέσεις εξουσίας
χαρακτηρίζονται από ευμεταβλητότητα, αναστρεψιμότητα και αστάθεια (Φουκώ,
2008, σελ. 371). Είναι πανταχού παρούσες στο κοινωνικό σώμα, αλλά δεν είναι
παντοδύναμες, δεν υπάρχει ένα κέντρο από το οποίο παράγονται οι σχέσεις εξουσίας
και το οποίο να είναι παντοδύναμο, γι’ αυτό άλλωστε χαρακτηρίζονται από διαρκείς
αλλαγές (Foucault, 2013, σελ. 40-41). Επιπλέον, χαρακτηρίζονται και από την
ύπαρξη μιας αναγκαίας δυνατότητας αντίστασης, υπό την έννοια ότι χωρίς τη
δυνατότητα αντίστασης, δε δύναται να υπάρξουν σχέσεις εξουσίας (Φουκώ, 2008,
σελ. 372). Με άλλα λόγια, «δεν υπάρχει εξουσία παρά εκεί όπου υπάρχει αντίσταση»
(Foucault, 2013, σελ. 44). Αντίθετα, «όταν ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα
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καταφέρνουν να παγιώσουν ένα πεδίο σχέσεων εξουσίας, […] τότε βρισκόμαστε
ενώπιον αυτού που μπορεί να ονομαστεί κατάσταση κυριαρχίας» (Φουκώ, 2008, σελ.
355). Δηλαδή στο πλαίσιο των γεγονότων ή καταστάσεων κυριαρχίας «οι σχέσεις
εξουσίας, αντί να είναι ευμετάβλητες και να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
υιοθετήσουν μια στρατηγική τροποποίησής τους, παγιώνονται και ακινητοποιούνται»
(Φουκώ, 2008, σελ. 355) «[…] και δεν αφήνουν παρά ένα εξαιρετικά περιορισμένο
περιθώριο ελευθερίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 372). Βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται
το γεγονός, ότι όσο μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας απολαμβάνουν οι άνθρωποι, τόσο
μεγαλύτερη είναι η διάθεσή τους να καθορίσουν τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων,
δηλαδή να ασκήσουν εξουσία (Φουκώ, 2008, σελ. 388). Χρήσιμο να αναφερθεί στο
σημείο αυτό είναι το πώς ο Foucault νοηματοδοτεί την έννοια της «ελευθερίας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ελευθερία είναι μια πρακτική […] η ελευθερία των
ανθρώπων δεν εξασφαλίζεται ποτέ από θεσμούς και νόμους που έχουν πρόθεση να
την εγγυηθούν […] όχι επειδή είναι αμφίλογοι, αλλά απλώς επειδή η ελευθερία είναι
κάτι που πρέπει να ασκηθεί» (Φουκό, 1987, σελ. 57). Η απελευθέρωση των ατόμων
από καταστάσεις κυριαρχίας, «διανοίγει ένα πεδίο για νέες σχέσεις εξουσίας, που
πρόκειται να ελεγχθούν μέσα από πρακτικές ελευθερίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 356),
με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την σεξουαλική απελευθέρωση.
Ωστόσο, η προϋπόθεση για την απόκτηση της ελευθερίας είναι η αντίσταση. Ένα
ενδιαφέρον ζήτημα που πρέπει να παρατηρήσουμε στην αντίσταση, σύμφωνα με τον
Foucault, είναι το πού θα αναπτυχθεί και με ποια μορφή (Φουκώ, 2008, σελ. 373). Η
σημασία της αντίστασης είναι υψηλής σημασίας για τον Foucault, διότι η εμφάνισή
της αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης σχέσεων εξουσίας (Φουκώ, 2008, σελ. 398), αλλά
και συστατικό στοιχείο της στρατηγικής σχέσης στην οποία συνίσταται η εξουσία
(Φουκώ, 2008, σελ. 399). Μάλιστα, οι σχέσεις εξουσίας υποχρεούνται να αλλάξουν
με την εμφάνιση της αντίστασης, εξέλιξη που φανερώνει τη δυναμική της (Φουκώ,
2008, σελ. 398). Η αντίσταση εμφανίζεται ως μια δημιουργική διαδικασία μιας νεοδιαμορφούμενης κατάστασης στην οποία μετέχει ο αντιστεκόμενος. Ως ελάχιστη
μορφή αντίστασης τοποθετείται το όχι. Πάνω σε αυτό το όχι πρέπει να χτιστεί μια
αποφασιστική μορφή αντίστασης (Φουκώ, 2008, σελ. 399). Συνήθως, η αντίσταση
εκφράζει με φανερό τρόπο ανυπακοή και προκλήσεις μέσω εξεγέρσεων, πολιτικών
επαναστάσεων και απείθειας (Lilja & Vinthagen, 2014, σελ. 122). Η αντίσταση
αποτελείται από επιμέρους σημεία της που βρίσκονται μέσα στο δίκτυο των σχέσεων
εξουσίας (Foucault, 2011-α, σελ. 113). Συνεπώς, δε μπορούμε να ισχυριστούμε, όπως
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άλλωστε και στις σχέσεις εξουσίας, ότι

υπάρχει μια και μοναδική «πηγή»

αντίστασης, αλλά μιλάμε για αντιστάσεις στον πληθυντικό, με ιδιαίτερα κάθε φορά
χαρακτηριστικά (Foucault, 2011-α, σελ. 113). Δεν αποτελούν τον παθητικό αντίκτυπο
των σχέσεων εξουσίας, μα το μόνιμο απέναντι άκρο αυτών των σχέσεων (Foucault,
2011-α, σελ. 113). Όπως και οι σχέσεις εξουσίας, έτσι και τα σημεία αντιστάσεων
διακρίνονται από ευκινησία, μεταβλητότητα και σχηματίζουν πλέγματα που
διαπερνούν την κοινωνική ζωή (Foucault, 2011-α, σελ. 113-114). Ως εκ τούτου,
σκοπός της ανάλυσης των μηχανισμών εξουσίας δεν είναι να φανεί ότι η εξουσία
είναι πάντα ανώνυμη και πάντα επικρατεί, αλλά ο εντοπισμός των θέσεων και των
τρόπων δράσης του καθενός, των δυνατοτήτων αντίστασης και αντεπίθεσης όλων
όσων εμπλέκονται στο παιχνίδι της (Φουκώ, 2008, σελ. 145). Ωστόσο, σύμφωνα με
τον Lacombe (1996, σελ. 343), η εξήγηση που δίνει ο Foucault για την ύπαρξη της
αντίστασης ως προϋπόθεσης για την ύπαρξη των σχέσεων εξουσίας, δεν είναι
πειστική. Πηγή αυτής της ελλιπούς τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μη
παρουσίαση εκ μέρους του Foucault των μηχανισμών εκείνων μέσω των οποίων
μπορεί να εκδηλωθεί η αντίσταση των ατόμων (Lacombe,1996, σελ. 343).
Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, οι αναλύσεις του Foucault,
όπως ο και ίδιος διατείνεται, «αφορούν ουσιαστικά τις σχέσεις εξουσίας» (Φουκώ,
2008, σελ. 354). Οι σχέσεις εξουσίας, κατά τον Foucault, διακρίνονται σε τρία
επίπεδα, στις «στρατηγικές σχέσεις», στις «τεχνικές διακυβέρνησης» και στις
«καταστάσεις κυριαρχίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 386). Τα τρία αυτά επίπεδα
διαρθρώνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις εξουσίας
μπορούν να διακριθούν «ως παιχνίδια στρατηγικής, ανάμεσα σε ελευθερίες […] και
τις καταστάσεις κυριαρχίας, που αποτελούν αυτό που συνήθως ονομάζουμε εξουσία»
(Φουκώ, 2008, σελ. 385). Στη συνέχεια, μεταξύ αυτών των στρατηγικών σχέσεων και
των καταστάσεων κυριαρχίας, μπορούμε να διακρίνουμε την ύπαρξη των τεχνικών
διακυβέρνησης, οι οποίες εκτείνονται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται
κανείς στη γυναίκα και τα παιδιά του μέχρι τη διοίκηση ενός κράτους (Φουκώ, 2008,
σελ. 386). Πολλές φορές οι καταστάσεις κυριαρχίας εγκαθιδρύονται και διατηρούνται
μέσω αυτών των τεχνικών, συνεπώς κατά τη διερεύνηση ενός πλέγματος εξουσίας
επιβάλλεται η ανάλυση των τεχνικών διακυβέρνησης (Φουκώ, 2008, σελ. 386).
Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε πιο κάτω είναι χρήσιμο να σταθούμε
στην έννοια της «στρατηγικής», στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο Foucault. Στην
καθημερινή της χρήση, η έννοια αυτή συνοψίζεται κυρίως γύρω από τρία νοήματα,
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δηλαδή τον προσδιορισμό των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός
αντικειμενικού σκοπού, αποτελεί δηλαδή αυτό που ο Foucault αποδίδει με τον όρο
«ορθολογικότητα» ̇ τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο ένας να ασκήσει επιρροή
στον άλλο ̇ και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση της νίκης (Φουκό,
1991, σελ. 97-98). Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σημασίες, ο Foucault δομεί την
έννοια της «στρατηγικής εξουσίας» στη θεωρία του. Κατά συνέπεια, ένας ορισμός
της στρατηγικής εξουσίας θα μπορούσε να είναι «το σύνολο των μέσων που
χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει ή για να διατηρηθεί ένα Σύστημα εξουσίας»
(Φουκό, 1991, σελ. 98). Σε αυτήν τη περίπτωση είναι δυνατό μια στρατηγική να
προσιδιάζει σε ορισμένες σχέσεις εξουσίας (Φουκό, 1991, σελ. 98). Το πιο
ενδιαφέρον σημείο, κατά τον Foucault, είναι η σχέση ανάμεσα στις σχέσεις εξουσίας
και στις «στρατηγικές αντιμετώπισης», δηλαδή της αντίστασης, προφανώς διότι μέσα
από αυτήν τη σχέση τονίζεται η αναγκαία συνθήκη της ύπαρξης εναντιώσεων ή έστω
της δυνάμει ύπαρξή τους εντός των σχέσεων εξουσίας, για να υπάρξουν τόσο οι
σχέσεις εξουσίας όσο και οι αντιστάσεις (Φουκό, 1991, σελ. 98). Και ακριβώς αυτός
ο ζωτικός ανταγωνισμός είναι που οδηγεί σε φαινόμενα κυριαρχίας, της «κυριαρχίας»
που αποτελεί ταυτόχρονα και σφαιρική δομή εξουσίας και στρατηγική κατάσταση
(Φουκό, 1991, σελ. 99-100). Επομένως, η σημαντικότητα της μελέτης των
στρατηγικών έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε μέσα από αυτόν τον όρο «να
αποκρυπτογραφήσουμε τους μηχανισμούς που τίθενται σε λειτουργία μέσα στις
σχέσεις εξουσίας» (Φουκό, 1991, σελ. 98).
Συνεχίζοντας, θα εστιάσουμε στη θέση των σχέσεων εξουσίας εντός του πλαισίου
της κοινωνίας. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη που
διατυπώνει ο Foucault στη συζήτησή του με τον P. Werner, σύμφωνα με την οποία
διαβιούμε σε έναν τύπο κοινωνίας, όπου η εξουσία του νόμου ενσωματώνεται στην
πολύ ευρύτερη εξουσία του κανόνα (Φουκώ, 2008, σελ. 108). Για την υποστήριξη
αυτής της θέσης, ο Foucault αναφέρει την κατάσταση που επικρατεί στην απόδοση
του δικαίου, εκεί που τα δικαστήρια δυσκολεύονται να εκδώσουν αποφάσεις,
αντιμετωπίζοντας τον κατηγορούμενο περισσότερο ως ασθενή και την καταδίκη του
ως θεραπευτική αγωγή (Φουκώ, 2008, σελ. 108). Υπό αυτήν την οπτική, καμία άλλη
επιστήμη δε θα μπορούσε να διαδραματίσει σπουδαιότερο ρόλο στους θεσμούς μια
κοινωνίας του κανόνα από την ιατρική, την επιστήμη που προσδιορίζει το κανονικό
και το παθολογικό (Φουκώ, 2008, σελ. 109). «Η ιατρική εξουσία βρίσκεται στην
καρδιά της κοινωνίας της κανονικοποίησης και σχηματίζει ένα νομικό-ιατρικό
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πλέγμα, που συνιστά την ουσιώδη μορφή της εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 109 110). Ιδιαίτερα η μελέτη της ψυχιατρικής αποτελεί κατά τον Foucault, μια πολύ
στέρεα βάση για τη σύλληψη των αποτελεσμάτων της αλληλεπίδρασης μεταξύ
εξουσίας και γνώσης (Φουκό, 1987, σελ. 12). Ο ψυχιατρικός εγκλεισμός, όπως και οι
ποινικοί θεσμοί, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της κατανόησης της λειτουργίας
της εξουσίας (Φουκό, 1987, σελ. 12). Η αναφορά στα πρόσωπα αυτών των θεσμών,
όπως ψυχίατροι, δικαστικοί ή διευθυντές φυλακών, γίνεται με σκοπό την περιγραφή
ανθρώπων μέσω των οποίων περνάει η εξουσία ή ανθρώπων που είναι σημαντικοί
στα πεδία των σχέσεων εξουσίας, και όχι για την περιγραφή φιγούρων κυριαρχίας
(Φουκό, 1987, σελ. 60).
Με λίγα λόγια, για τον Foucault «δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς σχέσεις εξουσίας,
με την έννοια των στρατηγικών μέσω των οποίων τα άτομα προσπαθούν να
καθοδηγήσουν, να καθορίσουν τη συμπεριφορά των άλλων» (Φουκώ, 2008, σελ.
383). Ωστόσο, η εξουσία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι κακό. Είναι ένα
παιχνίδι στρατηγικής (Φουκώ, 2008, σελ. 384). Για παράδειγμα, στον παιδαγωγικό
θεσμό το γεγονός ότι ο δάσκαλος ξέρει περισσότερα από έναν μαθητή και του
μεταδίδει γνώσεις δεν είναι κάτι κακό. Το ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι οι
σχέσεις εξουσίας, που σαφώς είναι με το μέρος του δασκάλου, να μη δημιουργήσουν
φαινόμενα κυριαρχίας, που έχουν ως αποτέλεσμα ο μαθητής να υποτάσσεται στην
«αυθαίρετη και αχρείαστη εξουσία» του δασκάλου (Φουκώ, 2008, σελ. 384). Παρ’
όλα αυτά, η αποφυγή δημιουργίας μιας τέτοιας κατάστασης είναι δύσκολη, επειδή «η
εξουσία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί μια στρατηγική σχέση που έχει
εδραιωθεί μέσω θεσμών» (Φουκώ, 2008, σελ. 401). Συνεπώς, «η κινητικότητα που
υπάρχει στο εσωτερικό των σχέσεων εξουσίας είναι περιορισμένη» (Φουκώ, 2008,
σελ. 401).
Σε δοκίμιό του με τίτλο «Πώς ασκείται η εξουσία;» (Φουκό, 1991, σελ. 94), ο
Foucault δίνει πρακτικές συμβουλές για τρόπο ανάλυσης των σχέσεων εξουσίας μέσα
στους θεσμούς. Υπογραμμίζει δε το γεγονός, ότι το εγχείρημα αυτό ενέχει πολλές
παγίδες, αποδίδοντας παράλληλα ιδιαίτερη σημασία στο «ότι πρέπει μάλλον οι
θεσμοί να αναλύονται ξεκινώντας από τις σχέσεις εξουσίας, και όχι το αντίστροφο»
(Φουκό, 1991, σελ. 95). Ειδικότερα, για την ανάλυση των σχέσεων εξουσίας
απαιτείται προσοχή ορισμένα σημεία. Πιο συγκεκριμένα:
1. Επειδή «κάθε σχέση εξουσίας χρησιμοποιεί διαφοροποιήσεις που είναι
συγχρόνως

συνθήκες

και

αποτελέσματα
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γι’

αυτήν»

απαιτείται

ο

προσδιορισμός του συστήματος διαφοροποιήσεων «που επιτρέπουν να δούμε
πάνω από τη δράση των άλλων» (Φουκό, 1991, σελ. 95). Διαφοροποιήσεις
που μπορεί να έχουν χαρακτήρα οικονομικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό κ.ο.κ. .
2.

Πρέπει να προσδιοριστεί «ο τύπος των αντικειμενικών σκοπών που

επιδιώκονται από αυτούς που δρουν πάνω στη δράση των άλλων» (Φουκό,
1991, σελ. 96). Για παράδειγμα μπορεί να είναι η άσκηση ενός επαγγέλματος,
η συσσώρευση κερδών κ.ο.κ..
3. Πρέπει να προσδιοριστούν «οι εργαλειακές τροπικότητες», δηλαδή οι
τρόποι με τους οποίους ασκείται η εξουσία π.χ. με τα όπλα, με την ομιλία, με
ρητούς ή άρρητους κανόνες, με επιτήρηση (Φουκό, 1991, σελ. 96).
4. Πρέπει να προσδιοριστούν «οι μορφές θεσμοποίησης», με απλά λόγια,
να προσδιοριστεί μέσα σε ποιο θεσμικό πλαίσιο εμφανίζονται οι σχέσεις
εξουσίας (Φουκό, 1991, σελ. 96).
5.

Τέλος, πρέπει να προσδιοριστούν «οι βαθμοί εξορθολογισμού»,

καθώς η άσκηση δράσης «μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο
επεξεργασμένη σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων και
τη βεβαιότητα του αποτελέσματος […] ή ακόμη σε συνάρτηση με το
ενδεχόμενο κόστος» (Φουκό, 1991, σελ. 96).
Επιπλέον, σε άλλο δοκίμιό του με τίτλο «Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια»
(Φουκό, 1991, σελ. 101), ο Foucault συστήνει ορισμένες μεθοδολογικές προφυλάξεις
στη μελέτη των σχέσεων εξουσίας. Συνοπτικά, προτείνει την κατεύθυνση των
ερευνών «στη φύση της εξουσίας και όχι προς το δικαιικό οικοδόμημα της Υπέρτατης
Εξουσίας, τους κρατικούς μηχανισμούς και τις ιδεολογίες που τους συνοδεύουν ̇ αλλά
προς την κυριαρχία και τους υλικούς χειριστές της εξουσίας […] » (Φουκό, 1991,
σελ. 111). Δηλαδή «πρέπει να ξεφύγουμε από το περιορισμένο πεδίο της δικαιικής
Υπέρτατης Εξουσίας και των κρατικών θεσμών και αντί αυτού να βασίσουμε την
ανάλυση της εξουσίας σε μια μελέτη τεχνικών και τακτικών κυριαρχίας» (Φουκό,
1991, σελ. 112).
Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, είναι χρήσιμο να σταθούμε σε ορισμένα σημαντικά
σημεία που προκύπτουν από το έργο του Foucault, αναφορικά με την έννοια της
εξουσίας. Πρώτα πρώτα πρέπει να αναφερθεί ότι στο έργο του Foucault, ο όρος
«εξουσία» χρησιμοποιείται για λόγους συντομίας στη θέση του όρου «σχέσεις
εξουσίας» (Φουκώ, 2008, σελ. 371). Με τον όρο «εξουσία», ο Foucault εννοεί τις
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μέσω των οποίων ο ένας επιδιώκει να καθοδηγήσει τη
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συμπεριφορά του άλλου (Φουκώ, 2008, σελ. 371). Συνεπώς, η εξουσία δημιουργεί
νέα υποκείμενα, καθώς μετατρέπει τα άτομα σε εργαλεία εξυπηρέτησης άλλων
συμφερόντων

και

εργαλεία

που

εντείνουν

την

αποτελεσματικότητα

και

παραγωγικότητά της (Lilja & Vinthagen, 2014, σελ. 114). Η εξουσία υπάρχει και
ασκείται πάντα υπό την μορφή πλέγματος (Φουκό, 1987, σελ. 21; Φουκό, 1991, σελ.
107). Η εξουσία δεν είναι κάτι που κατέχεται από κάποιον και μπορεί να
μεταβιβαστεί σε κάποιον άλλον (Foucault, 2011-α, σελ. 111), αλλά είναι ένα
δυναμικό πράγμα, το οποίο υπάρχει μόνο κατά την ενέργειά του (Φουκό, 1991, σελ.
91; Φουκώ, 2008, σελ. 38). Επιπλέον, σύμφωνα με το Foucault, η εξουσία εκφράζεται
ως δράση επί δράσεων, σύγχρονων ή μελλοντικών (Φουκό, 1991, σελ. 91). Τέλος,
αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι, ότι οι σχέσεις εξουσίας υπάρχουν, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης αντίστασης (Foucault, 2013, σελ. 44; Φουκώ,
2008, σελ. 372) και ελευθερίας, έστω και στοιχειώδους, από μέρους των υποκειμένων
που συμμετέχουν στο παιχνίδι της εξουσίας (Φουκό, 1991, σελ. 93; Φουκώ, 2008,
σελ. 372).

3.3.2. Η έννοια της γνώσης στο θεωρητικό σχήμα του M. Foucault
Η γνώση είναι μια έννοια που διαπερνά όλο το φάσμα του θεωρητικού σχήματος του
Foucault. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η έννοια της γνώσης αποτελεί για τον
Foucault το πρωτογενές δομικό συστατικό πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι έννοιες της
εξουσίας και της πειθαρχίας, αλλά και οι μελέτες του περί εγκλεισμού. Οι παραπάνω
θέσεις δικαιώνονται πλήρως από την παρατήρηση του συγγραφικού έργου του
φιλοσόφου, το οποίο αρχικά αποπνέει έναν έντονο γνωσιολογικό χαρακτήρα και στη
συνέχεια συνδυάζεται με τις έννοιες της εξουσίας και της πειθαρχίας. Η έννοια της
γνώσης, από τη μια πλευρά, και της εξουσίας και πειθαρχίας, από την άλλη,
συνιστούν ένα δίπολο, στο οποίο η μεταξύ τους αλληλοτροφοδότηση εξασφαλίζει
ουσιαστικά την ύπαρξή τους. Χωρίς τη γνώση των σωμάτων δε μπορεί να ασκηθεί
στα άτομα η μορφή της εξουσίας που λέγεται πειθαρχία, αλλά και ταυτόχρονα δίχως
τις τεχνικές πειθαρχίας, όπως ο έλεγχος της δραστηριότητας των ατόμων, δε μπορεί
να προσληφθεί η απαραίτητη γνώση που αφορά τα «υποψήφια» πειθαρχικά όντα
(Φουκώ, 1976). Γενικά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η εξουσία παράγει αντικείμενα
γνώσης και λόγους (Nealon, 2008, σελ. 24) ̇ αλλά και ότι οι φορείς διασποράς
58

γνώσης, όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι παρόμοιοι θεσμοί γνώσης,
δημιουργήθηκαν για τη στήριξη της πολιτική εξουσίας και την παραμονή της σε
συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις (Φουκό,1991, σελ. 44).
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσδιορίσουμε την έννοια της γνώσης στον
Foucault, όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από τα έργα του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
στις σχέσεις της γνώσης με την εξουσία και την πειθαρχία, και κυρίως στη συμβολή
της γνώσης στην ανάπτυξη αυτών των δύο εννοιών. Άλλωστε σύμφωνα με τον
Foucault (2013, σελ. 50), το σημείο εκκίνησης, προκειμένου κάποιος να κατανοήσει
τον τρόπο συγκρότησης των αντικειμένων της γνώσης, τοποθετείται στην ανάλυση
του πλέγματος εξουσίας. Με άλλα λόγια, η ανάλυση αυτού του πλέγματος φέρνει
ταυτόχρονα στο φως τον τρόπο συγκρότησης των αντικειμένων της γνώσης
(Foucault, 2013, σελ. 50). Και αυτό συμβαίνει διότι η ιστορία της αλήθειας, όπως και
του υποκειμένου, εντοπίζεται στην κατεύθυνση της βούλησης για δύναμη, δηλαδή
στην κατεύθυνση των σχέσεων εξουσίας (Foucault, 2013, σελ. 52).
Προκειμένου να προσεγγίσουμε και να αναλύσουμε την έννοια της γνώσης,
σύμφωνα με τον Foucault, θεωρούμε απαραίτητο να προσδιορίσουμε πρωτίστως την
έννοια του λόγου. Η έννοια του λόγου στο θεωρητικό σχήμα του Foucault
χρησιμοποιείται ευρύτατα με σκοπό να προσδιορίσει την έννοια της γνώσης,
παράλληλα όμως διαθέτει μέσα στο έργο του Foucault πλατιά εννοιολόγηση.
Ωστόσο, η αναφορά στην έννοια του λόγου στην παρούσα εργασία πρόκειται να είναι
καθαρά τεχνική, λόγω του ότι μια ευρεία ανάλυσή θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο.
Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε περιεκτικά το νόημα της έννοιας αυτής
στη σκεψη του Foucault. Για τον Βεν (2011) ο λόγος στο έργο του Foucault «είναι
αυτό το αόρατο τμήμα, αυτή η αστόχαστη σκέψη όπου καθίσταται μοναδικό κάθε
συμβάν της ιστορίας» (σελ. 18). Με άλλα λόγια, ο λόγος κάθε φαινομένου εκφράζει
τη μοναδικότητα της οντότητάς του (Βεν, 2011, σελ. 36). Ο λόγος του Foucault δεν
έχει καμία σχέση με το κοινό στυλ σκέψης μιας ορισμένης εποχής, δεν είναι δηλαδή
το πνεύμα της σκέψης που χαρακτήρισε μια εποχή, αλλά έχει τη δική του αυτοτελή
ύπαρξη μέσα στην ιστορία (Βεν, 2011, σελ. 41). Ο λόγος είναι η κυρίαρχη αντίληψη
για ένα πράγμα, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και επιβάλλεται από τις
εκάστοτε επίσημες θεσμικές αρχές, όπως είναι τα Υπουργεία ή οι φυλακές (Jones &
Ball, 1994, σελ. 171, 172, 175).
Σύμφωνα με τον Foucault, η παραγωγή του λόγου σε κάθε κοινωνία υπόκειται σε
περιορισμούς και ελέγχους, οι οποίοι προέρχονται από αυτούς που βρίσκονται σε
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πλεονεκτικότερη θέση μέσα στο πλέγμα της εξουσίας (Φουκώ, 1990, σελ. 7). Οι
αποκλεισμοί, που συνθέτουν οι περιορισμοί και οι έλεγχοι αυτοί, αποτυπώνουν
ανάγλυφα την ύπαρξη μιας ανώνυμης και πολύμορφης θέλησης για γνώση, η οποία
εκφράζεται μέσα από διαδικασίες εξαρτήσεων (Foucault, 1977, σελ.

201-202).

Υπάρχουν τρεις διαδικασίες αποκλεισμού του λόγου, όπως αναφέρει ο Foucault, οι
οποίες ασκούνται έξω από το σύστημα του λόγου (Φουκώ, 1990, σελ. 16). Πρώτη
είναι η «απαγόρευση» κατά την οποία δε μπορούμε να πούμε αυτό που επιθυμούμε.
Θέμα ταμπού, τελετουργικό της περίστασης και ύπαρξη κάποιου αποκλειστικού
δικαιώματος του ομιλούντος υποκειμένου, αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους
απαγόρευσης, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Foucault, συνθέτουν ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο «πλέγμα» απαγορεύσεων, που όσο πυκνότερο είναι τόσο τα σκοτεινά
σημεία πολλαπλασιάζονται (Φουκώ, 1990, σελ. 8). Σε αυτό το σημείο θεωρούμε
σημαντική την επισήμανση ότι η λέξη «πλέγμα» χρησιμοποιείται ξανά από τον
Foucault για να περιγράψει και τη δομή της εξουσίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει
τη δομική συγγένεια των εννοιών γνώση και εξουσία. Η δεύτερη διαδικασία
αποκλεισμού είναι η «απόρριψη» του λόγου, η αντιμετώπιση ενός λόγου σαν κενού
περιεχομένου (Φουκώ, 1990, σελ. 9). Τρανό παράδειγμα αποτελούν τα λεγόμενα του
τρελού ατόμου, τα οποία διακρίνονται από αυτά του φυσιολογικού ατόμου και
χάνονται στην ανυπαρξία. Τέλος, τρίτη διαδικασία αποκλεισμού είναι το σύστημα
που δημιουργείται από την «αντίθεση του αληθινού στο ψεύτικο» (Φουκώ, 1990, σελ.
11). Υπήρξε μια εποχή όπου η αλήθεια μετατοπίστηκε από τη διαδικασία της
απόφανσης προς το νόημα του αποφαινόμενου, προς τη σχέση του αποφαινόμενου με
το σημείο αναφοράς (Φουκώ, 1990, σελ. 12). Για παράδειγμα, στην περίπτωση των
τρελών το Μεσαίωνα υπήρχαν αυτοί που απέρριπταν το λόγο τους, αλλά και κάποιοι
που στα λεγόμενα των τρελών εισήγαγαν μια λογική που φανερώνει απόκρυφες
αλήθειες (Φουκώ, 1990, σελ. 9). Εν τέλει όμως, η λογική των απόκρυφων αληθειών
του λόγου των τρελών έχασε σταδιακά την ισχύ της και επικράτησε η απόρριψη του
περιεχομένου αυτών των λόγων. Η ιστορική αυτή αλλαγή διαμόρφωσε μια νέα
βούληση για γνώση και μια νέα βούληση για αλήθεια, δύο διαδικασίες οι οποίες δε
συμπίπτουν. Η βούληση για γνώση έχει έναν πιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα, που
περιλαμβάνει παρατηρήσεις, μετρήσεις και ταξινομήσεις (Φουκώ, 1990, σελ. 13).
Από την άλλη πλευρά, η βούληση για αλήθεια βασίζεται σε ένα θεσμικό υπόβαθρο,
όπως και τα άλλα συστήματα αποκλεισμού «αφού εντείνεται και ανανεώνεται από
ένα ολόκληρο σώμα πρακτικών, όπως η παιδαγωγική, το σύστημα των βιβλίων και
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της έκδοσής τους και το σύστημα των βιβλιοθηκών» (Φουκώ, 1990, σελ. 13-14).
Επιπλέον, ο Foucault πιστεύει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες «η βούληση της
αλήθειας, που στηρίζεται σε μια θεσμική κατανομή κι ένα θεσμικό υπόβαθρο, τείνει
να ασκήσει πάνω στους υπόλοιπους λόγους (αγορεύσεις), ένα είδος πίεσης κι
εξουσίας καταναγκασμού» (Φουκώ, 1990, σελ. 14).
Αφού αναφερθήκαμε στα συστήματα αποκλεισμού του λόγου που προέρχονται
από εξωγενείς, σε σχέση με την παραγωγή του λόγου, παράγοντες, στη συνέχεια θα
αναφερθούμε σε ορισμένες εκ των έσω αρχές περιορισμού του, σύμφωνα με τον
Foucault. Μια τέτοια αρχή περιορισμού είναι το «σχόλιο» που γίνεται επάνω στην
παραγωγή ενός λόγου (Φουκώ, 1990, σελ. 17). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν
περιπτώσεις, κατά τις οποίες σπουδαία κείμενα επισκιάστηκαν από τα σχόλια ή από
την ερμηνεία που τους απέδωσαν, όπως για παράδειγμα κάποια θρησκευτικά κείμενα.
Η δεύτερη αρχή περιορισμού έχει να κάνει με το «δημιουργό» του λόγου. Για
παράδειγμα, κατά το μεσαίωνα ο δείκτης αλήθειας και η αξία ενός επιστημονικού
λόγου καθοριζόταν από το δημιουργό στον οποίο αυτός αποδιδόταν, κάτι που από τον
17ο αιώνα αρχίζει να αποσύρεται από τον επιστημονικό λόγο και αντίθετα να
ενσωματώνεται στην τάξη του φιλολογικού λόγου (φιλολογικής αγόρευσης), όπου
την καλλιτεχνική ανωνυμία των προηγούμενων αιώνων την ακολουθεί η
υποχρεωτική απόδοση του έργου στο δημιουργό του (Φουκώ, 1990, σελ. 20-21). Η
επόμενη αρχή περιορισμού είναι ο τρόπος «οργάνωσης των κλάδων γνώσης», που
αντιτίθεται στις δύο προαναφερόμενες αρχές (Φουκώ, 1990, σελ. 22). Σύμφωνα με
τον Foucault, ο κλάδος γνώσης είναι «μια αρχή ελέγχου της παραγωγής του λόγου»
(Φουκώ, 1990, σελ. 27). Η δημιουργία του κλάδου γνώσης «καθορίζεται από έναν
τομέα αντικειμένων, ένα σύνολο μεθόδων, ένα σώμα προτάσεων που λαμβάνονται
σαν αληθινές» και τέλος «ένα σύνολο κανόνων κι ορισμών, τεχνικών και εργαλείων»
(Φουκώ, 1990, σελ. 22-23). Συνεπώς, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα αόρατο
σύστημα, τους κανόνες του οποίου μπορεί να ακολουθήσει κάποιος που είναι σε θέση
προκειμένου να παράξει λόγο, δίχως η αξία της παραγωγής να εξαρτάται από το
κύρος του δημιουργού της (Φουκώ, 1990, σελ. 23). Για να γίνει αντικείμενο μελέτης
αναφορικά με το αν η παραγωγή είναι αληθινή ή ψευδής, πρέπει πρώτα να
διατυπωθεί με βάση αυτούς τους κανόνες και ύστερα να μελετηθεί (Φουκώ, 1990,
σελ. 25). Ακόμα, συνεπάγεται η ύπαρξη ενός είδους εξουσίας που απορρέει μέσα από
τους περιοριστικούς κανόνες που τίθενται στην ανάπτυξη κλάδων γνώσης
(Φουκό,1987-α, σελ. 12). Επιπλέον, μέσα σε έναν κλάδο γνώσης, η δημιουργία μιας
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ερευνητικής υπόθεσης έχει σκοπό την παραγωγή καινούργιων συμπερασμάτων και
όχι σχολίων επιβεβαίωσης και επανάληψης πάνω σε ένα ήδη διατυπωμένο νόημα
(Φουκώ, 1990, σελ. 23).
Δεν είναι όμως μόνο οι εκ των έσω περιοριστικές αρχές, που αναφέρθηκαν
προηγουμένως και των οποίων ο περιοριστικός και καταναγκαστικός χαρακτήρας
συμβάλλει στην παραγωγή του λόγου (Φουκώ, 1990, σελ. 27). Επίσης ούτε μόνο οι
εξωγενείς διαδικασίες αποκλεισμού του λόγου που αναφέρθηκαν αρχικά (Φουκώ,
1990, σελ. 27). Υπάρχει, σύμφωνα με τον Foucault, και «μια τρίτη ομάδα
διαδικασιών που επιτρέπουν τον έλεγχο του λόγου» (Φουκώ, 1990, σελ. 27).
«Πρόκειται για τον καθορισμό των όρων της χρήσης του λόγου για την επιβολή ενός
ορισμένου αριθμού κανόνων σε όσους διεξάγουν μια αγόρευση, με αποτέλεσμα να
γίνεται δυσπρόσιτος στον πολύ κόσμο» (Φουκώ, 1990, σελ. 27). Συγκεκριμένα, δεν
είναι όλες οι περιοχές του λόγου προσβάσιμες από όλους ̇ άλλες είναι απαγορευμένες,
άλλες

ημιπροσβάσιμες

και

άλλες

εντελώς

ελεύθερες.

Με

τα

κριτήρια

προσβασιμότητας που τίθενται κάθε φορά, υφίσταται και ένας αριθμητικός
περιορισμός στους ομιλητές (Φουκώ, 1990). Η επιφανέστερη και προφανέστερη
μορφή αυτών των περιορισμών είναι η «τελετουργία» της αγόρευσης, που μπορεί να
περιλαμβάνει τα προσόντα τον ομιλητών, τη στάση τους, από τις χειρονομίες μέχρι τη
συμπεριφορά τους, και το πλαίσιο της κουβέντας (Φουκώ, 1990, σελ. 29). Μία άλλη
εξίσου σημαντική μορφή περιορισμού του λόγου, αλλά με μεγαλύτερη κλίμακα
εφαρμογής από την προηγούμενη, είναι η «κοινωνική ιδιοποίηση του λόγου»
(Φουκώ, 1990, σελ. 32). Η λειτουργία της κοινωνικής ιδιοποίησης του λόγου μπορεί
να γίνει κατανοητή μέσα από την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον
Foucault, μέσα από το θεσμό της εκπαίδευσης μπορεί ο καθένας να εισαχθεί στους
κόλπους του λόγου, ωστόσο θα μάθει να ακολουθεί τις γραμμές που χαράσσουν οι
περιορισμοί που προκύπτουν από την κοινωνία αναφορικά με το λόγο. Ο Foucault
αναφέρει χαρακτηριστικά πως «κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας πολιτικός
τρόπος κατοχύρωσης ή τροποποίησης της ιδιοποίησης του λόγου, μαζί με τις γνώσεις
και τις εξουσίες που το συνοδεύουν» (Φουκώ, 1990, σελ. 32). Όλοι αυτοί οι
περιορισμοί δημιουργούν μια κατάσταση «υποδούλωσης του λόγου» (Φουκώ, 1990,
σελ. 33).
Εξίσου σημαντική έννοια για την κατανόηση της έννοιας της «γνώσης» στο έργο
του Foucault, πέραν από το «λόγο», είναι και η «αλήθεια». Το ερώτημα που εγείρεται
είναι: Τι είναι η αλήθεια σύμφωνα με τον Foucault; Ωστόσο, το ερώτημα που
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ενδιαφέρει κύρια τον Foucault δεν είναι να απαντήσει στο «τι είναι αλήθεια», αλλά
στο «πώς η αλήθεια δημιουργείται» (Simola, Heikkinen, & Silvonen, 1998, σελ. 65).
Έτσι, οι ορισμοί της αλήθειας που θα διατυπωθούν παρακάτω θα είναι περισσότερο
περιγραφικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Foucault, η εκάστοτε κοινωνία
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο του αληθούς και του ψευδούς,
εφόσον διαθέτει το δικό της καθεστώς αλήθειας (Φουκό, 1987, σελ. 34). Δηλαδή ένα
σύνολο από λόγους που αποδέχεται ως αληθείς. Μηχανισμούς δηλαδή που δίνουν τη
δυνατότητα διαχωρισμού του αληθούς από το ψευδές, και τεχνικές και μεθόδους που
δίνουν αξία στην απόκτηση της αλήθειας, αλλά και ανθρώπους με κατάλληλο status
που κρίνουν τι πρέπει να θεωρείται ως αλήθεια (Φουκό, 1987, σελ. 34). Το καθεστώς
της αλήθειας μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό μέσα από την παραδοχή του
Foucault, ότι η ««αλήθεια» συνδέεται με μια κυκλική σχέση με συστήματα εξουσίας
που την παράγουν και την υποστηρίζουν, και με αποτελέσματα τα οποία παράγει και
επεκτείνει» (Φουκό, 1987, σελ. 36). Στις δυτικές κοινωνίες, σύμφωνα με τον
Foucault, οι άνθρωποι είναι εξαναγκασμένοι να παράγουν την αλήθεια της εξουσίας,
η οποία απαιτείται για να λειτουργήσουν αυτές οι κοινωνίες (Φουκό, 1991, σελ. 102).
Ακόμα και η γνωσιολογική τους υπόσταση επηρεάζεται από την αλήθεια, αφού
μελετώντας τη συγκρότηση των εαυτών τους σε σχέση με την αλήθεια καθίστανται
υποκείμενα γνώσης (Φουκό, 1987, σελ. 99). Επιπλέον, σε αυτές τις κοινωνίες
υπάρχουν πέντε σημαντικά γνωρίσματα που διατρέχουν την «πολιτική οικονομία»
της αλήθειας:


Πρώτον, η αλήθεια εστιάζει

στους

θεσμούς

που

παράγουν

επιστημονικό λόγο και στη μορφή αυτού (Φουκό, 1987, σελ. 34-35).


Δεύτερον, είναι σημαντική η ύπαρξή της τόσο για την πολιτική

εξουσία όσο και για την οικονομική παραγωγή (Φουκό, 1987, σελ. 35)


Τρίτον, αποτελεί ένα αντικείμενο, που παίρνει διάφορες μορφές, και

τυγχάνει πολύ μεγάλης διάδοσης και ανάλωσης, μέσω των μηχανισμών
εκπαίδευσης και πληροφόρησης (Φουκό, 1987, σελ. 35).


Τέταρτον, υπόκειται σε μεγάλο, αν όχι απόλυτο, έλεγχο παραγωγής

και μεταβίβασης από λίγους μεγάλους πολιτικούς και οικονομικούς
μηχανισμούς, όπως πανεπιστήμια, στρατό και ΜΜΕ (Φουκό, 1987, σελ. 35).
Σε αυτό το σημείο θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε, ότι, κατά τον
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Foucault, αυτό το καθεστώς αλήθειας αποτέλεσε και την συνθήκη για το
σχηματισμό και την ανάπτυξη του καπιταλισμού (Φουκό, 1987, σελ. 36).


Τέλος, η αλήθεια αφορά το κέντρο πολιτικών και κοινωνικών

διαμαχών, οι οποίες εκφράζονται μέσα από ιδεολογικούς αγώνες (Φουκό,
1987, σελ. 35).
Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τα παραπάνω, η αλήθεια, για τον Foucault, είναι «το
σύνολο των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους χωρίζεται το αληθές από το ψευδές
και αποδίδονται ειδικά αποτελέσματα εξουσίας στο αληθές» (Φουκό, 1987, σελ. 3536). Επιπλέον, σύμφωνα με το Γάλλο στοχαστή, η αλήθεια είναι εξουσία (Φουκό,
1987, σελ. 36), είναι η εξουσία «που προσιδιάζει στους λόγους που γίνονται δεκτοί
σαν αληθινοί» (Φουκό, 1987, σελ. 73). Ακόμα «πρέπει να εννοηθεί σαν ένα σύστημα
τακτοποιημένων τρόπων ενέργειας για την παραγωγή, ρύθμιση, διανομή. κυκλοφορία
και λειτουργία των αποφάνσεων» (Φουκό, 1987, σελ. 36). Λόγω λοιπόν της φύσης
αυτής της αλήθειας, αν κάποιος στοχεύει στη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής της
αλήθειας πρέπει να παρέμβει στις «μορφές της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτιστικής ηγεμονίας» μέσα από τις οποίες παράγεται και στις οποίες λειτουργεί η
αλήθεια (Φουκό, 1987, σελ. 37). Τέλος, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θεωρούμε
σημαντικό να αναφερθεί είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Foucault στα κείμενά του
αναγράφει πολλές φορές τον όρο αλήθεια, δηλαδή μέσα σε εισαγωγικά. Με αυτόν τον
τρόπο γραφής, όπως και μέσα από το νόημα των κειμένων του, ο Foucault αποδίδει
μια «σχετικότητα» στον όρο αλήθεια, που συνάδει με το μετανεωτερικό χαρακτήρα
του συγγραφέα. Άλλωστε όπως αναφέρει ο Βεν (2011) «ο Foucault θεωρεί ότι δεν
υπάρχουν γενικές, υπεριστορικές αλήθειες, γιατί τα ανθρώπινα γεγονότα, πράξεις ή
λόγια, δεν απορρέουν από μια φύση, από ένα λόγο που είναι, τάχα, η πηγή τους, ούτε
αντανακλούν πιστά το αντικείμενο στο οποίο παραπέμπουν» (σελ. 26).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση των κλάδων γνώσης με την αλήθεια σύμφωνα
με τον Foucault. Με λίγα λόγια, ο Foucault αναφέρει ότι ένα κλάδος γνώσης δεν
αποτελεί ένα σύνολο όλων των αληθινών διατυπώσεων πάνω σε κάτι συγκεκριμένο,
αλλά ούτε καν ένα σύνολο από «οτιδήποτε μπορεί να γίνει αποδεκτό μέσα από μια
αρχή συνάφειας ή συστηματικότητας ως προς το ίδιο το δεδομένο» (Φουκώ, 1990,
σελ. 23). Η μη ταύτιση του περιεχομένου των κλάδων γνώσης με αληθινές
αποφάνσεις οφείλεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε δύο γεγονότα. Πρώτον, στο γεγονός
ότι όλοι οι κλάδοι γνώσης δημιουργήθηκαν από αλήθειες, αλλά και από λάθη. Λάθη
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όμως που δεν τέθηκαν στο περιθώριο, που δεν αντιμετωπίζονται ως ξένα σώματα,
αλλά

συνέβαλλαν

και

συμβάλλουν

αποτελεσματικά

στην

ανάπτυξη

των

αντικειμένων, συχνά υιοθετώντας ένα ρόλο αδιαχώριστο με αυτό των αληθειών
(Φουκώ, 1990, σελ. 23). Δεύτερον, στο γεγονός ότι για να ανήκει μια πρόταση σε
έναν κλάδο γνώσης πρέπει να απαντά σε όρους διαφορετικούς, πιο αυστηρούς και
σύνθετους, σε σχέση με αυτούς της απλής αλήθειας (Φουκώ, 1990, σελ. 25). Στους
κόλπους του αληθινού δε μπορεί να βρεθεί τίποτε άλλο, παρά μόνο αυτό που
υπακούει «στους νόμους μιας αστυνόμευσης του συλλογισμού» (Φουκώ, 1990, σελ.
26). «Η αλήθεια […] παράγεται αποκλειστικά χάρη σε πολλαπλές μορφές
καταναγκασμού» (Φουκό, 1987, σελ. 34), βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της εξουσίας
και παράγει αποτελέσματα εξουσίας. Σύμφωνα με τον Foucault, υπάρχουν κατά
καιρούς σημάδια τροποποίησης αυτών των καταναγκασμών, αυτών των κανόνων
σχηματισμού των αποφάνσεων, οι οποίες γίνονται δεκτές ως επιστημονικά αληθείς
(Φουκό, 1987, σελ. 14-15). Και συνεχίζει αναφέροντας πως είναι σημαντικό να
ερευνηθούν τα αποτελέσματα της εξουσίας που κυκλοφορούν ανάμεσα στις
επιστημονικές αποφάνσεις, η σύσταση του εσωτερικού τους καθεστώτος εξουσίας,
αλλά και ο τρόπος και η αιτία μιας συνολικής τροποποίησης αυτού του καθεστώτος
σε συγκεκριμένες στιγμές (Φουκό, 1987, σελ. 15). Συνεπώς, όταν ο Foucault κάνει
λόγο για τη γνώση έχοντας κατά νου ότι «το περιεχόμενο ποικίλων γνώσεων που
είναι διασκορπισμένο σε μια ιδιαίτερη κοινωνία, διεισδύει σε κάθε μέρος αυτής της
κοινωνίας και επιβάλλεται ως θεμέλιο για την εκπαίδευση, τις θεωρίες, τις πρακτικές
κτλ» (Φουκό, 1991, σελ. 34), παραμένει πιστός στον έντονα κινητικό χαρακτήρα που
αποδίδει στη γνώση μέσα από το έργο του.
Για πολύ καιρό γινόταν αποδεκτό ότι η γνώση ακολουθούσε μια αυξητική
πρόοδο, όμως υπό το πρίσμα του Foucault, ο τρόπος ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
κατανόησης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε καθολικός, καταδεικνύει ότι η γνώση ήταν
περισσότερο αποτέλεσμα μετασχηματισμών στην αντίληψη για τη γνώση (Φουκό,
1991, σελ. 32). Οι λόγοι, οι οποίοι γίνονται αντικείμενα γνώσης, όπως άλλωστε και οι
αποφάνσεις, πρέπει να ξεφύγουν από το πλαίσιο μιας άπειρης συνέχειας την οποία
τους έχουν προσδώσει και να ξετυλιχθούν μέσα από μια κατάσταση επανερχόμενης
απουσίας (Foucault, 1987, σελ. 41-42). Κοντολογίς, δεν υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη
των λόγων, αλλά παρουσιάζονται και εξαφανίζονται ανάλογα με την εμφάνιση ή μη
των συμβάντων που περιγράφουν. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω μπορεί
να ειπωθεί ένας ακόμα ορισμός για τη γνώση, σύμφωνα με τον οποίο, η γνώση είναι
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«το πεδίο συνδιάταξης και υποταγής των αποφάνσεων όπου οι έννοιες εμφανίζονται,
καθορίζονται, εφαρμόζονται και μετασχηματίζονται» (Foucault, 1987, σελ. 275).
Σε αυτό το σημείο, θα ήταν χρήσιμο να αναδείξουμε με πιο σαφή τρόπο τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών, του λόγου και της αλήθειας, που αναφέρθηκαν
παραπάνω, και της έννοιας της γνώσης στο έργο του Foucault. Όπως γίνεται
ξεκάθαρο από τα παραπάνω, ο συνδυασμός των διαφόρων περιορισμών εντός των
λόγων αποτελεί ένα είδος μηχανής που παράγει την αλήθεια που σχετίζεται με ένα
συγκεκριμένο λόγο και η οποία επεξεργάζεται και αποκλείει ότι δε χωράει εντός
αυτού του λόγου (Danaher, Schirato, & Webb, 2000, σελ. 23). Με άλλα λόγια, εντός
του πλαισίου ενός λόγου, ενεργοποιείται κάθε φορά ένα σύνολο καθορισμένων
σχέσεων, που επιτρέπουν το σχηματισμό ενός συνόλου ποικίλων γνωστικών
αντικειμένων (Foucault, 1987, σελ. 69-70). Το παράδειγμα που αναφέρει ο Foucault
για να επιβεβαιώσει την παραπάνω θέση έχει να κάνει με την περίπτωση του
ψυχιατρικού λόγου, εντός των κόλπων του οποίου δημιουργήθηκαν σχέσεις, όπως
αυτές μεταξύ των βαθμών μειωμένου καταλογισμού και των επιπέδων ψυχολογικών
χαρακτηριστικών του εγκληματία ή μεταξύ της ιατρικής απόφασης και της
δικαστικής απόφασης, που έκαναν την παραβατικότητα να δώσει λαβή σε μια σειρά
αντικειμένων γνώσης, όπως η ψυχολογία και η παθολογία του εγκληματία. Όπως,
όμως, γίνεται αντιληπτό αυτοί οι κλάδοι γνώσης δεν ταυτίζονται με τους αντίστοιχους
λόγους (Foucault, 1987, σελ. 270). Αν ανατρέξουμε πάλι στην περίπτωση της
δημιουργίας της ψυχιατρικής, σύμφωνα με τον Foucault, θα διαπιστώσουμε ότι «η
διαμόρφωση του λόγου, την ύπαρξη της οποίας μπορούμε να επισημειώσουμε χάρη
στον ψυχιατρικό γνωστικό κλάδο, δεν είναι επάλληλη με αυτόν: τον υπερβαίνει
ευρέως και τον επενδύει ολόπλευρα» (Foucault, 1987, σελ. 270). Προκύπτει δηλαδή
ότι υπήρχε μια πρακτική λόγου για τα ψυχιατρικά συμπτώματα, παράλληλα με την
απουσία οποιουδήποτε θεσμικού ψυχιατρικού γνωστικού κλάδου (Foucault, 1987,
σελ. 270). Επιπλέον, οι σχηματισμοί του λόγου δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε
μελλοντικές επιστήμες, που βρίσκονται στην αρχή της συγκρότησής τους (Foucault,
1987, σελ. 272), διότι «οι σχηματισμοί του λόγου είναι οργανωτικές αρχές επιστημών
και εργάζονται για να κάνουν αυτά που λέγονται (το λόγο) υπαρκτά, να οργανώσουν
ιδέες ή έννοιες, και να παράγουν «αντικείμενα γνώσης»» (Danaher, Schirato, &
Webb, 2000, σελ. 21-22).
Μέσα από μια πρακτική λόγου δύναται να προκύψει ένα σύνολο από στοιχεία που
«είναι απαραίτητα στη συγκρότηση μιας επιστήμης, μολονότι δεν προορίζονται κατ’
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ανάγκη στο να την δημιουργήσουν», και τα οποία «μπορούμε να τα αποκαλέσουμε
γνώση» (Foucault, 1987, σελ. 275). Μία γνώση είναι δηλαδή αυτό για το οποίο
μπορούμε να αναφερθούμε μέσα σε μια πρακτική του λόγου, και το οποίο μέσα από
αυτή τη διαδικασία εξειδικεύεται (Foucault, 1987, σελ. 275) ̇ είναι «ο τομέας που
συγκροτείται από διάφορα αντικείμενα που θα αποκτήσουν ή δεν θα αποκτήσουν ένα
επιστημονικό καταστατικό» (Foucault, 1987, σελ. 275). Κατά τον Foucault, είναι
τόσο μεγάλη η σημασία της πρακτικής του λόγου για την ύπαρξη της γνώσης, ώστε
δε μπορεί να υπάρξει καμία γνώση χωρίς μια καθορισμένη πρακτική του λόγου, και
ακόμα «κάθε πρακτική του λόγου μπορεί να καθοριστεί από τη γνώση που
σχηματίζει» (Foucault, 1987, σελ. 276). Αντιθέτως, μπορούν να υπάρξουν γνώσεις
ανεξαρτήτως από τις επιστήμες (Foucault, 1987, σελ. 275). Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο
Foucault, εκφράζει την παραδοχή, ότι η χρήση και η αποδοχή κάθε γνώσης
εξαρτώνται από τις δυνατότητες που παρέχει προς αυτήν την κατεύθυνση ο λόγος της
εκάστοτε εποχής (Foucault, 1987, σελ. 275). Παρατηρείται επίσης, ότι η
αρχαιολογική μέθοδος, με την οποία ο Γάλλος διανοούμενος θέλει να εξηγήσει τα της
γνώσης «διατρέχει τον άξονα πρακτική του λόγου – γνώση – επιστήμη», στον οποίο
κάθε ένα από αυτά τα στελέχη δεν ταυτίζεται αλλά ούτε και είναι μικρότερης αξίας
από τα υπόλοιπα (Foucault, 1987, σελ. 276). Με αυτόν τον τρόπο, o Foucault
προσπάθησε να κάνει κατανοητό το γεγονός ότι «η πρακτική του λόγου δε συμπίπτει
με την επιστημονική επεξεργασία την οποία μπορεί να γεννήσει» (Foucault, 1987,
σελ. 277), και ακόμη ότι ούτε η γνώση αποτελεί ένα υπο-προϊόν μιας επιστήμης, και
από την άλλη πλευρά ότι «οι επιστήμες […] εμφανίζονται μέσα στο στοιχείο ενός
σχηματισμού του λόγου πάνω στο φόντο μιας γνώσης» (Foucault, 1987, σελ. 277).
Σύμφωνα με τον Foucault, η επιστήμη βρίσκεται εντός του πλαισίου ενός γνωστικού
πεδίου, διαδραματίζοντας έναν ρόλο, ο οποίος τροποποιείται ανάλογα με τις
μεταβολές του λόγου (Foucault, 1987, σελ. 278). Ακόμα, είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι η γνώση δεν βρίσκεται μόνο σε πράγματα που αποδεικνύονται, αλλά
μπορεί να βρίσκεται «σε πλασματικές ιδέες, σε στοχασμούς, σε αφηγήσεις, σε
θεσμικούς διακανονισμούς, σε πολιτικές αποφάσεις» (Foucault, 1987, σελ. 277).
Όπως άλλωστε αναφέρει και ο Deleuze (2005), στη σκέψη του Foucault «η γνώση
δεν ταυτίζεται με την επιστήμη και συνδέεται […] με την αντιληπτική εμπειρία αλλά
και τις αξίες του φαντασιακού, τις ιδέες της κάθε εποχής και τις κοινές πεποιθήσεις»
(σελ. 93).
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Μετά τον προσδιορισμό της έννοιας της γνώσης στο έργο του Foucault, θα
σκιαγραφήσουμε τη συγκεκριμενοποίηση της σχέσης της γνώσης με την εξουσία και
παράλληλα θα αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις προς ενίσχυση της κατανόησης
αυτής της σχέσης. Στο έργο του Foucault παρατηρείται μια στενή σχέση μεταξύ των
δύο εννοιών (Marshall, 1996, σελ. 92). Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για μια στενή
σχέση και σε καμία περίπτωση για την ταύτιση των δύο εννοιών (Foucault, 1988,
σελ. 264). Πηγή της λανθασμένης αυτής εντύπωσης, περί ταύτισης εξουσίας και
γνώσης, αποτελεί το γεγονός ότι πολλές δομές εξουσίας έχουν αρκετά στενή σχέση
με θεσμούς που είναι συνδεδεμένοι με διάφορες μορφές γνώσης (Foucault, 1988, σελ.
265). Κάθε φορά, λοιπόν, που θέλουμε να αναλύσουμε το σχηματισμό μιας γνώσης,
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, σύμφωνα με τον Foucault, η εξουσία παράγει γνώση
και ότι γνώση και εξουσία είναι αλληλοεξαρτώμενες (Φουκώ,1976, σελ. 40). Δηλαδή
η μία είναι συστατικό της ύπαρξης της άλλης (Φουκώ,1976, σελ. 40). Αυτό σημαίνει
ότι η παραγωγή της γνώσης δε γίνεται από τη δράση ενός υποκειμένου της γνώσης,
αλλά είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών και των αγώνων που αναπτύσσονται μεταξύ
εξουσίας και γνώσης (Φουκώ,1976, σελ. 41). Το σώμα του υποκειμένου περιβάλλεται
από μια πολιτική επένδυση, την οποία ο Foucault αποδίδει με τον όρο «πολιτικό
σώμα», το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύνολο «σημείων στήριξης των
σχέσεων εξουσίας και γνώσης που περιβάλλουν τα ανθρώπινα σώματα και τα
καθυποτάσσουν μετατρέποντάς τα σε αντικείμενα γνώσης» (Φουκώ,1976, σελ. 41).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, αποτελεί η
μέθοδος του σωματικού βασανιστηρίου που ήταν ενσωματωμένη στην ποινική
δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα αλλά και αργότερα, για την απόσπαση
της ομολογίας, της γνώσης του εγκλήματος. Μιας ομολογίας που κάνει τον
κατηγορούμενο συμμέτοχο στην τελετουργία της παραγωγής της ποινικής αλήθειας
(Φουκώ,1976, σελ. 55). Συμμέτοχο όμως, και όχι απόλυτο μέτοχο, διότι η ομολογία
για να γίνει αλήθεια πρέπει να επικυρωθεί επιστημονικά από την εκάστοτε επιστήμη
του δικαίου (Foucault, 2011-α, σελ. 83). Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι γνώση και εξουσία
διαμορφώνουν ένα σύνολο συνθηκών που επιτρέπουν και νομιμοποιούν ορισμένες
ιδιαίτερες αξιώσεις για την αλήθεια (Marshall,1996, σελ. 93).
Ακόμα θεωρούμε χρήσιμο να αναφερθούμε πως από την έναρξη λειτουργίας του
νέου ποινικού συστήματος, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, οι δικαστές μετατόπισαν το
επίκεντρο της κρίσης τους από το έγκλημα καθ’ αυτό και εστίασαν σε μεγάλο βαθμό
στη γνώση του προσώπου του εγκληματία (Φουκώ,1976, σελ. 34). «Σε ολόκληρη την
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ποινική διαδικασία έχουν τώρα προστεθεί εξω-δικαστικά στοιχεία και πρόσωπα»
(Φουκώ,1976, σελ. 34). Στη διαδικασία απόδοσης της δικαιοσύνης συναντώνται
πλέον όχι μονάχα τα «περιστασιακά» στοιχεία της πράξης, αλλά εισέρχονται
πράγματα

που

δεν

είναι

νομικώς

κωδικοποιήσιμα,

όπως

η

γνώση

της

προσωπικότητας του εγκληματία, το παρελθόν του, αλλά και τι μπορούμε να
προσβλέπουμε από τον ίδιο στο μέλλον, δηλαδή πράγματα που μπορούν να
αποτελέσουν ελαφρυντικά στην επιβολή της ποινής (Φουκώ,1976, σελ. 28). Το έργο
της δικαιοσύνης υπόκειται πλέον σε έναν επαναπροσδιορισμό εξαιτίας της απόκτησης
επιπλέον γνώσης πάνω στην αξιολόγηση του εγκλήματος (Φουκώ,1976, σελ. 34).
«Μια ορισμένη γνώση, διάφορες τεχνικές, «επιστημονικές» θεωρίες, διαμορφώνονται
και περιπλέκονται με την πρακτική της κολαστικής εξουσίας» (Φουκώ,1976, σελ.
34). Ακόμα και κατά τη φυλάκιση, ο εγκληματίας παραμένει υπό την εποπτεία
προσώπων με ειδικές γνώσεις, όπως ο ψυχίατρος και ο κοινωνικός λειτουργός
(Shiner, 1982, σελ. 393). Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι η επιρροή που
άσκησαν όλες αυτές οι διαδικασίες στην κολαστική εξουσία συνέβαλλαν στη
δημιουργία του ανθρώπου ως αντικειμένου γνώσης (Φουκώ,1976, σελ. 36).
Ακόμη, η παρατήρηση της σχέσης της γνώσης με την πειθαρχική εξουσία μπορεί
να γίνει εύκολα αντιληπτή με την ανάλυση της πειθαρχικής μεθόδου της επιτήρησης
(Φουκώ, 1976, σελ. 228). Με την επιτήρηση μιας καταναγκαστικής δραστηριότητας
τίθεται σε λειτουργία, μόνο με μια ματιά, ένας μηχανισμός εξαναγκασμού των
ατόμων, προκειμένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, άρα επιβάλλεται η
εξουσία του επιτηρητή, και ταυτόχρονα τα μέσα εξαναγκασμού καθιστούν απόλυτα
ορατούς τους επιτηρούμενους (Φουκώ,1976, σελ. 228). Μαζί με τα τεχνολογικά μέσα
επιτήρησης που δημιουργηθήκαν σε βάθος χρόνου, όπως για παράδειγμα κιάλια και
κάμερες, έκαναν την εμφάνισή τους και «τεχνικές των πολλαπλών και
διασταυρούμενων επιτηρήσεων, των βλεμμάτων που χρειάζεται να παρατηρούν χωρίς
να γίνονται αντιληπτά ̇ μια αφανής τέχνη του φωτός και του ορατού προετοίμασε
αθόρυβα μια καινούργια γνώση του ανθρώπου, μέσα από τεχνικές και μεθόδους για
την καθυπόταξη και την εκμετάλλευσή του» (Φουκώ,1976, σελ. 228). Ένα
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τις τεχνικές των πολλαπλών και διασταυρούμενων
επιτηρήσεων, σύμφωνα με τον Foucault, ήταν η εμφάνιση του στρατοπέδου, καθώς
όπως αναφέρει ο ίδιος «σε ένα τέλειο στρατόπεδο, ολόκληρη η εξουσία ασκείται με
μόνο την άσκηση μιας σωστής επιτήρησης» (Φουκώ,1976, σελ.

228). Την ίδια

περίπτωση αποτελούν και τα μεσαιωνικά εργαστήρια στα οποία ο εντατικός και
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συνεχής έλεγχος δεν αφόρα μόνο την παραγωγική διαδικασία, αλλά συνυπολογίζει τη
δραστηριότητα, το ζήλο, τον τρόπο ενέργειας και τη διαγωγή των ατόμων,
δημιουργώντας, με αυτόν τον τρόπο μια γνώση περί των ατόμων (Φουκώ,1976, σελ.
232). Επιπλέον, η ίδια περίπου τάση επικρατεί και στις παιδαγωγικές σχέσεις
(Φουκώ,1976, σελ. 234). Αλλά ακόμα και το ποινικό σύστημα της πειθαρχίας
εντάσσεται στον κύκλο της γνώσης της ανθρώπινης προσωπικότητας (Φουκώ,1976,
σελ. 240).
Άλλη μια πειθαρχική μέθοδος που αναδεικνύει τη σχέση πειθαρχικής εξουσίας και
γνώσης, σύμφωνα με τον Foucault, είναι η εξέταση, η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια
μορφή επιτήρησης που επιτρέπει το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την τιμωρία
των επιτηρούμενων (Φουκώ,1976, σελ. 246). Αυτές οι τρεις λειτουργιές δε μπορούν
να αποκτήσουν υπόσταση παρά μόνο μέσα από τη γνώση αυτών των ατόμων. Για τον
Foucault, η εξέταση μετατρέπει τα άτομα σε επιμέρους περιπτώσεις, περιπτώσεις που
αποτελούν αποτελέσματα και αντικείμενα γνώσης και ταυτοχρόνως πεδία εφαρμογής
της εξουσίας (Φουκώ,1976, σελ. 252, 254). Και είναι πάλι αυτή η εξουσία που,
σύμφωνα με το Γάλλο φιλόσοφο, παράγει τη γνώση για το κάθε άτομο (Φουκώ,1976,
σελ. 256). Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Shiner (1982, σελ. 394), η εξέταση στο
έργο του Foucault είναι μια τελετουργία της εξουσίας και ταυτόχρονα ένας τρόπος
απόκτησης γνώσης. Μάλιστα, η διάκριση των ατόμων βάσει των επιδόσεών τους και
η παραγωγή ενός συνόλου συγκριτικών στοιχείων για τη μελέτη των πληθυσμών, που
προέκυψαν από την εξέταση, όπως αυτή πρωτοεφαρμόστηκε στους τροφίμους των
πρώτων νοσοκομείων, είναι πράγματα που, σύμφωνα με τον Foucault, αποδείχτηκαν
ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία των ανθρώπινων επιστημών (Shiner, 1982, σελ.
394). Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει ο Foucault (2002) «οι πειθαρχικές (αυτές)
τεχνικές της εξουσίας, που αφορούν το σώμα, δεν προκάλεσαν μιαν απλή
συσσώρευση γνώσεων, αλλά δημιούργησαν νέα πιθανά πεδία γνώσης» (σελ. 230).
Στη συνέχεια, οι ίδιες αυτές επιστήμες είναι που συσχετίστηκαν με πειθαρχικές
τακτικές, δημιουργώντας έναν κύκλο αλληλοτροφοδότησης εξουσίας και γνώσης.
Κλείνοντας την αναφορά μας στη σχέση μεταξύ πειθαρχίας και γνώσης, πρέπει να
επισημάνουμε ότι, το δίπολο εξουσία-γνώση

είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα κάθε

πειθαρχίας, όποια μορφή και αν αυτή παίρνει (Φουκώ,1976, σελ. 296).
Πού εντοπίζεται όμως η θέση του λόγου ανάμεσα στις σχέσεις εξουσίας και
γνώσης. Σύμφωνα με τον Foucault (2011-α) «η εξουσία και η γνώση συναρθρώνονται
μέσα στον ίδιο το λόγο» (σελ. 118). Και επειδή συμβαίνει αυτό πρέπει να γίνει
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ξεκάθαρο πως δεν υπάρχουν κάποιοι εξ αρχής αποδεκτοί λόγοι και κάποιοι
αποκλεισμένοι λόγοι, αλλά μια πολλαπλότητα στοιχείων εντός των λόγων που
μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια διαφόρων στρατηγικών (Foucault,
2011-α, σελ. 118). Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ούτε εξαρχής και δια παντός λόγοι
εναντίον της εξουσίας ούτε υπέρ της, αλλά λόγος και εξουσία καθορίζουν τις σχέσεις
τους μέσα από ένα περίπλοκο και ασταθές παιχνίδι, όπου ο λόγος δύναται να είναι
«ταυτοχρόνως εργαλείο και αποτέλεσμα εξουσίας, αλλά και εμπόδιο» (Foucault,
2011-α, σελ. 118-119). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο, η σχέση λόγων
και εξουσίας προσδιορίζεται και από τη διαπίστωση ότι «τα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά αυτών που λένε οι λόγοι καθορίζονται από τα αποτελέσματα
εξουσίας που τους υποβαστάζουν και τα οποία αυτοί οι λόγοι κομίζουν» (Foucault,
2011-α, σελ. 85). Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και στη σχέση αλήθειας και εξουσίας,
κάτι που γίνεται προφανές από το παράδειγμα της κατάργησης της δουλείας, κατά το
οποίο, όταν κατέρρευσε ο νομικός και νοητικός μηχανισμός που στήριζε τη δουλεία,
κατέρρευσε και η «αλήθεια» της (Βεν, 2011, σελ. 30). Συνεπώς, φαίνεται ότι ο λόγος
είναι το «σύμπλεγμα» μεταξύ εξουσίας και γνώσης (Jones & Ball, 1994, σελ. 171).
Τέλος, σύμφωνα με τον Deleuze (2005), «στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει
τίποτε προ της γνώσης, διότι η γνώση, έτσι όπως την εννοεί ο Foucault, ορίζεται
μέσω των συνδυασμών του ορατού και του αποφάνσιμου […] . Η γνώση είναι μια
πρακτική συναρμογή, ένα «σύστημα» αποφάνσεων και ορατοτήτων» (σελ. 92). Η
γνώση λοιπόν, για τον Foucault, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που λέγεται και
φαίνεται.

3.3.3. Η έννοια της πειθαρχίας στο θεωρητικό σχήμα του M. Foucault
Ο όρος πειθαρχία είναι ευρύτερα διαδεδομένος στην κοινωνία μας και
χρησιμοποιείται για να περιγράψει συνήθως την υπακοή, τη συμμόρφωση των
ανθρώπων σε κάποιος κανόνες ρητούς ή άρρητους. Πολλές φορές συγχέεται με το
κράτος και ταυτίζεται με τον όρο της καταστολής. Σύμφωνα με το θεωρητικό σχήμα
του Foucault, η θεώρηση αυτή για την πειθαρχία είναι ελλιπής και επιδερμική.
Αναλυτικότερα, η σημασία του όρου «πειθαρχία» για τον Foucault ξεδιπλώνεται
σε μεγάλο βαθμό στο έργο του «Επιτήρηση και Τιμωρία» (1976). Μέσα από τη
γενεαλογική προσέγγιση του θέματος εξουσία και γνώση αναδύεται ως συνδετικός
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κρίκος των δύο εννοιών η πειθαρχία. Το χρονικό διάστημα στο οποίο εστιάζει ο
Foucault τη μελέτη του βρίσκεται μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα. Η χρονική επιλογή δεν
είναι τυχαία, αντίθετα αποτελεί την περίοδο που κάτι ξεχωριστό συνέβη στη σύλληψη
της πειθαρχίας. Τότε είναι που διάφορες πειθαρχίες αναπτύσσονται ταχύτατα με
συνέπεια την αύξηση των τεχνικών καθυπόταξης των σωμάτων και ελέγχου των
πληθυσμών, γεγονότα που κάνουν το Foucault να μιλά για την έναρξη της εποχής της
«βιοεξουσίας» (Foucault, 2011-α, σελ. 165), δηλαδή μιας μορφής εξουσίας που τόπος
άσκησής της είναι το ανθρώπινο σώμα (Δοξιάδης, 1994, σελ. 247).
Πιο συγκεκριμένα «κατά την κλασική εποχή ανακαλύφθηκε πως το σώμα ήταν
αντικείμενο και στόχος της εξουσίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 182). Η κλασική εποχή,
όμως, δεν αποτελεί την αφετηρία της αντικειμενοποίησης του σώματος από την
κοινωνία, καθώς «σε κάθε κοινωνία το σώμα περιζώνεται από εξουσίες πολύ σφιχτές
που του επιβάλλουν καταναγκασμούς, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις» (Φουκώ,
1976, σελ. 183). Ωστόσο, τότε είναι που εμφανίζονται κάποια νέα βασικά στοιχεία
στις τεχνικές που στοχεύουν το σώμα. Πρώτον, αλλάζει η «κλίμακα ελέγχου»
(Φουκώ, 1976, σελ. 183). Δηλαδή από τον χειρισμό ενός σώματος - μιας μάζας,
περνάμε στη λεπτομερή κατεργασία του, των κινήσεών του, των χειρονομιών του, σε
μια άσκηση «εξουσίας απειροελάχιστης πάνω στο ενεργό σώμα» (Φουκώ, 1976, σελ.
183). Δεύτερον, το «αντικείμενο του ελέγχου» μετακινείται από τα σημεία της
συμπεριφοράς στην αποτελεσματικότητα των κινήσεων, δημιουργώντας μια
οικονομία του σώματος (Φουκώ, 1976, σελ. 183). Τρίτον, μεταβάλλεται ο τρόπος
ελέγχου των σωμάτων, ο οποίος από δω και πέρα εμπεριέχει ένα συνεχόμενο και
σταθερό καταναγκασμό, που δίνει περισσότερη βαρύτητα στις διαδικασίες της
δραστηριότητας παρά στο αποτέλεσμά της (Φουκώ, 1976, σελ. 183). «Οι μέθοδοι
αυτές επιτρέπουν το σχολαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του σώματος,
εξασφαλίζουν τη σταθερή καθυπόταξη των δυνάμεών του και επιβάλλουν σε αυτές
μια σχέση υπακοής – χρησιμότητας: όλα τούτα μπορούν να ονομαστούν
«πειθαρχίες»» (Φουκώ, 1976, σελ. 183). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφορά τα
εμφανισιακά χαρακτηριστικά των στρατιωτών. Άλλωστε κοιτίδα της πειθαρχίας
θεωρείται το στρατόπεδο τόσο από τον Foucault όσο και από τους Marx και Weber
(Κουζέλης 1994, σελ. 275). Στις αρχές, λοιπόν, του 17ου αιώνα ο στρατιώτης ήταν
κάποιος που αναγνωριζόταν από μακριά, καθώς είχε ιδιαίτερα σωματικά προσόντα.
Από τα μέσα όμως του 18ου αιώνα η εικόνα αυτού που μπορεί να γίνει στρατιώτης
αλλάζει ̇ ο στρατιώτης πλέον δεν είναι αναγκαίο να έχει τα σωματικά προσόντα ή
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μόνο αυτά, αλλά είναι κάτι που πλάθεται μέσα από την εκπαίδευση και τις ασκήσεις
(Φουκώ, 1976, σελ. 181-182). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο εξής: πολλά
από αυτά τα πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονταν πριν από το 17ο αιώνα στο στρατό, στα
μοναστήρια και τα εργαστήρια. Κατά τη χρονική περίοδο, όμως, που εστιάζει η
μελέτη του Foucault για την πειθαρχία, δηλαδή μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα, αυτές οι
πειθαρχίες εξελίχθηκαν σε «γενικούς τύπους κυριαρχίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 183).
Κατά συνέπεια, «η πειθαρχία δεν ταυτίζεται ούτε με κάποιο θεσμό, ούτε με κάποιο
μηχανισμό, διότι αποτελεί έναν τύπο εξουσίας, μια τεχνολογία που διασχίζει όλων
των ειδών τους μηχανισμούς ή τους θεσμούς και τους ανασυνδέει, τους προεκτείνει,
τους συναρμόζει και τους ενεργοποιεί με ένα νέο τρόπο» (Deleuze, 2005, σελ. 55). Η
πειθαρχία είναι ένας πιθανός τρόπος ενέργειας της εξουσίας (Φουκό, 1987, σελ. 130).
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι πειθαρχία δεν είναι η δουλεία, η υπηρετικότητα ή
ακόμα ο θρησκευτικός ασκητισμός, που σκοπό έχουν την υποταγή. Επίσης δεν έχει
καμία σχέση με το φόβο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Foucault (Φουκό, 1987),
«κατά βάθος, ο τρόμος δεν είναι το αποκορύφωμα της πειθαρχίας αλλά η αποτυχία
της […] . Η πειθαρχία θριαμβεύει, δίχως σκιά και δίχως κίνδυνο» (σελ. 46-47).
Μάλιστα θεωρεί πως οι κοινωνίες από το 18ο αιώνα αναγκάστηκαν να καταφύγουν
στην πειθαρχία ως μέσο επιβολής, καθώς οι παλαιότεροι μηχανισμοί ήταν δαπανηροί
και κοινωνικά πολύ επικίνδυνοι (Φουκό, 1987, σελ. 47). Σύμφωνα με τον Foucault, η
πειθαρχία είναι «μια τέχνη του ανθρώπινου σώματος που δεν αποβλέπει μονάχα στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ούτε στην επιβάρυνση της υποταγής του, αλλά στη
διαμόρφωση μιας σχέσης που, με τον ίδιο μηχανισμό, το καθιστά τόσο πιο υπάκουο
όσο είναι πιο χρήσιμο, και αντίστροφα» (Φουκώ, 1976, σελ. 184). Είναι «μια
πολιτική καταναγκασμών», που έγκειται στον σχολαστικό έλεγχο του ανθρώπινου
σώματος και της συμπεριφοράς του ατόμου, μέσα από την εισαγωγή του σε έναν
μηχανισμό εξουσίας (Φουκώ, 1976, σελ. 184). Μέσα από αυτές τις διαδικασίες
διαμορφώνεται, κατά τον Foucault, μια «πολιτική ανατομία», η οποία δείχνει τον
τρόπο μέσω του οποίου μπορεί κάποιος «να επηρεάζει το σώμα των άλλων, όχι
απλώς για να εκτελούν εκείνο που αυτός επιθυμεί, αλλά και για να ενεργούν όπως
αυτός θέλει […] » (Φουκώ, 1976, σελ. 184). Έτσι δημιουργούνται τα προϊόντα της
πειθαρχίας,

τα

«πειθήνια

σώματα»

(Φουκώ,

1976,

σελ.

184).

Ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό της πειθαρχίας είναι ότι «διασπά τη δύναμη του σώματος», σε δύο
μέρη, ένα παραγωγικό, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις επιθυμίες του κυρίαρχου
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πόλου στον οποίο πειθάρχησε, και ένα κατασταλτικό, που έχει σκοπό να διοχετεύει
τη δύναμη του σώματος σε μια αυστηρή υποταγή του (Φουκώ, 1976, σελ. 184-185).
Η σημασία της λεπτομέρειας στην πειθάρχηση του ατόμου είναι πρωτίστης
σημασίας. Μικρά και φαινομενικά ασήμαντα πράγματα καταφέρνουν να περιζώσουν
το

ανθρώπινο

σώμα,

συμβάλλοντας

στη

δημιουργία

«μιας

καινούργιας

«μικροφυσικής» της εξουσίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 185). Οι τεχνικές πειθαρχίας που
βασίζονται στη λεπτομέρεια έκαναν την εμφάνισή τους από το σχολείο έως το στρατό
και τη θρησκευτική ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η
αναφορά του Foucault στην ομοιότητα πειθαρχημένου ατόμου και αληθινού πιστού,
κατά την οποία και για τους δύο «καμιά λεπτομέρεια δεν είναι αδιάφορη, όχι τόσο για
το νόημα που κρύβει, όσο για τη δυνατότητα που βρίσκει σ’ αυτήν η εξουσία για να
το κυριέψει» (Φουκώ, 1976, σελ. 187). Συντελείται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο «μία
ωφελιμιστική εκλογίκευση της λεπτομέρειας στην ηθική λογιστική και στον πολιτικό
έλεγχο», η οποία κατά την κλασική εποχή επιτείνεται σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι
στο παρελθόν (Φουκώ, 1976, σελ. 186). Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, «η πειθαρχία
είναι μια πολιτική ανατομία της λεπτομέρειας» (Φουκώ, 1976, σελ. 186).
Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να περάσουμε στις μεθόδους εκείνες που
εξασφαλίζουν την επιβολή της πειθαρχίας στα άτομα. Η πρώτη μέθοδος από την
εφαρμογή της οποίας θεωρεί ο Foucault ότι αρχίζει η πειθαρχία είναι κατανομή των
ατόμων στο χώρο (Φουκώ, 1976, σελ. 188). Η μέθοδος αυτή διακρίνεται από τρεις
βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τεχνικές για την κατανομή των
ατόμων στο χώρο. Η πρώτη αρχή-τεχνική για την κατανομή των ατόμων στο χώρο
είναι η «περίφραξη», δηλαδή ο «καθορισμός ενός χώρου διαφορετικού απ’ όλους
τους άλλους, ενός χώρου περιχαρακωμένου, ενός επίλεκτου χώρου της πειθαρχικής
μονοτονίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 188-189). Τέτοιοι χώροι αποτέλεσαν, κατά τη
γενεαλογική έρευνα του Foucault για την πειθαρχία, ο τόπος «εγκλεισμού» των
αλητών και των εξαθλιωμένων, τα κολλέγια, οι στρατώνες, τα μοναστήρια, τα
εργαστήρια και μετέπειτα τα εργοστάσια (Φουκώ, 1976, σελ. 189). Ωστόσο, η αρχήτεχνική της περίφραξης «δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε απαραίτητη, ούτε επαρκής στα
πειθαρχικά συστήματα» (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Προς ενίσχυση της, λοιπόν,
υπάρχει και μια δεύτερη αρχή-τεχνική για την κατανομή των ατόμων στο χώρο, αυτή
«της στοιχειώδους εντόπισης ή αρχή της δικτύωσης», σύμφωνα με την οποία κάθε
άτομο έχει τη θέση του και σε κάθε θέση ανήκει ένα άτομο (Φουκώ, 1976, σελ. 190).
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της απαιτεί την αποφυγή πάσης φύσεως κατανομής σε
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ομάδες, αλλά και την διάλυση των ήδη υπαρχόντων ομαδοποιήσεων (Φουκώ, 1976,
σελ. 190). Ιδίωμα του πειθαρχικού χώρου είναι η τάση του «να διαιρείται σε τόσα
τεμάχια, όσα είναι και τα σώματα ή τα στοιχεία που πρέπει να κατανεμηθούν»
(Φουκώ, 1976, σελ. 190) και να διατηρεί τον απομονωτικό χαρακτήρα του (Φουκώ,
1976, σελ. 191). Η λογική που διέπει αυτήν την αρχή-τεχνική συνοψίζεται στο
γεγονός, ότι ο διαχωρισμός κάθε ομάδας και συλλογικότητας, προσφέρει το προνόμιο
της ατομικής επιτήρησης (Brookfield, 2001, σελ. 10). Επιπλέον άλλα χαρακτηριστικά
αυτής της αρχής-τεχνικής είναι η επισήμανση των παρουσιών και των απουσιών, η
γνώση της θέσης των ατόμων και του τρόπου ανεύρεσής τους, η οργάνωση χρήσιμων
επικοινωνιών μεταξύ των ατόμων και η διακοπή όλων των άλλων, η ανά πάσα στιγμή
επιτήρηση της συμπεριφοράς του καθενός ατόμου και η αξιολόγησή της, και τέλος, η
καταγραφή των προσόντων των ατόμων (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Με τη βοήθεια,
λοιπόν, αυτής της γνώσης των ατόμων, η πειθαρχία θα καταφέρνει «να οργανώνει
έναν αναλυτικό χώρο» (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Η τρίτη αρχή-τεχνική για την
κατανομή των ατόμων στο χώρο είναι αυτή των «λειτουργικών θέσεων», η κυριότερη
έκφραση της οποίας υπήρξε κατά την περίοδο, που τα πειθαρχικά ιδρύματα, άρχισαν
να χρησιμοποιούν προς ενίσχυση του πειθαρχικού τους έργου, χώρους που η
αρχιτεκτονική άφηνε, συνήθως, ελεύθερους για διάφορες χρήσεις (Φουκώ, 1976, σελ.
191). Τέλος, υπάρχει και μια τέταρτη αρχή-τεχνική κατανομής ατόμων στο χώρο,
αυτή της «θέσης στη σειρά» (Φουκώ, 1976, σελ. 193). «Στην πειθαρχία τα στοιχεία
είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, αφού το καθένα τους καθορίζεται από τη θέση που
κατέχει σε μια σειρά, και από τη απόσταση που το χωρίζει από τα άλλα» (Φουκώ,
1976, σελ. 193). Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για τον Foucault «η πειθαρχία είναι
τέχνη της κατάταξης και τεχνική για την αλλαγή των κατατάξεων. Εξατομικεύει τα
σώματα, ορίζοντας τον τόπο τους χωρίς να τα ριζώνει σ’ αυτόν, αλλά τα κατανέμει
και τα κάνει να κυκλοφορούν μέσα σ’ ένα δίκτυο σχέσεων» (Φουκώ, 1976, σελ. 194).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αρχής-τεχνικής είναι η σειριακή οργάνωση
των θρανίων στη στοιχειώδη εκπαίδευση (Φουκώ, 1976, σελ. 195).
Άλλη μια σημαντική μέθοδος στην εφαρμογή της πειθαρχίας είναι ο έλεγχος της
δραστηριότητας των ατόμων. Περίοπτη θέση σε αυτή τη μέθοδο κατέχει ο
προγραμματισμός της απασχόλησης του ατόμου. Η τεχνική αυτή είναι πολύ παλιά και
πρωτοξεκίνησε από τις μοναστικές κοινότητες. «Για πολλούς αιώνες, τα θρησκευτικά
τάγματα υπήρξαν δάσκαλοι της πειθαρχίας: ήταν ειδικοί της ορθολογικής χρήσης του
χρόνου, οι μεγάλοι τεχνικοί του ρυθμού και των τακτικών δραστηριοτήτων» (Φουκώ,
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1976, σελ. 198-199). Ο καθορισμός ρυθμού της εργασίας, ο εξαναγκασμός σε
καθορισμένες ενέργειες και η ρύθμιση των κύκλων της επανάληψης είναι πράγματα
που είχαν ως στόχο την επίτευξη της προγραμματισμένης απασχόλησης (Φουκώ,
1976, σελ. 198). Ο ωφελιμιστικός χαρακτήρας της οργάνωσης του χρόνου είναι
διάχυτος από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα (Φουκώ, 1976, σελ. 199). Η ακρίβεια, η
επιμέλεια και η τακτικότητα είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του πειθαρχικού
χρόνου (Φουκώ, 1976, σελ. 200). Μία άλλη σημαντική τεχνική για τον έλεγχο της
δραστηριότητας των ατόμων είναι «η χρονική ρύθμιση της πράξης» (Φουκώ, 1976,
σελ. 200). Σύμφωνα με αυτή, κάθε πράξη πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας
αλληλουχίας ενεργειών συγκεκριμένης διάρκειας. Η φράση του Foucault (Φουκώ,
1976), ότι «ο χρόνος εισχωρεί στο σώμα και μαζί μ’ αυτόν όλοι οι εξονυχιστικοί
έλεγχοι της εξουσίας» (σελ. 201), περιγράφει με ανάγλυφο τρόπο το σκοπό της
τεχνικής αυτής. Προς τον έλεγχο της δραστηριότητας των ατόμων κατευθύνεται και η
τεχνική «σπονδύλωσης σώματος και αντικειμένου», όπως την αναφέρει ο Foucault
(Φουκώ, 1976, σελ. 200). Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την ανάπτυξη μιας ειδικής
σχέσης, μιας σχέσης προέκτασης του ανθρώπινου σώματος στο αντικείμενο με το
οποίο έχει επιφορτιστεί κατά την εργασία του. Επιπρόσθετα, μια άλλη τεχνική που
συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση του ελέγχου της δραστηριότητας των ατόμων
είναι «η εξαντλητική χρησιμοποίηση του χρόνου» (Φουκώ, 1976, σελ. 203). Σκοπός
της είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας μέσω της
υποδιαίρεσης του χρόνου σε όσο το δυνατό μικρότερα διαστήματα, ώστε να μη
χάνεται ούτε στιγμή (Φουκώ, 1976, σελ. 203-204).
Οι δύο μέθοδοι που αναλύθηκαν παραπάνω, δηλαδή η κατανομή των ατόμων στο
χώρο και ο έλεγχος της δραστηριότητας των ατόμων, παράγουν «πειθαρχίες που
αναλύουν το χώρο, που αποσυνθέτουν και ανασυνθέτουν τις δραστηριότητες» και
οδηγούν στη σύνθεση μιας τρίτης πειθαρχικής μεθόδου, η οποία έχει ως αντικείμενο
την άθροιση και την κεφαλαιοποίηση του χρόνου (Φουκώ, 1976, σελ. 208). Η
αξιοποίηση αυτή του χρόνου γίνεται με τέσσερις τρόπους. Πρώτος, είναι αυτός
σύμφωνα με τον οποίο «η διάρκεια» ενός προγράμματος πρέπει να «διαιρείται σε
διαδοχικά και παράλληλα τμήματα» το καθένα από τα οποία «πρέπει να φτάσει σ’
ένα προκαθορισμένο τέρμα» (Φουκώ, 1976, σελ. 208). Όπως για παράδειγμα γίνεται
στο θεσμό της εκπαίδευσης, στον οποίο υπάρχουν βαθμίδες. Σύμφωνα με το δεύτερο
τρόπο, αυτή η παραπάνω διαβάθμιση του χρόνου «πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα
μ’ ένα αναλυτικό σχήμα – διαδοχή στοιχείων
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όσο το δυνατόν πιο απλών, που

συνδυάζονται μ’ έναν τρόπο όλο και πιο περίπλοκο» (Φουκώ, 1976, σελ. 208). Το
παράδειγμα που θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτήν την περίπτωση είναι το σχολικό
αναλυτικό πρόγραμμα ή τα αναλυτικά πλάνα διδασκαλίας. Κατά τον τρίτο τρόπο, σε
αυτά τα χρονικά τμήματα ενός προγράμματος, το τέρμα τους πρέπει να
«επισφραγίζεται από μια δοκιμασία, η οποία θα έχει τριπλό ρόλο: να δείχνει αν το
υποκείμενο έχει φτάσει στο επίπεδο που απαιτούν οι κανόνες, να εγγυάται τη
συμπόρευση της μαθητείας του μ’ εκείνη των άλλων, και να ορίζει τις ικανότητες του
κάθε ατόμου» (Φουκώ, 1976, σελ. 209). Τον ρόλο αυτό στην εκπαίδευση
διαδραματίζουν οι εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές. Τέλος, ένας ακόμα τρόπος είναι
«να καθιερωθούν σειρές μέσα στις σειρές», στις οποίες πρέπει να εντάσσεται κανείς
σύμφωνα με το επίπεδό του ή την αρχαιότητά του (Φουκώ, 1976, σελ. 209). Στην
εκπαίδευση σε αυτήν την περίπτωση έχουμε τις σχολικές τάξεις, στις οποίες υπάρχει
καθορισμένη διδακτέα ύλη. Αυτή «η κατάταξη των διαδοχικών δραστηριοτήτων σε
σειρές», σύμφωνα με τον Foucault, «επέτρεψε μιαν αληθινή περίζωση της διάρκειας
από την εξουσία […] » (Φουκώ, 1976, σελ. 211).
Η μελέτη των παραπάνω τρόπων αξιοποίησης του χρόνου, οι οποίοι
παρατηρήθηκαν

κατά

την

κλασική

εποχή,

μάς

δίνει

την

ευκαιρία

να

συνειδητοποιήσουμε μια αλλαγή που συντελέστηκε την εποχή εκείνη στο χρόνο
οργάνωσης της εργασίας και όχι μόνο, και ειδικά στο χρόνο της εκπαίδευσης. Έτσι,
από τον χρόνο της παραδοσιακής εκπαίδευσης, όπου δέσποζε ο ένας δάσκαλος και η
επιτυχής φοίτηση επικυρωνόταν από μία μόνο δοκιμασία, έγινε το πέρασμα στα
πλαίσια του πειθαρχικού χρόνου, με πολλαπλά και προοδευτικά στάδια εκπαίδευσης.
Διαμορφώθηκε, με λίγα λόγια, «μια αναλυτική παιδαγωγική, πολύ σχολαστική στη
λεπτομέρεια» (Φουκώ, 1976, σελ. 210). Η σύλληψη αυτή του χρόνου προκάλεσε τον
επαναπροσδιορισμό όλων των τομέων που σχετίζονταν με αυτόν, και ειδικότερα τη
σχέση χρόνου και εξουσίας. «Η εξουσία σπονδυλώνεται άμεσα με το χρόνο ̇
εξασφαλίζει τον έλεγχό του και εγγυάται τη χρήση του» (Φουκώ, 1976, σελ. 211).
Κατά συνέπεια, η θέαση της εξουσίας από αυτή την οπτική επέτρεψε «την ένταξη
μιας διάστασης χρονικής, ενιαίας, συνεχούς, σωρευτικής στην άσκηση ελέγχου και
στην πρακτική της κυριαρχίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 211).
Σημαντική προς την ενίσχυση της κατανόησης της πειθαρχίας, κατά τον Foucault,
είναι και η έννοια της «άσκησης». Η άσκηση είναι μια τεχνική πειθαρχίας, σύμφωνα
«με την οποία επιβάλλονται στα σώματα καθήκοντα ταυτόχρονα επαναληπτικά και
διαφορετικά, αλλά πάντα κλιμακωτά» με κατεύθυνση προς έναν τελικό σκοπό
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(Φουκώ, 1976, σελ. 212). Μέσα στο ασκητικό πλαίσιο το άτομο αξιολογείται τόσο σε
σχέση με τη θέση του ως προς τον τελικό σκοπό, όσο και σε σχέση με τα άλλα άτομα
(Φουκώ, 1976, σελ. 212). Η άσκηση, πριν διαμορφώσει τα αυστηρώς πειθαρχικά
χαρακτηριστικά της, προϋπήρχε στη θρησκευτική και στρατιωτική ζωή. Από την
κλασική εποχή και μετέπειτα όμως, η άσκηση αρχίζει να ενσωματώνει κάποια νέα
χαρακτηριστικά, διατηρώντας παράλληλα και κάποια παλιότερά της, όπως το ότι
«χρησιμεύει για την εξοικονόμηση του χρόνου της ζωής, για την ωφέλιμη σώρευσή
του, και για την επιβολή της εξουσίας διαμέσου του τακτοποιημένου με τούτον τον
τρόπο χρόνου» (Φουκώ, 1976, σελ. 213). Με τη νέα της μορφή, λοιπόν, η άσκηση θα
γίνει ένα στοιχείο «μιας πολιτικής τεχνολογίας του σώματος και της διάρκειας», που
τείνει «σε μιαν ατέρμονη εξαρτοποίηση του ανθρώπου» (Φουκώ, 1976, σελ. 213).
Τέλος, μία τέταρτη μέθοδος για την επιβολή της πειθαρχίας στα άτομα είναι η
σύνθεση επιμέρους δυνάμεων σε έναν μηχανισμό. Υπό την οπτική αυτής της
μεθόδου, τα σώματα των ατόμων είναι τμήματα ενός γενικότερου συνόλου. Μέσα
από αυτήν την αντίληψη επιτυγχάνεται «ένας λειτουργικός περιορισμός του σώματος
και παράλληλα η ένταξη αυτού του σώματος – τμήματος σ’ ένα σύνολο όπου
συναρθρώνεται» (Φουκώ, 1976, σελ. 215). Σε αυτό το χαρακτηριστικό της πειθαρχίας
ο Foucault (Φουκώ, 1976) τοποθετεί ως εξαρτήματα «ακόμα και τις διάφορες
χρονολογικές σειρές που η πειθαρχία πρέπει να συνδυάζει για να σχηματίζει ένα
σύνθετο χρόνο» (σελ. 216) , υπό την έννοια ότι ο χρόνος όλων όσων μετέχουν σε μια
προσπάθεια πρέπει να προσαρμόζεται με τέτοιον τρόπο, «ώστε να αποσπάται από τον
καθένα το ανώτατο ποσό δύναμης, και από όλους μαζί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα»
(σελ. 216). Σε αυτή την προσπάθεια μεγάλη σημασία έχει η ακρίβεια στην
επικοινωνία μεταξύ αυτού που επιβάλλει την πειθαρχία και αυτού που υποβάλλεται
σε αυτή. Αυτή η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εντολών, στο άκουσμα
των οποίων το πειθαρχημένο άτομο ρυθμίζει τη δραστηριότητά του (Φουκώ, 1976,
σελ. 217). Επίσης, χαρακτηρίζεται από μια σχέση σηματοδότησης μεταξύ εκείνου
που επιβάλει την πειθαρχία και εκείνου που τη υφίσταται, καθώς «δεν χρειάζεται να
κατανοήσει κανείς την εντολή, αλλά να αντιληφθεί το σήμα και να αντιδράσει
αμέσως σ’ αυτό, σύμφωνα μ’ έναν κώδικα λίγο πολύ τεχνητόν και προκαθορισμένον»
(Φουκώ, 1976, σελ. 216).
Καταλήγοντας, ο Foucault θεωρεί πως η πειθαρχία κατασκευάζει, στο κάθε σώμα
που ελέγχει, μια ατομικότητα με τέσσερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα είναι:


Κυψελική, εξαιτίας της χωρικής κατανομής.
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Οργανική, εξαιτίας της κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων.



Γενετική, εξαιτίας της συσσώρευσης του χρόνου.



Συνδυαστική, εξαιτίας της σύνθεσης των δυνάμεων.

(Φουκώ, 1976, σελ. 219)
Στο σημείο αυτό εύλογα θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα, ποια ακριβώς είναι η
σχέση μεταξύ πειθαρχίας και εξουσίας ή σχέσεων εξουσίας; Ο Foucault (Φουκώ,
1976) για αυτό το θέμα αναφέρει πως «η πειθαρχική εξουσία είναι μια εξουσία που
αντί να απομυζά και να χαρατσώνει, έχει ως μείζονα ρόλο να «εκγυμνάζει» ̇ ή
μάλλον: να εκγυμνάζει για να απομυζά και να χαρατσώνει καλύτερα» (σελ. 227).
Δεν μοιάζει με την παλαιά εξουσία του φεουδάρχη ή του βασιλιά που καθυπόταζε τη
δύναμη του ατόμου με πομπώδεις τρόπους, απεναντίας συγκρινόμενη με εκείνη
διακρίνεται για «τους σεμνούς τρόπους» της και «τις ελάσσονες μεθόδους» της
(Φουκώ, 1976, σελ. 227). Αποκλειστικός της ρόλος της πειθαρχίας είναι η χρήση των
δυνάμεων των ατόμων μέσα από τη διοχέτευσή τους σε ένα παραγωγικό σύνολο.
Πρόκειται για «μιαν εξουσία σώφρονα, καχύποπτη, που λειτουργεί σύμφωνα με μιαν
υπολογισμένη αλλά μόνιμη οικονομία» (Φουκώ, 1976, σελ. 227). «Μία μορφή
εξουσίας που γεννιέται τον 17ο και 18ο αιώνα και αρχίζει να ασκείται μέσω της
κοινωνικής παραγωγής και της κοινωνικής υπηρεσίας» (Φουκό, 1987, σελ. 28). «Η
παλιά δύναμη του θανάτου, όπου συμβολιζόταν η ανωτάτη εξουσία, καλύπτεται τώρα
επιμελώς από τη διαχείριση του σώματος και την υπολογιστική διοίκηση της ζωής»
(Foucault, 2011-α, σελ. 163).
Πώς όμως ταιριάζει η εικόνα μιας παραγωγικής εξουσίας με τη ζοφερή εικόνα
μιας καταπιεστικής πειθαρχικής κοινωνίας (Hunt, 1992, σελ. 20); Ο Foucault (2012α) υποστηρίζει ότι οι μείζονες πειθαρχικές τεχνικές πρωτοεμφανίζονται ταυτόχρονα
με ελευθερίες. Για παράδειγμα, η φιλελευθεροποίηση της οργάνωσης του
οικονομικού συστήματος κατά τη νεωτερική εποχή και έπειτα, επέφερε αλλαγές σε
πολλούς

άλλους

τομείς

της

καθημερινότητας

που

εμπλέκονται

με

την

παραγωγικότητα, με την ευρύτερη σημασία της. Όπως υποστηρίζει και ο Κουζέλης
(1994) ορμώμενος από τον Βέμπερ, «η σύγχρονη θεμελίωση της (πειθαρχίας) θα
πρέπει

να

αναζητηθεί

στον

οικονομικό

ορθολογισμό,

στο

γνώμονα

της

καπιταλιστικής αποδοτικότητας» (σελ. 275). Συγκεκριμένα, με τη φιλελευθεροποίηση
του οικονομικού μοντέλου βρήκε πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή της η ιδέα του
«Πανοπτικού» του Μπένθαμ, μια ιδέα πειθαρχικής φυσιογνωμίας. Σύμφωνα με τον
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Gane (2012), «o Foucault βλέπει στον Μπένθαμ μια έκφραση κλασικού οικονομικού
φιλελευθερισμού και γι’ αυτό το λόγο το Πανοπτικόν παίρνει μια μεταφορική και
εννοιολογική σημασία πέρα από τη ζωή σε μια φυλακή βασισμένη στην
αρχιτεκτονική της πειθαρχίας και της τιμωρίας» (σελ. 619). Υπό αυτήν την έννοια το
Πανοπτικόν αποτελεί μια πρώτης τάξεως αλληγορία για την επεξήγηση της
πειθαρχικής εξουσίας (Cowton & Dopson, 2002, σελ. 193). Στην πραγματικότητα το
«Πανοπτικόν» ήταν ένα σχέδιο φυλακής του Μπένθαμ που δημοσιεύτηκε στα τέλη
του 18ου αιώνα. Προέβλεπε την ύπαρξη ενός πύργου στο κέντρο της περιφέρειας ενός
δακτυλιοειδούς κτιρίου που αποτελούνταν από κελιά, από τον οποίο επιτηρητές θα
μπορούσαν να έχουν την πλήρη εποπτεία των έγκλειστων εντός των κελιών, χωρίς οι
έγκλειστοι να έχουν τη δυνατότητα να δουν τους επόπτες (Φουκώ, 2008, σελ. 118).
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η αίσθηση μιας διαρκούς επιτήρησης, η οποία
«σφυρηλατεί μια αυτοπειθαρχία στον κρατούμενο, ακόμα και όταν ο δεσμοφύλακας
δεν τον παρατηρεί» (Digeser, 1992, σελ. 994) Ένας τέτοιος μηχανισμός επίβλεψης
«θα επέτρεπε, στο εσωτερικό συγκεκριμένων ιδρυμάτων, όπως σχολεία, εργαστήρια,
φυλακές την επιτήρηση των ατόμων, αυξάνοντας την απόδοση, αυξάνοντας την ίδια
την παραγωγικότητα της δραστηριότητάς τους [...]» (Foucault, 2012-α, σελ. 79-80),
σε πρώτο βαθμό μόνο μέσα από την επιτήρηση. Μιλάμε δηλαδή για τη διαμόρφωση
μιας πειθαρχικής «τεχνολογίας της εργασίας» (Foucault, 2002, σελ.

297) ̇ μιας

«ορθολογικής οργάνωσης» της παραγωγής, όπως την αποκαλεί ο Foucault, η οποία
διαμορφώθηκε μέσα από τη λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών της δραστηριότητας,
του χρόνου και του σώματος (Πεπόνης, 1994, σελ. 31). Η απάντηση που δίνει ο
Foucault στη σημασία της εργασίας για τον Μπένθαμ είναι «το γεγονός ότι οι
τεχνικές εξουσίας επινοήθηκαν ως απάντηση στις απαιτήσεις της παραγωγής» με την
ευρύτερη έννοια (Φουκώ, 2008, σελ. 141). «Στην εργασία εμφανίζονται πάντα τρεις
λειτουργίες της: η παραγωγική λειτουργία, η συμβολική λειτουργία και η λειτουργία
της εκγύμνασης ή πειθαρχική λειτουργία» (Φουκώ, 2008, σελ. 141). Σε άτομα που
βρίσκονται εκτός του κυκλώματος της παραγωγικής εργασίας, όπως στους
φυλακισμένους η εργασία έχει πρωτίστως πειθαρχική αξία (Φουκώ, 2008, σελ. 141).
Συνοπτικά, το «Πανοπτικόν», δεν αποτέλεσε μόνο έναν απλό μηχανισμό επιτήρησης,
αλλά μια θεωρία πάνω στο πνεύμα της οποία βασίστηκαν τεχνικές διακυβέρνησης.
Μια θεωρία όπου ο έλεγχος είναι το αντιστάθμισμα της ελευθερίας (Foucault, 2012α, σελ. 79), μια θεωρία η ουσία της οποία συμπυκνώνεται όχι στο ««βλέπω όντας
αθέατος», αλλά επιβάλλω μια συμπεριφορά σε μια ανθρώπινη πολλαπλότητα»
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(Deleuze, 2005, σελ. 68). Άλλωστε, ο ίδιος ο Μπένθαμ, σύμφωνα με τον Foucault
(1999), έβλεπε στο «Πανοπτικόν», εκτός από μια αρχιτεκτονική μορφή, κυρίως μια
μορφή διακυβέρνησης. Συνεπώς, μέσα από μια «πανοπτική» θεώρηση της πειθαρχίας
εντάθηκε συλλήβδην η παραγωγικότητα του ατόμου μέσα στην κοινωνία.
Σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να τονίσουμε τον
ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε η έννοια του πανοπτισμού στη διαμόρφωση αυτού
που ονομάζουμε πειθαρχική κοινωνία. Η σύλληψη του πανοπτισμού άλλαξε τελείως
την πορεία εξέλιξης της πειθαρχίας. Από τη μορφή της πειθαρχίας - αποκλεισμού,
μιας πειθαρχίας με την αρνητική έννοια, μέσω του πανοπτισμού έγινε η μετάβαση
στην πειθαρχία – μηχανισμό, μιας πειθαρχίας βασισμένης στην επιτήρηση (Φουκώ,
1976, σελ. 276). «Ο πανοπτισμός είναι η γενική αρχή μιας νέας «πολιτικής
ανατομίας», που αντικείμενο και σκοπός της δεν είναι οι σχέσεις κυριαρχίας αλλά οι
σχέσεις πειθαρχίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 275)
Η επιτυχία της πειθαρχικής εξουσίας, με την έννοια της διείσδυσης στην κοινωνία
οφείλεται, σύμφωνα με τον Foucault (Φουκώ, 1976, σελ. 228), σε μια σειρά τριών
απλών μηχανισμών που η χρήση τους συμβάλλει στην επιβολή της. Ένας από
αυτούς είναι η ιεραρχική επιτήρηση, «η οποία αποτελεί ένα ειδικό γρανάζι μέσα
στην πειθαρχική εξουσία» (Φουκώ, 1976, σελ. 233). Δηλαδή, η άσκηση της
πειθαρχίας μέσω της οπτικής παρακολούθησης των επιτηρούμενων. Αυτό που
συμβαίνει είναι ότι ο μηχανισμός επιτήρησης εξαναγκάζει τους παρατηρούμενους να
υπακούσουν στην επιβολή της εξουσίας, αλλά και ότι «τα μέσα καταναγκασμού
καθιστούν απόλυτα ορατούς εκείνους που επιτηρούνται» (Φουκώ, 1976, σελ. 228).
Υπό αυτές τις συνθήκες, τα άτομα οφείλουν να πειθαρχούν, δηλαδή να
εσωτερικεύουν την επιτήρησή τους στα όρια του χώρου, του χρόνου και της
λειτουργίας τους (Δοξιάδης, 1994, σελ. 247). Η άρτια εσωτερίκευση της επιτήρησης
του ατόμου από το ίδιο το άτομο ωσάν να επιτηρεί κάποιον άλλο, οφείλεται στο
γεγονός της αντίληψης περί ομοιότητας και κατ’ επέκταση περί ισότητας μεταξύ των
πειθαρχημένων, που αφήνει η πειθαρχία (Δοξιάδης, 1994, σελ. 248). Ο μηχανισμός
αυτός επιβλήθηκε σε όλο το εύρος των πειθαρχικών ιδρυμάτων, όπως είναι τα άσυλα,
οι φυλακές, ακόμα και τα σχολεία. Μιλάμε σαφώς για έναν συγκεκριμένο τύπο
αρχιτεκτονικής των κτιρίων, που στεγάζουν αυτά τα ιδρύματα, και ο οποίος δίνει
ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση «ενός εσωτερικού, σπονδυλωτού και
λεπτομερειακού ελέγχου με σκοπό τη μεταμόρφωση των ατόμων» και την αποκόμιση
γνώσης για τα άτομα (Φουκώ, 1976, σελ. 227). Τα πειθαρχικά ιδρύματα αποτελούν
81

την αφετηρία διαμόρφωσης μιας «μηχανοδομής ελέγχου» (Φουκώ, 1976, σελ. 231).
«Η ιεραρχημένη, συνεχής και λειτουργική επιτήρηση κάνει την πειθαρχική εξουσία
ένα σύστημα ένα σύστημα «ολοκληρωμένο», εσωτερικά συνδεμένο με την οικονομία
και τους στόχους του μηχανισμού όπου η εξουσία αυτή ασκείται» (Φουκώ, 1976, σελ.
235). Επιπλέον, η πειθαρχική εξουσία «οργανώνεται σαν εξουσία πολλαπλή,
αυτενεργή, ανώνυμη» για το λόγο ότι βασίζεται σε ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ των
επιτηρητών, το οποίο ξεδιπλώνεται από πάνω προς τα κάτω, και μέχρι ενός σημείου,
από κάτω προς τα πάνω, αλλά και πλάγια, με τους επιτηρητές να είναι «αδιάκοπα
επιτηρούμενοι» (Φουκώ, 1976, σελ. 235). Η πειθαρχική εξουσία στην ιεραρχημένη
επιτήρηση, ως μια μορφή εξουσίας, διατηρεί τα χαρακτηριστικά της εξουσίας, «δεν
κατέχεται» από κανέναν, «δε μεταβιβάζεται» σε κανέναν (Φουκώ, 1976, σελ. 235).
Είναι ταυτοχρόνως «απόλυτα «αδιάκριτη»», καθώς δεν αφήνει κανένα σημείο χωρίς
έλεγχο, αλλά και «διακριτική», διότι λειτουργεί σχεδόν πάντα αθόρυβα (Φουκώ,
1976, σελ. 235). Επομένως, «χάρη στις τεχνικές επιτήρησης, η «φυσική της
εξουσίας», η επίδραση στο σώμα, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους της
οπτικής και της μηχανικής […] . Εξουσία που, φαινομενικά είναι τόσο λιγότερο
«σωματική», όσο περισσότερο επιστημονικά είναι «φυσική»» (Φουκώ, 1976, σελ.
236).
Δεύτερος μηχανισμός που συμβάλει στην επιβολή της πειθαρχίας είναι η
κανονιστική κύρωση, η τιμωρία δηλαδή στη βάση κανόνων. Η λειτουργία των
πειθαρχικών μέσων συμπληρώνει το κενό που αφήνουν τα μεγάλα ποινικά
συστήματα, έχοντας έναν χαρακτήρα «ποινικού υποσυστήματος» (Φουκώ, 1976, σελ.
236). «Στο κέντρο κάθε πειθαρχικού συστήματος λειτουργεί ένας μικρός ποινικός
μηχανισμός», που περιλαμβάνει δικαιοδοσίες, νόμους και κυρώσεις (Φουκώ, 1976,
σελ. 236). Υπάρχει δηλαδή ένα «μικροσύστημα ποινών» που αφορούν «τον χρόνο»,
όπως απουσίες και καθυστερήσεις, «τη δραστηριότητα», όπως απροσεξία και έλλειψη
ζήλου, «τη συμπεριφορά», όπως αγένεια και ανυπακοή, «το λόγο», όπως φλυαρία
και αυθάδεια, «το σώμα», όπως χειρονομίες και επιλήψιμη στάση, και «τη
σεξουαλικότητα», όπως απρέπεια και άσεμνη στάση (Φουκώ, 1976, σελ. 237).
Στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι «η ποινικοποίηση και των πιο δυσδιάκριτων
τμημάτων της διαγωγής, και η απόδοση κολαστικής λειτουργίας στα φαινομενικά
ανάξια λόγου στοιχεία του πειθαρχικού συστήματος» (Φουκώ, 1976, σελ. 237).
Σκοπός της τιμωρίας στην πειθαρχία δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η διόρθωση των
αποκλινουσών συμπεριφορών και η επανένταξη των ατόμων στην κοινωνία
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(Τρουλινού, 1991, σελ. 180). Φαίνεται ότι η πειθαρχία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη
γνώση του ατόμου, στη γνώση εκείνη που θα την βοηθήσει να το «αξιολογήσει»
(Φουκώ, 1976, σελ. 240). Το σώμα μέσα από μια σειρά διαδικασιών «μετατρέπεται
σε λογοθετικό πεδίο στο οποίο συγκρούονται αντιτιθέμενοι λόγοι περί ταυτότητας,
κανονικότητας και διαφορετικότητας […]» (Παπαρούση, 2012, σελ. 31). Αναφορικά
με το λόγο, αυτός «λειτουργεί εξουσιαστικά, δηλαδή πειθαρχικά, στο βαθμό ακριβώς
που η ένταξη σε αυτόν στηρίζεται σε μια περατότητα που είναι πρώτα απ’ όλα
οπτική» (Δοξιάδης, 1994, σελ. 252). Η «αξιολόγηση» του πειθαρχικού μηχανισμού
λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αύτη του δικαστικού. Ειδικότερα, δεν
τοποθετεί τις πράξεις σε μια ιεραρχική κλίμακα, αλλά χρησιμοποιεί τον δυαδικό
διαχωρισμό επιτρεπτό και απαγορευμένο (Φουκώ, 1976, σελ. 243). Έτσι, «τα
πειθαρχικά συστήματα δημιούργησαν ένα «ποινικό σύστημα του κανόνα»», όπου οι
αρχές και η λειτουργία του διαφέρουν από το σύστημα του νόμου (Φουκώ, 1976, σελ.
243). Η κανονικοποίηση αυτή καθιερώθηκε ως αρχή και της εκπαίδευσης, με τη
δημιουργία πρότυπων σχολείων και γενικά με την τυποποίηση του σχολικού έργου
(Φουκώ, 1976, σελ. 244).
Πριν αναφερθούμε στον επόμενο μηχανισμό πειθάρχησης είναι χρήσιμο να
αναφέρουμε ορισμένα πράγματα για τον κανόνα και τη σχέση του με την πειθαρχία
στο έργο του Foucault. Σύμφωνα με τον Ewald (1990), «ο κανόνας είναι η αρχή που
επιτρέπει στην πειθαρχία να αναπτυχθεί από ένα απλό σύνολο περιορισμών σε έναν
μηχανισμό» (σελ. 141), αποφορτίζει από τον αρνητισμό που εκπέμπουν οι νομικοί
περιορισμοί βοηθώντας στην παραγωγική γενίκευση της πειθαρχίας και είναι το μέσο
συνεννόησης εντός μιας πειθαρχικής κοινωνίας. Ωστόσο, όπως τονίζει σε άλλο
σημείο οι «όροι πειθαρχία και κανόνας δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Οι
πειθαρχίες ασχολούνται με το σώμα και την εκπαίδευσή του, ενώ ο κανόνας
αποτελεί ένα μέτρο και ένα μέσο για τη δημιουργία ενός κοινού προτύπου» (Ewald,
1990, σελ. 141).
Ο τρίτος μηχανισμός πειθάρχησης των ατόμων είναι η εξέταση. Σύμφωνα με τον
Foucault (Φουκώ, 1976), «η εξέταση συνδυάζει τις τεχνικές της ιεραρχίας που
επιτηρεί κι εκείνες της κύρωσης που «κανονικοποιεί»» (σελ. 244). Η διαδικασία της
εξέτασης είναι εκείνη που φανερώνει τα υποκείμενα που έχουν υποταχθεί στην
εξουσία (Φουκώ, 1976, σελ. 245). Κατά το μεσοδιάστημα του 17ου και 18ου αιώνα, η
εξέταση κάνει την εμφάνισή της ως πειθαρχικός μηχανισμός, με παραδείγματα από
την ιατρική, το στρατό και την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο, που
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αφορά στην περίπτωσή μας, «μετατρέπεται σε όργανο αδιάλειπτης εξέτασης που
συμπληρώνει τη διαδικασία της εκπαίδευσης σε όλη την έκτασή της» (Φουκώ, 1976,
σελ. 246). Η εξέταση δε χρησιμοποιείται πλέον μόνο για τον προσδιορισμό του
βαθμού κατάκτησης της γνώσης, αλλά και για την απόκτηση από το δάσκαλο μιας
γνώσης σχετικής με τους μαθητές (Φουκώ, 1976, σελ. 247). Η παραπάνω ιδιότητα
της εξέτασης αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη στενή σχέση μεταξύ εξουσίας και
γνώσης (Φουκώ, 1976, σελ. 245). Επιπλέον, η εξέταση εξυπηρετεί και μια άλλη
αναγκαιότητα της πειθαρχικής εξουσίας, δηλαδή θέαση του υποκειμένου. «Το να
οράται κανείς αδιάκοπα, το να μπορεί πάντα να οράται, είναι κάτι που διατηρεί το
πειθαρχικό άτομο στην κατάσταση υποταγής» (Φουκώ, 1976, σελ. 248). Οι
πληροφορίες που αποκομίζονται από την ατέρμονη παρακολούθηση των ατόμων,
οδηγούν στην καταγραφή της ατομικότητας μέσα σε ένα δίκτυο εγγράφων. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Foucault (Φουκώ, 1976), «μια «εξουσία εγγράφων»
συγκροτείται ως ένα ουσιαστικό στοιχείο του μηχανισμού της πειθαρχίας» (σελ. 250).
Τα στοιχεία των εγγράφων οργανώνονται, συγκρίνονται και ταξινομούνται, γίνονται
γνώσεις που επιτρέπουν τη διαχείριση των πειθαρχικών υποκειμένων, το καθένα από
τα οποία παράγει μια «περίπτωση» (Φουκώ, 1976, σελ. 251- 252). Γιατί η πειθαρχία
είναι μια «τεχνολογία της εξουσίας», μια τεχνολογία παραγωγής του ατόμου και της
γνώσης που το συνοδεύει. Και έχει την ιδιότητα να παράγει λόγω αυτής ακριβώς της
σχέσης της με την εξουσία (Φουκώ, 1976, σελ. 256). Επομένως, η παραγωγή γνώσης
και γενικότερα η λειτουργία ενός «συστήματος γνώσης» είναι συνεπακόλουθο της
λειτουργίας των τεχνικών παρακολούθησης και καταγραφής (Φουκό, 1991, σελ.
111).
Η πειθαρχική εξουσία με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της είναι δημιούργημα
της κλασικής εποχής, όπως θίχτηκε και σε άλλο σημείο. Είναι εκείνος ο τύπος
εξουσίας που αμφισβήτησε την εξουσία του Υπέρτατου Άρχοντα και χάραξε ένα νέο
δρόμο για την καθυπόταξη των ατόμων. Από την ασυνεχή άσκηση της Ανώτατης
εξουσίας, με την είσπραξη φόρων και την μεγαλοπρεπή τιμωρία των εγκληματιών, η
κοινωνία πέρασε στη σταθερή άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας μέσω της
επιτήρησης (Φουκό, 1991, σελ. 113). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της
είναι η ύπαρξη ενός «σφιχτοδεμένου πλέγματος καταναγκασμών» και όχι απλώς ενός
άρχοντα (Φουκό, 1991, σελ. 113). Μπορεί στις ημέρες μας να μην υπάρχει ο
άρχοντας, αλλά υπάρχει ζωντανή η παράδοσή του, δηλαδή η «Υπέρτατη Εξουσία»
που εκφράζεται μέσα από το δικαιικό σύστημα. Οι πειθαρχίες όμως δεν εκφράζονται
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μέσω των νόμων, αλλά μέσα από τον κώδικα της νόρμας (Φουκό, 1991, σελ. 116). Σε
αυτήν την περίπτωση με την έννοια νόρμες νοούνται «οι κανόνες, οι προσταγές που
καθορίζουν την εκτύλιξη της ανθρώπινης δράσης ̇ είναι επιβαλλόμενοι κανόνες
συμπεριφοράς στους οποίους τα μέλη μιας ομάδας είναι υποχρεωμένα να
συμμορφωθούν» (Τρουλινού, 1991, σελ. 180). Μολαταύτα, δε σημαίνει ότι Υπέρτατη
Εξουσία και πειθαρχία δρουν ξεχωριστά και σε βάρος αλλήλων, αλλά ότι είναι δύο
μηχανισμοί που είναι «εντελώς αναπόσπαστα συστατικά του γενικού μηχανισμού της
εξουσίας της κοινωνίας μας» (Φουκό, 1991, σελ. 117).
Ανακεφαλαιώνοντας, θα αναφερθούμε σε μια αναφορά του Ιωσήφ Σολομών
(1994), η οποία παρουσιάζει με σαφή και περιεκτικό τρόπο, τα χαρακτηριστικά της
πειθαρχίας στο έργο του Foucault. Συγκεκριμένα, ο Σολομών (1994) αναφέρει ότι
αυτό που ο Foucault αποκαλεί πειθαρχία είναι η «μορφή της εξουσίας/γνώσης, στην
οποία αποδίδεται» η διαδικασία αντικειμενοποίησης των υποκειμένων, ως μορφής
καθυπόταξης τους (σελ. 117-118). Ο Foucault συλλαμβάνει την πειθαρχία «ως μια
ιδιαίτερη μορφή ορθολογικής συγκρότησης των υποκειμένων, η οποία επικρατεί από
τον 18ο αιώνα στις δυτικές κοινωνίες και συνιστά μια γενικευμένη στρατηγική
εξορθολογισμού της κοινωνίας» (Σολομών,1994, σελ. 118). Επιπρόσθετα, αυτό που
αποκαλούμε πειθαρχία εντός του θεωρητικού σχήματος του Fouacault, δεν είναι
τίποτε άλλο από την ενέργεια ενός συστήματος τεχνικών, το οποίο έχει ως στόχο την
«παραγωγή ρυθμισμένων συμπεριφορών και αυτοελεγχόμενων υποκειμένων», καθώς
και «ένας τρόπος καθυπόταξης σε σχέσεις εξουσίας, που τείνουν, με τη δράση της
πειθαρχίας, να μετατραπούν σε σχέσεις κυριαρχίας» (Σολομών, 1994, σελ. 118).

3.3.4. Η φυλακή στο θεωρητικό σχήμα του M. Foucault
Η φυλακή τόσο ως έννοια όσο και ως χωροχρονικό πεδίο απασχόλησε ιδιαίτερα τη
σκέψη του Foucault. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της τον οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν μείζονα πειθαρχικό μηχανισμό εντός της
κοινωνίας, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τα χαρακτηριστικά της γνώσης των ατόμων
και της πειθαρχικής εξουσίας, συμβάλει στη λειτουργία ενός ευρύτερου συστήματος
διαρκούς επιτήρησης και τιμωρίας, που διακρίνει τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες
(Foucault, 1992, σελ. 16). Μέσα από τοπικά προγράμματα διακυβέρνησης που
εφαρμόζονται στις φυλακές και σε άλλα πειθαρχικά ιδρύματα, δίνονται πληροφορίες
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για συμπεριφορές, ενώ παράλληλα τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν και ως «πλέγματα»
για την αντίληψη και την αξιολόγηση πραγμάτων, που τελικά αποκρυσταλλώνονται
σε θεσμούς (Bevir, 1999, σελ. 352). Συνεπικουρώντας την παραπάνω θέση, οι
Danaher, Schirato και Webb (2000), μελετώντας το έργο του Foucault, συμπεραίνουν
ότι

«η

φυλακή

αναπτύχθηκε

ως

ένας

πρωταρχικός

πειθαρχικός

θεσμός,

μοντελοποιώντας σε ένα σύνολο τεχνικές που κυκλοφόρησαν σε όλο το κοινωνικό
σώμα» (σελ. 62). Ο Foucault υποστηρίζει πως η μορφή της φυλακής προϋπήρξε πολύ
πριν τη συστηματική χρήση της, όπως αυτή άρχισε με τους ποινικούς νόμους
(Φουκώ, 1976, σελ. 303). Για να οδηγηθεί όμως σε αυτές τις διαπιστώσεις για τη
φυλακή, χρειάστηκε να μελετήσει τις απαρχές της τις οποίες εντόπισε στο φαινόμενο
του εγκλεισμού, όπως αυτό εκδηλώθηκε με μαζικό τρόπο στην Ευρώπη του 17ου
αιώνα (Φουκώ, 2007, σελ. 93). Βεβαίως, ο ίδιος δεν παραβλέπει την ύπαρξη των
μεσαιωνικών μπουντρουμιών, στα οποία η κράτηση των ατόμων ήταν σχετικά μικρής
διάρκειας, μέχρι να δικαστούν, να πληρώσουν λύτρα ή να εκτελεστούν, και ο αριθμός
των κρατουμένων ήταν πολύ μικρός, χωρίς τα χαρακτηριστικά του μαζικού
εγκλεισμού, όπως αυτός εκδηλώθηκε στη συνέχεια (Φουκό, 1999, σελ. 34).
Την εποχή εκείνη εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα ιδρύματα επιφορτισμένα με
τη συγκέντρωση και συντήρηση φτωχών, αρρώστων, τρελών, επαιτών, αστέγων,
ανέργων, αέργων, παραβατών του νόμου και γενικά όλων των περιθωριακών
στοιχείων της εποχής. Κύριο μέλημα των αστών της κλασσικής εποχής ήταν «να
βάλουν τάξη στον κόσμο της αθλιότητας» (Φουκώ, 2007, σελ. 79). Μέσα σε εκατόν
πενήντα χρόνια ο εγκλεισμός κατάφερε να γίνει ένα «φαύλο αμάλγαμα ετερογενών
στοιχείων» (Φουκώ, 2007, σελ. 82). «Ο κλασικισμός επινόησε τον εγκλεισμό, σχεδόν
όπως ο Μεσαίωνας επινόησε την απομόνωση των λεπρών» (Φουκώ, 2007, σελ. 79).
Τη θέση των λεπροκομείων κατέλαβαν τα πτωχοκομεία και των λεπρών οι
έγκλειστοι. Η διαχωριστική γραμμή που τέθηκε πλέον δεν ήταν πια ανάμεσα στην
υγεία και τη λέπρα, αλλά μεταξύ εργασίας και αργίας (Φουκώ, 2007, σελ. 105).
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκλείστων ήταν η απουσία εργασίας. Ο καθένας
μπορούσε να αποφύγει τον εγκλεισμό, αν αποδείκνυε πως είναι εργαζόμενος, ακόμη
και με ελάχιστη αμοιβή, η οποία βεβαία δεν του εξασφάλιζε αξιοπρεπή διαβίωση
(Φουκό, 1999). Όλος αυτός ο πληθυσμός «φιλοξενήθηκε», λοιπόν, σε αυτούς τους
ξενώνες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Foucault (Φουκώ, 2007), σχεδόν στο σύνολό
τους διέθεταν κρατητήρια και κάτεργα (Φουκώ, 2007, σελ. 79). Επιπλέον, η διαμονή
τους σε αυτά τα ιδρύματα εγκλεισμού απαιτούσε την καταβολή ενός είδους τροφείων,
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τα οποία επωμιζόταν είτε η οικογένεια του εγκλείστου είτε ο βασιλιάς (Φουκώ, 2007,
σελ. 79). Μια ανάλογη μορφή τέτοιων ιδρυμάτων ήταν και τα νοσοκομεία. Το 1656
ιδρύεται στο Παρίσι το Γενικό Νοσοκομείο, που δεν αποτελούσε, σύμφωνα με τον
Foucault, ιατρικό ίδρυμα, αλλά μια ημιδικαστική δομή, η οποία βρισκόταν εκτός των
δικαστηρίων, και η οποία αποφάσιζε, δίκαζε και εκτελούσε (Φουκώ, 2007, σελ. 75).
Μια παράξενη, δηλαδή, δομή ανάμεσα στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη,
επιφορτισμένη να προασπίζει τη βασιλική εξουσία (Φουκώ, 2007, σελ. 75) και «να
αποτρέπει «την επαιτεία και την αργία ως πηγές πάσης ατασθαλίας»» (Φουκώ, 2007,
σελ. 94). Ο αφορισμός της αργίας ως αιτίας της διαφθοράς και παράλληλα η χρήση
της εργασίας ως επανορθωτικού μέσου βρίσκονται, σύμφωνα με τον Foucault (1987,
σελ. 47), ήδη εγγεγραμμένα στο ευρωπαϊκό κολαστικό σύστημα από τον 19ο αιώνα,
και είναι αντιλήψεις καταφανώς υπαρκτές μέχρι και στα σημερινά σωφρονιστικά
συστήματα.
Η ίδρυση όλων αυτών των ιδρυμάτων κατέδειξε και ένα άλλο γεγονός, ότι η
αρωγή πέρασε από τα χέρια της εκκλησίας σε αυτά των κρατών και των πόλεων
(Φουκώ, 2007, σελ. 86). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η εκκλησία αποσύρθηκε
εντελώς από την κοινωνική πρόνοια, αλλά στράφηκε στην ηθική επένδυση του
εγχειρήματος. Σύμφωνα με την εκκλησία υπάρχουν δύο κατηγορίες πενήτων. Η
πρώτη όπου οι πένητες αποδέχονται τον εγκλεισμό και εκεί βρίσκουν τη γαλήνη τους,
και η δεύτερη, η πηγή του κακού, όπου οι πένητες αρνούνται τον εγκλεισμό τους και
γι’ αυτό πρέπει υποχρεωτικά να τον υποστούν (Φουκώ, 2007, σελ. 90). Μέσα από
αυτές τις διαδικασίες, ο Foucault διαπιστώνει πως είναι η πρώτη φορά που το «κακό»
δεν αποκλείεται, δεν εκδιώκεται, αλλά εγκλείεται (Φουκώ, 2007, σελ. 96). Εγκλείεται
με σκοπό το σωφρονισμό μέσω της εργασίας στα ιδρύματα εγκλεισμού και μέσω της
θεραπείας στα νοσοκομεία. Ένας σωφρονισμός που επέρχεται με την επαφή με το
Θεό. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός, ότι την εποχή εκείνη τόσο η
αργία όσο και η αρρώστια, όπως για παράδειγμα τα αφροδίσια νοσήματα,
θεωρούνταν αποτελέσματα του μη ενάρετου βίου. Συνεπώς, η θεραπεία τους
εμπεριείχε και θρησκευτικές παραμέτρους (Φουκώ, 2007). Έτσι, για τους
απομακρυσμένους από το Θεό, «ο εγκλεισμός επιτελεί λειτουργία ηθικής
αναμόρφωσης που αποσκοπεί στην ασφαλέστερη προσήλωση στην αλήθεια»
(Φουκώ, 2007, σελ. 142), τη θεία, δηλαδή, αλήθεια. «Υπάρχει μια ολόκληρη, οιονεί
παιδαγωγική πλευρά, που καθιστά το ίδρυμα εγκλεισμού ένα είδος δεσμωτηρίου υπέρ
της αλήθειας» (Φουκώ, 2007, σελ. 142) και της γνώσης της ορθής διαβίωσης.
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Ωστόσο, στις αρχές του 19ου αιώνα παρατηρείται η εξαφάνισή των ιδρυμάτων
εγκλεισμού σχεδόν απ’ όλη την Ευρώπη, με τη μορφή που είχαν, δηλαδή ως κέντρων
ανάπαυσης απόρων και ως φυλακών των εξαθλιωμένων (Φουκώ, 2007, σελ. 103).
Από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον εγκλεισμό των τρελών, οι οποίοι
βέβαια αποτελούσαν τμήμα του προηγούμενου ετερογενούς συνόλου των ιδρυμάτων
εγκλεισμού (Φουκώ, 2007, σελ. 106).
Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου θα παρατηρηθεί και η
μετάβαση στη φυλακή ως μέτρο ποινικού κολασμού (Φουκό, 1999, σελ. 55; Φουκώ,
1976, σελ. 303). Η φυλακή, εκείνη την εποχή «ήταν ένας νέος τρόπος για «να δει»
κανείς την εγκληματικότητα, και η παραβατικότητα (ποινικό δίκαιο) ένας νέος
τρόπος «να πει» για αυτή» (Noiriel, 1994, σελ. 550). Σύμφωνα με τον Deleuze
(2005), «θα ήταν λάθος να συσχετίσουμε τη γέννησή της με την εξέλιξη του δικαίου,
ακόμη κι αν επρόκειτο για το ποινικό δίκαιο» (σελ. 55), καθώς στη σκέψη του
Foucault «η φυλακή δεν έλκει την καταγωγή της από τις «νομικο-πολιτικές δομές
μιας κοινωνίας» (σελ. 55). Με τη θέση αυτή συντάσσεται και ο Noiriel (1994, σελ.
551), o οποίος προσθέτει ότι η φυλακή εκπορεύτηκε από την πειθαρχία. Η αφετηρία
της φυλακής ως ποινικού πεδίου τοποθετείται από τον Foucault στις μεγάλες
μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στο ευρωπαϊκό ποινικό σύστημα μεταξύ των ετών
1780 και 1820, καθώς μέχρι τότε ο εγκλεισμός παρέμενε εκτός ποινικού συστήματος,
ως παραποινική τιμωρία (Φουκό, 1999, σελ. 71, 73). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές
ουσιαστικά σηματοδότησαν και το πέρασμα από τη διαδεδομένη τιμωρητική
πρακτική του δημοσίου βασανισμού σε ένα σύστημα κολασμού, που βασίζεται στην
επιτήρηση και τον κανονισμό (Bevir, 1999, σελ. 350). Παρ’ όλο όμως που οι
μεταρρυθμίσεις αυτές περιελάμβαναν ένα ολόκληρο φάσμα τιμωριών, η φυλάκιση
βρέθηκε σε προνομιακή θέση (Foucault, 1989, σελ. 427). Μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα η φυλακή κατέλαβε όλο το χώρο των ποινών (Φουκό, 1999, σελ. 73).
Πρόκειται για μια εξέλιξη σταθμό στην ιστορία του δικαίου, καθώς οι πειθαρχικοί
μηχανισμοί κυριεύουν τον δικαστικό θεσμό (Φουκώ, 1976, σελ. 304). Σύμφωνα με
τον Foucault, η φυλακή δίνει την εντύπωση ενός εξαντλητικού πειθαρχικού
μηχανισμού, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στον περιορισμό της ελευθερίας του
ατόμου και τον έλεγχο του χρόνου του κρατουμένου (Φουκώ, 1976, σελ. 309).
Άλλωστε διαχρονικά, η φυλάκιση δε συγχέεται με μια απλή στέρηση της ελευθερίας,
αλλά

τυπικά

είναι

ένας

διαφοροποιημένος

και

σκόπιμος

μηχανισμός.

Διαφοροποιημένος μηχανισμός, διότι κάθε φορά παρουσιάζεται με διαφορετική
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μορφή ανάλογα με τον αν έχει να κάνει με έναν υπόδικο ή έναν κατάδικο, με έναν
απλό παραβάτη ή έναν εγκληματία ̇ και σκόπιμος μηχανισμός, διότι έχει κάποια
συγκεκριμένα αποτελέσματα να επιτύχει, όπως για παράδειγμα η αναμόρφωση του
ενόχου (Φουκώ, 1976, σελ. 306).
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονιστεί και μια επιπλέον αλλαγή που
συντελέστηκε με την εγκατάλειψη της τιμωρητικής πρακτικής του σωματικού
βασανιστηρίου μέχρι την τελική επικράτηση της φυλακής, ως πεδίο εφαρμογής του
ποινικού κολασμού. Πραγματοποιήθηκε, δηλαδή, ένα «πέρασμα από μια κολαστική
τέχνη σε μια άλλη, μια τεχνική μεταλλαγή» (Φουκώ, 1976, σελ. 340). Πλέον το σώμα
από επίκεντρο της τιμωρίας γίνεται το όργανο της τιμωρίας (Φουκώ, 1976, σελ. 20).
Στόχος της ποινής είναι η διαβαθμισμένη στέρηση δικαιωμάτων του καταδίκου και
όχι το σωματικό άλγος (Φουκώ, 1976, σελ. 20). Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον
Foucault, θα επιφέρει αλλαγές και στους τεχνικούς εκτέλεσης των ποινών. Έτσι, η
εξουσία θα περάσει από τα χέρια του δημίου σε αυτά των επιτηρητών, των γιατρών,
των ιερωμένων, των ψυχιάτρων, των ψυχολόγων και των παιδαγωγών (Φουκώ, 1976,
σελ. 21).
Η φυλακή από τη γέννησή της δεν παρέμεινε ένας θεσμός σε αδράνεια, ο οποίος
ανά διαστήματα επηρεαζόταν από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αλλά αντιθέτως
αποτέλεσε πεδίο διαρκούς προβληματισμού και πειραματισμών. Αποτέλεσμα αυτού
ήταν η φυλακή να συνδεθεί εξ αρχής με μια σειρά συμπληρωματικών μηχανισμών,
«που φαινομενικά είχαν σκοπό να τη διορθώσουν, αλλά που μοιάζουν να αποτελούν
μέρος της ίδιας της λειτουργίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 307). Μέσα από αυτές τις
διεργασίες θα προκύψουν, σύμφωνα με τον Foucault, και ορισμένα αξιώματα για τη
λειτουργία της φυλακής, τα οποία τη συνοδεύουν ως τις μέρες μας, έχοντας μάλλον
υποστεί μερικές τροποποιήσεις στην εφαρμογή τους, αλλά όχι στο πνεύμα τους.
Πρώτο αξίωμα αποτελεί η απομόνωση των κρατουμένων τόσο από τον έξω κόσμο
όσο και μεταξύ τους (Φουκώ, 1976, σελ. 310). Μάλιστα η απομόνωση στην πρώτη
περίπτωση έχει δύο σκοπούς. Πρώτον, την αποφυγή ενός ομοιογενούς και
αλληλέγγυου πληθυσμού εντός των κρατουμένων, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει
ως παράγοντας εξεγέρσεων, και δεύτερον, την εξατομίκευση της τιμωρίας του κάθε
κρατουμένου (Φουκώ, 1976, σελ. 310). Όπως επισημαίνει μάλιστα ο Foucault, «η
απομόνωση είναι ο βασικός όρος της απόλυτης υποταγής» (Φουκώ, 1976, σελ. 311).
Δεύτερο αξίωμα είναι η συνεχής ενασχόληση του κρατουμένου με κάτι. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Foucault για τη νεωτερική φυλακή, «η εναλλαγή
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εργασίας και γευμάτων ακολουθεί τον κατάδικο ως την ώρα της βραδινής
προσευχής» (Φουκώ, 1976, σελ. 313). Σκοπός της εργασίας στη φυλακή δεν είναι η
παραγωγή, ούτε καν η απόκτηση μιας επιδεξιότητας, αλλά η ένταξη του κρατουμένου
στην οικονομία του πειθαρχικού μηχανισμού της φυλακής. Το γεγονός αυτό αναγάγει
την εργασία σε βασικό στοιχείο της τάξης και της ομαλότητας εντός της φυλακής
(Φουκώ, 1976, σελ. 316, 318). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όλος ο χρόνος και η
σκέψη του κρατουμένου καταναλίσκονται στην εργασία, και παράλληλα,
μεταβιβάζονται ανεπαίσθητα στον κρατούμενο διάφορες μορφές μιας αυστηρής
εξουσίας, μέσω της επιβολής ιεραρχίας και επιτήρησης στην εργασία, οι οποίες όμως
γίνονται αποδεκτές από όλους τους κρατούμενους, επειδή αποτελούν μέρος της
λογικής της φυλακής (Φουκώ, 1976, σελ. 316). Το τρίτο και τελευταίο αξίωμα της
λειτουργίας της φυλακής έχει να κάνει με τον διττό της ρόλο να λειτουργεί «ως
όργανο εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, αλλά παράλληλα να έχει τη
δυνατότητα να τροποποιήσει την αρχή στην οποία αύτη βασίζεται» (Φουκώ,
1976, σελ. 318). Αυτό σημαίνει, ότι στη βάση ύπαρξης της εξατομίκευσης της
τιμωρίας, η ποινή εξατομικεύεται με αφετηρία το τιμωρούμενο υποκείμενο και όχι το
υποκείμενο-παραβάτη (Φουκώ, 1976, σελ. 321). Ακόμη σημαίνει ότι δεν υπάρχει
καταλληλότερος θεσμός για αυτή τη ρύθμιση της ποινής και για την αναμόρφωση του
κρατουμένου, εκτός από τη φυλακή και τους λειτουργούς της, που είναι οι
επιτηρητές, ο διευθυντής και ο δάσκαλος (Φουκώ, 1976, σελ. 321). Άλλωστε
χαρακτηριστικό της ποινικοποίησης του εγκλεισμού είναι ότι «περιλαμβάνει ένα
πλήθος διαδικασιών όπως ο σχηματισμός κλειστών παιδαγωγικών χώρων που
λειτουργούν μέσω ανταμοιβών και τιμωριών» (Foucault, 1989, σελ. 278). Επιπλέον,
οι τιμωρίες και οι ανταμοιβές εντός της φυλακής μαρτυρούν την ύπαρξη κάποιας
υπέρβασης «του «συστήματος της φυλακής» σε σχέση με το «δικαστικό σύστημα»»
(Φουκώ, 1976, σελ. 323) ή όπως αναφέρει ο Tadros (1998), «τον αποικισμό της
νομικής τιμωρίας από τον πειθαρχικό μηχανισμό» (σελ. 94). Σύμφωνα με τον
Foucault, αυτό ακριβώς το καθεστώς τιμωριών και ανταμοιβών στο εσωτερικό της
φυλακής δεν είναι μόνο «ένας τρόπος να γίνεται σεβαστός ο κανονισμός της
φυλακής, αλλά και να δεικνύεται αποτελεσματική η δράση της φυλακής πάνω στους
κρατούμενους» (Φουκώ, 1976, σελ. 321). Όλες λοιπόν αυτές οι πειθαρχικές τεχνικές,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ποινή – ανταμοιβής, που κάνουν τη φυλακή να
υπερβαίνει την απλή κράτηση, αποτελούν το «σωφρονιστικό σύστημα» (Φουκώ,
1976, σελ. 323). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Deleuze (2005) «η φυλακή,
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καθόσον διαχειρίζεται την τιμωρία, χαρακτηρίζεται επίσης από μια απαραίτητη
αυτονομία, και επιπλέον παρουσιάζει από την πλευρά της ένα «πειθαρχικό
συμπλήρωμα» που υπερβαίνει ένα κρατικό μηχανισμό ακόμη κι όταν τίθεται στην
υπηρεσία του» (σελ. 55-56).
Βασικός παράγοντας της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος είναι και η
επιτήρηση. Αυτό έγινε κατανοητό από τα πρώτα χρόνια κιόλας εμφάνισης της
φυλακής ως τιμωρητικού μέσου. Το «Πανοπτικόν» του Μπένθαμ και οι αρχές που
αυτό πρέσβευε επηρέασαν ιδιαίτερα τη διαμόρφωση της φυλακής και όχι μόνον,
καθώς αυτό περιλαμβάνει την ιδέα μιας κατασκευαστικής αρχής για κάθε είδους
εγκατάσταση στην οποία τα πρόσωπα πρέπει να διατηρούνται υπό έλεγχο (Deacon,
2002, σελ. 450). Σύμφωνα με τον Foucault «το Πανοπτικόν έγινε, γύρω στα 1830 –
1840, το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα των περισσότερων σχεδίων φυλακής» (Φουκώ,
1976, σελ. 325). Μείζον θέμα του Πανοπτικού αποτελούσε η ταυτόχρονη και συνεχής
επιτήρηση και παρατήρηση των κρατουμένων (Φουκώ, 1976, σελ. 321), η οποία
καθίστατο επιτυχής όχι μόνο από τους φύλακες, αλλά και από το υπόλοιπο
προσωπικό του ιδρύματος που ήταν επιφορτισμένο με το σωφρονισμό των
κρατουμένων (Φουκό, 1999, σελ. 54). Σύμφωνα με τον Foucault, «στόχος είναι να
καταστεί η φυλακή χώρος διαμόρφωσης μιας γνώσης που θα χρησιμεύει ως
ρυθμιστική αρχή για την άσκηση της σωφρονιστικής πρακτικής» (Φουκώ, 1976, σελ.
326). Και αυτή η γνώση θα προκύψει μέσα από την αδιάκοπη παρατήρηση του
κρατουμένου, προκειμένου να βοηθήσει στην εξατομίκευση της σωφρονιστικής του
μεταχείρισης (Φουκώ, 1976, σελ. 326). Παράλληλα με την εφαρμογή των
πανοπτικών αρχών του Μπένθαμ, εισήχθη στις φυλακές ένα δελτίο σημείωσης
παρατηρήσεων που αφορούσε τον κάθε κρατούμενο ξεχωριστά και συμπληρωνόταν
από τον διευθυντή ή τον αρχιφύλακα, τον ιερωμένο και το δάσκαλο της φυλακής
(Φουκώ, 1976, σελ. 326).
Στο θεωρητικό του σχήμα ο Foucault, δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει έναν
ιδεότυπο της φυλακής, όπως για παράδειγμα κάνει ο Weber για τη γραφειοκρατία
(Foucault, 1989, σελ. 281). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Foucault μελετά τη
φυλακή για να δείξει πως αυτή επηρέασε την εξέλιξη άλλων θεσμών (Cowton &
Dopson, 2002, σελ. 193). Ωστόσο ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως σκοπός του είναι να
μελετήσει «την ανάπτυξη ενός συνόλου πραγματικοτήτων που δομούνται η μια πάνω
στην άλλη» (Foucault, 1989, σελ. 281). Πρωτίστως, η φυλακή είναι ένας χώρος που
πραγματοποιείται η εκτέλεση της ποινής και ταυτόχρονα συντελείται η παρατήρηση
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των κρατουμένων, για την παραγωγή της απαραίτητης γνώσης, η οποία χρησιμεύει,
όπως προαναφέρθηκε, στην εξατομίκευση της τιμωρίας τους (Foucault, 1976, σελ.
324). Επιπλέον, η φυλακής ως χώρος αποτελεί τη «σκοτεινότερη» περιοχή του
μηχανισμού της δικαιοσύνης (Foucault, 1976, σελ. 333). Σύμφωνα με τον Γάλλο
φιλόσοφο, η φυλακή έβγαλε από τη δύσκολή θέση την κολαστική εξουσία, που δεν
τολμάει να ασκηθεί ανοιχτά, εξ ου και η κατάργηση των δημοσίων εκτελέσεων των
ποινών, οργανώνοντας «σιωπηρά ένα πεδίο αντικειμενικότητας όπου η τιμωρία
μπορεί τώρα, χωρίς να κρύβεται, να λειτουργεί σαν θεραπευτικό μέσο και όπου η
δικαστική απόφαση μπορεί να εγγράφεται στα πλαίσια της γνώσης» (Foucault, 1976,
σελ. 333). Επιπλέον, ο Foucault θεωρεί ότι στη φυλακή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί
ακόμα και σε υπερβολικό βαθμό, δικαιολογούμενη πάντα ως μια ηθική προσπάθεια
διάσωσης του κακού παραβάτη του νόμου, του κρατουμένου (Φουκώ, 2008, σελ. 3334).
Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, ο Foucault καταλήγει ότι η φυλακή είναι ένα
από τα πιο ακραία όργανα της εξουσίας (Φουκό, 1999, σελ. 26). Ειδικότερα, μέσα
από τις αναφορές του στην ιστορία της δικαιοσύνης ως μηχανισμού του κράτους,
αλλά και στη σύσταση λαϊκών δικαστηρίων μετά από εξεγέρσεις δείχνει ότι η φυλακή
αποτέλεσε και αποτελεί όργανό οποιουδήποτε επικρατεί στον αγώνα για την εξουσία
(Foucault, 2011-β, σελ. 22). Με άλλα λόγια ένα χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης που
μπορεί να αποδοθεί και στο μηχανισμό της, δηλαδή τη φυλακή, είναι «ότι η ιδέα της
δικαιοσύνης καθεαυτήν είναι μια ιδέα που ουσιαστικά επινοήθηκε και μπήκε σε
λειτουργία σε διάφορους τύπους κοινωνίας σαν όργανο μιας συγκεκριμένης πολιτικής
και οικονομικής εξουσίας ή σαν όπλο εναντίον αυτής της εξουσίας» (Φουκό, 1991,
σελ. 55). Μάλιστα, ο Foucault παρομοιάζει την ύπαρξή της με «παγόβουνο» λέγοντας
ότι αυτό που φαίνεται είναι η δικαιολογία, πως είναι υποχρεωτικό να υπάρχει λόγω
της ύπαρξης εγκληματιών, ενώ ταυτόχρονα κρύβει το χαρακτήρα της ως όργανο
κοινωνικής καταστολής (Φουκό, 1999, σελ. 20). Ο κοινωνικά κατασταλτικός
χαρακτήρας της φυλακής ήταν παράγοντας της δημιουργίας και επικράτησής της.
Μέχρι την εφεύρεση της, η καταστολή των λαϊκών εξεγέρσεων ήταν ιδιαίτερα
αιματηρή και γινόταν από το στρατό, με αποτέλεσμα να είναι πολυδάπανη και
επιπλέον να αφανίζει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού και των υποδομών
(Foucault, 2011-β, σελ. 32; Φουκό, 1987, σελ. 47.). Έτσι, η φυλακή έδωσε τη λύση
σε αυτό το πρόβλημα, καθώς αποτέλεσε ένα μηχανισμό επιλεκτικής επέμβασης σε
ένα επικίνδυνο κομμάτι του πληθυσμού και παράλληλα αποτέλεσε ένα σαφέστατα
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οικονομικότερο μέτρο καταστολής (Φουκό, 1999, σελ. 34). Μάλιστα σύμφωνα με τον
O’Neill (1986, σελ. 50), η σχέση του οικονομικού συστήματος με την πειθαρχία είναι
προφανής στο πλαίσιο της φουκωϊκής ανάλυσης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι
η πειθαρχία στις βιομηχανίες σχετίζεται με την πειθαρχία που εφαρμόζεται στις
φυλακές, με σκοπό την παραγωγή ενός υπάκουου εργατικού δυναμικού,
προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πρώιμου βιομηχανικού καπιταλισμού, ένα
μοντέλο που οδήγησε στην γραφειοκρατική πειθαρχία του ύστερου καπιταλισμού
(O’Neill, 1986, σελ. 50). Συνεπώς, πρόκειται για μια τεχνική εξουσίας απαραίτητης
για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και τον έλεγχο των παραγωγικών δυνάμεων
(Φουκό, 1987, σελ. 42). Το σωφρονιστικό σύστημα όμως δε διαδραματίζει μόνο
κατασταλτικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνει και το ρόλο νομιμοποίησης της εξουσίας, η
οποία επιβάλλει τους κανόνες (Φουκό, 1999, σελ. 93). Όπως δηλαδή το μεσαιωνικό
βασανιστήριο αποτελούσε τη νομιμοποίηση του βασιλιά, έτσι και το σημερινό
σωφρονιστικό σύστημα νομιμοποιεί την εξουσία του κράτους. Η διαφορά είναι ότι
στη
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αποτελεσματικότητα της ποινής και όχι ο παραδειγματικός χαρακτήρας της» (Φουκό,
1999, σελ. 94), και επομένως δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιτήρηση παρά
στην τιμωρία. Επιπλέον, η Rhodes (2001) ορμώμενη από το έργο του Foucault,
παρατηρεί ότι «η αρχιτεκτονική της φυλακής συνιστά μια μορφή εξουσίας που
χαρακτηρίζει το νέο δημοκρατικό καθεστώς» (σελ. 69). Με άλλα λόγια «η νέα
φυλακή ήταν το μοντέλο για αυτό που ο Foucault ονόμασε «πειθαρχική κοινωνία»»
(Sullivan, 1996, σελ. 450), όπως αυτή διαμορφώθηκε στις φιλελεύθερες δυτικές
δημοκρατίες. Άλλωστε, η σχέση της φυλακής με την κοινωνία έχει αδιαπραγμάτευτα
υπόσταση στη σκέψη του Foucault. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ζούμε σε μια πανοπτική
κοινωνία με απόλυτα γενικευμένες δομές επιτήρησης» (Φουκό, 1999, σελ. 60) και η
φυλακή είναι ένα κομμάτι αυτών.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι δομές επιτήρησης που ενισχύουν την πειθαρχική
εξουσία, αλλά και οι νέες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που προέκυψαν στη
σύγχρονη κοινωνία, όπως εκείνες των αστυνομικών, των δεσμοφυλάκων, των
κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν
μια ιδιαίτερα προσηλυτιστική δύναμη (Deacon, 2002, σελ. 451). Επιπλέον, o Foucault
μέσα από την ενασχόλησή του με την GIP, της Ομάδας Πληροφόρησης για τις
Φυλακές, ανακάλυψε την ύπαρξη κακών υποδομών και άσχημων συνθηκών
διαβίωσης, όπως το στοίβαγμα ανθρώπων, την ανία και την πείνα (Φουκό, 1999, σελ.
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21). Η σημαντικότερη διαπίστωση όμως που κάνει είναι ότι η φυλακή είναι ένας
μέρος στο οποίο κυριαρχούν οι απαγορεύσεις, ενώ απουσιάζουν τα πραγματικά
δικαιώματα, όπως για παράδειγμα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τον έξω κόσμο ή
της εκπαίδευσης (Φουκό, 1999, σελ. 21). Οι σωματικές στερήσεις που εμπεριέχονται
σε αυτές τις απαγορεύσεις, όπως η σεξουαλική αποστέρηση, η απομόνωση και οι
τροφικοί περιορισμοί, οδηγούν τον Foucault στο συμπέρασμα ότι παρ’ όλες τις
ποινικές μεταρρυθμίσεις, «η φυλακή διατήρησε πάντοτε κάποιο ποσοστό σωματικού
πόνου», ένα δηλαδή «βασανιστικό» στοιχείο (Φουκώ, 1976, σελ. 26). Αιτία αυτής της
διάστασης του σωφρονιστικού συστήματος φαίνεται να είναι, κατά τον Foucault, ένα
αξίωμα που δεν έχει ακόμα καταργηθεί πραγματικά και που πρωτοστατεί στην
κριτική ενάντια στο σωφρονιστικό σύστημα τα πρώτα πενήντα χρόνια του 19ου αιώνα
(Φουκώ, 1976, σελ. 26). Σύμφωνα με αυτό το αξίωμα, «δίκαιο είναι ένας κατάδικος
να υποφέρει σωματικά περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους» (Φουκώ, 1976,
σελ. 26). Ακόμα, για τον Foucault η φυλακή είναι μια δομή με σαφέστατα πολιτικό
χαρακτήρα, που έχει ως σκοπό την απόκρυψη θεμελιακών προβλημάτων του
συστήματος (Foucault,1992, σελ. 28-29). Όπως ο ίδιος επισημαίνει, το γεγονός ότι
κάποιος διαπράττει ένα αδίκημα σημαίνει ότι αμφισβητεί εκ βάθρων τον τρόπο
λειτουργίας της κοινωνίας (Foucault, 1992, σελ. 28). Ωστόσο, οι επανενταξιακές
τακτικές, ψυχολογικού και ηθικού τύπου που εφαρμόζονται στους κρατούμενους,
καλύπτουν τον πολιτικό χαρακτήρα του αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων από την
κοινωνία, αλλά και την επιθετική συμπεριφορά των ιδίων προς την κοινωνία
(Foucault,1992, σελ. 28-29).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυλακή στη σκέψη του Foucault διαθέτει μια
πολύπλευρη σύσταση και παράλληλα μια πληθώρα λειτουργιών, χαρακτηριστικά
που, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, έχουν ως αποτέλεσμα μια σειρά
ποικίλλων αποτελεσμάτων τόσο σε αυτούς που υφίστανται τη φυλάκιση όσο και σε
ολόκληρη την κοινωνία.
Κατ’ αρχάς, η φυλακή κατόρθωσε να επιφέρει τη ρήξη ανάμεσα στην κοινή
γνώμη και στους εγκληματίες (Φουκό, 1987, σελ. 44). Μάλιστα, σύμφωνα με τον
Foucault (Φουκό,1987, σελ. 44), αυτή η ρήξη έχει την ίδια ιστορική προέλευση με το
σύστημα της φυλακής. Συγκεκριμένα, μέχρι τον 18ο αιώνα και αργότερα σε μερικές
περιοχές της Ευρώπης, ο εγκληματίας δεν ετύγχανε εχθρικής αντιμετώπισης από τα
λαϊκά στρώματα του πληθυσμού. Αντιθέτως, οι κλέφτες πολλές φορές ετύγχαναν και
καλής αντιμετώπισης, καθώς το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών ήταν βαθύτατο,
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και στο πρόσωπο του κλέφτη ενσαρκωνόταν μια μορφή εκδίκησης προς τους
πλούσιους (Φουκό, 1987, σελ. 44). Ωστόσο, με τη μετάβαση στην καπιταλιστική
κοινωνία, επιβλήθηκε μια νέα πειθαρχία σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, η οποία
σχετιζόταν με το σεβασμό της ιδιοκτησίας (Φουκό, 1987, σελ. 45). Με στόχο, λοιπόν,
την προστασία του πλούτου

και τη δημιουργία στον πληθυσμό μιας αρνητικής

στάσης στην παρανομία, η εξουσία μέσα από μέτρα που έλαβε, όπως η φυλάκιση,
κατάφερε να απομονώσει την παρανομία σε έναν συγκεκριμένο πυρήνα ατόμων,
αποκλεισμένου από τις πλατιές λαϊκές μάζες και εύκολα εντοπίσιμου από την
αστυνομία (Φουκό, 1987, σελ. 45). Δηλαδή, «η φυλακή λειτούργησε σαν μια
διαδικασία φιλτραρίσματος συγκέντρωσης, επαγγελματοποίησης και περιχάραξης
ενός εγκληματικού περιβάλλοντος» (Φουκό, 1991, σελ. 133). Επιπρόσθετα, όπως
επισημαίνει ο Foucault (1992), η φυλακή είναι ένα μέρος το οποίο, πέρα από τον
ποινικό του χαρακτήρα, «αποτελεί τμήμα μιας διαδικασίας αποκλεισμού» (σελ. 16).
Ενός σωματικού αποκλεισμού, ο οποίος έχει σημαντικές επιπτώσεις στο άτομο και
μετά την αποφυλάκισή του, καθώς σχεδόν πάντα «σκοτώνει» ψυχολογικά το άτομο,
το οποίο μη μπορώντας να προσαρμοστεί στα εκτός φυλακής δεδομένα, καταλήγει
πάλι στη φυλακή, πάλι δηλαδή στο σωματικό αποκλεισμό (Foucault,1992). Φαίνεται,
λοιπόν, ότι βασική συνέπεια της φυλακής στο άτομο, το οποίο αποτέλεσε τρόφιμό της
είναι πως θα παραμείνει «σημαδεμένο για όλη την υπόλοιπη ζωή του» (Φουκό, 1999,
σελ. 61).
Γενικά, πρέπει να υπογραμμιστεί η ύπαρξη μιας έντονα κριτικής διάθεσης του
Foucault προς τα σωφρονιστικά αποτελέσματα της φυλακής στους τροφίμους της. Η
κριτική αυτή κυρίως εστιάζεται στο μεγάλο βαθμό υποτροπής πρώην κρατουμένων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ σε παλαιότερες εποχές, και κυρίως με την έναρξη της
φυλάκισης ως κολαστικού μηχανισμού, υπήρχε η πίστη ότι οι άνθρωποι βγαίνουν
καλύτεροι από τις φυλακές, σήμερα είμαστε απόλυτα ενήμεροι, ότι δεν συμβαίνει
κάτι τέτοιο (Foucault, 1992, σελ. 7-8). Αντίθετα, στην πραγματικότητα η φυλακή
είναι «ένας ιδιόρρυθμος μηχανισμός κυκλικού αποκλεισμού» (Foucault, 1992, σελ.
8). Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός αυτός έχει την εξής λειτουργία «η κοινωνία
αποκλείει, στέλνοντας στη φυλακή ανθρώπους που ο εγκλεισμός αποσυνθέτει …
φυσικά ̇ στη συνέχεια η φυλακή τους αποκλείει «απελευθερώνοντάς» τους, και
στέλνοντάς τους πίσω στην κοινωνία» (Foucault, 1992, σελ. 8) απ’ όπου εντελώς
ανέτοιμοι να επανενταχθούν θα καταλήξουν πάλι στη φυλακή και η διαδικασία θα
επαναληφθεί. Βέβαια, ο αποκλεισμός δεν υφίσταται μόνο μεταξύ κρατουμένων και
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έξω κόσμου, αλλά και εντός των τειχών της φυλακής. Μια τέτοια μορφή είναι το
ψυχιατρείο της φυλακής, που στέλνονται όσοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη
«σωφρονιστική» μηχανή (Foucault, 1992, σελ. 8-9). Για τον Foucault, «ο
εγκληματίας είναι ένα ιδρυματικό προϊόν» (Φουκώ, 1976, σελ. 400), καθώς «σε
σημαντική αναλογία, η βιογραφία των καταδίκων περνάει μέσ’ απ’ όλους αυτούς
τους μηχανισμούς και τα ιδρύματα, που θα έπρεπε δήθεν να τον βοηθήσουν να
αποφύγει τη φυλακή» (Φουκώ, 1976, σελ. 400). Υπό αυτό το πρίσμα, η φυλακή
αποτελεί την κορυφή της ιεραρχίας αυτών των θεσμών, τον τελευταίο σταθμό της
«σωφρονιστικής» πορείας (Φουκώ, 1976, σελ. 400). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο
Foucault στο βιβλίο του με τίτλο «Επιτήρηση και Τιμωρία» (1976), υπάρχει μια
σειρά κριτικών διαπιστώσεων εναντίον των αποτελεσμάτων της φυλακής, οι οποίες
παρότι διατυπώθηκαν στο διάστημα 1820-1845, δηλαδή με την έναρξη της φυλακής
ως κολαστικού μέσου, βρίσκουν εφαρμογή μέχρι σήμερα. Ειδικότερα αυτές οι
κριτικές καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα:


«Οι φυλακές δεν μειώνουν το ποσοστό της εγκληματικότητας» όποιες

τροποποιήσεις και αν εφαρμοστούν στον αριθμό τους και στη λειτουργία
τους, αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις τον αυξάνουν (Φουκώ, 1976, σελ.
349).


«Η φυλάκιση προκαλεί την υποτροπή», καθώς φαίνεται ότι οι πρώην

τρόφιμοί φυλακών έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκτίσουν ποινή
φυλάκισης σε σχέση με τις πιθανότητες που είχαν πριν μπουν στη φυλακή για
πρώτη φορά (Φουκώ, 1976, σελ. 350).


«Η φυλακή αναπόφευκτα κατασκευάζει εγκληματίες» (Φουκώ, 1976,

σελ. 351). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος διαβίωσης που
επιβάλλει στους κρατουμένους είναι εντελώς ανώφελος σε σχέση με τη ζωή
τους μετά τη φυλακή (Φουκώ, 1976, σελ. 351). Είναι προφανές ότι η ζωή
μέσα σε ένα κελί, αλλά ακόμα και ενασχόληση με μια εργασία που δε
χρησιμεύει στη ζωή έξω από τη φυλακή δεν κάνουν καλύτερο το άτομο
(Φουκώ, 1976, σελ. 351).


«Η φυλακή καθιστά εφικτή, και μάλιστα ευνοεί την οργάνωση ενός

περιβάλλοντος

από

εγκληματίες,

αλληλέγγυους

ανάμεσά

τους,

ιεραρχημένους, ολέτοιμους για μελλοντικές συνενοχές» (Φουκώ, 1976, σελ.
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352). Ένας χώρος δηλαδή, όπου ευνοείται η εγκληματική διαπαιδαγώγηση
του καταδικασθέντα για πρώτη φορά κρατούμενου.


Ένας σημαντικός λόγος υποτροπής των κρατουμένων που απολύονται,

είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όπως
διάφοροι περιορισμοί. Για παράδειγμα της διαμονής, καθώς και το στίγμα της
φυλακής. Έτσι, παράγοντες όπως η παραβίαση αυτών των όρων ή η αδυναμία
εύρεσης εργασίας και συνεπώς η υιοθέτηση παράνομων πρακτικών για τα
προς το ζην, θα τους οδηγήσουν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης (Φουκώ,
1976, σελ. 352).


Τέλος, συχνά η καταδίκη σε φυλάκιση ενός μέλους μιας οικογένειας,

προκαλεί την οικονομική καταστροφή της, με αρκετές πιθανότητες άλλα μέλη
της οικογένειας να στραφούν στην παρανομία (Φουκώ, 1976, σελ. 353).
Μετά από την παράθεση όλων αυτών των αρνητικών επιπτώσεων της φυλάκισης,
ευλόγως τίθεται το ερώτημα, αν το έργο της φυλακής είναι επιτυχημένο. Η απάντηση
του Foucault είναι ότι στην αποτυχία του έργου της φυλακής εδράζεται η επιτυχία της
(Φουκό, 1999, σελ. 96; Φουκώ, 1976, σελ. 363). Με άλλα λόγια, κάνει λόγο για μια
εσκεμμένη αποτυχία της φυλακής στο έργο σωφρονισμού των ατόμων. Σε ένα δικό
του ρητορικό ερώτημα, παρουσιάζει με εύγλωττο τρόπο το σκεπτικό του. Αναφέρει
χαρακτηριστικά: «πιστεύετε ότι θα μπορούσε να διατηρηθεί για τόσο πολύν καιρό,
συντηρώντας τις φυλακές, ένα σύστημα κολασμού που έχει κύριο αποτέλεσμα την
υποτροπή, αν η εγκληματικότητα δεν «ήταν χρήσιμη» με τον ένα ή τον άλλο τρόπο;»
(Φουκό, 1987, σελ. 43). Ενώ σε μια συνέντευξή του με αφορμή την επίσκεψή του στη
Φυλακή Attica εκφράζει την άποψη, ότι «η φυλακή είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος
οργανισμός για να ανάγεται απλά στις αρνητικές λειτουργίες του αποκλεισμού»
(Foucault, 1992, σελ. 11). Το βέβαιο είναι ότι εμπεριέχει και θετικές λειτουργίες για
τις οποίες πρέπει να διαπιστωθεί ποιον εξυπηρετούν (Foucault, 1992, σελ. 11).
Δηλαδή λειτουργίες που προάγουν έναν σκοπό.
Για ποιους λόγους όμως η φυλακή ευνοεί, αν δεν κατασκευάζει, την
εγκληματικότητα; Σύμφωνα με τον Foucault, «η εγκατάσταση μιας εγκληματικότητας
που αποτελεί ένα είδος κλειστού κυκλώματος ανομίας, παρουσιάζει, πράγματι, πολλά
πλεονεκτήματα» (Φουκώ, 1976, σελ. 365). Ειδικότερα, όπως ο ίδιος επισημαίνει, με
αυτόν τον τρόπο εισάγεται μια μορφή ελέγχου της παρανομίας στην κοινωνία, καθώς
δημιουργείται ένας πληθυσμός από εγκληματίες, σχετικά περιορισμένος και κλειστός,
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«από άτομα στα οποία ασκείται μια σταθερή επιτήρηση» (Φουκώ, 1976, σελ. 366),
υπό την έννοια ότι είναι είτε σεσημασμένα είτε έχουν στον εγκληματικό περίγυρό
τους έναν καταδότη (Φουκώ, 1976, σελ. 365). Προφανώς, μπορεί να ειπωθεί ότι
προκύπτει μια εύκολα επιτηρούμενη εγκληματικότητα και μια αποτελεσματική
επιτήρηση, οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από τη σύνδεση τους
με τη φυλακή (Φουκώ, 1976, σελ. 370). Έτσι, η οριοθετημένη αυτή εγκληματικότητα
δύναται να «διοχετευθεί προς τις μορφές εκείνες της ανομίας που είναι λιγότερο
επικίνδυνες» (Φουκώ, 1976, σελ. 366). Συνεπώς, έχοντας συναίσθηση της επιτήρησής
τους οι εγκληματίες περιορίζονται σε μία εγκληματικότητα, η οποία ωστόσο είναι
εύκολα εντοπίσιμη, αλλά παράλληλα «πολιτικά ακίνδυνη και χωρίς οικονομικές
συνέπειες» (Φουκώ, 1976, σελ. 366), και επιπλέον χωρίς να λαμβάνει μεγάλη έκταση.
Εκτός όμως από την έμμεση χρησιμότητα της εγκληματικότητας εντοπίζεται και
μια άμεση (Φουκώ, 1976, σελ. 366). Ιστορικά ένα από τα πρώτα παραδείγματα
άμεσης χρησιμότητας της εγκληματικότητας ήταν ο αποικισμός των Γαλλικών
αποικιών από εγκληματίες, οι οποίοι αφού έκτιαν την ποινή τους ήταν υποχρεωμένοι
να παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στον ίδιο τόπο, μιας το κράτος
απέβλεπε σε οικονομικές ωφέλειες από τη δραστηριότητά τους (Φουκώ, 1976, σελ.
367). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Foucault, η εγκληματικότητα παίρνει τη μορφή
πειθαρχημένης ανομίας, αποτελώντας έτσι «έναν παράγοντα που ευνοεί τις
παράνομες πράξεις των κυρίαρχων τάξεων» (Φουκώ, 1976, σελ. 366). Αυτό
συμβαίνει διότι o περιχαρακωμένος πληθυσμός των εγκληματιών συγκροτεί μια
ενδιάμεση δομή σύνδεσης της ανομίας με την άρχουσα τάξη (Φουκό, 1999, σελ. 97).
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η ανάπτυξη του
δικτύου της πορνείας κατά τον 19ο αιώνα (Φουκώ, 1976, σελ. 367). Οι συχνές διώξεις
των πορνών, η φυλάκισή τους, ο υγειονομικός τους έλεγχος και η συμμετοχή στο
κύκλωμα εγκληματιών-καταδοτών ήταν μερικοί από τους παράγοντες που
συγκροτούσαν ένα πλέγμα μεσολαβητών, οι οποίοι διοχέτευαν τα τεράστια κέρδη σε
άτομα εκτός του άμεσου περιβάλλοντος του κυκλώματος (Φουκώ, 1976, σελ. 367).
Εν συντομία δηλαδή, ο Foucault υποστηρίζει ότι «η ύπαρξη μιας νόμιμης
απαγόρευσης δημιουργεί γύρω της ένα πεδίο από παράνομες πρακτικές», πάνω στις
οποίες «είναι δυνατόν να ασκηθεί κάποιος έλεγχος, και απ’ όπου μπορεί να αντληθεί
ένα παράνομο κέρδος…» (Φουκώ, 1976, σελ. 368), και καταλήγει αναφέροντας ότι η
εγκληματικότητα είναι ένα όργανο για το χειρισμό και την εκμετάλλευση της ανομίας
(Φουκώ, 1976, σελ. 368). Επίσης, ο Γάλλος φιλόσοφος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και
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στη χρήση της εγκληματικότητας ως οργάνου για την άσκηση της εξουσίας (Φουκώ,
1976, σελ. 368). Η χρήση εγκληματιών από την πολιτική εξουσία, με τους ρόλους του
καταδότη και του προβοκάτορα υφίστανται πριν από τον 19ο αιώνα (Φουκώ, 1976,
σελ. 368). Αυτοί οι ρόλοι σε συνδυασμό με το άλλοθι της προστασίας από την
εγκληματικότητα δημιουργούν μια κατάσταση γενικευμένης επιτήρησης της
κοινωνίας (Φουκώ, 1976, σελ. 370). Με αυτόν τον τρόπο, «η εγκληματικότητα
λειτουργεί σαν ένα πολιτικό παρατηρητήριο» (Φουκώ, 1976, σελ. 370). Το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, μέσα από το έργο του Foucault, όπου «η
εγκληματικότητα μετατρέπεται σε μηχανισμό της εξουσίας» (Φουκώ, 1976, σελ.
372), είναι η περίπτωση του Vidocq, ενός ατόμου με παρελθόν γεμάτο από
παράνομες δραστηριότητες που κατάφερε να γίνει αρχηγός της αστυνομίας (Φουκώ,
1976, σελ. 371). Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Foucault διευκρινίζει ότι τόσο η
παραγωγή της εγκληματικότητας όσο και οι σχέσεις της με τον ποινικό μηχανισμό
δεν έχουν τετελεσμένο χαρακτήρα, αλλά δυναμικό, προσαρμοζόμενες στους
εκάστοτε σκοπούς (Φουκώ, 1976, σελ. 374).
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θεωρούμε χρήσιμο να προβούμε σε ορισμένες
διαπιστώσεις σε σχέση με τη φυλακή. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι η φυλακή δεν
αποτέλεσε εξέλιξη κανενός είδους ποινικού εγκλεισμού. Αυτό που προϋπήρχε στις
κοινωνικές πρακτικές, ήταν η έννοια του εγκλεισμού. Αν προσδώσουμε μια μορφή
συνέχειας στο έργο της φυλακής, αυτή πρέπει να εντοπιστεί στο έργο πειθάρχησης
της κοινωνίας, το οποίο συντελείται μέσα από «αναρίθμητους πειθαρχικούς
μηχανισμούς» ευρισκόμενους στο εσωτερικό της (Φουκώ, 1976, σελ. 402). Η
φυλακή, σύμφωνα με τον Foucault, ούτε καν θα ξεχώριζε από τους υπόλοιπους
πειθαρχικούς μηχανισμούς, «αν δεν υπήρχε ο παράξενα «επικίνδυνος» χαρακτήρας
των εγκληματιών, η σοβαρότητα των εκτροπών τους και η αναγκαία επισημότητα της
τελετουργίας» (Φουκώ, 1976, σελ. 403). Ωστόσο, η λειτουργία της κολαστικής
εξουσίας της φυλακής «δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνην της θεραπείας ή της
διαπαιδαγώγησης» (Φουκώ, 1976, σελ. 403). Τέλος, σύμφωνα με τον Foucault, η
φυλακή αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό «μέσα σ’ ένα γενικό πλέγμα από πειθαρχίες
και επιτηρήσεις» (Φουκώ, 1976, σελ. 406), μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η
σταθερότητα «της κανονιστικής εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία» (Φουκώ, 1976,
σελ. 405).
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3.4. Κριτικές επισημάνσεις στο θεωρητικό σχήμα του M. Foucault
Οι έννοιες της γνώσης, και ιδιαίτερα της εξουσίας και της πειθαρχίας, όπως
αποδίδονται στο έργο του Foucault, έχουν υποστεί κατά καιρούς κριτικές. Στη
συνέχεια, θα παρουσιάσουμε ορισμένες από αυτές τις κριτικές, οι οποίες σχετίζονται
με το περιεχόμενο της εργασίας μας.
Ο Lacombe (1996, σελ. 333) καυτηριάζει την ερμηνεία που δίνουν στα
αποτελέσματα των ερευνών τους, ερευνητές επηρεασμένοι από την σκέψη του
Foucault, σύμφωνα με την οποία ένα πλήθος κοινωνικών θεσμών, όπως οι φυλακές
και τα άσυλα, αλλά και θεσμοί, που φαινομενικά διευκολύνουν την καθημερινότητα,
όπως η παιδεία και η υγεία, λειτουργούν για τη διασφάλιση της κοινωνικής
πειθαρχίας. Στις ερμηνείες αυτές οδηγούνται, σύμφωνα με τον Lacombe (1996, σελ.
333), οι ερευνητές, λόγω της απλοϊκής αντίληψης τους για το έργο του Foucault
επάνω στην εξουσία και την πειθαρχία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί, κατά τον
Lacombe (1996), δυσκολίες στην κατανόηση των μεταρρυθμίσεων του δικαίου, που
ενώ γίνονται για τη βέλτιστη λειτουργία του ποινικού συστήματος, με απερίσκεπτο
τρόπο χαρακτηρίζονται από τους ερευνητές ως μέσο για «τη διασπορά και την
επέκταση του κοινωνικού ελέγχου» (σελ. 333). Μία λύση για την αντιμετώπιση αυτή
της κοντόφθαλμης ερμηνείας της σκέψης του Foucault είναι, σύμφωνα με τον
Lacombe (1996, σελ. 334), μια ευρύτερη προσέγγιση της παραγωγικής αντίληψης του
Foucault για την εξουσία, η οποία δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή
του κοινωνικού ελέγχου. Μάλιστα για την έκφραση αυτής της ευρύτερης προοπτικής
της παραγωγικότητας της εξουσίας, ο Lacombe (1996) προτείνει τον όρο
«μηχανισμός για ζωή» (mechanism for life) (σελ. 334). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει
στρατηγικές αυτό-ανάπτυξης των ατόμων, οι οποίες λειτουργούν και περιοριστικά,
αλλά και παρέχοντας ελευθερίες (Lacombe, 1996, σελ. 334). Συνεπώς, αυτή η
αντίληψη

περί

εξουσίας

δεν

αναφέρεται

αποκλειστικά

στις

πρακτικές

κοινωνικοποίησης «αλλά, κυρίως, στις πρακτικές απελευθέρωσης» (Lacombe, 1996,
σελ. 334). Επιπλέον, όπως σημειώνει ο Lacombe (1996, σελ. 334), ο Foucault με την
πάροδο του χρόνου οδηγήθηκε στην αντίληψη της συγκρότησης του νεωτερικού
υποκειμένου όχι με όρους στρατηγικών κυριαρχίας, αλλά περισσότερο με όρους μιας
«κυβερνησιμότητας» (governmentality) για μεγιστοποίηση της ζωής. Οι αντιλήψεις
αυτές περί εξουσίας και συγκρότησης υποκειμένου είναι τελικά αυτές που θα
βοηθήσουν στην κατανόηση της μεταρρύθμισης του δικαίου, και όχι στο
100

απλουστευτικό συμπέρασμα για αυτήν, ως μιας δομής αναπαραγωγής της κυρίαρχης
κοινωνικής κατάστασης (Lacombe, 1996, σελ. 334). Ένα άλλο σημείο στο οποίο o
Lacombe (1996, σελ. 342) ασκεί κριτική στον Foucault είναι, κατά την άποψη του
πρώτου, η ελλιπής τεκμηρίωση από πλευράς του Foucault της θέσης ότι οι σχέσεις
εξουσίας συνυπάρχουν μαζί με την αντίσταση. Συγκεκριμένα, ο Foucault δεν απαντά
στο ερώτημα: «Ποιοι μηχανισμοί επιτρέπουν στο υποκείμενο ενός πληθυσμού να
διεκδικήσει για τον εαυτό του ή τον εαυτό της το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση;»
(Lacombe, 1996, σελ. 343). Τέλος, ο Lacombe (1996, σελ. 348) συντάσσεται με την
άποψη που θέλει το έργο του Foucault να μην εκλαμβάνεται ως θεωρία που πρέπει να
εφαρμόζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο έρευνας, αλλά ως μια «εργαλειοθήκη» από
την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος ό,τι ταιριάζει κατά περίπτωση.
Στη σχέση μεταξύ νόμου και πειθαρχίας αναφέρεται και ο A. Hunt (1992) σε
εργασία του, στην οποία προσάπτει στον Foucault μια διάθεση «απέλασης του
δικαίου» (“expulsion of law”). Σύμφωνα με τον Hunt (1992), τα περί «απέλασης
του δικαίου» στο έργο του Foucault προκύπτουν από τη θέση του πρώτου ότι ενώ το
δίκαιο αποτελεί την κύρια μορφή εξουσίας στην προ-νεωτερική εποχή, βασικό
χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας είναι η εμφάνιση ενός κατ’ ευφημισμού δικαίου
πλαισιωμένου από το δόγμα της κυριαρχίας, ο οποίος αντικαθίσταται από την
πειθαρχία και την κυβέρνηση (government). Με άλλα λόγια ισχυρίζεται ότι ο
Foucault παραγκωνίζει τη σημασία του δικαίου στη νεωτερικότητα. Προκειμένου,
λοιπόν, να γίνει κατανοητός ο ρόλος του δικαίου, πρέπει να δοθεί έμφαση στη θέση
ότι δίκαιο και πειθαρχία είναι συμπληρωματικοί όροι μεταξύ τους και ότι
συνδυάζονται μέσα από την αδιάλειπτη παρουσία του κανόνα στη νεωτερική
κοινωνία (Hunt, 1992).
Επάνω στο ίδιο θέμα, ο V. Tadros (1998) επισημαίνει πως «η άνοδος αυτού που ο
Foucault αποκαλεί βιο-εξουσία (δηλαδή της κυβέρνησης (government) και της
πειθαρχίας) δεν οδηγεί σε αφανισμό του δικαίου, αλλά απλώς έχει ως αποτέλεσμα το
μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας του» (σελ. 102). Ο Foucault παρατηρεί πως
κατά τη νεωτερική εποχή το δίκαιο αρχίζει να παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή των
ατόμων. Η παρατήρησή του επικεντρώνεται κυρίως στο ποινικό δίκαιο, σύμφωνα με
τον οποίο, στόχος του είναι η ζωή και όχι η δράση των ατόμων. Επιπλέον σύμφωνα
με τον Tadros (1998), η άποψη του Foucault για τη διακυβέρνηση φαίνεται να
ενσωματώνει κάτι σημαντικό για το νεωτερικό ρόλο του δικαίου, μόνο που «η νομική
διακυβέρνηση μπορεί να αξιολογηθεί αποτελεσματικά μόνο εάν θεωρηθεί ως το
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αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης στην οποία η νομική δομή του κράτους έχει
εκτοπιστεί από μια κινητή, ευέλικτη, και αυτο-αναπαραγωγική τεχνολογία της
εξουσίας η οποία ανταποκρίνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο της γνώσης ̇ το
πεδίο της ζωής, σε αντίθεση με το πεδίο των πράξεων» (σελ. 102). Ακόμα, ο ίδιος
υποστηρίζει ότι πηγή αυτής της παρανόησης σχετικά με την αντίληψη του Foucault
για το δίκαιο, είναι η ταύτιση από πολλούς μελετητές του φουκωικού όρου «νομικό»
(juridical), που χρησιμοποιείται για να περιγράψει «μια διάταξη και μια
αναπαράσταση της εξουσίας», με το δίκαιο (law) (Tadros, 1998, σελ. 78).
Από την πλευρά του, ο N. Fox (1998), εξετάζει την προσφορά που θα μπορούσε
να έχει το θεωρητικό σχήμα του Foucault στην κοινωνιολογία. Σύμφωνα, λοιπόν με
τον ίδιο, η χρήση της φουκωικής σκέψης στην κοινωνιολογία θα ήταν σε μεγάλο
βαθμό ανούσια για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την έννοια της
πειθαρχίας στο έργο του Foucault. Ο Fox (1998, σελ. 429) θεωρεί ότι η πειθαρχία,
όπως χρησιμοποιείται στο έργο του Foucault, θέτει ζητήματα κατά πολύ ευρύτερα
από αυτά που πραγματικά εμπίπτουν στο έργο αυτό, και συνεπώς το γεγονός αυτό
δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργικότητά της. Ο δεύτερος λόγος, που κατά τον
Fox (1998, σελ. 429), επιβεβαιώνει τον ανούσιο χαρακτήρα την χρήσης της
φουκωικής σκέψης στην κοινωνιολογία, είναι το γεγονός ότι τα διανοητικά
«εργαλεία» που δημιούργησε ο Foucault, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν πέρα από
τα όρια του έργου του. Επιπρόσθετα, ο τρίτος λόγος, που επιβεβαιώνει την αρχική
παρατήρηση του Fox (1998, σελ. 429), προέρχεται από το συμπέρασμα του, πως και
αν ακόμα οι οπαδοί του θεωρητικής σκέψης του Foucault προσαρμόσουν τις
μεθόδους του, με σκοπό να φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν εντός της
κοινωνιολογίας, τότε αυτές θα διαχωριστούν από την παραδοσιακή προσέγγισή τους,
χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αρχικό τους χαρακτήρα. Τέλος, η έρευνα του Fox
(1998:430) καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι μετά από μία αναλυτική μελέτη της
πειθαρχίας, φαίνεται ότι η συμβολή του Foucault σε αυτήν είναι πολύ περιορισμένη.
Σύμφωνα με τον Digeser (1992, σελ. 994), μερικές φορές οι περιγραφές του
Foucault για την πειθαρχική εξουσία της δίνουν μια πολύ μεγάλου βαθμού εμβέλεια.
Αν κάτι τέτοιο όμως γίνει αποδεκτό, τότε σύμφωνα με τον Digeser (1992, σελ. 994)
δημιουργούνται δύο σοβαρά ερωτήματα. Με ποιον τρόπο κατάφερε ο Foucault να
απαλλάξει τον εαυτό του από το ασφυκτικό πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας, ώστε
να κρίνει της επιπτώσεις της; Ή μήπως τα συμπεράσματα του Foucault για την
πειθαρχική εξουσία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αποτελέσματά της ίδιας πάνω του;
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Στη συνέχεια, ο Digeser (1992, σελ. 994) εκφράζει την επιθυμία να εξετάσει το γιατί
η πειθαρχική εξουσία στο έργο του Foucault, πρέπει να θεωρείται κάτι το ενοχλητικό,
κάτι αρνητικό. Μία απάντηση μπορεί να είναι διότι η πειθαρχική εξουσία καταπατά
τις καθολικές αξίες που καθιερώθηκαν από την περίοδο του Διαφωτισμού, όπως η
ατομική έκφραση και η αυτονομία του ατόμου (Digeser, 1992, σελ. 995). Αλλά
ακόμα και αν αποδεχτούμε ότι η πειθαρχία είναι κάτι το ενοχλητικό, γιατί πρέπει να
αντισταθούμε σε αυτήν (Digeser, 1992, σελ. 995); Ως προς αυτό το ερώτημα, ο
Digeser (1992, σελ. 995) επισημαίνει ότι πουθενά ο Foucault δεν πίστευε σε μία
υποχρεωτική αντίσταση προς την πειθαρχική εξουσία, και μάλιστα ότι στα ύστερα
έργα του φαίνεται η πρόθεσή του να αποφασίζει το ίδιο το άτομο για τη στάση του
απέναντι στην πειθαρχική εξουσία. Επιπλέον, o Digeser (1992, σελ. 995) εξηγεί, ότι
επειδή το άτομο εμφανίζει αντίσταση κατά της πειθαρχικής εξουσίας, δε σημαίνει ότι
υπακούει σε κάποια υποχρέωσή του περί αντίστασης, αλλά ότι το άτομο δεν
συμφωνεί απόλυτα κάθε φορά προς μορφές που αυτό ωθείται και εκδηλώνει την
αντίθεσή του. Τέλος, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ πολιτικής, με την παραδοσιακή
έννοια, και πειθαρχικής εξουσίας, στο έργο του Foucault αυτή κατέχει περιορισμένη
έκταση (Digeser, 1992, σελ. 996). Κατά τον Digeser (1992), ο Foucault δεν έχει
αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο «η συντριπτική δικαιοδοσία των κυβερνητικών
λειτουργιών εμπλέκεται στην πειθαρχική εξουσία» (σελ. 997). Η σχέση μεταξύ
πολιτικής και πειθαρχικής εξουσίας δεν δηλώνεται με σαφήνεια, αλλά υποδηλώνεται
από τον μεγάλο πληθυσμό υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τις πειθαρχικές
διαδικασίες εντός της κοινωνίας (Digeser, 1992, σελ. 997).
Για ασάφεια των σχέσεων μεταξύ κράτους και της εξουσίας που αυτό ασκεί κάνει
λόγο και ο Harris (2011). Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η επιλογή του Foucault να μην
αποδώσει στο κράτος κάποια προνομιακή σχέση με την εξουσία, μπορεί να κριθεί
«και ως μια ανεπάρκεια αλλά και ως μια ευκαιρία εξερεύνησης των εργασιών της
εξουσίας, που εκτείνονται πέρα από μια στενή νομική μορφή» (Harris, 2011, σελ.
60). Επιπλέον, συμφωνεί με την άποψη του Driver κατά την οποία «πολλές σχέσεις
εξουσίας αντικατοπτρίζονται στον κρατικό μηχανισμό, ακόμη και αν δεν περιέχονται
μέσα σε αυτόν» (Harris, 2011, σελ. 60).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Bevir (1999, σελ. 71), προκύπτει ότι ο Foucault,
κατά το «ξεδίπλωμα» της έννοιας της «βιοεξουσίας», δίνει έμφαση μόνο στην
αδιάλειπτη άσκηση κυριαρχίας επί των ατόμων και των σωμάτων τους από την
νεωτερική μορφή της εξουσίας. Φαίνεται όμως, πάλι σύμφωνα με τον Bevir (1999,
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σελ. 71), ότι ο Foucault σε αυτό το σημείο παραβλέπει την επιρροή που ασκείται στα
άτομα από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό ο
Foucault επηρεάστηκε πολύ στη διαμόρφωση της έννοιας της «πειθαρχίας» από τις
μελέτες του για τη νεωτερική μορφή της φυλακής (Bevir, 1999, σελ. 71). Έτσι
λοιπόν, συχνά την αναφορά της πειθαρχίας συνοδεύει «η ιδέα των σημείων
αστυνομικής εξουσίας σε μηχανισμούς ασφαλείας, που παρεμβαίνουν για την
εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πειθήνιων σωμάτων»

(Bevir,

1999, σελ. 72). Ωστόσο, αυτήν την αίσθηση, της μονομερούς επιβολής της πειθαρχίας
επί των ατόμων, που δίνει η αφήγηση του Foucault για την πειθαρχία, ο ίδιος
φαίνεται να την ξεπερνά μέσα από την έννοια της «κυβερνησιμότητας»
(govermentality) (Bevir, 1999, σελ. 72). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Bevir (1999), η
κυβερνησιμότητα «αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το νεωτερικό κράτος
συνδυάζει την πειθαρχία και την κυριαρχία με ένα είδος εξουσίας, παρόμοιο με αυτό
που ο Foucault είχε αναλύσει στη μελέτη του για την εξομολόγηση […] » (σελ. 72).
Κατά συνέπεια, το πειθήνιο άτομο μπορεί να λεχθεί ότι συμμετέχει στη διαμόρφωση
του πειθήνιου χαρακτήρα του.
Για το ίδιο θέμα, ο F. Ewald (1990) σημειώνει πως στον πρώτο τόμο της Ιστορίας
της Σεξουαλικότητας ο Foucault δεν έχει στόχο να δείξει ότι η ανάπτυξη της βιοεξουσίας και κατά συνέπεια του κανόνα (norm) συνοδεύεται από μείωση του δικαίου
(law). Αναλυτικότερα, αναφέρει για τον Foucault πως πιστεύει ότι η διαμόρφωση
μιας κανονικοποιημένης κοινωνίας (a normalizing society) επ’ ουδενί δε μείωσε τη
δύναμη του δικαίου, αλλά αντιθέτως η κανονικοποίηση τείνει να συνοδεύεται από
έναν εκπληκτικό πολλαπλασιασμό της νομοθεσίας (Ewald, 1990). Σύμφωνα με την
ερμηνεία του Ewald (1990), ο κανόνας είναι σε αντίθεση όχι με το δίκαιο το ίδιο,
αλλά με αυτό που ο Foucault αποκαλεί «το νομικό» ( the juridical), που προσδιορίζει
το θεσμό του δικαίου ως έκφραση της εξουσίας του κυρίαρχου. «Το νομικό
λειτούργησε ως ένας «κώδικας» που επέτρεψε στη μοναρχική εξουσία να
επισημοποιήσει τη δομή της […» (Ewald, 1990, σελ. 139). Την εποχή της βιοεξουσίας «το νομικό», το οποίο χαρακτηρίζεται από το δίκαιο του μονάρχη, μπορεί
εύκολα να βρίσκεται σε αντίθεση με το κανονιστικό (normative) το οποίο έρχεται στο
προσκήνιο με τα συντάγματα και τους νομικούς (legal) κώδικες (Ewald, 1990).
Επιπλέον, η εξουσία δε λειτουργεί απαραίτητα μέσω του δικαίου, αλλά το δίκαιο
είναι απαραίτητο για να καλύψει τις μεθόδους της εξουσίας (Ewald, 1990). Το
γεγονός ότι η άνοδος της βιο-εξουσίας συμπίπτει με την υποχώρηση «του νομικού»,
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το οποίο παύει να είναι η μοναδική έκφανση του δικαίου, δε σημαίνει ότι
εξοβελίζεται η σημασία του δικαίου στη νεωτερική εποχή από το Foucault (Ewald,
1990). Αντίθετα, η μελέτη της σχέσης μεταξύ «του νομικού» και πολιτικής και της
σχέσης μεταξύ εξουσίας και δικαίου παρατηρήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον
Foucault «ως μέσο που καθορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάλυση
των μηχανισμών εξουσίας» (Ewald, 1990, σελ. 159).
Τα όρια της εξουσίας στο έργο του Foucault αποτελούν αντικείμενο κριτικής από
τους Μπέτζελο και Σωτήρη (2004). Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως ενώ o Foucault
προωθεί μια σύλληψη της εξουσίας, η οποία δεν θέτει όρια στην κατοχή της
εξουσίας, μιας και ο Foucault υποστηρίζει ότι η εξουσία δεν κατέχεται ούτε
μεταβιβάζεται, μολαταύτα ο ίδιος προχωρά σε μια οριοθέτηση, η οποία θέτει
περιορισμούς στο εύρος του θεωρητικού του σχήματος. Η οριοθέτηση αυτή έχει να
κάνει με την αντίληψη του σώματος ως «ύστατου σημείου ανάλυσης της κοινωνικής
πραγματικότητας» (Μπέτζελος & Σωτήρης, 2004). Σε αυτή τους την κριτική, οι
Μπέτζελος και Σωτήρης (2004) αναφέρουν τη σύγκριση του Balibar μεταξύ Foucault
και Marx, από την οποία προκύπτει ότι ενώ ο Foucault βλέπει τα σώματα ως τα
έσχατα σημεία ανάλυσης, ο Marx βλέπει τα σώματα ως σχέσεις. Και αυτή είναι μια
κρίσιμη διαφοροποίηση της σκέψης του Foucault, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές
(Μπέτζελος & Σωτήρης, 2004), διότι τον οδηγεί στη θέαση του κοινωνικού
περιβάλλοντος «με όρους κοινωνικών πρακτικών», και «όχι με όρους κοινωνικών
σχέσεων». Η αντίληψη αυτή του Foucault για το κοινωνικό πεδίο, τον εμποδίζει να
πραγματοποιήσει «μια σχεσιακή ανάλυση όχι μόνο των μορφών εξουσίας, αλλά
ολόκληρης της πραγματικότητας, από το επίπεδο των σωμάτων μέχρι αυτό της
εξουσίας και της οικονομίας» (Μπέτζελος & Σωτήρης, 2004).
Τέλος, μία ενδιαφέρουσα κριτική για τον τρόπο θέασης του πειθαρχικού ελέγχου
της κοινωνίας στο έργο του Foucault παρουσιάζει ο Lianos (2003). Ο Lianos (2003)
αναγνωρίζει ως μεγάλη τη συνεισφορά του Foucault στην επεξήγηση των
διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου που ξεκίνησαν κατά τη νεωτερική εποχή. Ο ίδιος
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μέσα από το έργο του ο Foucault «κατάφερε να φέρει
τις εγκαταστάσεις της ηθικής μηχανικής στην επιφάνεια» και παράλληλα «να
αποδείξει ότι τέθηκαν σε εφαρμογή για την παραγωγή ενός διανοητικά κυρίαρχου και
κανονιστικά αυτο- πειθαρχημένου υποκείμενου» (Lianos, 2003, σελ. 425). Ακόμα,
κατά τον Lianos (2003, σελ. 425), ο Foucault στην προσπάθεια ερμηνείας αυτών των
φαινομένων χρησιμοποίησε με άριστο τρόπο την αλληγορία του Πανοπτικού.
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Ωστόσο, ο Lianos επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο μελετήθηκε το Πανοπτικόν
στο έργο του Foucault από διάφορους ερευνητές, φανερώνει μια παθητική αποδοχή
των επιφανειακότερων χαρακτηριστικών του Πανοπτικού, και συνάμα μια επιπόλαιη
προσέγγιση άλλων παραγόντων που συνέβαλλαν στον πειθαρχικό έλεγχο της
κοινωνίας (Lianos, 2003, σελ. 425). Συγκεκριμένα, ο Lianos (2003) καυτηριάζει την
άκριτη αποδοχή της θέσης που θέλει την «επιθυμία για έλεγχο να ενσωματώνεται σε
ένα σχέδιο για τη διαμόρφωση του εαυτού» και την «κανονιστική εξουσία πάντα να
ασκείται από την έγχυση των αξιών εντός του υποκειμένου» (σελ. 425). Με αυτόν
τον τρόπο συλλογισμού, σύμφωνα με τον Lianos (2003, σελ. 425), γίνεται αποδεκτή
μία ηθική προοπτική του φαινομένου του κοινωνικού ελέγχου, ενώ παραβλέπονται
άλλοι συντελεστές που επηρέασαν το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως είναι η είσοδος
σε μια εποχή αξιολόγησης των πάντων, οι θεσμικοί ανταγωνισμοί για τη
νομιμοποίηση του οπτικού ελέγχου της κοινωνίας, ο κατακερματισμός που επέφερε η
μεταμοντέρνα εποχή και η απόρριψη «της μεγάλης αφήγησης ως ενός αθροιστικού
κοινωνικο-πολιτιστικού σχεδίου» (Lianos, 2003, σελ. 425).

106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Εισαγωγικά
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται μεθοδολογικά ζητήματα της παρούσας
εργασίας. Αρχικά, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας, και στη
συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ερευνητική μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, και
στις τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων τις οποίες χρησιμοποιήσαμε,
δηλαδή της ημιδομημένης συνέντευξης και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.
Επιπλέον, θίγονται ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και δεοντολογίας της έρευνάς
μας, παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που ακλουθήσαμε, καθώς και το δείγμα
της έρευνας, και τέλος, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς και στις δυσκολίες που
συναντήσαμε.

4.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας μας είναι:


Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του

Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (2012 – 2013), το οποίο λειτουργεί στο
Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, συμμετέχουν στη διαμόρφωση της γνώσης
που έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν και ποίοι παράγοντες οριοθετούν
αυτή τη διαδικασία, και κατ' επέκταση το περιεχόμενο αυτής της γνώσης;


Επιδρά η λειτουργία του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης

Ευκαιρίας Πάτρας (2012 – 2013) στο πειθαρχικό έργο του Καταστήματος
Κράτησης Πάτρας και με ποιους τρόπους;

4.3. Η μελέτη περίπτωσης
Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μία στρατηγική έρευνας, όπως για παράδειγμα είναι η
εθνογραφική μελέτη και η μελέτη θεμελιωμένης θεωρίας (Robson, 2007, σελ. 211;
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Yin, 2003, σελ.14), ποιοτικού χαρακτήρα (Hancock & Algozzine, 2006, σελ. 9; Njie
& Asimiran, 2014, σελ. 36). Δεν αποτελεί μέθοδο, όπως λανθασμένα πολλοί
αναφέρουν, καθώς από μόνη της δεν παράγει ερευνητικά δεδομένα (VanWynsberghe
& Khan, 2007, σελ. 3). Αντίθετα, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι κατά τη
διεξαγωγή της (VanWynsberghe & Khan, 2007, σελ. 3). Ο ορισμός της μελέτης
περίπτωσης είναι ένα δύσκολο έργο, λόγω της πολυπλοκότητας του όρου.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προσπάθειας ορισμού της συγκεκριμένης
έννοιας από τον Swanborn (2010, σελ. 12), η οποία κατέληξε σε έναν ορισμό που
αποτελεί μια σύνθεση ιδιοτήτων των περισσότερων μελετών περίπτωσης, αλλά όχι
όλων.
Η μελέτη περίπτωσης ορίζεται από τον Woodside (2010, σελ. 1) υπό μια ευρεία
οπτική, ως «μια έρευνα που εστιάζει στην περιγραφή, την κατανόηση, την πρόβλεψη,
και/ή τον έλεγχο του χαρακτηριστικού (διαδικασία, ζώο, πρόσωπο, σπίτι, οργάνωση,
ομάδα, βιομηχανία, πολιτισμός, ή εθνικότητα)». Σύμφωνα με τον Woodside (2010,
σελ. 2) ο ορισμός αυτός δεν περιορίζει την έρευνα της μελέτης περίπτωση μόνο σε
σύγχρονα φαινόμενα, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και για παρελθοντικά
γεγονότα. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας μελέτης περίπτωσης είναι η εκταφή των
οστών του προέδρου των ΗΠΑ Zachary Taylor, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1996
για να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του ήταν δολοφονική ενέργεια (Woodside, 2010,
σελ. 2).
Από την πλευρά του ο Yin (2003) ορίζει τη μελέτη περίπτωσης ως «μια εμπειρική
έρευνα που ερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής του,
ειδικά όταν τα όρια μεταξύ του φαινομένου και του πλαισίου δεν είναι εμφανή» (σελ.
13). Μια έρευνα μελέτης περίπτωσης διαθέτει συγκεκριμένη μεθοδολογική λογική
σχεδιασμού, τεχνικές συλλογής δεδομένων και συγκεκριμένου τρόπους ανάλυσης
των δεδομένων (Yin, 2003, σελ. 14).
Σύμφωνα με τον Βerg (2001), «μια έρευνα μελέτης περίπτωσης περιλαμβάνει μια
συστηματική συλλογή αρκετών πληροφοριών σε σχέση με ένα πρόσωπο, ένα
κοινωνικό περιβάλλον, ένα γεγονός ή μια ομάδα, που επιτρέπει στον ερευνητή να
κατανοήσει αποτελεσματικά πώς δρα και λειτουργεί αυτό που ερευνά» (σελ. 225).
Συμφωνώντας με άλλους ερευνητές, ο Berg (2001, σελ. 225) αναφέρει πως κατά τη
διεξαγωγή μιας μελέτης περίπτωσης, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει μια πλειάδα ερευνητικών τεχνικών για τη συλλογή δεδομένων, οι
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οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ό,τι κατά περίσταση λαμβάνεται ως περίπτωση
προς έρευνα, για παράδειγμα από ένα άτομο μέχρι μια κοινότητα ατόμων.
Ο Gerring (2007, σελ. 19), πριν ορίσει τη μελέτη περίπτωσης, προσδιορίζει την
έννοια της «περίπτωσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η έννοια «περίπτωση υποδηλώνει
ένα χωρικό περιορισμό του φαινομένου που παρατηρείται σε ένα και μόνο σημείο
στο χρόνο ή κατά τη διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου» (2007, σελ. 19).
Χαρακτηριστικό της «περίπτωσης» είναι «ότι μπορεί να δημιουργηθεί από
οποιοδήποτε φαινόμενο», υπό την κάλυψη δύο βασικών προϋποθέσεων, ότι αυτή
«διαθέτει ευκρινή όρια και ότι περιλαμβάνει το κύριο αντικείμενο του
συμπεράσματος» (Gerring, 2007, σελ. 19). Αφού προέβη στις προηγούμενες
διευκρινίσεις, ορίζει την μελέτη περίπτωσης «ως την εντατική μελέτη μιας μοναδικής
περίπτωσης, όπου σκοπός της είναι, τουλάχιστον εν μέρει, να ρίξει φως σε μία
μεγαλύτερη κατηγορία περιπτώσεων (έναν πληθυσμό)» (Gerring, 2007, σελ. 20). Μία
έρευνα μελέτης περίπτωσης δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες από μία
περίπτωση. Σε αυτό το ενδεχόμενο γίνεται λόγος για μελέτη διασταυρούμενης
περίπτωσης (cross-case) (Gerring, 2007, σελ. 20). Βέβαια, όπως τονίζει ο Gerring
(2007, σελ. 20), η μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων στερείται της εντατικής μελέτης
που διακρίνει τη διερεύνηση της μιας περίπτωσης. Πάντως, σε αυτό το σημείο πρέπει
να διευκρινίσουμε, ότι όσον αφορά την έρευνά μας, η μελέτη περίπτωσης θα
αναφέρεται στην έρευνα μίας περίπτωσης.
Όπως φαίνεται και πιο πάνω, η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά. Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται στο αξίωμα ότι κάθε οργανισμός
είναι μοναδικός, εμφανίζοντας κοινά αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με
τους άλλους (Bell, 1997, σελ. 32). Σκοπός, λοιπόν, του ερευνητή, που κινείται με
βάση τη μελέτη περίπτωσης, είναι να ανακαλύψει αυτά τα χαρακτηριστικά και να
αποδείξει τον τρόπο που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός συστήματος (Bell, 1997,
σελ. 32). Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό της μελέτης περίπτωσης, η σχέση μεταξύ
ερευνητικών δεδομένων και συμπερασμάτων παρουσιάζει ισχυρή αιτιώδη συνάφεια
(Gerring, 2007, σελ. 38). Επίσης, μιας και η μελέτη περίπτωσης αναζητά αποδείξεις,
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική αφορά εμπειρικές
έρευνες (Robson, 2007, σελ. 212). Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της, είναι ότι η
επικέντρωσή της στη μελέτη ενός συγκεκριμένου φαινομένου, προσφέρει δεδομένα
σε βάθος στον ερευνητή, που θα κινηθεί με βάση αυτή τη στρατηγική (Bell, 1997,
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σελ. 31). Όπως σημειώνει και ο Gerring (2007, σελ. 38), η μελέτη περίπτωσης
επικεντρώνεται στην παραγωγή συμπερασμάτων βάθους και λιγότερο εύρους.
Η μελέτη περίπτωσης δε χαρακτηρίζεται για την απλότητα των διαδικασιών της
και για την ταχύτητά της να δώσει συμπεράσματα (Njie & Asimiran, 2014, σελ. 39).
Είναι μια στρατηγική που όποιος την επιλέξει, πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο, να
επιδείξει καρτερικότητα και να εργαστεί επίπονα, λόγω της πολυπλοκότητας με την
οποία η μελέτη περίπτωσης προσεγγίζει την έρευνα (Njie & Asimiran, 2014, σελ. 39).
Μία μελέτη περίπτωσης διεξάγεται στο φυσικό περιβάλλον του υπό μελέτη
φαινομένου, πράγμα που μπορεί να προσφέρει στον ερευνητή πρόσβαση σε
πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, με σημαντικό αντίκτυπο στη συλλογή πλούσιων
περιγραφικών δεδομένων (Hancock & Algozzine, 2006, σελ. 15, 16). Επιπλέον, κατά
τη διεξαγωγή της μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές μέθοδοι συλλογής
δεδομένων (Denscombe, 2003, σελ. 32; Njie & Asimiran, 2014, σελ. 36).
Η χρήση της μελέτης περίπτωσης πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τον Yin (βλ.
Baxter & Jack, 2008, σελ. 545), όταν:
i.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην απάντηση των ερωτήσεων «πώς» και

«γιατί».
ii.

Ο ερευνητής δε μπορεί να χειριστεί τη συμπεριφορά των

συμμετεχόντων στην έρευνα.
iii.

Ο ερευνητής επιθυμεί να ανακαλύψει τις συνθήκες που επικρατούν

στο πλαίσιο, καθώς πιστεύει στη συνάφεια τους με το φαινόμενο που
ερευνάται, και
iv.

Τα όρια μεταξύ φαινομένου και πλαισίου δεν είναι σαφή.

Σε σχέση με την κριτική που ασκείται στην ερευνητική στρατηγική της μελέτης
περίπτωσης, αυτή συνήθως εκπορεύεται από τη στοιχειωμένη θετικιστική αντίληψη
περί επιστήμης, σύμφωνα με την οποία οι μόνες αποδεκτές μέθοδοι έρευνας είναι
μόνο αυτές που παράγουν ποσοτικά αποτελέσματα (Robson, 2007, σελ. 213).
Σύμφωνα με τον Berg (2001, σελ. 232), η κριτική αυτή εστιάζεται σε δύο θέματα,
στην αντικειμενικότητα και τη γενίκευση. Αναφορικά με την αντικειμενικότητα, η
κριτική υποστηρίζει ότι η μελέτη περίπτωσης δε διακατέχεται από αυτή, καθώς σε
αυτή τη στρατηγική υπεισέρχονται πολλά υποκειμενικά στοιχεία του ερευνητή (Berg,
2001, σελ. 232). Αυτό αποτελεί δίχως άλλο μια πραγματικότητα. Αλλά
πραγματικότητα, επίσης, αποτελεί και η υποχρέωση του ερευνητή, που έκανε μια
μελέτη περίπτωσης, να παρουσιάσει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που ακολούθησε.
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Από εκεί και πέρα ο καθένας που αμφισβητεί τα αποτελέσματα της έρευνας, δύναται
να επαναλάβει την έρευνα (Berg, 2001, σελ. 232). Άλλωστε, όπως εφαρμόζεται στις
επιστήμες, τα ευρήματα μιας έρευνα γίνονται σπάνια αμέσως αποδεκτά, και
χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωσή τους και σε μεταγενέστερες έρευνες
(Berg, 2001, σελ. 232). Επιπλέον, η υποκειμενικότητα του ερευνητή είναι παρούσα
ακόμα και στις πιο αυστηρές στατιστικές μελέτες. Για παράδειγμα, το επίπεδο της
στατιστικής σημαντικότητας κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι μια
υποκειμενική επιλογή (Berg, 2001, σελ. 231-232).
Όσον αφορά το έτερο θέμα της κριτικής, αυτό εστιάζεται στην άποψη ορισμένων
περί αδυναμίας της μελέτης περίπτωσης να γενικεύσει τα αποτελέσματά της (Bell,
1997, σελ. 32; Berg, 2001, σελ. 232). Εν μέρει αυτό αποτελεί μια αλήθεια. Ωστόσο,
πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελεί μια αδυναμία της μελέτης περίπτωσης, αλλά
χαρακτηριστικό της. Σύμφωνα με τον Berg (2001, σελ. 232), όταν μια μελέτη
περίπτωσης, ατόμου, ομάδας, υπηρεσίας κ.ο.κ. διενεργηθεί σωστά, τότε είναι βέβαιο
ότι θα παραγάγει αποτελέσματα που δε θα ταιριάζουν μόνο στην περίπτωση που
ερευνήθηκε, αλλά θα προάγουν την κατανόηση περιπτώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά με αυτής που ερευνήθηκε.
Σκοπός της παραπάνω αναφοράς, την κριτική που ασκείται στην μελέτη
περίπτωσης και στις απαντήσεις που δίνονται σε αυτή, δεν είναι να υπεισέλθουμε σε
μια πολεμική μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων. Άλλωστε,
όπως αναφέρει ο Flyvbjerg (2006, σελ. 242), το διακύβευμα είναι η άσκηση μιας
καλής κοινωνικής επιστήμης με γνώμονα όχι έναν μεθοδολογικό διαξιφισμό, αλλά
την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για το σκοπό της έρευνας. Αυτό που
πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι ερευνητές, προκειμένου να αντιληφθούν την
πραγματική υπόσταση της ερευνητικής στρατηγικής της μελέτης περίπτωσης «είναι
ότι η μελέτη περίπτωσης δεν αποτελεί ελαττωματικό πειραματικό σχέδιο ̇ αποτελεί
μια ουσιαστικά διαφορετική ερευνητική στρατηγική με το δικό της σχέδιο» (Robson,
2007, σελ. 213).

4.3.1. Η έρευνά μας ως μελέτη περίπτωσης
Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε μια
μελέτη περίπτωσης. Η περίπτωση που επικράτησε τελικά για να ερευνηθεί ήταν το
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παράρτημα του ΣΔΕ Πάτρας το οποίο λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας.
Ο κύριος λόγος επικράτησης της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν η εγγύτητα του
συγκεκριμένου χώρου σε σχέση με τον τόπο διαμονής του ερευνητή.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, φάνηκε πως η απόφασή μας να κινηθούμε με βάση
την ερευνητική στρατηγική της μελέτης περίπτωσης ήταν σωστή. Πέραν των
επιστημολογικών μας θέσεων για την παραγωγή της γνώσης, παρουσιάζονταν και
ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σύμφωνα με τον Yin (βλ. Baxter & Jack, 2008,
σελ. 545) αποτελούν σημάδια για την καταλληλότητα της χρήσης της μελέτης
περίπτωσης. Συγκεκριμένα, ερευνούμε τις αιτίες που διαμορφώνουν το ρόλο του ΣΔΕ
εντός της φυλακής, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται αυτός ο
ρόλος. Επιπλέον, μπορεί το αντικείμενο της έρευνάς μας να είναι το συγκεκριμένο
ΣΔΕ, αλλά δε λησμονούμε ότι το ΣΔΕ λειτουργεί εντός του πλαισίου της φυλακής,
γεγονός που προφανώς δημιουργεί αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΣΔΕ και φυλακής.
Συνεπώς πρέπει να μελετηθούν οι συνθήκες εντός του πλαισίου, οι οποίες σχετίζονται
με την έρευνά μας. Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό-σημάδι της καταλληλότητας της
χρήσης της συγκεκριμένης ερευνητικής στρατηγικής είναι τα δυσδιάκριτα όρια
μεταξύ του ΣΔΕ και του πλαισίου της φυλακής.
Λόγω του ότι παρόμοιες έρευνες δε βρέθηκαν στη βιβλιογραφία θα ήταν άτοπο να
προχωρήσουμε σε μια έρευνα για την παραγωγή ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων,
ενώ δε γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου. Έτσι, προτιμήσαμε
να εξασφαλίσουμε δεδομένα και αποτελέσματα ποιοτικής φύσης σε βάθος και
λιγότερο σε εύρος (Gerring, 2007, σελ. 38). Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι μας ενδιαφέρει να θέσουμε τις βάσεις για μια περεταίρω διερεύνηση του
φαινομένου, και όχι να παράγουμε αποτελέσματα καθολικής ισχύος. Όλα αυτά μας
οδηγούν να κινηθούμε στο μικρο-επίπεδο του φαινομένου. Ακόμα, ένα άλλο
ελκυστικό χαρακτηριστικό της μελέτης περίπτωσης είναι ότι μπορεί να αποδεχθεί τη
χρήση διαφόρων ερευνητικών μεθόδων, χωρίς να κατευθύνει τον ερευνητή σε
συγκεκριμένες (Berg, 2001, σελ. 225). Τέλος, η διερεύνηση ενός φαινομένου μέσα
στο πλαίσιό του, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον ερευνητή, γεγονός που
μπορεί να πραγματώσει η έρευνα της μελέτης περίπτωσης (Hancock & Algozzine,
2006, σελ. 15). Συγκεκριμένα, η έρευνα μας διενεργήθηκε με τη φυσική παρουσία
του ερευνητή στο ΣΔΕ, γεγονός που θα παρουσιάσουμε διεξοδικότερα σε επόμενο
κεφάλαιο.
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4.4. Η συνέντευξη
Η συνέντευξη είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους, αν όχι η
συχνότερη, στη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών ποιοτικού χαρακτήρα (Ιωσηφίδης,
2008, σελ. 111; King & Horrocks, 2010, σελ. 6; Mason, 2003, σελ. 90; Mishler, 1996,
σελ. 11; Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008; Robson, 2007, σελ. 319). Η ερευνητική
συνέντευξη δεν έχει καμία σχέση με τον διάλογο, τουναντίον οποιαδήποτε
προσπάθεια συσχέτισης των δύο όρων λειτουργεί παραπλανητικά, σύμφωνα με τον
Kvale (2006, σελ. 486). Όπως ο ίδιος αναφέρει, η συνέντευξη, σε αντίθεση με τον
διάλογο, δεν είναι μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία όλοι συμμετέχουν ισότιμα με
σκοπό την ανακάλυψη μιας γνώσης, άσχετα αν κάποιες φορές παρουσιάζεται ως
τέτοια, αλλά μία διαδικασία όπου οι ερευνητές έχουν τον έλεγχο της και που η
παραγόμενη γνώση ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς (Kvale, 2006, σελ. 486). Με λίγα
λόγια είναι μια συζήτηση με συγκεκριμένη δομή και σκοπό από την πλευρά του
ερευνητή (Kvale, 2007, σελ. 7). Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία πριν τη
διεξαγωγή της.
Πώς ακριβώς όμως προσδιορίζεται η έννοια της συνέντευξης; Σε αυτό το
ερώτημα έχουν διατυπωθεί ποικίλες απαντήσεις. Ο Kvale (2007, σελ. 1) ορίζει την
ερευνητική συνέντευξη ως μια ενδιάμεση θέαση (inter - view) κατά την οποία η
γνώση κατασκευάζεται στη διάδραση (inter - action) μεταξύ του συνεντευκτή και του
συνεντευξιαζόμενου. Κατά συνέπεια, ο εμποτισμός των δεδομένων με το ανθρώπινο
στοιχείο είναι αναπόφευκτος (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 449).
Από την πλευρά του ο Mishler (1996, σελ. 65) θεωρεί την συνέντευξη ως ένα
γλωσσικό συμβάν, όρο που δανείζεται από τον Hymes, το οποίο αποτελεί «το
σύνθετο προϊόν του τρόπου και του περιεχομένου της συνομιλίας μεταξύ ενός
συνεντευκτή και ενός ερωτώμενου» (σελ. 11-12). Η θεώρηση αυτή της συνέντευξης
μέσα από το πρίσμα της έννοιας του «γλωσσικού συμβάντος» έχει ως σκοπό να
φανεί, όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, η διαφοροποίηση του Mishler (1996, σελ. 64, 66)
από την αντίληψη που θέλει τη συνέντευξη ως μια διαδικασία ερέθισμα – αντίδραση,
και παράλληλα να φανεί η θέση του, ότι η συνέντευξη αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ
συνομιλητών, το περιεχόμενο του οποίου οικοδομείται από κοινού από τους
συνομιλητές, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα κοινό νοηματικό πλαίσιο για την
επικοινωνία τους.
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Για τον Patton (1990, σελ. 278), η ανοικτού τύπου συνέντευξη είναι μια
διαδικασία που ως σκοπό έχει να μάθει τι έχει κάποιος κατά νου. Σύμφωνα με τον
ίδιο, κατά την ερευνητική εξέταση ορισμένων ζητημάτων, υπάρχουν πράγματα που
δεν μπορούν να παρατηρηθούν, όπως τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι προθέσεις.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξωτερικευτούν, να αποκτήσουν
υπόσταση. Υπό την παραδοχή, λοιπόν, ότι οι απόψεις των ατόμων δύνανται να
καταστούν γνωστές και ρητές ξεκινούν οι ποιοτικές συνεντεύξεις.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2007), η συνέντευξη προσδιορίζεται
«ως «συνάντηση» και συνομιλία δυο ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη ενός
προκαθορισμένου σκοπού» (σελ. 229). Όπως ο ίδιος σημειώνει, η συνέντευξη
αποτελεί τεχνική για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και αυτοτελή
ερευνητική μέθοδο συλλογής δεδομένων (Βάμβουκα, 2007, σελ. 229).
Φαίνεται, λοιπόν, από τους παραπάνω ενδεικτικούς ορισμούς της έννοιας της
συνέντευξης, πως όλοι οι ερευνητές, ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχουν στην
προσέγγιση του όρου, συμφωνούν στο ότι η συνέντευξη είναι μια συζήτηση μεταξύ
ενός ερωτώντα και ενός ερωτώμενου, η οποία διακατέχεται από την προσδοκία
εκπλήρωσης ενός απώτερου γνωστικού σκοπού.

4.4.1. Η ποιοτική συνέντευξη
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της ποιοτικής συνέντευξης είναι ότι έχει στόχο τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της γνώσης και όχι τα ποσοτικά (Kvale, 2007, σελ. 11).
Συγκεκριμένα, η ποιοτική συνέντευξη αποσκοπεί στην ανακάλυψη των λεπτών
διαφορών του φαινομένου ή του υποκειμένου που ερευνά (Kvale, 2007, σελ. 11-12).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kvale (2007), «στις ποιοτικές συνεντεύξεις, η
ακρίβεια στην περιγραφή και η αυστηρότητα στη νοηματική ερμηνεία αντιστοιχούν
στην ακρίβεια των ποσοτικών μετρήσεων» (σελ. 12). Επιπλέον, σύμφωνα με τους
King και Horrocks (2010, σελ. 3) κύρια χαρακτηριστικά των ποιοτικών συνεντεύξεων
είναι ο ευέλικτος χαρακτήρας τους, οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις, το γεγονός ότι η
σχέση μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου είναι καθοριστικής σημασίας για
την ύπαρξη της ίδιας της συνέντευξης, και η τάση τους να επικεντρώνονται
περισσότερο στις εμπειρίες των υποκειμένων και λιγότερο στις πεποιθήσεις και τις
απόψεις τους. Είναι δηλαδή, η ιδανικότερη μέθοδος να αποκτήσουμε γνώση για
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εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν ανθρώπους, μέσα από την
κατανόηση των πτυχών της ζωής τους (Seidman, 2006, σελ. 14). Και όπως
επισημαίνει και ο Seidman (2006, σελ. 18), οι ερευνητές που χρησιμοποιούν την
ποιοτική συνέντευξη δε ρωτούν για τις απόψεις τους τούς ερωτώμενους, αλλά για την
προσωπική τους εμπειρία με βάση την οποία θα αποτυπώσουν τις απόψεις τους. Με
άλλα λόγια, η ποιοτική έρευνα παρέχει πρόσβαση σε μοναδικές, μη τυποποιημένες,
εξατομικευμένες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν
τον κόσμο (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 455). Επιπρόσθετα, ένα άλλο
χαρακτηριστικό της ποιοτικής συνέντευξης είναι ότι αποτελεί την πιο ταιριαστή
ερευνητική μέθοδο με την ικανότητα των ανθρώπων, να σχηματίζουν νοήματα μέσω
της χρήσης της γλώσσας (Seidman, 2006, σελ. 14).
Σύμφωνα με την Mason (2003, σελ. 89-90), η ποιοτική συνέντευξη αναφέρεται
συνήθως σε συνεντεύξεις με χαλαρή δομή, σχετικά ανεπίσημο ύφος, που έχουν στόχο
να θίξουν συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα και όχι να απαντηθεί ένας κατάλογος
συγκεκριμένων ερωτημάτων, και τέλος, που δίνουν μεγάλη σημασία στη διάδραση
μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Μολαταύτα, η ίδια (Mason, 2003)
προειδοποιεί πως μια «καλή ποιοτική συνέντευξη απαιτεί σκληρή και δημιουργική
εργασία» (σελ. 98). Απαιτεί εξονυχιστικό σχεδιασμό σε κάθε βήμα της και
διανοητική προετοιμασία (Mason, 2003, σελ. 99, 130). Μπορεί, όπως αναφέραμε πιο
πριν, ένας ερευνητής που χρησιμοποίει τη μέθοδο της ποιοτικής συνέντευξης να μην
ακολουθεί τη δομή ενός προκατασκευασμένου ερωτηματολογίου, ωστόσο οφείλει να
εξασφαλίσει μια ορθολογική δομή και ροή της συζήτησης (Mason, 2003, σελ. 99). Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει ο συνεντευκτής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
ακόμα και αν έχει μαζί του κάποια μορφή υπόμνησης των θεμάτων που επιθυμεί να
ερευνήσει, να μπορεί να σκέφτεται γρήγορα και να εφευρίσκει ερωτήματα
προσαρμοσμένα στην ανάγκη της κάλυψης των ερευνητικών ερωτημάτων του
(Mason, 2003, σελ. 100, 103).

4.4.1.1. Η ημιδομημένη συνέντευξη
Όσον αφορά την ημιδομημένη συνέντευξη, αυτή είναι ο χαρακτηριστικότερος τύπος
της μεθόδου της ποιοτικής συνέντευξης (Mason, 2003, σελ. 89-90). Καθόλου τυχαία
διαπίστωση, αν κάποιος σκεφτεί τον ορισμό του Weiss (1994) σύμφωνα με τον οποίο
115

ποιοτικές συνεντεύξεις είναι αυτές στις οποίες «θυσιάζουμε την ομοιομορφία στη
διαδικασία των ερωτήσεων, με σκοπό την πλήρη ανάπτυξη των πληροφοριών» (σ. 3).
Η ονομασία της ημιδομημένης συνέντευξης προέρχεται από τη διάκριση που γίνεται
στις συνεντεύξεις με βάση το βαθμό δόμησής τους. Προφανώς λοιπόν, η
ημιδομημένη συνέντευξη αποτελεί την ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ πλήρους
δομημένης και μη δομημένης συνέντευξης (Berg, 2001, σελ. 70; Robson, 2007, σελ.
321).
Μπορεί να μοιάζει πολύ με μια καθημερινή συζήτηση, όμως απαιτεί
συγκεκριμένη προσέγγιση και τεχνική (Kvale, 2007, σελ. 11). Η ημιδομημένη
συνέντευξη διαθέτει προκαθορισμένες ερωτήσεις, των οποίων τη διάταξη και τη
διατύπωσή τους μπορεί να τροποποιήσει ο συνεντευκτής ανάλογα με τις συνθήκες
που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης (Robson, 2007, σελ. 321).
Επίσης, ο συνεντευκτής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να αφαιρέσει ερωτήσεις,
καθώς και να προβεί σε διευκρινίσεις (Robson, 2007, σελ. 321). Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά, που αποδίδουν μια πλαστικότητα στο ύφος της ημιδομημένης
συνέντευξης και γίνονται με σκοπό να προσαρμοστεί η συνέντευξη στις
ιδιαιτερότητες του συνεντευξιαζόμενου, μαρτυρούν την πίστη των ερευνητών, που
επιλέγουν αυτόν τον τύπο συνέντευξης, στη θέση ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και
αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τον δικό του τρόπο (Berg, 2001, σελ. 70). Έτσι, οι
ερευνητές καταφέρνουν να προσεγγίζουν τον κόσμο από την οπτική των ερευνητικών
υποκειμένων (Berg, 2001, σελ. 70).
Ο Βάμβουκας (2007, σελ. 232) χαρακτηρίζει αυτόν τον τύπο συνέντευξης και
ημικατευθυνόμενη,
συνεντευξιαζόμενος

λόγω

του

ότι

απολαμβάνει

κατά

μεγάλης

τη

διεξαγωγή

ελευθερίας

στη

της,

ναι

μεν

διατύπωση

ο
των

απαντήσεών του, αλλά ο συνεντευκτής διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβαίνει, βέβαια
όσο το δυνατόν λιγότερο, διατηρώντας τον συνεντευξιαζόμενο εντός του θέματος και
των χρονικών ορίων της διαδικασίας. Σε αυτό το σημείο και για την αποφυγή
παρανοήσεων, πρέπει να τονιστεί ότι ο συνεντευκτής μπορεί μερικές φορές μέσω
ερωτήσεων να οδηγεί το υποκείμενο σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά δεν το καθοδηγεί
στη διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων αναφορικά με αυτά τα θέματα (Kvale, 2007,
σελ. 12).
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4.4.1.1.1. Πλεονεκτήματα, δυσκολίες και περιορισμοί ημιδομημένης συνέντευξης
Η ημιδομημένη συνέντευξη συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μεθόδου της ποιοτικής
συνέντευξης, αλλά και αυτά που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες της δομής της.
Συγκεκριμένα, ο τύπος αυτός των συνεντεύξεων:


Παρέχει πληροφορίες σε βάθος και λεπτομερείς (Bell, 1997, σελ. 143;

Denscombe,2003, σελ. 189; Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 40).


Ξεχωρίζει για την ευελιξία του και την προσαρμοστικότητά του,

ακόμα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Bell, 1997, σελ. 143;
Denscombe,2003, σελ. 189; Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 40; Robson, 2007, σελ.
323).


Επιτρέπει την κατανόηση κοινωνικών συμπεριφορών, στάσεων και

αντιλήψεων των συνεντευξιαζόμενων (Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 41).


Διακρίνεται για την εγκυρότητά του, καθώς υπάρχει απευθείας επαφή

ερευνητή και ερευνητικού υποκειμένου, και συνεπώς τα δεδομένα ελέγχονται
για την ακρίβεια και την καταλληλότητά τους (Denscombe,2003, σελ. 189).


Δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να παρατηρήσει μη λεκτικές

συμπεριφορές, που ίσως βοηθούν στην κατανόηση του λεκτικού μηνύματος
(Bell, 1997, σελ. 143; Robson, 2007, σελ. 323).


Απαιτεί απλό εξοπλισμό (Denscombe,2003, σελ. 189).



Συνήθως παρουσιάζει υψηλό ποσοστό απόκρισης, διότι προϋποθέτει

πρώτα ραντεβού (Denscombe,2003, σελ. 189).
Από την άλλη πλευρά, αυτός ο τύπος συνέντευξης, όπως και γενικότερα η
μέθοδος της ποιοτικής συνέντευξης, εμφανίζουν κάποιες βασικές δυσκολίες και
περιορισμούς. Ειδικά:
 Είναι χρονοβόρες. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων,
αλλά και η ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές απαιτούν
πολύ χρόνο (Mason, 2003, σελ. 130). Ακόμα και η εξασφάλιση των αδειών,
που συχνά απατούνται για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής συνέντευξης,
απαιτούν χρόνο (Robson, 2007, σελ. 324).
 Απαιτούν δεξιότητες και ικανότητες, από μέρους του ερευνητή, σε όλα
τους τα στάδια (σχεδιασμός – διεξαγωγή – ανάλυση) (Mason, 2003, σελ. 130;
Robson, 2007, σελ. 324).
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 Είναι ιδιαίτερα κοπιαστικές, επειδή κατά το σχεδιασμό τους απαιτείται
ευρύτερη προσέγγιση της διαδικασίας και απουσιάζει η τυποποίηση ̇ επειδή
κατά τη διεξαγωγή τους ο συνεντευκτής πρέπει να προσέχει τα λεγόμενα του
συνεντευξιαζόμενου και ταυτόχρονα να προετοιμάζει την επόμενη ερώτησή
του, ενώ συνήθως οι αξιόλογες συνεντεύξεις διαρκούν πάνω από μισή ώρα ̇
τέλος, επειδή απουσιάζει η προ-κωδικοποίηση κατά την ανάλυσή τους, αλλά
και

επειδή,

συνήθως,

της

ανάλυσης

έχει

προηγηθεί

πολύωρη

απομαγνητοφώνηση (Denscombe, 2003, σελ. 190; Mason, 2003, σελ. 130;
Robson, 2007, σελ. 324).
 Η απουσία τυποποίησης της διαδικασίας της συνέντευξης, συχνά
εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της (Robson, 2007, σελ. 324).
Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η επίδραση του ερευνητή
και του πεδίου μέσα στο οποίο διεξάγεται η συνέντευξη είναι αναπότρεπτες,
σημαίνει επιπτώσεις στην αντικειμενικότητα και τη συνοχή των δεδομένων
που προκύπτουν από αυτή (Denscombe, 2003, σελ. 190). Επιπλέον, θέμα
αξιοπιστίας εγείρεται και από τις αναστολές που δημιουργούνται στους
ερωτώμενους από την καταγραφή των απαντήσεών τους (Denscombe, 2003,
σελ. 190).
 Συχνά απαιτούν χρηματικό κόστος, μεγαλύτερο από άλλες μεθόδους,
αφού χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, όπως μαγνητόφωνο, αλλά και τη
διάνυση μακρινών αποστάσεων, προκειμένου να συναντηθούν με το
ερευνητικό υποκείμενο (Denscombe, 2003, σελ. 190).

4.4.1.1.2. Η επιλογή της ημιδομημένης συνέντευξης στην παρούσα έρευνα
Ο κύριος λόγος επιλογής της συνέντευξης ως ερευνητικής μεθόδου βρίσκεται στο
γεγονός, ότι εξαρχής επιθυμούσαμε η έρευνα μας να δώσει με άμεσο τρόπο το λόγο
στους πρωταγωνιστές του υπό διερεύνηση θέματος. Ειδικότερα, η εφαρμογή της
ημιδομημένης συνέντευξης εξασφαλίζει τις συνθήκες, προκειμένου ο ερωτώμενος να
απαντήσει χωρίς περιορισμούς, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον
συνεντευκτή να διατηρεί τη συζήτηση εντός του ερευνητικού σκοπού, αλλά και να
λάβει γνώση για παραμέτρους του θέματος που δεν είχε σκεφτεί νωρίτερα. Η
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επιθυμία μας να συλλέξουμε δεδομένα σε βάθος, για τον τρόπο σκέψης των
ερευνητικών υποκειμένων, αλλά και για γεγονότα που σχετίζονται με την απάντηση
των ερευνητικών μας ερωτημάτων, βρήκε στήριγμα στη συγκεκριμένη ερευνητική
μέθοδο.
Ωστόσο, υπήρχαν και πιο πρακτικοί λόγοι για την επιλογή της ημιδομημένης
συνέντευξης. Συγκεκριμένα, πολλά από τα ερευνητικά υποκείμενα της έρευνας δεν
ήταν καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας, είτε λόγω του ότι ήταν αλλοδαποί, είτε
εξαιτίας της ελλιπούς φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει
ότι πολλές φορές έπρεπε να υπάρξει επαναδιατύπωση των ερωτημάτων και να δοθούν
διευκρινήσεις (Robson, 2007, σελ. 321). Ένας άλλος λόγος είναι ότι η συνέντευξη
προϋποθέτει αμεσότητα στη σχέση μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου
(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 113). Αυτό το χαρακτηριστικό της συνέντευξης είναι
εξαιρετικά χρήσιμο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τα ερευνητικά υποκείμενα
που είναι τρόφιμοι της φυλακής. Επειδή ακριβώς το περιβάλλον της φυλακής
χαρακτηρίζεται από μια διάχυτη καχυποψία, ο ερευνητής μέσω της αμεσότητας της
επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους συνεντευξιαζόμενους για το
σκοπό της έρευνάς του, αλλά και να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία εκφράζεται
και σχετίζεται με αυτή. Ακόμα, εξαιτίας του περιβάλλοντος της φυλακής αρκετοί
συνεντευξιαζόμενοι προφανώς βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση,
αντιμετωπίζοντας συχνά θέματα άγχους. Έτσι, ο ερευνητής μέσω συζήτησης μπορεί
να αποφορτίσει το κλίμα, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Τέλος, ένα άλλο
σημαντικό ζήτημα στο οποίο η συμβολή της ημιδομημένης συνέντευξης είναι
καταλυτική είναι αυτό του χρόνου της συνέντευξης, πολλώ δε μάλλον όταν η
συνέντευξη διεξάγεται εντός της φυλακής με τα αυστηρά ωράρια αυτής. Με τη
χρήση, λοιπόν, της ημιδομημένης συνέντευξης, ο ερευνητής είναι σε θέση να
επαναφέρει τον συνεντευξιαζόμενο από περιττές αναφορές, που κατασπαταλούν το
χρόνο της συνέντευξης (Βάμβουκας, 2007, σελ. 232).

4.5. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
Η ανάλυση περιεχομένου απέκτησε υπόσταση εντός του πεδίου των κοινωνικών
επιστημών στις αρχές του 20ου αιώνα (Mayring, 2004, σελ. 266; Robson, 2007, σελ.
416). Ως ερευνητική μέθοδος εξελίχθηκε μέσα από τον διάλογο μεταξύ των
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κοινωνικών επιστημόνων, ο οποίος αφορούσε τους τρόπους οικοδόμησης νέων
επιστημονικών γνώσεων μέσα από τη μελέτη του εμπειρικού κόσμου της
επικοινωνίας (Κόλλιας, 2014, σελ. 513). Η αρχική εφαρμογή της ανάλυσης
περιεχομένου εδράζεται στην ποσοτική ανάλυση του περιεχομένου εφημερίδων,
κυρίως στις ΗΠΑ (Robson, 2007, σελ. 416). Επρόκειτο δηλαδή για μία μέθοδο
ανάλυσης προσαρμοσμένης στο θετικιστικό κλίμα της εποχής εκείνης, το οποίο
απαιτούσε την ποσοτικοποίηση των ερευνητικών δεδομένων. Το πνεύμα εκείνης της
εποχής για την ανάλυση περιεχομένου αντικατοπτρίζεται στον ορισμό του Bernard
Berelson (1952), σύμφωνα με τον οποίο «η ανάλυση περιεχομένου είναι μια
ερευνητική τεχνική για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή της
έκδηλου περιεχομένου της επικοινωνίας» (σελ. 18). Η ποσοτική προσέγγιση της
ανάλυσης περιεχομένου συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ «η
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου θεωρούνταν ως ένα πρώτο στάδιο της ποσοτικής
έρευνας για την κατασκευή υποθέσεων και σημαντικών κατηγοριών ανάλυσης»
(Κόλλιας, 2014, σελ. 28). Ωστόσο, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 άρχισε μια
προσπάθεια συστηματικής κωδικοποίησης

των τεχνικών ποιοτικής ανάλυσης

περιεχομένου (Κόλλιας, 2014, σελ. 28).
Σύμφωνα με τον Robson (2007, σελ. 416-417) το ενδιαφέρον της μεθόδου της
ανάλυσης περιεχομένου εξακολουθεί να κινείται γύρω από τα ΜΜΕ, παράλληλα
όμως εμφανίζεται και μία στροφή προς διάφορα επιστημονικά πεδία. Εκεί,
χρησιμοποιείται για την ανάλυση ποιοτικών συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και
άμεσων παρατηρήσεων (Robson, 2007, σελ. 417). Ωστόσο, το υλικό προς ανάλυση
μπορεί να μην αποτελείται από γραπτό κείμενο, αλλά και από μουσική ή εικόνες
(Mayring, 2004, σελ. 266). Ο Robson (2007) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως
«μια κωδικοποιημένη κοινή λογική, μία εκλέπτυνση των τρόπων που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιήσουν οι απλοί άνθρωποι προκειμένου να περιγράψουν και να
ερμηνεύσουν πτυχές του κόσμου που τους περιβάλλει» (σελ. 418). Η προσέγγιση που
κάνει ο Robson στην ανάλυση περιεχομένου αφορά αυτήν ως συμπληρωματική
μέθοδο μιας έρευνας που περιλαμβάνει και άλλες μεθόδους (Robson, 2007, σελ. 417418). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο παρόλο που δεν αποκλείεται η αποκλειστική
χρήση της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου σε μία έρευνα, κάτι τέτοιο περικλείει
αρκετές πιθανότητες εμφάνισης δυσκολιών και ανεπαρκειών (Robson, 2007, σελ.
418).
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Η Julien (2008) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως την «πνευματική διαδικασία
της κατηγοριοποίησης των ποιοτικών κειμενικών δεδομένων σε ομάδες ομοειδών
οντοτήτων ή εννοιολογικών κατηγοριών, για τον εντοπισμό συμφώνων προτύπων και
σχέσεων μεταξύ μεταβλητών ή θεμάτων» (σελ. 120). Σε μια ποιοτικού χαρακτήρα
έρευνα η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για την ερμηνευτική προσέγγιση
του υπό μελέτη φαινομένου. Έτσι, η ποιοτική ανάλυση δεδομένων καλείται να
απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με το «γιατί» και την ανάλυση αντιλήψεων
(Julien, 2008, σελ. 120). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάλυσης περιεχομένου είναι
η εύρεση συνειδητών αλλά και ασυνείδητων μηνυμάτων, δηλαδή λανθανόντων
μηνυμάτων, μέσα από ένα κείμενο (Julien, 2008, σελ. 120). Επιπλέον, ειδικά στην
ποιοτική

ανάλυση

περιεχομένου,

εφαρμόζεται

επαγωγική

προσέγγιση

των

δεδομένων, καθώς ο ερευνητής ξεκινά με μια «βαθιά προσεκτική ανάγνωση του
κειμένου» και στη συνέχεια αποπειράται την αποκάλυψη λιγότερο προφανών
περιεχομένων, όπως μπορεί να είναι τα λανθάνοντα (Julien, 2008, σελ. 121). Την ίδια
θέση για την επαγωγικότητα της ποιοτικής ανάλυσης εκφράζει και ο Patton (2003,
σελ. 453). Συγκεκριμένα, ο ίδιος υποστηρίζει για την ποιοτική ανάλυση ότι «είναι
συνήθως επαγωγική στα πρώτα στάδια, ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη του βιβλίου
κωδικών για την ανάλυση του περιεχομένου ή κατά τον σχεδιασμό πιθανών
κατηγοριών, προτύπων και θεμάτων» (Patton, 2003, σελ. 453).
Για την Stan (2010) «η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα εργαλείο της ποιοτικής
έρευνας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ύπαρξης και του νοήματος
εννοιών, όρων ή λέξεων σε ένα ή περισσότερα κομμάτια καταγεγραμμένης
επικοινωνίας» (σελ. 225). Κατά την εφαρμογή της ανάλυσης περιεχομένου
συντελείται μία «συμπίεση πολλών λέξεων ενός κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες
περιεχομένου», σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες κωδικοποίησης, και με σκοπό
την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων για παραμέτρους του κειμένου (Stan,
2010, σελ. 225-226). Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν την ανάλυση περιεχομένου
έχουν τη δυνατότητα, μέσα από μία ποσοτική ή/και ποιοτική ερμηνευτική ανάλυση
αρχείων επικοινωνίας, να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για άτομα, ομάδες,
οργανισμούς και ιδρύματα (Stan, 2010, σελ. 229). Μολαταύτα, απαραίτητη
προϋπόθεση για την ορθή ανάλυση του περιεχομένου των επικοινωνιών είναι η
εκτίμηση του πλαισίου της επικοινωνίας και του σκοπού της (Stan, 2010, σελ. 229).
Άλλωστε όπως σημειώνει και ο Ιωσηφίδης (2008) «η ανάλυση περιεχομένου είναι
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μια μέθοδος έρευνας και ανάλυσης της κοινωνικής επικοινωνίας αλλά κυρίως των
κοινωνικών της προεκτάσεων και συνεπειών της» (σελ. 149).
Κατά τον Berg (2001, σελ. 238), η ανάλυση περιεχομένου είναι μία διαδικασία
στη διάρκεια της οποίας σκόρπια στοιχεία, όπως δεδομένα συνεντεύξεων και
σημειώσεις πεδίου, γίνονται συμπυκνωμένες και συγκρίσιμες πληροφορίες, μέσα από
την πλαισίωσή τους σε ένα αντικειμενικό σχήμα κωδικοποίησης. Αλλά και για τον
Βάμβουκα (2007), η ανάλυση περιεχομένου είναι μια διαδικασία ταξινόμησης σε
κατηγορίες, μια διαδικασία κωδικοποίησης, η οποία «αποβλέπει στην υποκατάσταση
της υποκειμενικής εκτίμησης με την αντικειμενική ανάλυση και ποιοτικοποίηση»
(σελ. 264). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάλυση περιεχομένου δύναται να είναι
μέθοδος ή τεχνική ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του ερευνητικού υλικού
(Βάμβουκας, 2007, σελ. 268-269). Συγκεκριμένα, αν το υλικό προς διερεύνηση έχει
ήδη παραχθεί από τον δημιουργό του και είναι διαθέσιμο στον ερευνητή, τότε
κάνουμε λόγο για μέθοδο. Ένα παράδειγμα σε αυτήν την περίπτωση είναι μία
υπουργική εγκύκλιος (Βάμβουκας, 2007, σελ. 268). Αντίθετα, γίνεται λόγος για
τεχνική όταν το υπό ανάλυση υλικό δημιουργείται με τη βοήθεια του ερευνητή, όπως
για παράδειγμα συμβαίνει με το περιεχόμενο μιας μη δομημένης συνέντευξης
(Βάμβουκας, 2007, σελ. 269).

4.5.1. Η διατύπωση των εννοιολογικών κατηγοριών
Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη, (2008, σελ. 147, 149) η μέθοδος της ανάλυσης
περιεχομένου διατρέχεται από πέντε στάδια, τα εξής:
1ο στάδιο: Περιλαμβάνει την ενασχόληση με τη θεωρητική τεκμηρίωση της
έρευνας, τον καθορισμό του ερευνητικού αντικειμένου και των ερευνητικών
ερωτημάτων. Το στάδιο αυτό τις περισσότερες φορές επαναλαμβάνεται στη διάρκεια
της έρευνας.
2ο στάδιο: Αφορά την επιλογή συγκεκριμένων πηγών του ποιοτικού υλικού.
3ο στάδιο: Σχετίζεται με τον καθορισμό της μονάδας καταγραφής και ανάλυσης.
4ο στάδιο: Αναφέρεται στη συστηματοποίηση των εννοιολογικών κατηγοριών
πάνω στις οποίες γίνεται η κατανομή των ποιοτικών δεδομένων και στηρίζεται η
διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου.
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5ο στάδιο: Κατά το οποίο συντελείται η κωδικοποίηση του υλικού εντός κάθε
κατηγορίας.
Όσον αφορά την έρευνά μας, υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκειά της συνεχής
ανατροφοδότηση μεταξύ ερευνητικού υλικού, θεωρητικού πλαισίου και ερευνητικών
ερωτημάτων. Αφού αποδόθηκαν σε γραπτό κείμενο οι συνεντεύξεις στις οποίες θα
εφαρμοζόταν η ανάλυση του περιεχομένου τους, παρέστη η ανάγκη καθορισμού της
μονάδας καταγραφής πάνω στην οποία θα βασιζόταν η ανάλυση, την οποία
αποτέλεσε το θέμα. Σύμφωνα με τον Berg (2001, σελ. 246), το θέμα είναι η πιο
χρήσιμη μονάδα καταγραφής και στην απλούστερη μορφή του παρουσιάζεται σε μία
απλή πρόταση. Αναφορικά με την διαδικασία σύστασης των εννοιολογικών
κατηγοριών ακολουθήθηκε η διαδικασία που προτείνει ο Creswell (2011).
Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα που έγινε ήταν η κωδικοποίηση των ποιοτικών μας
δεδομένων. Κατά τον Creswell (2011), «η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία
χωρισμού του κειμένου σε τμήματα και της απόδοσης επικεφαλίδων σε αυτά» με
σκοπό τον σχηματισμό γενικών θεμάτων (σελ. 283). Βασικός όρος είναι οι κωδικοί
που θα διατυπωθούν να μην αλληλεπικαλύπτονται (Creswell, 2011, σελ. 283). Έτσι,
ύστερα από μία αρχική καταγραφή των κατηγοριών, χρειάστηκε να επαναλάβουμε τη
διαδικασία για να απορρίψουμε κώδικες με όμοιο περιεχόμενο. Επιπλέον, είναι
δεδομένο

πως

κατά

τη

διαδικασία

αυτή

αρκετά

ερευνητικά

δεδομένα

παραβλέφθηκαν, καθώς δεν ήταν χρήσιμα ως προς τον τελικό στόχο της απάντησης
των

ερευνητικών

ερωτημάτων.

Τέλος,

όλοι

οι

κωδικοί

που

προέκυψαν,

συγκεντρώθηκαν, συσχετίστηκαν μεταξύ τους και διανεμήθηκαν σε επιμέρους
σύνολα, από τα οποία προέκυψαν οι εννοιολογικές κατηγορίες της ανάλυσης, έχοντας
πάντα κατά νου το θεωρητικό σχήμα του Michel Foucault, τον σκοπό της έρευνας
και τα ερωτήματά της.
Από την παραπάνω διαδικασία σχηματίστηκαν επτά κατηγορίες και μία
υποκατηγορία, οι εξής:
Α. Η συνδιαμόρφωση της γνώσης που συγκροτούν οι εκπαιδευόμενοι του
ΣΔΕ, από τους ίδιους και τους εκπαιδευτές τους.
Β. Οι πηγές εύρεσης του γνωστικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους.
Β1. Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι
εκπαιδευόμενοι κατά την αναζήτηση γνωστικού υλικού, μέσα από τη φυλακή.
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Γ. Η κατανομή των εκπαιδευόμενων εντός του χώρου των αιθουσών
διδασκαλίας του ΣΔΕ.
Δ. Τα χαρακτηριστικά του χρόνου εντός του ΣΔΕ.
Ε. Οι τρόποι επιτήρησης των εκπαιδευόμενων εντός του ΣΔΕ.
ΣΤ. Η διαδικασία επιλογής των κρατουμένων που θα φοιτήσουν στο ΣΔΕ.
Ζ. Ο έλεγχος των εκπαιδευομένων στο χώρο του ΣΔΕ από το προσωπικό της
φυλακής.

4.6. Το δείγμα έρευνας
Την περίπτωση που ερευνήσαμε αποτέλεσαν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ κατά το
χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Μαΐου του 2013 έως και 12 Ιουνίου του 2013. Είναι
σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ο αριθμός των φοιτούντων στα ΣΔΕ των φυλακών
μεταβάλλεται μέσα στη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, συνήθως λόγω μεταγωγής
των εκπαιδευομένων σε διαφορετικές φυλακές. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν,
διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 13 εκπαιδευόμενους, και συγκεκριμένα με 8 από τον
πρώτο κύκλο σπουδών του ΣΔΕ και 5 από τον δεύτερο κύκλο. Επιπλέον, λάβαμε
συνέντευξη από την προϊσταμένη του παραρτήματος του ΣΔΕ Πάτρας που λειτουργεί
στο ΚΚΠ, καθώς και από την κοινωνιολόγο του ΚΚΠ, υπεύθυνη για την εκπαίδευση
εντός του ΚΚΠ. Συνεπώς, η περίπτωσή μας αποτελείται συνολικά από 15 άτομα.
Αναφορικά με τα δημογραφικά δεδομένα των εκπαιδευομένων, αυτά παρουσιάζονται
στο

δημογραφικό

πίνακα

που
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ακολουθεί

(Πίνακας

1).

Α/Α

Ηλικία

Εθνικότητα

Καταγωγή

Επάγγελμα

Επάγγελμα

Μορφωτικό

Επάγγελμα

Μορφωτικό

πατέρα

επίπεδο πατέρα

μητέρας

επίπεδο
μητέρας

1

26

Ιρακινός

Πόλη

Οικοδόμος

-

-

-

-

2

30

Ρουμάνος

Χωριό

Αγρότης

Αγρότης

Δημοτικό

Αγρότισσα

Δημοτικό

3

39

Αλβανός

Πόλη

Ξυλουργός

Οδηγός

Δημοτικό

Εργάτρια

Λύκειο

εργοστασίου
4

27

5

34

Ιταλο-κύπριος
Αλβανός

Πόλη

Τεχνήτης

Πόλη

Σερβιτόρος

Ξυλουργός
Στρατιωτικός

Λύκειο
Στρατιωτική

Οικιακά

Λύκειο

Νοσοκόμα

Σχολή

σχολή

νοσηλευτικής

6

46

Έλληνας

Χωριό

Αγρότης

Αγρότης

Δημοτικό

Οικιακά

Δημοτικό

7

22

Σενεγαλέζος

Πόλη

Ποδοσφαιριστής

-

-

Μοδίστρα

Δημοτικό

8

21

Γεωργιανός

Πόλη

Άνεργος

-

-

Εργάτρια

Σχολή
νοσηλευτικής

9

24

Έλληνας

Χωριό

Αγρότης

10

38

Βούλγαρος

Πόλη

11

45

Έλληνας

Πόλη

Αγρότης

12

36

Τυνήσιος

Πόλη

Εργάτης

Ηλεκροσυγκολητής

Αγρότης

Δημοτικό

Αγρότισσα

Δημοτικό

Οδηγός

Δημοτικό

Μοδίστρα

Δημοτικό

Αγρότης

Δημοτικό

Οικιακά

Δε φοίτησε

Πανεπιστήμιο

Οικιακά

Δημοτικό

Εργάτρια

Δημοτικό

Πολιτικός
μηχανικός

13

30

Αλβανός

Πόλη

Άνεργος

Εργάτης

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευομένων

Δημοτικό

4.7. Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας
Ο βαθμός εγκυρότητας και αξιοπιστίας σε μια έρευνα αντικατοπτρίζει την ποιότητα
αυτής, είτε πρόκειται για ποιοτική είτε για ποσοτική έρευνα. Ωστόσο, η προσέγγιση
αυτών των δύο εννοιών διαφέρει ανάλογα με το αν η έρευνα είναι ποσοτική ή
ποιοτική (Yue, 2010, σελ. 962). Συχνά, πολλοί αναφέρουν τον όρο «εγκυρότητα» σε
μια έρευνα εννοώντας ότι ένα ερευνητικό όργανο μετράει αυτό για το οποίο είναι
κατασκευασμένο να μετρήσει (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 175), και τον
όρο «αξιοπιστία» με την έννοια ότι αν η έρευνα επαναληφθεί θα προκύψουν τα ίδια
αποτελέσματα (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 199). Οι παραπάνω ορισμοί
είναι επηρεασμένοι από τις θετικιστικές αντιλήψεις περί ποσοτικοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η χρήση των όρων «εγκυρότητα» και
«αξιοπιστία», υπό την παραπάνω ερμηνεία, στην ποιοτική έρευνα παρουσιάζει
ορισμένα προβλήματα (Yue, 2010, σελ. 962). Αυτό δε σημαίνει ότι στην ποιοτική
έρευνα απουσιάζει η εγκυρότητα και η αξιοπιστία (Morse, Barrett, Mayan, Olson, &
Spiers, 2002, σελ. 13), αλλά ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη του περιεχομένου
τους (Cho & Trent, 2006, σελ. 335; Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 269; Steinke, 2004, σελ.
184). Ακόμα, σύμφωνα με την Morse κ.ά. (2002, σελ. 19-20) οι δύο αυτοί όροι δεν
πρέπει να απεμπολήσουν εντελώς το νόημα που έχουν στις ποσοτικές έρευνες κατά
τη χρήση τους στις ποιοτικές έρευνες, αλλά να υπάρξει ενός είδους συναίνεση για τις
ανάγκες των ποιοτικών ερευνών.
Σύμφωνα, με τον Ιωσηφίδη (2008) «στην ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της
ερευνητικής εγκυρότητας αναφέρεται στο βαθμό αντιστοίχισης των ερευνητικών
σκοπών, υποθέσεων και ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής
διαδικασίας» (σελ. 269). Ο Yue (2010, σελ. 962) αναφέρει ότι η εγκυρότητα αφορά
τη νομιμοποίηση, με την έννοια της συνέπειας μεταξύ ερευνητικών ενεργειών και
ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον ποιοτικό έλεγχο, και ως ένα βαθμό, την αξιοπιστία,
με την έννοια της εμπιστοσύνης προς την εργασία του ερευνητή. Εξαιτίας της
ποικιλομορφίας που επικρατεί στη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης η εγκυρότητα
είναι δύσκολο να οριστεί συνοπτικά (Yue, 2010, σελ. 962). Επίσης λαμβάνει και
πολλές μορφές. Η πιο συνήθης διάκριση γίνεται μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής
εγκυρότητας (Gerring, 2007, σελ. 43). Ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται η εσωτερική
εγκυρότητα στη μελέτη περίπτωσης είναι η απόδειξη της ειλικρίνειας της αιτιώδους
σχέσης που αναφέρεται στην περίπτωση που μελετάται (Gerring, 2007, σελ. 43).

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε πως έχει να κάνει με την ακρίβεια της ερευνητικής
διαδικασίας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 180). Η αυθεντικότητα των
ερευνητικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη διασφάλιση της
εσωτερικής εγκυρότητας. Και πράγματι, η έρευνά μας διαθέτει αυτό το στοιχείο,
καθώς τα δεδομένα συνελέγησαν μέσω πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεων και με
τη φυσική παρουσία του ερευνητή (Merkens, 2004, σελ. 166). Επιπλέον, όπως
αναφέρθηκε και στην περιγραφή της διαδικασίας των συνεντεύξεων, σε περιπτώσεις
που δύναται να γίνει, επεστράφησαν οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις,
προκειμένου οι συνεντευξιαζόμενοι να επικυρώσουν τα λεγόμενά τους (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008, σελ. 197; Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 271). Ακόμα, μέσω της
σχολαστικής προετοιμασίας των οδηγών των συνεντεύξεων, αλλά, κυρίως σε
μεταγενέστερο χρόνο, μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, φάνηκε
ότι το ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων ανταποκρίθηκε πλήρως στα
ζητούμενα της έρευνας, αποδεικνύοντας και αυτό τη μεγάλου βαθμού εσωτερική
εγκυρότητα της έρευνας μας (Denscombe, 2003, σελ. 301).
Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική εγκυρότητα έχει να κάνει με το βαθμό
γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας σε έναν ευρύτερο πληθυσμό (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008, σελ. 182) ή αλλιώς το βαθμό αντιπροσωπευτικότητας του
δείγματος προς τον πληθυσμό (Gerring, 2007, σελ. 43). Αναφορικά με την εξωτερική
εγκυρότητα της έρευνάς μας, αυτή είναι χαμηλού βαθμού. Αυτό σημαίνει ότι τα
αποτελέσματα της έρευνάς μας θα εμφανίσουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον
πληθυσμό από τον οποίο αντλήσαμε την υπό μελέτη περίπτωσή μας, αλλά δε θα
αποτελέσουν κανόνα. Και αυτό όχι εξαιτίας κάποιας παράλειψης, αλλά λόγω
επιλογής να μελετήσουμε σε βάθος κι όχι σε πλάτος το αντικείμενο της έρευνάς μας.
Η ανάδειξη της εγκυρότητας των διαφόρων σταδίων μιας ερευνητικής εργασίας
ποιοτικού τύπου, σύμφωνα με την Mason (2011, σελ. 274), γίνεται με την
αιτιολόγηση των επιλογών στις οποίες προέβη ο ερευνητής κατά το κάθε στάδιο.
Όσον αφορά στην παρούσα έρευνα, έχουμε την άποψη ότι θα ήταν περιττό να
επαναλάβουμε τους λόγους για τους οποίους προβήκαμε σε συγκεκριμένες
μεθοδολογικές επιλογές, μιας και αναφέρονται λεπτομερώς στις αντίστοιχες ενότητες.
Ακόμα, ένα άλλο σημείο το οποίο ενισχύει την εγκυρότητα της παρούσας έρευνας
είναι η πλήρης αναφορά των ερευνητικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τις
προσπάθειες για πρόσβαση στο ερευνητικό πεδίο μέχρι τη συλλογή των δεδομένων.
Και ειδικά, κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων αναφέραμε αναλυτικά
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τεχνικές

που

μεταχειριστήκαμε, προκειμένου

να λάβουμε από τον κάθε

συνεντευξιαζόμενο το μέγιστο δυνατό μέγεθος πληροφοριών. Βέβαια ούτε και μετά
από αυτές τις ενέργειες, δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε απόλυτη εγκυρότητα, μία
έλλειψη ασφαλώς που υπάρχει σε όλα τα είδη ερευνών (Cohen, Manion, & Morrison,
2008, σελ. 176). Σε αυτό που στοχεύσαμε ήταν να παρουσιάζουμε μια ερευνητική
διαδικασία με όσο γίνεται υψηλό βαθμό εγκυρότητας, μέσα από τη συνοχή και τη
συνέπεια των ερευνητικών διαδικασιών που ακολουθήσαμε. Άλλωστε, όλοι μπορούν
να αντιληφθούν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά με τη δυναμική που εμφανίζει,
αποτελεί πηγή αποσταθεροποιητικών συνθηκών για τους παράγοντες που συνδέονται
με την εγκυρότητα μιας έρευνας.
Ο άλλος παράγοντας που αντικατοπτρίζει την ποιότητα μιας έρευνας είναι ο
βαθμός αξιοπιστίας της. Η αξιοπιστία μπορεί να υπάρξει σε μια έρευνα χωρίς αυτή να
εμφανίζει εγκυρότητα, ενώ το αντίθετο δε μπορεί να συμβεί (Ward & Street, 2010,
σελ. 800). Συνήθως, η έννοια της αξιοπιστίας είναι επηρεασμένη από την θετικιστική
αντίληψη περί έρευνας. Υπό αυτό το πρίσμα η αξιοπιστία αντικατοπτρίζει τη
δυνατότητα μιας έρευνας να διεξαχθεί για δεύτερη φορά σε μια παρόμοια ομάδα
απαντώντων και σε παρόμοιο περιβάλλον, δίνοντας τα ίδια ερευνητικά αποτελέσματα
(Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 199). Ωστόσο, αυτή η έννοια της
αξιοπιστίας που αποπνέει το θετικισμό της νεωτερικότητας, κρίνεται ως ανεπαρκής
για την εφαρμογή της στην ποιοτική έρευνα (Seale, 1999, σελ. 471). Η πηγή αυτής
της ανεπάρκειας της έννοιας της αξιοπιστίας στις ποιοτικού χαρακτήρα έρευνες των
κοινωνικών επιστημών, βρίσκεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν
είναι στατική, αλλά δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη (Merriam, 1995, σελ. 55),
και επομένως δε μπορούν να ξαναϋπάρξουν οι ίδιες συνθήκες για επανάληψη της
έρευνας (Robson, 2007, σελ. 200). Ο Golafshani (2003, σελ. 601) είναι ένας από τους
ερευνητές που υποστηρίζουν πως ο όρος αξιοπιστία πρέπει να εγκαταλειφθεί στις
ποιοτικές έρευνες, και στη θέση του να χρησιμοποιηθούν άλλοι, οι οποίοι θα
παραπέμπουν στο νόημα της αξιοπιστίας. Στην παρούσα έρευνα συντασσόμαστε με
την με την άποψη του Robson (2007, σελ. 201), σύμφωνα με την οποία η έννοια της
αξιοπιστίας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, αλλά να προσαρμοστεί με σκοπό να γίνει
πιο λειτουργική στα πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας.
Ένας τρόπος ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας μιας ερευνητικής προσπάθειας είναι,
σύμφωνα με τον Robson (2007, σελ. 209), η πλήρης καταγραφή των ερευνητικών
δράσεων στις οποίες προέβη ο ερευνητής. Ως προς αυτόν τον τρόπο, η έρευνά μας,
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όπως αναφέραμε και πιο πάνω, φαίνεται να ήταν συνεπής. Ακόμα, ένας άλλος τρόπος
για την ενίσχυση της αξιοπιστίας είναι η χρήση δομημένων ερευνητικών εργαλείων, ο
οποίος ως έναν βαθμό εφαρμόζεται στην παρούσα έρευνα με τη χρήση ημιδομημένου
οδηγού συνεντεύξεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Oppenheim (βλ. Cohen, Manion,
& Morrison, 2008, σελ. 207), ένας συνεντευκτής που επιδιώκει να πραγματοποιήσει
μια αξιόπιστη έρευνα, πρέπει να προσέξει ορισμένες αιτίες μεροληψίας.
Συγκεκριμένα, μερικές από τις μεροληψίες αυτές μπορεί να αφορούν στη
μεροληπτική επιλογή του δείγματος, ανεπαρκή αλληλοεκτίμηση μεταξύ συνεντευκτή
και συνεντευξιαζόμενου, και επιλεκτική καταγραφή των απαντήσεων που εμπεριέχει
ερμηνείες (Cohen, Manion, & Morrison, 2008, σελ. 207). Προσαράζοντας αυτά τα
ζητήματα στην έρευνά μας, σημειώνουμε πως ως προς τη μεροληψία του δείγματος, η
απειλή αυτή είναι αποδυναμωμένη στην έρευνά μας, διότι ο αριθμός των
συμμετεχόντων εκπαιδευομένων στην έρευνα μας, σχεδόν ταυτίζεται με τον μαθητικό
πληθυσμό του ΣΔΕ κατά το σχολικό έτος που διεξήχθη η έρευνα, ενώ οι δυο
διοικητικές αρμόδιες για την εκπαίδευση της φυλακής που συμμετείχαν στην έρευνά
μας, αποτελούσαν τις πλέον αρμόδιες από πλευράς εκπροσώπων της εκπαίδευσης
εντός της φυλακής. Αναφορικά με την επιλεκτική καταγραφή των απαντήσεων των
συνεντευξιαζόμενων, στη μια συνέντευξη που ηχογραφήθηκε, προφανώς και δεν
υφίσταται ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Σχετικά με τις συνεντεύξεις όπου η
ηχογράφηση δεν ήταν δυνατή, υπήρξε ιδιαίτερη προσήλωση στο σκοπό της μη
καταγραφής ερμηνειών των απαντήσεων από μέρους του συνεντευκτή, αλλά του
περιεχομένου των απαντήσεων. Επιπλέον, όσον αφορά το θέμα της αλληλοεκτίμησης
μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενων, τουλάχιστον από μέρους μας η θέση
μας προς το σεβασμό της προσωπικότητας των συμμετεχόντων ήταν ξεκάθαρη και
περιγράφηκε αναλυτικά στην ενότητα της δεοντολογίας της έρευνας μας.
Κλείνοντας

τη συγκεκριμένη ενότητα, θέλουμε να σταθούμε σε

ένα

χαρακτηριστικό των συνεντεύξεων, που προβάλει την μεταμοντέρνα αντίληψη περί
κοινωνικής κατασκευής της γνώσης, το οποίο πιστεύουμε ότι κλονίζει την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία, τόσο των ποιοτικών, όσο και των ποσοτικών
ερευνών. Σύμφωνα με τον Kvale (2006, σελ. 483), αυτό το χαρακτηριστικό είναι η
απόλυτη εξουσία του συνεντευκτή επί της διαδικασίας της συνέντευξης. Στην
πραγματικότητα διεξάγεται μόνο ένας κατ ευφημισμόν διάλογος, που σκοπό έχει τη
μονομερή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνεντευκτή προς την απόκτηση
πληροφοριών (Kvale, 2006, σελ. 483), με τον ίδιο να κατέχει το μονοπώλιο της
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ερμηνείας (Kvale, 2006, σελ. 484). Πρέπει ωστόσο να ειπωθεί με σαφήνεια, ότι η
παραπάνω διαπίστωση «δεν αμφισβητεί την αξία της ερευνητικής συνέντευξης για
την παραγωγή γνώσης της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά αυξάνει τις εννοιολογικές,
μεθοδολογικές και δεοντολογικές ανησυχίες από την περαιτέρω ανάπτυξη της
ακαδημαϊκής ερευνητικής συνέντευξης» (Kvale, 2006, σελ. 496). Έχοντας, λοιπόν,
αυτά κατά νου, προσπαθήσαμε μέσα από την επιλογή της μεθόδου της ημιδομημένης
συνέντευξης, τόσο κατά την προετοιμασία του οδηγού της συνέντευξης, όσο και κατά
τη διάρκειας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, να μετριάσουμε τον μονοδιάστατο
χαρακτήρα των συνεντεύξεων και να δώσουμε, στην πράξη, τον λόγο στους
συμμετέχοντες.

4.8. Δεοντολογία της έρευνας
Στην έρευνά μας ήρθαμε αντιμέτωποι με ορισμένα σημαντικά δεοντολογικά
ζητήματα, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Σύμφωνα με τον Robson (2007, σελ. 82), η ερευνητική ενασχόληση με ευάλωτες
ομάδες, στις οποίες ανήκουν και οι κρατούμενοι, εγείρει το σημαντικό ζήτημα του
κατά πόσον «οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες μπορούν λογικά, ενσυνείδητα και
ελεύθερα» να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Ο συγκεκριμένος σκόπελος
ξεπεράστηκε όχι μόνο με την εξασφάλιση των απαραίτητων ερευνητικών αδειών, οι
οποίες όριζαν ρητώς ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, αλλά και μέσα
από δικές μας ενέργειες κατά τη διάρκεια των ερευνητικών συνεντεύξεων.
Συγκεκριμένα, ο συνεντευκτής ξεκινούσε πάντα τη διαδικασία των συνεντεύξεων με
το να εξηγήσει την ιδιότητά του, το σκοπό της έρευνας και με το να ξεκαθαρίσει στο
συμμετέχοντα ότι η συμμετοχή του είναι εθελοντική και ότι έχει δικαίωμα να μην
απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν ήθελε. Ύστερα, απαντούσε σε τυχόν διευκρινιστικές
ερωτήσεις και ζητούσε την απάντηση του ατόμου σχετικά με τη συμμετοχή του ή όχι.
Βέβαια χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι κανένας δεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην
έρευνα.
Ένα άλλο ζήτημα που θέσαμε εξαρχής ήταν η διατήρηση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων (Marvasti, 2004, σελ. 138). Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν μπόρεσε να
επιτευχθεί, αλλά δε θα είχε και ουσία να επιτευχθεί στις συνεντεύξεις με τις δύο
αρμόδιες για την εκπαίδευση, μιας και η αναφορά την ιδιότητά τους προδίδει την
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ταυτότητά τους. Αντίθετα, η διατήρηση της ανωνυμίας εφαρμόστηκε στις
συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων, όπου για τη διάκριση των συνεντεύξεων
χρησιμοποιήθηκαν κώδικες. Επίσης, ένα άλλο δεοντολογικό θέμα

το οποίο

μελετήσαμε, όταν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ευαίσθητο πλαίσιο της
φυλακής, ήταν τυχόν ζητήματα που μπορούσαν να ζημιώσουν τα άτομα από τη
συμμετοχή τους στην έρευνα μας (Marvasti, 2004, σελ. 136). Διαπιστώσαμε, όμως,
ότι δεν τίθενται τέτοιοι κίνδυνοι, λόγω κυρίως της φύσης του υπό μελέτη θέματος,
και ως εκ τούτου προχωρήσαμε κανονικά στην τέλεση της έρευνας.
Τέλος, ένα άλλο σημείο στο οποίο σταθήκαμε ήταν επιβεβαίωση του
περιεχομένου των συνεντεύξεων από τους συμμετέχοντες. Μέτα την διαδικασία
αποτύπωσής τους σε γραπτό κείμενο, οι συνεντεύξεις της προϊσταμένης του ΣΔΕ και
της υπεύθυνης του ΚΚΠ για την εκπαίδευση εντός της φυλακής εστάλησαν στις ίδιες
τις συμμετέχουσες για να ελέγξουν, εάν πράγματι ο ερευνητής αποτύπωσε με
πιστότητα το περιεχόμενο των συνεντεύξεων τους. Παράλληλα όμως, επελέγη να μην
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τις συνεντεύξεις των εκπαιδευόμενων. Η απόφασή
μας ήταν αυτή, διότι αν επιστρέφαμε τις συνεντεύξεις, υπήρχε η πιθανότητα διαρροής
του περιεχομένου, ακόμα και αποκάλυψης της ταυτότητας του περιεχομένου.
Ωστόσο, καταστήσαμε γνωστό στους συμμετέχοντες ότι, αν ήθελαν κάτι να
προσθέσουν στη συνέντευξή τους, θα μπορούσαν να μας το πουν κατά τη διάρκεια
της παρουσίας του ερευνητή στο χώρο για τις υπόλοιπες συνεντεύξεις.

4.9. Η διεξαγωγή της έρευνας
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έπρεπε να
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Αρχικά, υποβάλλαμε γραπτώς το αίτημά μας,
τον Ιούλιο του 2012, στο διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας (ΚΚΠ) για
την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενους που φοιτούσαν στο
ΣΔΕ του ΚΚΠ, καθώς και με υπεύθυνους για την εκπαίδευση εντός της φυλακής, οι
οποίοι που υπάγονται διοικητικά σε αυτήν. Τελικά, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος
από το ΚΚΠ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, μας χορηγήθηκε σχετική άδεια το Νοέμβριο του 2012. Παρ’ όλα αυτά,
η ενασχόλησή μας με τις συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης μάς κατέδειξε την
έλλειψη ερευνητικής κουλτούρας που διέπει το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.
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Δεν ήταν λίγες οι φορές που αρμόδιοι μάς δήλωναν την άγνοιά τους για τις
διαδικασίες αδειοδότησης της έρευνάς μας, ενώ διάφορες καθυστερήσεις και
επαναλήψεις γραφειοκρατικών διαδικασιών ερμηνεύτηκαν από μέρους μας, ως
αρνητική στάση για τη διεξαγωγή της έρευνας. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα
της Keramet Reiter (2014) για την ερευνητική διαδικασία στις φυλακές των ΗΠΑ.
Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «οι φυλακές είναι δομικά και γραφειοκρατικά
κλειστές από την έρευνα» και ότι αυτός είναι ένας λόγος «διατήρησης της φυλακής
ως ενός κοινωνικά «σκοτεινού τόπου»» τόσο για την κοινωνία όσο και για τους
ερευνητές (Reiter, 2014, σελ. 417).
Ωστόσο, η παραπάνω αδειοδότηση, παρά τις αρχικές μας εκτιμήσεις δεν ήταν
αρκετή, καθώς μπορεί το ΣΔΕ να στεγάζεται εντός της φυλακής, τυπικά όμως
αποτελεί παράρτημα του ΣΔΕ Πάτρας και υπάγεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κατά συνέπεια διατυπώσαμε δύο αιτήματα προς
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που αφορούσαν την αδειοδότηση της διεξαγωγής συνεντεύξεων με
τους εκπαιδευόμενους- κρατούμενους που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο ΣΔΕ, αλλά
και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό του συγκεκριμένου
ΣΔΕ. Εν τέλει, οι άδειες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων μάς χορηγήθηκαν
σχεδόν ένα μήνα μετά την υποβολή των αιτημάτων, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο
του 2012 για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό, και το
Νοέμβριο του 2012 για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενουςκρατούμενους του ΣΔΕ.
Της διεξαγωγής των συνεντεύξεων προηγήθηκαν συναντήσεις με την υπεύθυνη
για την εκπαίδευση των κρατουμένων εντός του ΚΚΠ και την προϊσταμένη του
παραρτήματος του ΣΔΕ Πάτρας που λειτουργεί στο ΚΚΠ. Οι συναντήσεις αυτές
είχαν

τη

μορφή

άτυπων

ημιδομημένων

συνεντεύξεων,

προκειμένου

να

συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να
ανακαλύψουμε ζητήματα που αγνοούσαμε ή είχαμε υποτιμήσει τη σημασία τους για
την έρευνα. Ύστερα και από αυτές τις συναντήσεις, κρίναμε πως υπήρχε η ανάλογη
ετοιμότητα, ώστε να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
Η αρχή της διαδικασίας έγινε με τις συνεντεύξεις από τους κρατούμενουςεκπαιδευόμενους του ΣΔΕ. Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθησαν στο διάστημα μεταξύ
28 Μαΐου του 2013 έως και 12 Ιουνίου του 2013. Οι χώροι που εξασφαλίστηκαν από
το ΚΚΠ στον συνεντευκτή για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων ήταν σε
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γενικές γραμμές ικανοποιητικοί. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συνεντεύξεων, έξι
τον αριθμό, έγινε στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, πέντε συνεντεύξεις έγιναν
στις δύο αίθουσες του σχολείου και τέλος δύο στην αίθουσα που χρησιμοποιείται για
τις συναντήσεις κρατουμένων με τους συνηγόρους τους. Όλοι αυτοί οι χώροι
βρίσκονται στο εσωτερικό της φυλακής. Ακόμα και το σχολείο, σύμφωνα με την
υπεύθυνη, είναι το μοναδικό ΣΔΕ φυλακών στην Ελλάδα, που ο σχολικός χώρος
εντάσσεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της φυλακής. Επιπλέον, το γεγονός
ότι η έρευνα πραγματοποιείται εντός της φυλακής, σημαίνει ότι η είσοδος του
ερευνητή είναι πλήρως ελεγχόμενη (π.χ. ανιχνευτής μετάλλων, σωματικός έλεγχος),
όπως βέβαια και του καθενός που εισέρχεται στο συγκεκριμένο πεδίο.
Όσον αφορά τώρα την κυρίως διαδικασία των συνεντεύξεων. Πρέπει να τονιστεί
ότι παρόλο που, όπως προείπαμε, οι συνεντεύξεις με τους κρατούμενουςεκπαιδευόμενους πραγματοποιήθηκαν εντός της φυλακής, η διαδικασία δεν
χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη επιτήρηση. Συγκεκριμένα, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες
δύο συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα των συνηγόρων
παρουσία φρουρού, οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν χωρίς να λαμβάνει κανείς
γνώση του περιεχομένου της συνέντευξης πέραν των δύο συνομιλητών. Οι
συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου, και
συνήθως τις ώρες εννέα έως δώδεκα. Η διάρκεια τους ήταν από τριάντα λεπτά έως
μία ώρα, με τις περισσότερες να κυμαίνονται από τριάντα πέντε έως σαράντα πέντε
λεπτά. Η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν η εξής: μετά την είσοδο του ερευνητή
στο χώρο της συνέντευξης, ένας ένας κρατούμενος-εκπαιδευόμενος έπαιρνε άδεια
από το σχολείο για να προσέλθει τη συνέντευξη. Ο συνεντευκτής ξεκινούσε τη
διαδικασία ενημερώνοντας τον συνεντευξιαζόμενο για την ιδιότητα, το σκοπό της
έρευνάς του, αλλά και τη διατήρηση της ανωνυμίας των απαντήσεών του. Συνέχιζε με
ερωτήσεις «ζεστάματος», όπως τις χαρακτηρίζει ο Robson (2007, σελ. 329), δηλαδή
ερωτήσεις εξοικείωσης των δύο συνομιλητών και έπειτα εισερχόταν στα θέματα του
οδηγού της συνέντευξης. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι το
αίτημά μας για εισαγωγή εντός της φυλακής συσκευής ηχητικής καταγραφής των
συνεντεύξεων απορρίφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ως εκ τούτου ο συνεντευκτής έπρεπε να κρατήσει
εκτενείς σημειώσεις, ευρισκόμενος σε μια παράλληλη αξιολογική εγρήγορση για τα
λεγόμενα του συνεντευξιαζόμενου. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν απαραίτητα μια αρνητική
εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς ένα αίσθημα απειλής που έχει αναφερθεί ότι νιώθουν η
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συνεντευξιαζόμενοι κατά την μαγνητοφώνηση των απαντήσεών τους (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008, σελ. 473). Έτσι, λοιπόν, με την αποχώρηση του από το
χώρο της φυλακής μετά την ολοκλήρωση ενός αριθμού συνεντεύξεων, ο ερευνητής
έσπευδε ταχέως στο χώρο του γραφείου του, προκειμένου μέσα από τις μνήμες του
και τις γραπτές του σημειώσεις να αποτυπώσει το περιεχόμενο των συνεντεύξεων.
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συνέντευξη είναι μια
κοινωνική, διαπροσωπική συνάντηση και όχι απλά μια άσκηση συλλογής
δεδομένων» σημειώνουν οι Cohen, Manion, και Morrison (2008, σελ. 470). Για εμάς,
η παραπάνω αναφορά αποτέλεσε δόγμα κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων της
έρευνάς μας. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Seidman (2006, σελ. 94), ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των συνεντευκτών πρέπει να είναι η ύπαρξη
ενδιαφέροντος για το διπλανό τους, το οποίο σε συνδυασμό με τις τεχνικές της
συνέντευξης μπορεί να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής
της προσέγγισης, έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν ορισμένες «καλές τεχνικές», οι
οποίες προάγουν αυτήν την ατμόσφαιρα στις συνεντεύξεις. Ειδικότερα, ο
συνεντευκτής επένδυσε ιδιαίτερα στην ουσιαστική έκφραση του ενδιαφέροντός του
για τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, με το χρωματισμό της φωνής του και τις
εκφράσεις του προσώπου του (Robson, 2007, σελ. 325). Επίσης, την πρόθεση του
συνεντευκτή να ακούσει πραγματικά αυτά που έχουν να πουν τα ερευνητικά
υποκείμενα συνέδραμε η αποφυγή κατευθυνόμενων ερωτήσεων και σχολιασμού των
απαντήσεων των ερωτώμενων (Robson, 2007, σελ. 325).
Πέραν από τις «καλές τεχνικές» που χρησιμοποιήσαμε, υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ συνεντευκτή και
συνεντευξιαζόμενου,

της

κοινωνικής

αυτής

συνάντησης,

και

συνεπώς

τα

αποτελέσματα της συνέντευξης. Τέτοιοι παράγοντες είναι «η ηλικία, το φύλο, η
φυλή, η τάξη, το ντύσιμο και η γλώσσα» των υποκειμένων της συνέντευξης (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008, σελ. 472). Από την πλευρά του ερευνητή, έγινε
προσπάθεια παρέμβασης σε όποιους παράγοντες ήταν εφικτό, με γνώμονα την
αποτελεσματικότερη εισαγωγή του στο ερευνητικό πεδίο. Αν και η έρευνά μας δεν
είναι εθνογραφική, παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εκτυλίσσεται μέσα
στο πεδίο, επομένως ο ερευνητής πρέπει να γίνει αποδεκτός από τα μέλη του πεδίου,
και εν προκειμένω τους κρατούμενος-εκπαιδευόμενους. Για το λόγο αυτό, εκτός από
τη συχνή χρήση απλής γλώσσας, λόγω κυρίως των πολλών αλλοδαπών, αλλά και εν

134

γένει του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των φοιτούντων, δόθηκε έμφαση και στο
απλό και λιτό ντύσιμο του ερευνητή.
Αναφορικά τώρα με τις υπόλοιπες συνεντεύξεις, δηλαδή με την προϊσταμένη του
ΣΔΕ της φυλακής και την υπεύθυνη του ΚΚΠ για την εκπαίδευση εντός της φυλακής.
Η συνέντευξη με την προϊστάμενη του ΣΔΕ διεξήχθη σε αίθουσα της κεντρικής
δομής του ΣΔΕ Πάτρας, στις 27 Ιουνίου του 2013 και διήρκεσε μία ώρα και
δεκαπέντε λεπτά. Στη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε συσκευή ψηφιακής ηχητικής
καταγραφής, κατόπιν συνεννόησης με την ίδια τη συνεντευξιαζόμενη. Παράλληλα ο
ερευνητής κρατούσε σημειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Από την άλλη
πλευρά, η συνέντευξη με την υπεύθυνη του ΚΚΠ διεξήχθη στο γραφείο της, εντός
του Καταστήματος Κράτησης και είχε διάρκεια μία ώρα και τριάντα λεπτά. Όπως
βέβαια συνέβη και με όλες τις άλλες συνεντεύξεις εντός της φυλακής, καθώς
απαγορευόταν η είσοδος συσκευής ηχητικής καταγραφής, έτσι και στη συγκεκριμένη
το βάρος για την καταγραφή των απαντήσεων έπεσε στις σημειώσεις και τη μνήμη
του ερευνητή.
Κλείνοντας, αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι σε σχέση με τις τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο αυτές συνεντεύξεις, φυσικά και δεν εφαρμόστηκαν οι
τεχνικές για ευάλωτα κοινωνικά άτομα που έλαβαν χώρα στις προηγούμενες
συνεντεύξεις. Μολαταύτα, και σε αυτές τις περιπτώσεις η διαμόρφωση του
κατάλληλου κλίματος κατά τη συνέντευξη ήταν το ζητούμενο, προκειμένου οι
συνεντευξιαζόμενοι «να νιώσουν ασφάλεια και να μιλήσουν με ελευθερία» (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008, σελ. 470). Διότι ας μην ξεχνάμε, ότι και οι συγκεκριμένες
αρμόδιες λειτουργούν εντός του ιδιαίτερου πλαισίου της φυλακής.

4.10. Περιορισμοί – δυσκολίες της έρευνας.
Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε με σποραδικό τρόπο στους περιορισμούς
και τις δυσκολίες που συναντήσαμε στη διάρκεια της παρούσας έρευνας. Σκοπός μας
στην παρούσα ενότητα είναι η παρουσίαση, με τρόπο συνοπτικό και συγκεντρωτικό,
των βασικότερων περιορισμών και δυσκολιών αυτής της έρευνας. Συγκεκριμένα:


Πρέπει να επαναλάβουμε ότι η μεθοδολογική προσέγγιση ποιοτικού

χαρακτήρα που επιλέξαμε για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας, δεν
προσφέρεται για γενίκευση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας.
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Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τασσόμαστε υπέρ της θέσης που
θεωρεί την έλλειψη γενίκευσης χαρακτηριστικό, και όχι αδυναμία της
ποιοτικής έρευνας (Berg, 2001, σελ. 232).


Ο πληθυσμός των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ ήταν κυμαινόμενος κατά

τη διάρκεια του σχολικού έτους (2012-2013), λόγω διαφόρων παραγόντων,
όπως οι μεταγωγές, η αποφυλάκιση και η επιβολή της πειθαρχικής ποινής
στέρησης της εργασίας. Κατά συνέπεια όταν αναφέρουμε ότι το δείγμα της
έρευνας περιέχει και τον πληθυσμό των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ, εννοούμε
τον πληθυσμό κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.


Η ψυχολογική φόρτιση του ερευνητή, καθώς η πλειοψηφία των

συνεντεύξεων, πλην μίας με την προϊσταμένη του ΣΔΕ, διεξήχθησαν εντός
του ιδιαίτερου χωρικού πεδίου των φυλακών. Για το λόγο αυτό, προβήκαμε σε
ορισμένες μεθοδολογικές προφυλάξεις, όπως η επιλογή ημιδομημένου και όχι
ελεύθερου τύπου συνέντευξης, εξασφαλίζοντας τον ειρμό της διαδικασίας σε
συγκινησιακές περιστάσεις. Επιπλέον, λάβαμε μέριμνα, ώστε η ερμηνεία των
αποτελεσμάτων της έρευνας να γίνει σε μια ικανή χρονικά απόσταση, με
στόχο τη συναισθηματική αποφόρτιση του ερευνητή.


Η εξασφάλιση άδειας για τη διεξαγωγή της έρευνας στο συγκεκριμένο

πεδίο αποδείχθηκε μια χρονικά μακρά και πολυσύνθετη γραφειοκρατική
διαδικασία. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από αυτή τη διαδικασία είναι η
απουσία σε μεγάλο βαθμό ερευνητικής κουλτούρας από φορείς του δημοσίου
τομέα της χώρας.


Τέλος, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με βάση το θεωρητικό σχήμα

του Foucault ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτούσε μεγάλη
δημιουργική προσπάθεια, καθώς ο ίδιος «δεν ασχολήθηκε με την παιδαγωγική
ως ανθρωπιστική επιστήμη» (Jones & Ball, 1994, σελ. 174), ενώ σπάνια
προέβη σε συγκεκριμένες αναφορές για την «εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό
σύστημα» (Σολομών, 1994, σελ. 125).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η οποία εφαρμόστηκε στα ερευνητικά μας
δεδομένα. Επιπλέον, πραγματοποιείται μία πρώτη σύνδεση των αποτελεσμάτων
αυτών με το θεωρητικό σχήμα του M. Foucault.

5.2. Τα αποτελέσματα της έρευνας
5.2.1. Η συνδιαμόρφωση της γνώσης που συγκροτούν οι εκπαιδευόμενοι του
ΣΔΕ, από τους ίδιους και τους εκπαιδευτές τους
Σύμφωνα με την επίσημη ρητορική του Υπουργείου Παιδείας, επίκεντρο της δράσης
των ΣΔΕ πρέπει να είναι οι εκπαιδευόμενοι. Πιο συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Β 1861/ 0807-2014, κεφ. Α΄, άρθρο 3, παρ. 2β, αναφέρεται ότι τα ΣΔΕ πρέπει να «ακολουθούν
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα
και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων». Επιπλέον, σε άλλο σημείο του ίδιου ΦΕΚ
επισημαίνεται ότι τα προγράμματα των ΣΔΕ είναι «ανοικτά και ευέλικτα» και ότι
προκύπτουν βάσει της «διάγνωσης των αναγκών σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες των
εκπαιδευομένων» (κεφ. Α΄, άρθρο 4, παρ 4). Η επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου
αποτυπώνεται και στην απάντηση της προϊσταμένης του ΣΔΕ (ΥΣ)2 στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, η οποία σε ερώτηση σχετική με την συμπερίληψη ή όχι
των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων στη διαμόρφωση της σχολικής ύλης,
σχολίασε σχετικά:
«Εμείς έχουμε τους συγκεκριμένους γραμματισμούς που ουσιαστικά είναι πεδία,
ελληνικός αγγλικός, επιστημονικός, πληροφορικός, αισθητική αγωγή, περιβάλλον …3
τους οκτώ βασικούς δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας που μπαίνει να διδάξει
2
3

ΥΣ: Υπεύθυνη Σχολείου
… : Παύση του συνεντευξιαζόμενου.
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μέσα στο μάθημα φτιάχνει το αναλυτικό του μαζί με τους εκπαιδευόμενους, ή οφείλει
τέλος πάντων να φτιάξει και μετά εξαρτάται από τι μέθοδο χρησιμοποιεί ο κάθε
εκπαιδευτικός [...]» (ΥΣ).
Ακόμα, σε άλλο σημείο η ίδια προσθέτει ότι:
«[...] Πρέπει δηλαδή, οπωσδήποτε να γίνει ή συζήτηση ή ερωτηματολόγιο, να
γίνει όπως το λέμε διερεύνηση αναγκών.» (ΥΣ).
Σε παρόμοια ερώτηση, που είχε να κάνει με τον αν ζητείται από τους εκπαιδευτές
προς τους εκπαιδευόμενους να διατυπώσουν τα ενδιαφέροντα τους, ώστε να
διαμορφωθεί κατάλληλα η σχολική ύλη, τέσσερις εκπαιδευόμενοι απάντησαν:
«Ναι το συζητάμε, μας ρωτάνε τι θα θέλαμε.» (ΑΑ2)4,
«Ναι, μας ρωτούν. Κάνουμε συζήτηση και μας ρωτούν τι θα θέλαμε να μάθουμε.»
(ΑΑ3),
«Ναι, μας ρωτάνε τι μας αρέσει, τι θέλουμε να μάθουμε…» (ΑΑ4),
«Ναι, μας ρωτούν» (ΑΑ6).
Παράλληλα πέντε άλλοι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν σχετικά:
«Ναι, μας ρωτούν, αλλά υπάρχουν και αυτά που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά από
τους καθηγητές.» (ΑΑ8),
«Μας ρωτάνε στην αρχή τι γνωρίζουμε, και άμεσα, πρόσωπο με πρόσωπο και με
φωτοτυπίες [...]» (ΑΒ1)5,
«Μας ρωτάνε στην αρχή και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τι μας ενδιαφέρει, με
τι θα μας άρεσε να ασχοληθούμε [...]» (ΑΒ2),
«Μας ρωτάνε γενικά. Εμείς τους λέμε. Υπάρχει πρόταση και αντιπρόταση.» (ΑΒ3),
«Στην αρχή των μαθημάτων, όταν ξεκινήσαμε, οι καθηγητές μας ρώτησαν, τι θέλετε
να κάνουμε περισσότερο;» (ΑΒ5).
Από τις απαντήσεις και της προϊσταμένης και των εκπαιδευομένων, συνεπάγεται
η ύπαρξη ενός λόγου που αφορά τη συγκρότηση της γνώσης εντός των ΣΔΕ, και ο
οποίος εκφράζεται από το Υπουργείο Παιδείας, επιβάλλοντας την ενεργή συμμετοχή
των εκπαιδευομένων (Jones & Ball, 1994, σελ. 171). Αυτό σημαίνει ότι στο πλέγμα
των εξουσιών που διαμορφώνουν τη συγκρότηση της γνώσης εντός του ΣΔΕ,
εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό η άσκηση της εξουσίας του Υπουργείου Παιδείας
(Φουκώ,1976, σελ. 40). Η εξουσία του Υπουργείου Παιδείας κομίζεται εντός του
λόγου, που διαμορφώνει τη συγκρότηση της γνώσης εντός του ΣΔΕ, και ο οποίος
4
5

ΑΑχ: Α (Άνδρας) Α (κύκλου) χ (αριθμός συνεντευξιαζόμενου)
ΑΒχ: Α (Άνδρας) Β (κύκλου) χ (αριθμός συνεντευξιαζόμενου)
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εκφράζεται από το Υπουργείο Παιδείας (Foucault, 2011-α, σελ. 85). Επιπλέον όμως,
η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, που επιβάλλει ο λόγος του Υπουργείου για
τη ασυγκρότητη της γνώσης εντός του ΣΔΕ, απαιτεί την άσκηση εξουσίας από την
πλευρά των εκπαιδευομένων προς τη διαμόρφωση αυτής της γνώσης. Άρα εντός του
πλέγματος εξουσίας που διαμορφώνει τη γνώση στο ΣΔΕ, διαπλέκεται και η
ασκούμενη από τους εκπαιδευόμενους εξουσία.
Ωστόσο σε δεύτερο στάδιο, κληθήκαμε να διερευνήσουμε το κατά πόσο η
συλλογή αυτού του υλικού για τα γνωστικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων,
αξιοποιείται προς τη διαμόρφωση της γνώσης εντός του ΣΔΕ. Με άλλα λόγια δηλαδή,
διερευνήσαμε την ισχύ της εξουσίας που ασκούν οι εκπαιδευόμενοι εντός του
πλέγματος εξουσίας, το οποίο ρυθμίζει τη συγκρότηση της γνώσης. Σε σχετική
ερώτηση η προϊσταμένη του ΣΔΕ, απάντησε ότι:
«[...] σε εμάς επιβάλλετε. Δηλαδή δεν έχεις ό,τι υλικό έχεις έτοιμο…» (ΥΣ), και
προσθέτει:
«Βάσει της φιλοσοφίας των σχολείων αυτών, τα θέλω των μαθητών πρέπει να
καθορίζουν. Βέβαια πρέπει να συναινεί και ο εκπαιδευτής και πρέπει να μπορεί να το
διεκπεραιώσει και αυτό, δε μπορεί να του ζητήσουν κάτι που δεν το ξέρει, να είναι κάτι
έξω από το πεδίο του το γνωστικό ή από τις δυνατότητες ή από την εμπειρία του ή δεν
ξέρω τι [...]» (ΥΣ).
Σε ανάλογου νοήματος ερωτήματα που διατυπώθηκαν προς τους εκπαιδευόμενους,
ορισμένοι απάντησαν:
«Μας ακούνε, αλλά όχι απόλυτα.» (ΑΑ2),
«Ναι, ενδιαφέρονται για μας και λαμβάνουν υπόψη τους αυτά που τους λέμε [...]»
και πως « [...] αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην τάξη, τα κάνουμε.» (ΑΑ3).
Να σημειώσουμε επίσης ότι ένας συνεντευξιαζόμενος αναφέρθηκε στο
συγκεκριμένο ζήτημα ως εξής:
«Ναι, τα λαμβάνουν. Κάνουν και τα δικά τους, γιατί η ύλη σε ένα σχολείο
διαμορφώνεται από παραπάνω από τους καθηγητές, κάνουν όμως και αυτά που τους
έχουμε πει. Ό,τι τους ζητάμε μας φέρνουν φωτοτυπίες, ψάχνουν στο ίντερνετ…» και ότι
«[...] Πρώτα θα κάνουμε το μάθημα και μετά μας ρωτάνε, αν θα θέλαμε να
ασχοληθούμε με κάτι, να τους ρωτήσουμε… Πάντα με ομαδική συζήτηση μέσα στην
τάξη, και τα συζητάμε.» (ΑΑ4).
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι απαντήσεις άλλων εκπαιδευομένων:
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«Ε λίγο πολύ τα λαμβάνουν. Μαζί με αυτά που πρέπει να γίνουν, κάνουμε και αυτά
που τους λέμε εμείς. Ανάλογα με τις συνθήκες, αν μας παίρνει ο χρόνος …» (ΑΑ8),
«Γενικά το λαμβάνουν υπόψη τους τι μας ενδιαφέρει. Μας ρωτάνε τι μας ενδιαφέρει
να κάνουμε και αποφασίζουμε από κοινού.» (ΑΒ2),
«Ναι, μας ακούνε. Προτείνουμε διάφορα και κάνουμε πράγματα που όλοι μπορούν
να καταλάβουνε για να μπορούν να συμμετέχουν.» (ΑΒ5).
Ωστόσο, φαίνεται ότι η ασκούμενη εξουσία από τους εκπαιδευόμενους προς τη
διαμόρφωση της γνώσης εντός του ΣΔΕ, υφίσταται μία οριοθέτηση, καθώς τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων δεν διαμορφώνουν αποκλειστικά την ύλη του
σχολείου, όπως φάνηκε από απαντήσεις:
«Ναι, σε κάποιο βαθμό, αλλά κάνουν και τα δικά τους. Δηλαδή δε διαμορφώνουμε
εμείς το μάθημα. Αλλά εντάξει, είναι πρόθυμοι.» (ΑΑ6),
«Ναι, το λαμβάνουν υπόψη τους σε μεγάλο ποσοστό. Όχι απόλυτα. Αλλά το
λαμβάνουν.» (ΑΒ3).
Η παραπάνω διαπίστωση υποδηλώνει ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας
παραγωγής της γνώσης στις σύγχρονες κοινωνίες, το οποίο είναι η ύπαρξη
περιορισμών εντός του πλαισίου του λόγου που καθορίζει τη γνώση (Σολομών, 1994,
σελ. 122).
Φαίνεται επιπλέον, πως οι εκπαιδευόμενοι έχουν γνώση του λόγου του
Υπουργείου για την εκπαίδευση στα ΣΔΕ, αφού αναγνωρίζουν ότι πρέπει κάποια
πράγματα να γίνουν, ασχέτως αυτών που επιθυμούν οι ίδιοι:
«Ναι, τα λαμβάνουν. Κάνουν και τα δικά τους, γιατί η ύλη σε ένα σχολείο
διαμορφώνεται από παραπάνω από τους καθηγητές, κάνουν όμως και αυτά που τους
έχουμε πει.» (ΑΑ4),
«Ε λίγο πολύ τα λαμβάνουν. Μαζί με αυτά που πρέπει να γίνουν, κάνουμε και αυτά
που τους λέμε εμείς.» (ΑΑ8).
Διακρίνεται, λοιπόν, μέσα από τον λόγο του Υπουργείου Παιδείας για την
εκπαίδευση στα ΣΔΕ, μια τάση για συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαμόρφωση
της γνώσης που θα συγκροτηθεί εντός του σχολείου. Σε αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία
συνδιαμόρφωσης συμμετέχουν οι εκπαιδευτές, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου,
φέροντας μαζί τους τον σκελετό των γραμματισμών που διδάσκονται υποχρεωτικά
στα ΣΔΕ και την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν κάνει. Από την άλλη
πλευρά, συμμετέχουν και οι εκπαιδευόμενοι που εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους,
δηλαδή την επιθυμία τους να μάθουν για συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτή η
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διαδικασία χαρακτηρίζεται από τη διαπλοκή την εξουσίας που ασκεί η μία ομάδα
στην άλλη και ταυτοχρόνως υφίσταται από την άλλη, δημιουργώντας με αυτόν τον
τρόπο ένα πλέγμα εξουσίας (Φουκό, 1991, σελ. 107). Εν προκειμένω, οι περιορισμοί
που τίθενται εντός του λόγου του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν, ουσιαστικά
περιορισμούς της άσκησης εξουσίας των εκπαιδευομένων στη διαμόρφωση της
γνώσης. Δηλαδή αποτελούν ένα είδος μηχανής, που παράγει την αλήθεια, η οποία
σχετίζεται με το συγκεκριμένο λόγο και η οποία επεξεργάζεται και αποκλείει ότι δεν
ταιριάζει στο περιεχόμενο αυτού του λόγου (Danaher, Schirato, & Webb, 2000, σελ.
23) Αυτή η αλήθεια θα καθορίσει τα γνωστικά πλαίσια μέσα από τα οποία θα
διαμορφωθεί το γνωστικό αντικείμενο, του κάθε γραμματισμού. Υπό αυτό το πρίσμα
ανάλυσης φαίνεται ξεκάθαρα, ο τρόπος με τον οποίο ο Foucault προσεγγίζει την
παραγωγή λόγου, αλήθειας και γνώσης, αναφέροντας πως είναι αποτελέσματα
εξουσίας (Nealon, 2008:24; Φουκό, 1987-α, σελ. 34). Ο Γάλλος διανοούμενος
επισημαίνει ότι η παραγωγή λόγου στις κοινωνίες επηρεάζεται άμεσα από αυτούς που
διαθέτουν μεγαλύτερη ισχύ εξουσίας εντός του πλέγματος εξουσίας, μέσα από
περιορισμούς και ελέγχους που ασκούν (Φουκώ, 1990:7). Στην περίπτωσή μας,
λοιπόν, γίνεται σαφές ότι οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ ως εκφραστές του Υπουργείου
Παιδείας, έχουν θέσει εκ των προτέρων τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί η
συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, που αφορά το πλαίσιο της συγκρότησης γνώσης
εντός του σχολείου, με χαρακτηριστικότερο όριο αυτό των γραμματισμών. Η ύπαρξη
του λόγου για τη συγκρότηση της γνώσης στα ΣΔΕ, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική
για την πορεία των εκπαιδευομένων προς της γνώση, καθώς σύμφωνα με τον
Foucault (1987, σελ. 276) δεν μπορεί να υπάρξει γνώση χωρίς την ύπαρξη
καθορισμένου λόγου.

5.2.2. Οι πηγές εύρεσης του γνωστικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους
Όπως είναι φυσικό μία από τις πηγές εύρεσης γνωστικού υλικού για τους
εκπαιδευόμενους είναι οι εκπαιδευτές τους. Ο πιο κλασικός τρόπος με τον οποίο οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν γνωστικό υλικό από τους εκπαιδευτές
τους είναι εκφράζοντας τις απορίες τους προς αυτούς. Σε ερώτηση του ερευνητή προς
τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την αντίδρασή τους, όταν δεν κατανοούν κάτι κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευόμενοι απάντησαν:
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«Ναι, τον ρωτάω. Αν και

οι καθηγητές μας καταλαβαίνουν, όταν δεν

καταλαβαίνουμε κάτι, γιατί είναι και παιδιά εδώ που δεν ξέρουν τη γλώσσα, και μας τα
εξηγεί από μόνος τους. Ρωτάει, το καταλάβατε …» (ΑΑ4),
«Ρωτάμε τον καθηγητή να μας το εξηγήσει.» (ΑΑ8),
«Ναι, ρωτάμε πάντα όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Επειδή ξέρεις, είμαστε από
πολλές χώρες, Βουλγαρία, Αφγανιστάν, Μαρόκο και δεν είναι εύκολο να
καταλαβαίνουμε πάντα. Ρωτάω τι …, δηλαδή…. Και μου απαντάνε πάντα [...]» (ΑΒ2).
Επιπλέον, δύο άλλοι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν με εκφραστικό και γλαφυρό τρόπο
ότι:
«Άμα δεν καταλαβαίνω, το λέω ντε! [...]» (ΑΒ3),
«Ε βέβαια ρωτάω και μου εξηγεί.» (ΑΒ4).
Ωστόσο, εκτός από τις απαντήσεις τους, οι εκπαιδευτές φαίνεται ότι παρέχουν και
έντυπο γνωστικό υλικό, σε εκπαιδευόμενους που ζητούν μία επιπλέον πληροφόρηση
για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, οι εκπαιδευτές
φαίνεται να προβάλλουν εντός της τάξης και ηλεκτρονικής μορφής γνωστικό υλικό.
Έτσι, αρκετά ερευνητικά υποκείμενα δηλώνουν χαρακτηριστικά:
«Επίσης, άμα ζητήσω πληροφορίες για κάτι μου φέρνουν φωτοτυπίες οι καθηγητές
ή φέρνουν με στικάκι και τις προβάλλουν στο διαδραστικό.» (ΑΑ3),
«[...] μας δίνουν και οι καθηγητές φυλλάδια για μαθηματικά, κοινωνιολογία και
άλλα, μερικές φορές για αυτά που ζητάμε.» (ΑΑ4).
Επίσης, ένας άλλος εκπαιδευόμενος δηλώνει σχετικά:
«[...] Ο καθηγητής και πέρσι και φέτος που ζήτησα επιπλέον για κάποια θέματα,
μου έδωσε και βιβλία και φωτοτυπίες.» (ΑΒ5).
Ακόμη μία επιπλέον πηγή εύρεσης γνωστικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους
αποτελεί η βιβλιοθήκη της φυλακής, όπως δηλώνουν τρεις εκπαιδευόμενοι:
«[...] έχουμε απίστευτη βιβλιοθήκη, μας καλύπτει.» (ΑΑ4),
«[...] Άμα τα θέλουμε τα έχει η βιβλιοθήκη όλα.» (ΑΒ1),
«Τα δανείζομαι από τη βιβλιοθήκη.» (ΑΒ4).
Μάλιστα, ένας εκπαιδευόμενος κάνει λόγο και για ύπαρξη μιας μικρής βιβλιοθήκης
εντός της πτέρυγας στην οποία ανήκει, την οποία χρησιμοποιεί και η οποία
απαρτίζεται κυρίως από βιβλία πρώην κρατουμένων που τα άφησαν εκεί μετά την
απελευθέρωσή τους.
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«[...] Στην πτέρυγα υπάρχουν πολλοί αλβανοί, έχει μια μικρή βιβλιοθήκη με
αλβανικά.» και « [...] αλλά πολλά είναι βιβλία που αφήνουν μόλις βγαίνουν από τη
φυλακή.» (ΑΑ3).
Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των εκπαιδευομένων, πηγή γνωστικού υλικού
για τους εκπαιδευόμενους αποτελούν συγγενείς και φίλοι τους από τους οποίους
ζητούν έντυπο γνωστικό υλικό, το οποίο παραδίδουν κυρίως κατά το επισκεπτήριο.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του ερευνητή για το πού μπορούν να βρουν ή να
ζητήσουν το έντυπο γνωστικό υλικό που τους ενδιαφέρει, αν δεν υπάρχει στη
βιβλιοθήκη, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν:
«[...] από την οικογένειά μου.» (ΑΑ4),
«[...] στο επισκεπτήριο μού τα φέρνει ο ξάδερφός μου.» (ΑΑ5) ,
«Μπορούν να μας τα φέρουν στο επισκεπτήριο [...]» (ΑΑ8),
«[...] μπορώ να ζητήσω άδεια να μου το φέρουν στο επισκεπτήριο.» (ΑΒ2).
Επίσης όπως αναφέρουν εκπαιδευόμενοι η φυλακή διαθέτει υπηρεσία που μπορεί να
προμηθεύσει όποιον επιθυμεί με έντυπο γνωστικό υλικό, του οποίου, ωστόσο, η αξία
πρέπει να πληρωθεί:
«Αν δεν υπάρχει ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα ή περιοδικό που θέλω η φυλακή έχει
υπηρεσία που φέρνει εφημερίδες και εσύ αγοράζεις [...]» (ΑΒ2),
«[...] από την υπηρεσία τα παραγγέλνω» (ΑΒ3),
«Εφημερίδες φέρνουν και πας πληρώνεις και παίρνεις [...]» (ΑΒ5).
Τέλος, μια ακόμη πηγή γνωστικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους εντός της
φυλακής

αποτελεί

η

τηλεόραση.

Όπως

χαρακτηριστικά

αναφέρει

ένας

εκπαιδευόμενος:
«Τώρα βλέπω ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση [...].» (ΑΑ3).
Επιπρόσθετα, ένας άλλος εκπαιδευόμενος εξηγεί τη σημασία της τηλεόρασης για
τους κρατούμενους:
«Ναι, για ντοκιμαντέρ, ενημέρωση. Η τηλεόραση για έναν κρατούμενο είναι το
πρώτο παράθυρο, για να πάρουμε το πιο φρέσκο από την κοινωνία. Ο χρόνος στη
φυλακή δε νομίζω ότι μένει σταθερός, σε πηγαίνει πίσω. Από ‘κει και πέρα πρέπει να το
χειριστείς έξυπνα, μα προσπαθήσεις να μείνεις σε επαφή με την κοινωνία.» (ΑΑ5).
Αλλά και η υπεύθυνη της φυλακής για την εκπαίδευση επιβεβαιώνει το παραπάνω
γεγονός:
« [...] άλλωστε μπορούν να ενημερωθούν μέσα στη φυλακή. Έχουν τηλεοράσεις,
ακόμα και NOVA.» (ΥΦ).
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Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να προβούμε σε μία διευκρίνιση. Όπως φάνηκε και
παραπάνω εμμένουμε στη διατύπωση των «πηγών γνωστικού υλικού» και δε
χρησιμοποιούμε τη λέξη γνώση. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Συνειδητά
παραμένουμε στις «ράγες» της φουκωικής σκέψης, σύμφωνα με την οποία το άτομο
καθίσταται υποκείμενο γνώσης, μέσα από τη μελέτη του εαυτού του σε σχέση με την
αλήθεια (Φουκό, 1987, σελ. 99). Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι
συλλέγουν το υλικό τους το οποίο θα μπορέσει να συσταθεί σε γνώση, αφού πρώτα
πλαισιωθεί εντός του καθεστώτος της αλήθειας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί από τον
ανταγωνισμό των εξουσιών εντός του πεδίου της φυλακής.

5.2.2.1. Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι
οι εκπαιδευόμενοι κατά την αναζήτηση γνωστικού υλικού, μέσα από τη φυλακή
Αναφορικά με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ
στην αναζήτηση γνωστικού υλικού αυτοί είναι διαφόρων ειδών. Ένας από αυτούς
είναι η μητρική τους γλώσσα, η οποία είτε δεν ομιλείται από τους εκπαιδευτές τους,
είτε το έντυπο γνωστικό υλικό που αναζητούν δεν είναι γραμμένο σε αυτή, όπως θα
φανεί από τις αναφορές τους. Ένας συνεντευξιαζόμενος δηλώνει χαρακτηριστικά:
«Μόνο ακούω (ενν. κατά τη διάρκεια του μαθήματος). Κάποιες φορές ρωτάω,
κάποιες μόνο ακούω. Είναι δύσκολο για μένα γιατί δεν ξέρω καλά ελληνικά. Έχω ένα
φίλο Έλληνα που καθόμαστε μαζί και με βοηθάει.» (ΑΑ1) και ότι «Δεν έχει στη
γλώσσα μου (ενν. βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά)» (ΑΑ1).
Χαρακτηριστικές είναι και οι απαντήσεις δύο άλλων εκπαιδευομένων:
«Διαβάζω μερικά, εδώ της βιβλιοθήκης, αλλά δεν έχει πολλά στη γλώσσα μου.
Θέλω μερικά άλλα, πήρα την πρεσβεία, αλλά μου απάντησαν ότι δε μπορούν να με
βοηθήσουν [...]» (ΑΑ2),
«Μου απαντάει (ενν. ο εκπαιδευτής σε απορίες), αλλά δεν καταλαβαίνω και καλά τη
γλώσσα.» (ΑΑ7).
Η έλλειψη χρημάτων από τους εκπαιδευόμενους είναι ένας επιπλέον περιορισμός
στην απόκτηση γνωστικού υλικού. Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά τα οποία
υπάρχει η δυνατότητα να τα φέρει το σωφρονιστικό κατάστημα, δεν μπορούν να
αποκτηθούν από εκπαιδευόμενους που δεν έχουν χρήματα, ώστε να καλύψουν το
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κόστος της αγοράς τους. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του λόγου του ενός
συνεντευξιαζόμενου:
«[...] Άλλωστε χρειάζονται χρήματα.» (ΑΒ5).
Ωστόσο πέραν των περιορισμών, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την
αναζήτηση γνωστικού υλικού, έρχονται αντιμέτωποι και με τις απαγορεύσεις που
ισχύουν εντός του πεδίου της φυλακής, καθώς η φυλακή είναι ένας χώρος όπου
κυριαρχούν οι απαγορεύσεις (Φουκό, 1999, σελ. 21). Οι απαγορεύσεις είναι βασικό
στοιχείο του πειθαρχικού μηχανισμού της φυλακής, ο οποίος αξιολογεί τις πράξεις
των κρατουμένων με βάση τις έννοιες «επιτρεπτό» και «απαγορευμένο» (Φουκώ,
1976, σελ. 243). Μία τέτοια σημαντική απαγόρευση είναι η απαγόρευση χρήσης
ίντερνετ εντός της φυλακής από τους κρατούμενους. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από
τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων, απαγορεύεται στους ίδιους η πλοήγηση στο
ίντερνετ από τους υπολογιστές που διαθέτει το σχολείο. Αναφέρουν συγκεκριμένα:
«Άκουσα, ότι ψηφίστηκε νόμος για να επιτραπεί το ίντερνετ στη φυλακή, αλλά
ακόμα δεν έχει γίνει κάτι εδώ, απαγορεύεται το ίντερνετ. Έχουμε μέσα στην τάξη που το
χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να μας δείξει, άμα θέλει, κάτι για το μάθημα.» (ΑΑ4),
«Όχι, δεν έχει ίντερνετ, απαγορεύεται [...]» (ΑΒ1),
«Ίντερνετ, δεν έχει στο εργαστήριο υπολογιστών. Έχει στους υπολογιστές του
σχολείου, αλλά δεν μας αφήνουν. Θα ήθελα να έχει, το έχουμε προτείνει, αλλά
απαγορεύεται» (ΑΒ2).
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η λιτή δήλωση του ΑΑ6 για το συγκεκριμένο
θέμα:
«Όχι, απαγορεύεται.» (ΑΑ6),
Η ύπαρξη της συγκεκριμένης απαγόρευσης επιβεβαιώνεται και συμπληρώνει τη
μαρτυρία των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ της φυλακής, και από τα λεγόμενα της
προϊσταμένης του ΣΔΕ (ΥΣ), καθώς και τα λεγόμενα της υπεύθυνης της φυλακής για
θέματα εκπαίδευσης (ΥΦ). Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Από το τι θα κάνουμε, τι θα διδάξουμε μέσα, τι θα δείξουμε, το μόνο που
χρειάζεται έλεγχος είναι, επειδή έχουμε δυνατότητα ίντερνετ στις αίθουσές μας, στους
διαδραστικούς, εκεί πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας, δηλαδή δεν είναι ότι άσ’ το το
ίντερνετ, γιατί αυτό που θα κάνουνε, είναι να μπούνε στο facebook ή να στείλουνε mail
ή οτιδήποτε. Δεν επιτρέπεται αυτό [...]» (ΥΣ),
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«Το ίντερνετ στη φυλακή απαγορεύεται από το νόμο γιατί θεωρείται ως μέσον
επικοινωνίας με άλλες φυλακές για οργάνωση εξεγέρσεων, και γενικά μπορεί να
λειτουργήσει ως μέσο πρόσβασης σε παράνομες δραστηριότητες [...]» (ΥΦ).
Με τη σημασία των απαγορεύσεων θα ασχοληθούμε λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, στην
απάντηση της υπεύθυνης της φυλακής για την εκπαίδευση στο Κατάστημα
Κράτησης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σκεπτικό του νόμου που
ακολουθεί την απαγόρευση του ίντερνετ, διότι θεωρείται ότι δυνητικά μπορεί να
αποτελέσει μέσον επικοινωνίας των κρατουμένων με τροφίμους άλλων φυλακών και
γενικά μέσο, για την οργάνωση και τέλεση παράνομων δραστηριοτήτων. Συνεπώς,
καταδεικνύει τη σημασία του ως πειθαρχικού μέτρου, με την αποφυγή οποιουδήποτε
είδους ενιαιοποίησης της κοινωνικής ομάδας των κρατουμένων (Φουκώ, 1976, σελ.
190). Σύμφωνα με τον Foucault, η κατανομή των ατόμων στο χώρο είναι μία
μέθοδος, η οποία κρίνει κατά πολύ την αποτελεσματικότητα της πειθαρχίας (Φουκώ,
1976, σελ. 188). Σημαντική αρχή της είναι η «αρχή της δικτύωσης» κατά την οποία
κάθε άτομο διαθέτει μία θέση στο χώρο (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Επιπλέον, με το
ίδιο μέτρο εξασφαλίζεται και ο απομονωτικός χαρακτήρας του πειθαρχικού χώρου,
που εν προκειμένω είναι η φυλακή (Φουκώ, 1976, 191). Έτσι, στην περίπτωση του
συγκεκριμένου ΣΔΕ, η απαγόρευση χρήσης ίντερνετ από τους εκπαιδευόμενους
εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στο χώρο τη φυλακής, μιας και για παράδειγμα, δεν
επιτρέπει μια δυνητική επικοινωνία για την οργάνωση απόδρασής τους. Εξασφαλίζει
όμως και την απομόνωση των εκπαιδευομένων από τον έξω κόσμο, καθώς δεν τους
επιτρέπει τη επικοινωνία με αυτόν. Προφανώς, λοιπόν, η απαγόρευση της χρήσης
ίντερνετ από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ, είναι ένας τρόπος διατήρησης της
άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας προς τους ίδιους, ακόμα και εντός του ΣΔΕ.
Ακόμα μία απαγόρευση, που δυσχεραίνει την προσπάθεια αναζήτησης γνωστικού
υλικού από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ, είναι αυτή της απαγόρευσης της
παραμονής εκπαιδευόμενων στη βιβλιοθήκη της φυλακής μετά το πέρας του
σχολικού ωραρίου. Σε αυτό το σημείο για την κατανόηση της κατάστασης, πρέπει να
αναφερθεί ότι τυπικά η βιβλιοθήκη ανήκει στη φυλακή, ωστόσο γειτνιάζει με το
χώρο του ΣΔΕ. Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται ως χώρος για την εξυπηρέτηση του
θεατρικού προγράμματος του σχολείου, ως χώρος εκδηλώσεων του σχολείου και
παράλληλα κάποιος χώρος της έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ως το εργαστήριο
υπολογιστών του σχολείου. Σχετικά με τη συγκεκριμένη απαγόρευση εκπαιδευόμενοι
αναφέρουν:
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«Όχι, δεν το επιτρέπουν, πρέπει να πάμε στις πτέρυγες.» (ΑΑ3),
«Δεν επιτρέπεται (ενν. η παραμονή στη βιβλιοθήκη), γιατί κλείνει το σχολείο και
φεύγουμε, δε γίνεται να μείνουμε. Και αναγκαστικά και εμείς μπαίνουμε στην ακτίνα,
γιατί δώδεκα παρά τέταρτο μοιράζουν το φαγητό.» (ΑΑ8).
Παράλληλα δύο άλλοι εκπαιδευόμενοι σημειώνουν:
«Όχι, δεν μας το επιτρέπουν. Πάμε μέσα στη φυλακή και μας μετράνε.» και «Ναι,
καλό θα ήταν (ενν. παραμονή στη βιβλιοθήκη), αλλά εδώ δεν έχει καλή οργάνωση, σε
κοιτάνε σαν κρατούμενο [...]» (ΑΒ4),
«Ναι, θα το θέλαμε (ενν. να παραμείνουμε στη βιβλιοθήκη), αλλά δε γίνεται.
Έχουμε μιλήσει και στους δύο, και στη φυλακή και στο σχολείο, αλλά δε γίνεται.»
(ΑΒ5).
Επιπρόσθετα, στα έντυπα γνωστικά υλικά που μπαίνουν στη φυλακή υπάρχει η
απαγόρευση το περιεχόμενό τους να μην αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες. Σε αυτό
ακριβώς το σημείο μπορούμε να κατανοήσουμε το γιατί ο λόγος είναι ένα
«σύμπλεγμα» μεταξύ γνώσης και εξουσίας (Jones & Ball, 1994, σελ. 171). Στην
περίπτωσή μας, ο λόγος της φυλακής θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να
κινηθεί η γνώση των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ, και παράλληλα εξασφαλίζει, με
ομαλό και συνεχή τρόπο, την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας προς τους
εκπαιδευόμενους-κρατούμενους, μιας και αποφεύγονται καταστάσεις αταξίας που να
προέρχονται από τη χρήση ναρκωτικών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η υπεύθυνη
της φυλακής για την εκπαίδευση:
« [...] Μόνος περιορισμός είναι να μην έχει πληροφορίες για ναρκωτικά. Αυτό
απαγορεύεται από το νόμο.» (ΥΦ)
Σε διευκρινιστική ερώτηση του ερευνητή, για το αν απαγορεύονται τα βιβλία που
μυούν στα ναρκωτικά, και όχι αυτά που μιλούν για την απεξάρτηση από τα
ναρκωτικά, η ίδια απάντησε:
«Σωστά. Ας πούμε για παράδειγμα, υπήρχε ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη που μιλούσε
για τα είδη των ναρκωτικών, το οποίο αποσύραμε. Αλλά έντυπα του ΟΚΑΝΑ που
ενημερώνουν για τους κινδύνους από τα ναρκωτικά ή για την απεξάρτηση
επιτρέπονται.» (ΥΦ)
Επομένως, από την απαγόρευση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκύπτει η ανάγκη
εξέτασης του γνωστικού περιεχομένου του έντυπου υλικού, με σκοπό την τήρηση των
κανόνων της φυλακής. Η εξέταση είναι ένας βασικό μηχανισμός για την άσκηση
πειθαρχικής εξουσίας, καθώς μέσω αυτής διαπιστώνεται ο βαθμός υποταγής των
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υποκειμένων, που δέχονται την πειθαρχική εξουσία (Φουκώ, 1976, σελ. 248). Η
εξέταση του γνωστικού περιεχομένου γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της
φυλακής, αλλά όπως προκύπτει από την αναφορά της υπεύθυνης του Καταστήματος
Κράτησης για την εκπαίδευση, η ενέργεια αυτή βρίσκεται στο τέλος μιας μακράς
διαδικασίας εξέτασης για την εισαγωγή ενός εντύπου στη φυλακή. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια:
«Υπάρχει μια διαδικασία για να βάλεις ένα βιβλίο στη φυλακή. Πρέπει ο
κρατούμενος να κάνει αίτηση στην οποία θα αναφέρει ότι κάποιος θα του φέρει ένα
βιβλίο, η αίτηση αυτή να περάσει από το συμβούλιο της φυλακής, στη συνέχεια το
αρχειοφυλάκιο να ελέγξει το εξώφυλλο και αν κρύβεται κάτι μέσα και μετά εμείς (ενν.
το επιστημονικό προσωπικό) να ελέγξουμε το περιεχόμενό του.» (ΥΦ).
Σύμφωνα με τον Foucault, οι απαγορεύσεις είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις, οι οποίες
αφορούν ένα συγκεκριμένο πλέγμα εξουσίας (Φουκώ, 2008, σελ. 37-38). Στην
ανάλυση των προηγούμενων κατηγοριών, φάνηκε η ύπαρξη ενός λόγου από το
Υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση στα ΣΔΕ, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο
διαμόρφωσης της παρεχόμενης γνώσης εντός των σχολείων. Στην ανάλυση όμως της
συγκεκριμένης κατηγορίας, υπεισέρχεται και ο λόγος της φυλακής ο οποίος γίνεται
αντιληπτός μέσα από τις απαγορεύσεις που επιβάλει στους κρατούμενους, και κατ’
επέκταση στους εκπαιδευόμενους. Ο λόγος της φυλακής έχει καταναγκαστικό
χαρακτήρα για τους κρατούμενους, όπως αυτός εκφράζεται μέσω των απαγορεύσεων.
Άλλωστε όπως επισημαίνει ο Foucault, η φυλακή είναι ένας χώρος όπου κυριαρχούν
οι απαγορεύσεις (Φουκό, 1999, σελ. 21). Σε σχέση λοιπόν με την εκπαιδευτική
διαδικασία των κρατουμένων που φοιτούν στο ΣΔΕ, αυτό που την διαμορφώνει είναι
το αποτέλεσμα μιας διαπλοκής εξουσιών από τη μία του Υπουργείου Παιδείας και
από την άλλη πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από
τους κανόνες διοίκησης της φυλακής. Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτών των
εξουσιών είναι ο σχηματισμός λόγου που καθορίζει τη γνώση, την οποία δύνανται να
συγκροτήσουν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ εντός της φυλακής. Η ύπαρξη
απαγορεύσεων έχει σημαντικές επιπτώσεις για την απόκτηση γνώσης, καθώς,
σύμφωνα με τον Foucault, όσο το πλέγμα των απαγορεύσεων πυκνώνει, τόσο
πολλαπλασιάζονται και οι ασάφειες στη γνώση (Φουκώ, 1990, σελ. 8).
Πέραν, όμως του συσχετισμού των απαγορεύσεων με τη διαδικασία παραγωγής
της γνώσης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη σχέση της απαγόρευσης με την
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πειθαρχία. Για τον Foucault, σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένα σύνολο εξουσιών που
«επιβάλλουν καταναγκασμούς, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις» στα μέλη τους
(Φουκώ, 1976, σελ. 183). Το ίδιο συμβαίνει και στο κοινωνικό σώμα της φυλακής,
εντός της οποίας έχει συγκροτηθεί ένας πειθαρχικός μηχανισμός. Προκειμένου,
λοιπόν, αυτός ο πειθαρχικός μηχανισμός να αξιολογεί τις πράξεις των ατόμων, είναι
απαραίτητη η συγκρότηση μιας δυαδικής κλίμακας στο ένα άκρο της οποίας
βρίσκεται το επιτρεπτό και στο άλλο το απαγορευμένο (Φουκώ, 1976, σελ. 243).
Στην περίπτωση μας, οι απαγορεύσεις αυτές, που προέρχονται από το λόγο και την
άσκηση εξουσίας εκ μέρους της φυλακής, αποτελούν μέρος του λόγου που
συστάθηκε και καθορίζει τη διαμόρφωση της γνώσης, την οποία

δύνανται να

συγκροτήσουν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ εντός της φυλακής. Κατά συνέπεια, οι
απαγορεύσεις αυτές εκ των πραγμάτων υιοθετούνται και από το ΣΔΕ, περνώντας στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες που αυτό εφαρμόζει. Με αυτόν τον τρόπο, μετατρέπεται
και το ΣΔΕ σε χώρο απαγορεύσεων, όπως άλλωστε είναι και η φυλακή (Φουκό, 1999,
σελ. 21).
Επιπλέον, οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις που διέπουν την εκπαιδευτική
διαδικασία

του

ΣΔΕ,

αποτελούν

παράλληλα

μέσο

της

διαδικασίας

αντικειμενοποίησης των κρατουμένων, που επιτελείται εντός της φυλακής (Σολομών,
1994:117-118). Με άλλα λόγια, οι απαγορεύσεις αυτές εντός του ΣΔΕ είναι μια
μορφή εξουσίας και γνώσης,

που ασκείται πάνω στην άμεση εμπειρία των

εκπαιδευομένων, επιφέροντας μετασχηματισμούς στον τρόπο με τον οποίο αυτοί
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα (Σολομών, 1994:117-118). Ωστόσο, αυτή η
μορφή εξουσίας και γνώσης, η οποία ασκείται στους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ, δεν
είναι τίποτε άλλο από αυτό που ο Foucault ονομάζει πειθαρχία (Σολομών, 1994:118).
Η άσκηση αυτής της πειθαρχικής εξουσίας στους εκπαιδευόμενους εντός του ΣΔΕ,
τους καθυποτάσσει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο συγκρότησης και αντίληψης της
γνώσης, με αποτέλεσμα αντικειμενοποίησή τους (Σολομών, 1994:118).

5.2.3. Η κατανομή των εκπαιδευόμενων εντός του χώρου των αιθουσών
διδασκαλίας του ΣΔΕ
Σύμφωνα με τον Foucault, η διαχείριση του χώρου είναι κομβικής σημασίας για την
επιβολή της πειθαρχίας (Φουκώ, 1976, σελ. 188). Προς την κατεύθυνση αυτή
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συνδράμουν, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο, ένας αριθμός αρχών – τεχνικών, που
υποδεικνύουν τρόπους με τους οποίους κατανέμονται τα άτομα εντός του χώρου
(Φουκώ, 1976, σελ. 188). Μία τέτοια αρχή – τεχνική είναι αυτή «της περίφραξης»,
κατά την εφαρμογή της οποίας πρέπει ο χώρος που προορίζεται για τα άτομα να είναι
αυστηρά περιχαρακωμένος, αφιερωμένος στο πειθαρχικό έργο (Φουκώ, 1976, σελ.
188-189). Από τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων, αυτή η αρχή – τεχνική
ανιχνεύτηκε στο γεγονός, ότι ο μοναδικός χώρος στον οποίο μπορεί να
πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου είναι μόνο το εσωτερικό
του σχολείου. Συγκεκριμένα, εκπαιδευόμενοι του Α΄ κύκλου σπουδών του ΣΔΕ στην
ερώτηση αν ποτέ γίνεται το μάθημα εκτός σχολείου ανέφεραν:
«Όχι, ποτέ εκτός σχολείου.» (ΑΑ2),
«Όχι αυτό δε γίνεται. Στα Τρίκαλα το σχολείο είναι στη φυλακή, αλλά έχει δικό του
χώρο, δικό του κτίριο, έχει πάρκο δικό του, καμία σχέση με εδώ. Εκεί μας βγάζανε οι
καθηγητές, καθαρίζαμε, τα δέντρα εμείς τα φυτέψαμε. Εκεί είναι καινούργια φυλακή
[...]» (ΑΑ5),
«Όχι, δεν κάνουμε ποτέ μάθημα εκτός σχολείου.» (ΑΑ8).
Ανάλογες ήταν και οι απαντήσεις τριών εκπαιδευομένων του Β΄ κύκλου σπουδών του
ΣΔΕ:
«Μα δε μπορούμε να κάνουμε σε άλλο χώρο μάθημα. Δε γίνεται.» (ΑΒ1),
« [...] Δεν κάνουμε ποτέ μάθημα εκτός σχολείου, γιατί δε γίνεται.» (ΑΒ2),
«Όχι, μόνο μέσα στο σχολείο.» (ΑΒ4).
Ακόμα, η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μόνο εντός σχολείου
επιβεβαιώνεται και από την απάντηση της προϊσταμένης του σχολείου σε σχετική με
το θέμα ερώτηση:
«Εκτός του χώρου του σχολείου, όχι. Δεν επιτρέπεται να πάμε κάπου αλλού, όχι.
Από αυτούς τους χώρους δηλαδή εκεί, όχι. Ήδη είμαστε, είπα, πολύ μέσα.» (ΥΣ).
Ωστόσο, σύμφωνα με το λόγο του Υπουργείου Παιδείας τα ΣΔΕ είναι σχολεία
ανοιχτά στην κοινωνία, διακήρυξη που δε φαίνεται να εφαρμόζεται στην περίπτωση
του ΣΔΕ της φυλακής, αφού η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ερμητικά κλεισμένη
εντός του χώρου του σχολείου. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας δείχνει, ότι η
εξουσία, που κομίζει ο λόγος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και συνεπώς ο λόγος της
φυλακής, έχει μεγαλύτερη ισχύ στο πλέγμα εξουσίας, το οποίο καθορίζει το λόγο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός του ΣΔΕ της φυλακής, σε σχέση με την εξουσία που
ασκείται εντός αυτού του πλέγματος από το λόγο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο
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αντιπροσωπεύει

το

ΣΔΕ

(Foucault,

2011-α,

σελ.

85).

Άλλωστε

βασικό

χαρακτηριστικό της παραγωγής του λόγου είναι ότι υπόκειται σε περιορισμούς και
ελέγχους, οι οποίοι προέρχονται από αυτούς που βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη
θέση μέσα στο πλέγμα της εξουσίας (Φουκώ, 1990, σελ. 7).
Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων των
εκπαιδευομένων, διαπιστώθηκε ότι, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, οι ίδιοι συνηθίζουν
να κάθονται στις ίδιες θέσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Χαρακτηριστικές
είναι οι απαντήσεις τεσσάρων εκπαιδευομένων του Β΄ κύκλου σπουδών του ΣΔΕ:
« Ναι, στην ίδια. Γενικά, σχεδόν όλοι κάθονται στην ίδια θέση.» (ΑΑ4),
«Γενικά, ναι, καθόμαστε στις ίδιες θέσεις.» (ΑΑ5),
«Ναι, σχεδόν ο καθένας έχει τη δική του θέση και εκεί κάθεται.» (ΑΑ6),
«Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά έχουμε συνηθίσει στις ίδιες και καθόμαστε έτσι. Αλλά
αν κάποιος θέλει μια μέρα να κάτσει κάπου αλλού μπορεί.» (ΑΑ8).
Επιπλέον, ένας εκπαιδευόμενος του Β΄ κύκλου σπουδών του ΣΔΕ δηλώνει ότι:
«Καθόμαστε στις ίδιες, γιατί έχουμε από κάτω τα χαρτιά μας.» (ΑΒ4),
ενώ ιδιαίτερα περιγραφικός είναι στην απάντησή του ο ΑΒ3:
«Ναι, καθόμαστε όπου θέλουμε. Εγώ όμως έχω το δικό μου χώρο. Το δικό μου δεν
τον ακουμπάει κανένας. Έχω ζωγραφίσει πάνω μια πόλη και από πάνω έχω γράψει
«Αμαλιάδα».» (ΑΒ3),
Το περιεχόμενο των παραπάνω αναφορών παραπέμπει σε μια άλλη αρχή – τεχνική
για την κατανομή των ατόμων στο χώρο, αυτή «της στοιχειώδους εντόπισης ή
δικτύωσης», η οποία βασίζεται στο αξίωμα ότι κάθε άτομο ανήκει σε μια θέση και
κάθε θέση σε ένα άτομο (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Σύμφωνα με το Foucault, «η
πειθαρχία […] εξατομικεύει τα σώματα, ορίζοντας τον τόπο τους χωρίς να τα ριζώνει
σε αυτόν, […]» (Φουκώ, 1976, σελ. 194). Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι στην
περίπτωσή μας η «συνήθεια» των εκπαιδευομένων να διατηρούν τη δική τους θέση
είναι αποτέλεσμα πειθαρχίας, η οποία δε φαίνεται να προέρχεται από το σχολείο,
αλλά και για την ύπαρξη της οποίας δε φαίνεται να κάνει τίποτα το σχολείο.
Προς την ίδια αρχή – τεχνική οδηγούν οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων και
στην ερώτηση σχετικά με τον αν τα μαθήματά τους γίνονται πάντοτε στην ίδια
αίθουσα. Ειδικότερα τρεις εκπαιδευόμενοι αναφέρουν:
«Συνήθως ο Α΄ κύκλος κάνει μάθημα στη μια αίθουσα, αλλά αλλάζουμε κιόλας.»
(ΑΑ3),
«Σε κάθε αίθουσα κάνει κάθε κύκλος σταθερά. Έχουμε δύο αίθουσες [...]» (ΑΒ1),
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« [...] Σχεδόν πάντα κάνουμε το μάθημα στις ίδιες αίθουσες οι κύκλοι. Υπάρχουν
όμως και μέρες που αλλάζουν [...]» (ΑΒ2).
Τις παραπάνω απαντήσεις ενισχύει και η μαρτυρία ενός εκπαιδευόμενου, ο οποίος
δηλώνει:
«Όχι. Κάθε κύκλος έχει τη δική του αίθουσα. Συνήθως κάνουμε μάθημα σε μία
αίθουσα όχι επειδή το θέλουμε εμείς, αλλά μπορεί να αλλάξουμε καμιά φορά.» (ΑΒ4).
Προκύπτει δηλαδή ότι σχεδόν πάντα ο κάθε κύκλος έχει τη δική του αίθουσα, στην
οποία κάνει τα μαθήματά του. Το χαρακτηριστικό αυτό προσιδιάζει στο ιδίωμα του
πειθαρχικού χώρου, ο οποίος, σύμφωνα με τον Foucault, «τείνει να διαιρείται σε τόσα
τεμάχια, όσα είναι και τα σώματα ή τα στοιχεία που πρέπει να κατανεμηθούν.»
(Φουκώ, 1976, σελ. 190).
Τέλος, άλλο ένα χαρακτηριστικό της αρχής – τεχνικής «στοιχειώδους εντόπισης ή
της δικτύωσης» που φαίνεται να ικανοποιείται από τις απαντήσεις των
εκπαιδευομένων είναι η οργάνωση χρήσιμων επικοινωνιών ανάμεσα στα άτομα ενός
χώρου (Φουκώ, 1976, σελ. 190). Με τον όρο «χρήσιμες» για τις επικοινωνίες,
προσδιορίζεται η συνεισφορά της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων για την εκπλήρωση
ενός έργου. Σχετικά με το αν βοηθά τη μεταξύ τους συνεργασία κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, ο τρόπος που είναι τοποθετημένα τα θρανία στο σχολείο, εκπαιδευόμενοι
ανέφεραν:
«Ναι, μας βοηθά. Καμιά φορά μέσα στο μάθημα κάνουμε ομάδες, για μια άσκηση.»
(ΑΑ2),
«Ναι, μας βοηθάει γιατί ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Έτσι, μπορεί να τον ρωτήσει
κάτι αν δεν άκουσε.» (ΑΑ6).
Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι απαντήσεις δύο ακόμα εκπαιδευομένων:
«Οι καθηγητές μας λένε να καθόμαστε δύο δύο. Άμα δεν ξέρει κάποιος να κάνει την
άσκηση, να το κάνουν μαζί.» (ΑΑ7),
«Ναι, μας βοηθάει. Κάνουμε κάτι φορές σε ομάδες μάθημα. Ρωτάμε ο ένας τον
άλλο, αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε.» (ΑΒ3).
Επομένως, φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι κατανεμημένα τα θρανία στο
χώρο, και συνεπώς τα άτομα, εξυπηρετεί τη μεταξύ τους επικοινωνία προς επιτυχή
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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5.2.4. Τα χαρακτηριστικά του χρόνου εντός του ΣΔΕ
Ο χρόνος είναι μια βασικότατη έννοια για την περιγραφή της πειθαρχικής εξουσίας
στο έργο του Foucault. Είναι τόσο στενή η σχέση μεταξύ πειθαρχίας και χρόνου, που
ο Foucault δημιούργησε τον όρο του «πειθαρχικού χρόνου» (Φουκώ, 1976:200).
Κύρια χαρακτηριστικά του πειθαρχικού χρόνου είναι η ακρίβεια, η επιμέλεια και η
τακτικότητα (Φουκώ, 1976, σελ. 200). Για τη διατήρηση αυτών των ιδιοτήτων του
πειθαρχικού χρόνου εφαρμόζονται μια σειρά από τεχνικές. Μία από αυτές είναι ο
προγραμματισμός της απασχόλησης των ατόμων (Φουκώ, 1976:198). Μία δυνάμει
αναγωγή που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ αυτής της τεχνικής και της ερευνητικής
μας περίπτωσης, είναι με την ύπαρξη σταθερού προγράμματος στο σχολείο, όπως
προκύπτει

από

το

περιεχόμενο

των

συνεντεύξεων

των

εκπαιδευομένων.

Συγκεκριμένα, ως προς το ωριαίο πρόγραμμα μαθημάτων εντός του σχολείου, τρεις
εκπαιδευόμενοι δηλώνουν σχετικά:
«Ναι, είναι σε ένα χαρτί πίσω από την πόρτα.» (ΑΑ1),
«Ναι, έχουμε σταθερό πρόγραμμα.» (ΑΑ2),
«Ναι, έχουμε είναι κολλημένο εκεί πέρα (ενν. πίσω από την πόρτα της αίθουσας).»
(ΑΑ8).
Ακόμα, δύο άλλοι εκπαιδευόμενοι προσθέτουν:
«Ναι, από την αρχή του έτους έχουμε πρόγραμμα. Συγκεκριμένα μαθήματα την κάθε
μέρα.» (ΑΒ1),
«Το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από την αρχή της χρονιάς. Είναι καθορισμένα
μαθήματα για κάθε μέρα. Μπορεί να αλλάξει αν λείπει κάποιος καθηγητής, αλλά δε
γίνεται συχνά.» (ΑΒ2).
Επιπλέον, όπως θα φανεί στη συνέχεια, το πρόγραμμα του σχολείου δεν υπάρχει
απλώς, αλλά τηρείται και κατ’ εξαίρεση μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις σε
αυτό. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνουν τρεις εκπαιδευόμενοι. Αναφέρουν σχετικά:
«Όχι συχνά. Το έχουν 2 -3 φορές αλλάξει.» (ΑΑ1),
«Ναι, πάντα το εφαρμόζουν. Αλλά εμένα δε μου αρέσει, είναι μεγάλες οι ώρες, όχι
όπως τα Τρίκαλα. Πολλές φορές δεν παίρνουμε ανάσα, τρέχουμε από το ένα μάθημα
στο άλλο. [...]» (ΑΑ5),
«Το πρόγραμμα ακολουθούμε πάντα. Μόνο αν λείπει κάποιος καθηγητής τον
αντικαθιστά κάποιος άλλος.» (ΑΑ8).
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Επίσης, συμφωνία με τις παραπάνω απαντήσεις προέκυψε από τις μαρτυρίες τριών
άλλων εκπαιδευομένων, στις οποίες επεσήμαναν ότι:
«Όχι, δεν αλλάζουν το πρόγραμμα. Όπως είναι οι ώρες τις κάνουμε.» (ΑΒ1),
«Πάντα τηρείται το ωράριο, το πρόγραμμα. Έχουμε συγκεκριμένα μαθήματα σε
συγκεκριμένες ώρες.» (ΑΒ2),
«Όχι, δεν το αλλάζουν, μόνο αν λείπει κάποιος αλλάζει.» (ΑΒ5).
Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του προγράμματος του συγκεκριμένου
ΣΔΕ είναι ο καθορισμός του αποκλειστικά από την επίδραση διαφόρων παραγόντων,
χωρίς ωστόσο την άμεση επίδραση των εκπαιδευομένων. Ειδικότερα, σε ερώτηση
σχετική με τον αν ρωτώνται οι εκπαιδευόμενοι για την σύνταξη του προγράμματος,
τέσσερις εκπαιδευόμενοι από τον Α΄ κύκλο σπουδών του ΣΔΕ απάντησαν ότι:
«Όχι, μόνο το φτιάχνουν και μας το φέρνουν.» (ΑΑ1),
«Όχι δε μας ρωτήσανε. Επειδή έχουν μάθημα και στο σχολείο έξω, το κάνουν για
να τους βολεύει στο ωράριό τους.» (ΑΑ3),
«Δε μπορούνε να κάνουν διαφορετικά, γιατί είναι στη μέση το ωράριο της φυλακής.
Δε μας ρωτάνε, αλλά μας το έχουν εξηγήσει.» (ΑΑ4),
«Ενημερώνονται από τις υπηρεσίες πότε μπορούμε να έρθουμε και το κανονίζουν.»
(ΑΑ8).
Αλλά και οι απαντήσεις δύο εκπαιδευομένων από τον Β΄ κύκλο σπουδών κινήθηκαν
προς την ίδια κατεύθυνση:
«Οι καθηγητές δε μας ρωτούν για να φτιάξουν το πρόγραμμα. Γίνεται με βάση πότε
μπορούν αυτοί.» (ΑΒ2),
«Όχι, απλά το κολλάνε στην πόρτα να το διαβάσεις.» (ΑΒ4).
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η απάντηση της προϊσταμένης του ΣΔΕ:
«Όχι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πως βολεύει. Γιατί υπάρχουν καθηγητές που
πηγαίνουν και στα δύο σχολεία, δηλαδή όταν οι μόνιμοι ήταν και στο ένα και στο άλλο
σχολείο έπρεπε να ρυθμιστεί το πρόγραμμα το δικό μας και αυτό, ώστε να μην είναι και
πρωί και απόγευμα ο ίδιος εκπαιδευτικός, δηλαδή πρωί να είναι στον Άγιο Στέφανο και
το απόγευμα διδακτικό ωράριο εδώ. [...]» (ΥΣ).
Παράλληλα σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ίδια διευκρινίζει για τη σχέση
ωραρίου σχολείου και ωραρίου φυλακής:
«Το ωράριο της φυλακής καθαρά μόνο ότι πρέπει ό,τι γίνεται, αυτή την έγκριση
έχουμε πάρει, στο οκτώ με δώδεκα παρά τέταρτο. Γι’ αυτό έχουμε οκτώ και δέκα για να
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προλάβουμε να ανοίξει η φυλακή, να ανεβούμε πάνω, να μπούμε … Δηλαδή μέσα σε
αυτό, αξιοποιούμε το χρόνο όπως θέλουμε εμείς.» (ΥΣ).
Ως προς την κατανομή του χρόνου, φαίνεται ότι το σχολείο αρχίζει και τελειώνει
πάντα στους προβλεπόμενους χρόνους, όπως επισημαίνουν τρεις εκπαιδευόμενοι:
«Ναι, πάντα στην ώρα μας.» (ΑΑ1),
«Ναι, πάντα στην ώρα τους, γιατί έχει και η φυλακή το δικό της ωράριο.» (ΑΒ3),
«Ναι, τηρείται πάντα το ωράριο.» (ΑΒ4).
Μέσω της καταφατικής απάντησης των εκπαιδευομένων σχετικά με την τήρηση
του ωραρίου του σχολείου, γίνεται εμφανής μία άλλη τεχνική, η οποία ενισχύει τα
χαρακτηριστικά του πειθαρχικού χρόνου, που είναι «η εξαντλητική χρησιμοποίησή
του» (Φουκώ, 1976, σελ. 203). Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη διάτμηση του χρόνου, ώστε να μη χάνεται καθόλου χρόνος (Φουκώ,
1976, σελ. 203). Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του
έργου (Φουκώ, 1976, σελ. 203-204). Ακόμα, προς την ύπαρξη της ίδιας τεχνικής
φαίνεται να οδηγούν οι απαντήσεις εκπαιδευόμενων σχετικά με το αν κάθε φορά
κάνουν μάθημα ή μπορούν να ζητήσουν να μην κάνουν μάθημα. Συγκεκριμένα, στο
ερευνητικό πεδίο του ΣΔΕ του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας, προκύπτει ότι τις
περισσότερες φορές το μάθημα πραγματοποιείται όπως έχει προγραμματιστεί. Έτσι,
χαρακτηριστικά αναφέρουν τρείς εκπαιδευόμενοι:
«Όχι, εφαρμόζεται το πρόγραμμα, συνέχεια μάθημα.» (ΑΑ2),
«Όχι, κάθε φορά μάθημα.» (ΑΑ3),
«Όχι, γίνεται πάντα μάθημα στο σχολείο.» (ΑΑ4).
Στις παραπάνω απαντήσεις ενισχυτικές είναι και οι απαντήσεις τριών ακόμη
εκπαιδευομένων:
«Ναι, αυτό γίνεται, μπορούμε να πούμε στον καθηγητή για ένα θέμα και να το
συζητήσουμε ή να του πούμε να κάνουμε μάθημα σήμερα, αλλά να μην κάνουμε
ασκήσεις.» (ΑΑ8),
«Όχι, πάντα κάνουμε μάθημα. Είναι της νοοτροπίας, δε μας ενδιαφέρει αν δε θέλετε
μάθημα, εμείς θα κάνουμε.» (ΑΒ3),
«Ναι, το έχουμε κάνει πολλές φορές να κάνουμε συζήτηση για θέματα που μας
απασχολούν.» (ΑΒ5).
Η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για την εκπαίδευση προσθέτει άλλη
μία παράμετρο στο χρόνο εντός του ΣΔΕ του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας,
εκείνη της δημιουργικότητας. Κάνει λόγο για έναν δημιουργικό χρόνο, έναν
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παραγωγικό χρόνο, που αποσπά το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων από έκνομες
ενέργειες. Αναφέρει συγκεκριμένα:
«Η ενασχόλησή τους με το σχολείο βοηθά, ώστε να μην είναι το μυαλό τους
συνεχώς στο πώς θα αποδράσουν, στα ναρκωτικά, γενικά στην παρανομία. Εκεί
περνάνε δημιουργικά την ώρα τους μαθαίνοντας καινούργια πράγματα.» (ΥΦ).
Επιπλέον, σε άλλο σημείο η ίδια αναφέρει:
«Θυμάμαι έλεγε ο διευθυντής πως «Ένα σχολείο θα είναι καλύτερο για τους
κρατούμενους από το να γυρίζουν με έναν καφέ στο χέρι στο προαύλιο και να μην έχουν
τίποτα να κάνουν.» [...] ««Μια φυλακή που έχει σχολείο» έλεγε ο διευθυντής «είναι πιο
ήρεμη.». Το σχολείο βοηθά και τη λειτουργία της φυλακής και τους ίδιους τους
κρατούμενους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βλέπουμε ως κατασταλτικό της βίας.»
(ΥΦ).
Η δημιουργικότητα για την οποία γίνεται λόγος, αποτελεί βασικό ιδίωμα του
πειθαρχικού χρόνου. Σύμφωνα με τον Foucault, η πειθαρχία πασχίζει για τη
δημιουργία ενός ωφέλιμου χρόνου, στη διάρκεια του οποίου μέρος της ενέργειας του
ατόμου καταναλώνεται στην παραγωγή δυνάμεων, που εξυπηρετούν την άσκηση της
πειθαρχίας επάνω στο ίδιο το άτομο (Φουκώ, 1976, σελ. 184-185,199) Με αυτόν τον
τρόπο η πειθαρχία, ως έκφανση της εξουσίας, διαμορφώνει ένα παραγωγικό πλέγμα
με τελικό προϊόν την υπακοή (Φουκό, 1987, σελ. 21; Φουκώ, 1976, σελ. 184-185.).
Μία υπακοή, που στην προκειμένη περίπτωση, αφορά στους κανόνες της φυλακής.
Έτσι, ο χρόνος «εισχωρεί» στα σώματα των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ, ρυθμίζοντας
τη δράσης τους, με σκοπό την πειθάρχησή τους στους κανόνες της φυλακής (Φουκώ,
1976, σελ. 201).
Ωστόσο, ο χρόνος, προκειμένου να γίνει πειθαρχικός και να αξιοποιηθεί,
χρειάζεται συγκεκριμένη διαχείριση (Φουκώ, 1976, σελ. 208). Ένας τρόπος
πειθαρχικοποίησης του χρόνου είναι, σύμφωνα με τον Foucault, η διαίρεσή του «σε
διαδοχικά και παράλληλα τμήματα» το καθένα από τα οποία οδηγούν σε ένα
συγκεκριμένο τέρμα (Φουκώ, 1976, σελ. 208). Όπως θα διακρίνουμε από τις
απαντήσεις, ο σχολικός χρόνος διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό κυρίως στη χρονική
κλίμακα της σχολικής ημέρας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για
την εκπαίδευση, η φοίτηση κρατουμένων στο ΣΔΕ, θεωρείται ως εργασία γι’ αυτό
εμπίπτει

στις

διαδικασίες

του

ευεργετικού

υπολογισμού

χαρακτηριστικά αναφέρει για τη φοίτηση κρατουμένων στο ΣΔΕ:
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ποινής.

Όπως

« [...] επιπλέον τους βοηθά στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής τους, καθώς
θωρείται εργασία από την οποία παίρνουν μεροκάματα τα οποία μειώνουν την ποινή
τους. [...]» (ΥΦ).
Με απλά λόγια, ο ευεργετικός υπολογισμός της ποινής πέραν από την παροχή
εργασίας, αφορά και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, από τα ο οποία ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκομίσει μείωση της ποινής του, καθώς μία ημέρα
συμμετοχής δύναται να θεωρηθεί έως δύο ημέρες εκτιτέας ποινής, όπως
προσδιορίζεται από τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα (άρθ. 46, παρ. 2). Ωστόσο,
όπως διευκρινίζεται σε άλλο σημείο του Σωφρονιστικού Κώδικα (άρθρ. 35, παρ. 8),
προκειμένου να ισχύσει αυτή η ρύθμιση απαιτείται τουλάχιστον τρίμηνη επιτυχής
συμμετοχής του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα. Οι ημέρες συμμετοχής στο
πρόγραμμα προσδιορίζονται ως μεροκάματα ή ημερομίσθια, και καταγράφονται από
το φύλακα του σχολείου καθημερινά, όπως προκύπτει από την αναφορά της
προϊσταμένης του ΣΔΕ:
« [...] Το ημερομίσθιο έχει να κάνει με το αν ήρθε στο σχολείο και το κανονίζει η
φυλακή. Δηλαδή αυτό είναι θέμα

των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο υπάλληλος

μπαίνει και παίρνει παρουσίες.» (ΥΣ).
Για ορισμένους από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ, η συμπερίληψη της φοίτησης
στο ΣΔΕ στη ρύθμιση του ευεργετικού υπολογισμού της ποινής, αποτέλεσε ένα
επιπλέον κίνητρο για να φοιτήσουν σε αυτό. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζουν οι
δηλώσεις δύο εκπαιδευομένων:
«Για να μάθω πράγματα, για να μάθω τη γλώσσα. Για μεροκάματα. Στο σχολείο
περνάει η μέρα δε σκέφτεσαι πολύ.» (ΑΑ1),
«Με ενδιαφέρει και αυτό, αλλά όχι πρώτα. Άμα με ενδιέφερε μόνο αυτό δε θα
ερχόμουν σχολείο θα έκανα δουλειά. Τα μεροκάματα του σχολείου είναι 17 το μήνα,
ενώ της δουλειάς 31. [...]» (ΑΑ4),
Ενώ και οι απαντήσεις δύο άλλων εκπαιδευομένων ενισχύουν την παραπάνω θέση:
«Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που περίμενα (ενν. για τον ευεργετικό υπολογισμό της
ποινής) Είναι λίγο το μεροκάματο.» (ΑΒ3),
«Ναι, μ’ ενδιαφέρει, πώς δε μ’ ενδιαφέρει. (ενν. ευεργετικός υπολογισμός της
ποινής)» (ΑΒ4).
Κατά συνέπεια, το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου αποτελεί έναν από τους
πολλούς τρόπους που η πειθαρχική δομή της φυλακής εξασφαλίζει την
πειθαρχικοποίηση του χρόνου των κρατουμένων (Foucault, 1992, σελ. 16). Εν
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προκειμένω, ο ημερήσιος σχολικός χρόνος διαιρείται σε «παράλληλα» και
«διαδοχικά» τμήματα, κατά την φουκωική ορολογία, δηλαδή στις διδακτικές ώρες, η
επιτυχής παρακολούθηση των οποίων οδηγεί στη θεσπισμένη απόκτηση του
ημερομίσθιου (Φουκώ, 1976, σελ. 208).
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5.2.5. Οι τρόποι επιτήρησης των εκπαιδευόμενων εντός του ΣΔΕ
Η ιεραρχική επιτήρηση αποτελεί βασικό εργαλείο εντός των πειθαρχικών ιδρυμάτων,
όπως είναι οι φυλακές. Ας μη λησμονούμε άλλωστε, ότι στις πρακτικές των
ιδρυμάτων αυτών τοποθετείται η αφετηρία διαμόρφωσης μιας «μηχανοδομής
ελέγχου», η οποία εν συνεχεία διαχύθηκε στην κοινωνία (Φουκώ, 1976, σελ. 231).
Βασική συνέπεια της επιτήρησης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του
επιτηρούμενου, η οποία στην περίπτωση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων σχετίζεται
με την διαμόρφωση ενός πειθαρχημένου χαρακτήρα από την πλευρά των
κρατουμένων (Foucault, 2012-α, σελ. 79-80).
Στην περίπτωσή μας, η μελέτη εστιάζει στους εκπαιδευόμενους ενός ΣΔΕ, οι
οποίοι όμως παράλληλα δεν παύουν να διαθέτουν και μία άλλη ιδιότητα, αυτή του
κρατουμένου. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων
προέκυψε η ύπαρξη μέσων επιτήρησης των εκπαιδευμένων του σχολείου. Τα μέσα
αυτά προέρχονται από δύο πόλους, το σχολείο και τη φυλακή. Η ανάλυσή μας πρώτα
θα ασχοληθεί με τα μέσα επιτήρησης που προέρχονται από το σχολείο. Ένα από αυτά
τα μέσα φαίνεται πως είναι «το βλέμμα των εκπαιδευτών» του σχολείου. Σχετικά με
την ύπαρξη περιορισμών στο συγχρωτισμό συγκεκριμένων κρατουμένων εντός του
σχολείου, η προϊσταμένη του σχολείου απάντησε αρνητικά προσθέτοντας:
«[...] Απλά πρέπει να είσαι πάντα σε ετοιμότητα, γιατί το να κάτσει δίπλα κάποιος
με κάποιον άλλο, το να ανταλλάξει κάποιος με κάποιον άλλον κάτι, το να πουν κάτι
προσωπικό, δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι.» (ΥΣ).
Επιπλέον, ένα άλλο σημείο, στο οποίο αποκαλύπτεται ο επιτηρητικός ρόλος του
εκπαιδευτή εντός τάξης, βρίσκεται στην απόκριση της προϊσταμένης του ΣΔΕ, στην
παρατήρηση

του

συνεντευκτή

ότι

στο

διάδρομο,

που

προαυλίζονται

οι

εκπαιδευόμενοι, υπάρχουν κάμερες. Συγκεκριμένα η ίδια ανέφερε:
«Ναι, εκεί όπου είναι όλοι μαζί … Ίσως δηλαδή για περισσότερη ασφάλεια, γιατί
όταν είσαι μέσα στην τάξη έχεις την ευθύνη εσύ, έχεις την ευθύνη αποκλειστικά ως
εκπαιδευτής εσύ, γι’ αυτό και πρέπει να γνωρίζεις, γιατί δε σε προστατεύει κανείς.»
(ΥΣ).
Από τα δύο αυτά σημεία προκύπτει ότι, εφόσον οι εκπαιδευτές είναι οι υπεύθυνοι για
το τι γίνεται μέσα στην τάξη τους από τους εκπαιδευόμενους, αυτομάτως
δημιουργείται μία ανάγκη επιτήρησης των εκπαιδευομένων από μέρους τους.
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Αναφορικά με τη γνώση της φυλακής για τυχόν προβληματική συμπεριφορά των
εκπαιδευομένων εντός του ΣΔΕ, η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για την
εκπαίδευση των κρατουμένων σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Ναι, η φυλακή ενημερώνεται αμέσως. Το σχολείο μάς ενημερώνει καθημερινά.
[...]» (ΥΦ).
Ακόμα, σε σχέση με την ύπαρξη υποχρέωσης εκ μέρους του ΣΔΕ για ενημέρωση των
αρχών της φυλακής για θέματα των εκπαιδευομένων του, η ίδια αναφέρει:
«Όχι, η ενημέρωση είναι άτυπη στα πλαίσια της καλής συνεργασίας. Λειτουργούμε
για να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Συχνά, ανεβαίνουμε με το διευθυντή στο σχολείο
για να ρωτήσουμε αν όλα είναι καλά και στους εκπαιδευόμενους και στους καθηγητές.
[...]» (ΥΦ).
Κατά συνέπεια, μέσα από το περιεχόμενο των δύο αυτών αναφορών, προκύπτει ότι οι
αρχές

της

φυλακές

γίνονται

κοινωνοί

των

προϊόντων

επιτήρησης

των

εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές, τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Το φαινόμενο της
επικοινωνίας της φυλακής με τους φορείς εκπαίδευσης που δρουν στο εσωτερικό της,
δεν είναι πρόσφατο. Ανάγεται στη διάρκεια του 19ου αιώνα, κατά την οποία, πέραν
από την εφαρμογή των πανοπτικών αρχών στις φυλακές, εισήχθη σε αυτές και ένα
ατομικό δελτίο παρατηρήσεων για τους κρατουμένους, το περιεχόμενο του οποίου
διαμορφωνόταν και από τον δάσκαλο της φυλακής (Φουκώ, 1976, σελ. 326).
Ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το ΣΔΕ κατά την επιτήρηση των εκπαιδευομένων
είναι η τήρηση απουσιολογίου, στο οποίο καταγράφονται οι εκπαιδευόμενοι που
λείπουν ημερησίως. Αναφέρει σχετικά η προϊσταμένη του ΣΔΕ:
«Εμείς κρατάμε απουσίες όταν δεν είναι ο μαθητής μέσα στην τάξη. [...]» (ΥΣ).
Και προσθέτει:
«Εμείς έχουμε τα απουσιολόγια του σχολείου όπως είναι πάντα, ώστε να ξέρουμε
και από το βιβλίο φοίτησής του, που έχει ο καθένας τα στοιχεία του, καθημερινά που τα
συμπληρώνουμε, αν ήρθε, δεν ήρθε, πόσες παρουσίες έκανε, πόσες απουσίες και όλα
αυτά. [...]» (ΥΣ).
Από την άλλη πλευρά όμως, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, και η φυλακή
χρησιμοποιεί μέσα επιτήρησης των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ. Ένα από αυτά είναι η
ύπαρξη μιας κάμερας στο χώρο τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν για το
διάλειμμά τους. Όπως αναφέρει η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για την
εκπαίδευση:
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«Υπάρχουν μόνο στο διάδρομο εκτός του σχολείου, όχι μέσα. Ο διάδρομος ανήκει
στη φυλακή.» (ΥΦ).
Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για το διάλειμμα των
εκπαιδευομένων.
Την ύπαρξη κάμερας πιστοποιεί και η αναφορά της προϊσταμένης του ΣΔΕ:
«Κάμερα πρέπει να υπάρχει και βλέπει το διάδρομο, όπου είναι και ο χώρος που
βγαίνουν για διάλλειμα, αλλά είναι και το πήγαινε - έλα, η επαφή με το υπόλοιπο
κομμάτι, εκεί υπάρχει κάμερα. [...]» (ΥΣ).
Επιπλέον, η ύπαρξη της συγκεκριμένης κάμερας σχολιάζεται αρνητικά από
εκπαιδευόμενο του σχολείου. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Όχι, δε με ενοχλούν οι κάμερες, το λέω όμως με την έννοια ότι όταν πας στο
σχολείο είσαι σε σχολείο, άλλο ο κρατούμενος μέσα, άλλο στο σχολείο.» (ΑΒ4).
Μάλιστα η απάντηση του εκπαιδευόμενου δίνει την αίσθηση, ότι το πλαίσιο του ΣΔΕ
ουσιαστικά αποτελεί προέκταση της φυλακής, και όχι μόνο χωρική, αλλά και
επιτηρητική.
Ένα ακόμα μέσο επιτήρησης της παρουσίας των εκπαιδευομένων είναι η
παρουσία φύλακα από την πλευρά της φυλακής. Πρώτα πρώτα ο επιτηρητικός του
ρόλος επιβεβαιώνεται από ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργο του, το ότι δηλαδή
βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο. Σχετικά με το θέμα αυτό, η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για
την εκπαίδευση σημειώνει:
« [...] υπάρχει μόνο ένας φύλακας απ’ έξω χωρίς οπτικό πεδίο μέσα στο χώρο του
μαθήματος, ο οποίος παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που τον καλέσει ο καθηγητής ή
ακουστούν φωνές, δηλαδή όταν κάτι συμβαίνει και απειλεί την ασφάλεια.» (ΥΦ).
Παράλληλα όπως αναφέρει και η προϊσταμένη του ΣΔΕ:
« [...] παίρνει φύλλο από την υπηρεσία του πριν ξεκινήσει, όπου έχει τα ονόματα για
να ξέρει ποιους θα έχει, για ποιους είναι υπεύθυνος δηλαδή εκεί, γιατί είναι
κρατούμενοι, άρα αυτός είναι για την ασφάλειά μας εκεί, αυτός πρέπει να μεριμνήσει
για οτιδήποτε συμβαίνει.» (ΥΣ).
Ο φύλακας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου και φυλακής, καθώς είναι ο
υπεύθυνος για την ημερήσια προσέλευσή τους στο σχολείο, την οποία και
επιβεβαιώνει από την πλευρά της φυλακής. Πιο συγκεκριμένα, ο φύλακας είναι
επιφορτισμένος να καλεί στο σχολείο τους εκπαιδευόμενους, όπως χαρακτηριστικά
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αναφέρει η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για την εκπαίδευση των
κρατουμένων:
«[...] Ο φύλακας του σχολείου έχει μια λίστα με τους εκπαιδευόμενους, τηλεφωνεί
στην πτέρυγα του καθενός και ζητά ονομαστικά τον καθένα να έρθει στο σχολείο.
Άλλωστε με την καθημερινή μετακίνησή τους από την πτέρυγα στο σχολείο, γνωρίζουν
και οι φύλακες της πτέρυγας ποιος πάει σχολείο. Δε γίνεται κάποιος να ξεκινήσει για το
σχολείο και να πάει αλλού. [...]» (ΥΦ).
Επιπλέον, ο φύλακας του σχολείου οφείλει να καταγράφει ποιοι εκπαιδευόμενοι είναι
παρόντες, προκειμένου να τους εξασφαλιστούν τα ημερομίσθια, όπως αναφέρει η
προϊσταμένη του ΣΔΕ:
«[...] Το ημερομίσθιο έχει να κάνει με το αν ήρθε στο σχολείο και το κανονίζει η
φυλακή. Δηλαδή αυτό είναι θέμα

των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο υπάλληλος

μπαίνει και παίρνει παρουσίες.» (ΥΣ).
Για ίδιο θέμα η προϊσταμένη του ΣΔΕ προσθέτει:
«[...] Και αυτός (ενν. ο φύλακας) κανονίζει (ενν. τα ημερομίσθια), μπαίνει κάποια
στιγμή, κάποιες φορές, δε μπορεί να ξαναμπεί μετά, και σε αυτόν πρέπει να λένε αν
θέλουν να φύγουν. Αν θέλουν να πάνε κάπου, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουν με τον
υπάλληλο και να του πουν ότι «Εγώ θα φύγω.», «Θα λείψω τόσο.», «Θα ξανάρθω.»…
Αυτός είναι υπεύθυνος ή αυτός πρέπει να πάρει τηλέφωνο μετά να πει κάτω, πέρασε ο
τάδε, ήρθε;» (ΥΣ).
Μέσα από το λόγο των συνεντευξιαζόμενων γίνεται εμφανής ένας άλλος
μηχανισμός πειθάρχησης, ο οποίος, σύμφωνα με τον Foucault, είναι η εξέταση των
ατόμων. Η εξέταση συνδυάζει στοιχεία από την επιτήρηση και την κύρωση (Φουκώ,
1976, σελ. 244). Εν ολίγοις, πρόκειται για μία διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί τα
στοιχεία της επιτήρησης, με σκοπό την «κανονικοποίηση» των ατόμων (Φουκώ,
1976, σελ. 244). Ένα βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της εξέτασης
είναι η καταγραφή των στοιχείων της επιτήρησης σε έγγραφα (Φουκώ, 1976, σελ.
250). Η χρήση αυτών των εγγράφων δημιουργεί ένα δίκτυο, μέσα από το οποίο
διαμορφώνεται μια «εξουσία των εγγράφων», η οποία αποτελεί συστατικό του
μηχανισμού της πειθαρχίας (Φουκώ, 1976, σελ. 250). Μέσω, λοιπόν, της εξέτασης, το
άτομο μετατρέπεται σε «περίπτωση» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
γνωρίσματα, η γνώση των οποίων διευκολύνει την άσκηση εξουσίας προς αυτό
(Φουκώ, 1976, σελ. 252). Ένα εργαλείο της εξέτασης είναι η εξακρίβωση της
ταυτότητας του ατόμου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο στρατό για την εύρεση
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λιποτακτών (Φουκώ, 1976, σελ. 250). Στην περίπτωση της έρευνάς μας, η διάκριση
της εξέτασης γίνεται από την τήρηση απουσιολογίου από την πλευρά του σχολείου
και από την τήρηση του καταλόγου ημερομισθίων από την πλευρά της φυλακής. Στα
δύο αυτά έγγραφα συστήνεται η γνώση της παρουσίας ή απουσίας των
εκπαιδευομένων. Η εξέταση της παρουσίας ή της απουσίας των ατόμων γίνεται μέσα
σε καθορισμένα «κανονιστικά» πλαίσια, τα οποία είναι σαφή, και τα οποία ορίζουν,
στην περίπτωση του σχολείου τις παρουσίες για να κριθεί επιτυχής η ολοκλήρωση
των σπουδών, και στην περίπτωση της φυλακής τις παρουσίες για τη μείωση της
ποινής. Το πνεύμα της διατήρησης αυτών των δύο εγγράφων είναι η υπακοή στους
κανόνες από την πλευρά των εκπαιδευομένων, προκειμένου να γίνουν κοινωνεί
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αν αυτοί οι κανόνες δε γίνουν σεβαστοί, τότε η
κύρωση που επιβάλλεται στους παραβάτες είναι η μη απόκτηση απολυτηρίου του
σχολείου. Έτσι, προϊσταμένη του ΣΔΕ αναφέρει:
«[...] Να εξηγήσω δηλαδή (ενν. εκπαιδευόμενους) [...] τι σημαίνει απουσία, τι
σημαίνει όταν ξεπεράσεις έναν αριθμό απουσιών ότι δε μπορεί να είσαι μαθητής [...]»
(ΥΣ).
Επιπλέον, μία ακόμη κύρωση είναι η μη συμπερίληψη των παραβατών στη
ρύθμιση μείωσης της ποινής, καθώς ο Σωφρονιστικός Κώδικας ορίζει πως,
προκειμένου να ισχύσει αυτή η ρύθμιση, απαιτείται τουλάχιστον τρίμηνη επιτυχής
συμμετοχής του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (άρθρ. 35, παρ. 8). Άλλωστε ας μη
λησμονούμε το γεγονός, πως το φαινόμενο του ποινικού εγκλεισμού «περιλαμβάνει
ένα πλήθος διαδικασιών όπως ο σχηματισμός κλειστών παιδαγωγικών χώρων που
λειτουργούν μέσω ανταμοιβών και τιμωριών» (Foucault, 1989, σελ. 278). Οι τιμωρίες
αυτές επιβάλλονται βάσει κανόνων, είναι δηλαδή «κανονιστικές κυρώσεις», όπως τις
χαρακτηρίζει ο Foucault, και αποτελούν έναν σημαντικό μηχανισμό για την επιβολή
της πειθαρχικής εξουσίας (Φουκώ, 1976, σελ. 236). Και αυτές οι κυρώσεις είναι
ανεξάρτητες από την ποινή στην οποία έχει καταδικαστεί ο κρατούμενος,
δημιουργώντας έτσι την αίσθηση αυτού που ο Tadros (1998) αποκαλεί «αποικισμό
της νομικής τιμωρίας από τον πειθαρχικό μηχανισμό» (σελ. 94).
Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και σε μία άλλη διαπίστωση που προέκυψε.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, τα μέσα επιτήρησης που προέρχονται από τη φυλακή για
την επιτήρηση των εκπαιδευομένων, όπως η κάμερα και ο φύλακας του σχολείου,
μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν μέσα επιτήρησης και των εκπαιδευτών. Το
γεγονός αυτό αποτελεί και ένα βασικό χαρακτηριστικό της ιεραρχικής επιτήρησης,
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κατά το οποίο οι επιτηρητές είναι παράλληλα και επιτηρούμενοι (Φουκώ, 1976, σελ.
235). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι εμπνευσμένο από το Πανοπτικό του Μπένθαμ,
στο οποίο ο κεντρικός επιθεωρητής επιτηρεί και τους φυλακισμένος, αλλά και το
εποπτικό προσωπικό (Φουκώ, 2008, σελ. 134). Επιπρόσθετα, μέσα από τα λεγόμενα
της προϊσταμένης του ΣΔΕ προκύπτει μία υποψία πιθανής λειτουργίας ορισμένων
εκπαιδευόμενων ως επιτηρητών. Αναφέρει δηλαδή χαρακτηριστικά:
«Απλά, εγώ πρέπει να το πω, ότι μας το είπανε όταν πήγαμε, ότι να το ξέρετε αργά η
γρήγορα όλα μαθαίνονται. Άρα σου χτυπάνε και το καμπανάκι ότι μην είσαι αφελής,
γιατί μπορεί εσύ να νομίζεις ότι κάνεις κάτι, να μας ξεγελάσεις ας πούμε εντός
εισαγωγικών, αλλά αν κάνεις όντως κάτι που είναι παράτυπο ή παράνομο ακόμα, θα το
μάθουμε. Και θα το μάθουνε γιατί ίσα ίσα που παρακαλάνε κάποιοι να υποπέσει
κάποιος σε παράπτωμα για να δώσουν την πληροφορία και να κάνουν την καλή τους
πράξη. [...]» (ΥΣ).
Επομένως, η περίπτωσή μας συμπλέει με την οπτική του Foucault, σύμφωνα με το
οποίο η πειθαρχική εξουσία της επιτήρησης ξεδιπλώνεται από πάνω προς τα κάτω,
αλλά και μέχρι ενός σημείου από κάτω προς τα πάνω (Φουκώ, 1976, σελ. 235). Η
σχηματική αποτύπωση της προέλευσης και κατεύθυνσης της επιτήρησης βρίσκεται
στο διάγραμμα 1.
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Φυλακή

Εκπαιδευτές

Εκπαιδευόμενοι

: Κατεύθυνση επιτήρησης
Διάγραμμα 1: Ροή επιτήρησης
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5.2.6. Η διαδικασία επιλογής των κρατουμένων που θα φοιτήσουν στο ΣΔΕ
Τα κριτήρια που θέτει το ΣΔΕ της φυλακής για να φοιτήσει κάποιος στο πρόγραμμά
του είναι τα ίδια με αυτά που θέτει και στους υποψηφίους του εκτός φυλακής.
Συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο ο κρατούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο
σχολείο. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την προϊσταμένη του ΣΔΕ γίνεται ως εξής:
«Σε εμάς πρέπει να κάνουν αίτηση. Κάνουν αίτηση στην κοινωνική υπηρεσία. Η
κοινωνική υπηρεσία δηλαδή βγάζει ανακοινώσεις μέσα στους θαλάμους για να τις δουν
οι κρατούμενοι, παίρνουν αιτήσεις, τις συμπληρώνουν, τις στέλνουν, τις παίρνει η
υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά θέματα και μετά έρχεται όταν θα λειτουργήσει το σχολείο,
[...]» (ΥΣ).
Στη συνέχεια, ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος πρέπει να περάσει από συνέντευξη του
σχολείου. Όπως αναφέρει η προϊσταμένη του ΣΔΕ:
«[...] εμείς πρέπει να κάνουμε το διαδικαστικό που είναι να τους δούμε, να κάνουμε
συνεντεύξεις, η συνέντευξη γίνεται παντού, γίνεται για να γνωρίσουμε ποιος είναι ο εν
δυνάμει μαθητής μας, έτσι, να τον γνωρίσουμε, να δούμε και εμείς, πρέπει να έχουμε
άποψη και εμείς, αν μπορούμε να συνεργαστούμε, αν θα ταιριάξει με την ομάδα που θα
φτιάξουμε δηλαδή πρέπει να δούμε πραγματικά και εμείς τα άτομα. Αλλά πιο πολύ γιατί
κάνουμε εκπαίδευση ενηλίκων, πρέπει να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. [...]»
(ΥΣ).
Όπως εξηγεί η προϊσταμένη του ΣΔΕ, είναι σπάνιο να εξαιρεθεί κάποιος σε αυτή τη
διαδικασία:
«Σπάνια εξαιρείται κάποιος. Αν θα εξαιρεθεί, θα εξαιρεθεί για άλλους λόγους
δηλαδή. [...]» (ΥΣ).
Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα τυπικά προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτει ο
υποψήφιος. Όπως αναφέρει η προϊσταμένη του σχολείου:
«[...] Μετά το τυπικό είναι ότι πρέπει να έχει χαρτιά, συγκεκριμένα χαρτιά, που
είναι υποχρέωσή μας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πρέπει να έχει τελειώσει το δημοτικό και να
μην έχει ολοκληρώσει γυμνάσιο είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, ανάλογα πρέπει να έχει
αντίστοιχου επιπέδου μόρφωση και επίσης πρέπει να έχει και κάποιο διαπιστευτήριο,
δηλαδή πρέπει να έχουμε έστω φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πράσινη κάρτα,
κάποια τέτοια πράγματα, ή το πιστοποιητικό γέννησής του ή οικογενειακής κατάστασης,
κάτι που να πιστοποιεί, να ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι, κάποια στοιχεία.» (ΥΣ).
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Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και αν ο κρατούμενος πληροί όλα τα κριτήρια
φοίτησης που θέτει το ΣΔΕ, η τελική άδεια για τη φοίτησή του δίνεται από τις αρχές
της φυλακής, σύμφωνα με την προϊσταμένη του σχολείου:
«[...] Αλλά όλα αυτά, οι αιτήσεις συμπληρωμένες, τα χαρτιά και αυτά, μετά θα
περάσουν από συμβούλιο φυλακής.» (ΥΣ).
Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός πως για την τελική επιλογή των εκπαιδευόμενων
το ΣΔΕ δε διαθέτει δικαίωμα ψήφου στο συμβούλιο φυλακής, όπου δίδεται η τελική
άδεια για φοίτηση στο ΣΔΕ. Για το γεγονός αυτό αναφέρει η προϊσταμένη του ΣΔΕ:
«Το σχολείο μπορεί να βάλει είκοσι άτομα, όπως μου έτυχε εμένα στο πρώτο
συμβούλιο φυλακής που ήμουν παρούσα, δεν έχω δικαίωμα ψήφου μέσα, απλά μπορώ
να είμαι παρούσα για να βλέπω τι γίνεται. Είχα είκοσι άτομα, πέρασαν έξι.» (ΥΣ).
Η επιβεβαίωση περί της τελικής επιλογής των εκπαιδευομένων από τη φυλακή,
διαπιστώνεται και από τα λεγόμενα της υπεύθυνης του Καταστήματος Κράτησης για
την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Από την πλευρά της η φυλακή ουσιαστικά τους τοποθετεί στο σχολείο, γιατί ας μη
ξεχνάμε ότι η φοίτηση στο σχολείο θεωρείται εργασία.[...]» (ΥΦ).
Ποια είναι όμως τα κριτήρια που θέτει η φυλακή στους υποψηφίους
εκπαιδευόμενους; Η υπεύθυνη της φυλακής για την εκπαίδευση αναφέρει:
«[...] Από εκεί και πέρα συνήθως θέλουμε να είναι κρατούμενοι κοντά στην έξοδό
τους

για να βοηθηθούν στην επανένταξή τους, στην επανακοινωνικοποίησή τους.

Καμιά φορά ελέγχουμε τη συμπεριφορά τους, για να μη δημιουργούν προβλήματα στη
λειτουργία του σχολείου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι κρατούμενοι που έχουν πιαστεί με
ναρκωτικά, άρα μπορεί να παρασύρουν τους εκπαιδευόμενους στα ναρκωτικά, που
έχουν βάλει κάτι παράνομα μέσα στη φυλακή, αυτοί με σοβαρά ψυχιατρικά
προβλήματα. Το να βάλεις κάτι παράνομα μέσα στη φυλακή ή να σε πιάσουν με
ναρκωτικά, είναι πειθαρχικό αδίκημα που μπορεί να σου στερήσει την εργασία,
επομένως δε μπορείς να πηγαίνεις σχολείο. Γενικά, δηλαδή ο ρόλος της φυλακής σε
αυτό το ζήτημα είναι διαδικαστικός, προκειμένου να τηρείται η νομιμότητα.» (ΥΦ).
Επιπλέον, σε σχέση με τους ψυχικά ασθενείς προκύπτει, σύμφωνα με την ίδια, ότι:
«[...] Μερικές φορές θέλουμε και εμείς να μπει κάποιος στο σχολείο, χωρίς να
παίρνει μεροκάματα, απλώς να παρακολουθεί για να ευεργετηθεί ψυχολογικά. Έχουμε
περιπτώσεις ανθρώπων που υποφέρουν από άγχος, κατάθλιψη και μόλις μπουν στο
σχολείο μεταμορφώνονται προς το καλύτερο, γίνονται άλλοι άνθρωποι.[...]» (ΥΦ).
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Πρόκειται δηλαδή για κριτήρια που αφορούν την επανακοινωνικοποίηση των
εκπαιδευομένων, τα πειθαρχικά τους παραπτώματα και την ψυχική τους υγεία. Οι
πληροφορίες αυτές για τους κρατουμένους, και κυρίως η πειθαρχική τους
συμπεριφορά, είναι αποτελέσματα της γνώσης που έχει αποκτήσει η φυλακή για τα
υποκείμενα, μέσω της παρατήρησής τους. Έτσι, γίνεται εμφανής πάλι η διαδικασία
της φουκωικής εξέτασης. Αυτή τη φορά ωστόσο, με σκοπό την παραχώρηση άδειας
για φοίτηση στο ΣΔΕ. Εν προκειμένω, προκύπτει ότι η φυλακή επιτρέπει τη φοίτηση
στο σχολείο μόνο των «κανονικών», δηλαδή αυτών που συμμορφώνονται στους
κανόνες του πειθαρχικού ιδρύματος της φυλακής. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η
πειθαρχική εξουσία εκφράζεται μέσω κανόνων (Φουκό, 1991, σελ. 116). Με την
έννοια του κανόνα εδώ, εννοούμε «ένα μέτρο και ένα μέσο για τη δημιουργία ενός
κοινού προτύπου» (Ewald,1990, σελ. 141). Ειδικά, στην περίπτωση της επιλογής
κρατουμένων ως εκπαιδευομένων, για λόγους επανακοινωνικοποίησης, επειδή
πλησιάζει η αποφυλάκισή τους, επαληθεύεται ο ρόλος της φυλακής ως μέσου
εξασφάλισης της σταθερότητας «της κανονιστικής εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία»
(Φουκώ, 1976, σελ. 405). Διότι στην ουσία, η επανακοινωνικοποίηση του ατόμου
αποτελεί μία «επανακανικοποίηση» σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνίας, δηλαδή
τους νόμους της. Ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας την έννοια της νόρμας, μία
«επανανορμοποίηση» του ατόμου. Μία διαδικασία εξαιρετικά σημαντική για τη
διατήρηση της πειθαρχίας εντός της κοινωνίας καθώς, σύμφωνα με τον Foucault,
βρισκόμαστε σε έναν τύπο κοινωνίας, όπου η εξουσία του νόμου ενσωματώνεται
στην πολύ ευρύτερη εξουσία του κανόνα (Φουκώ, 2008, σελ. 108). Επιπλέον, στις
περιπτώσεις

των

κρατουμένων

που

έχουν

διαπράξει

σοβαρά

πειθαρχικά

παραπτώματα ή πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, η απόρριψή τους από
τη φοίτηση στο ΣΔΕ αποτελεί συνθήκη για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας
εντός του ΣΔΕ και γενικότερα εντός της φυλακής.
Όσον αφορά τους τελεσθέντες σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο
αποκλεισμός τους από το σχολείο αποτελεί την κύρωση για τη βελτίωση της
συμπεριφοράς τους και την υπακοή τους στους κανόνες (Τρουλινού, 1991, σελ. 180).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η τέλεση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος
από κάποιον εκπαιδευόμενο είτε στο χώρο της φυλακής είτε στο χώρο του σχολείου,
μπορεί να διακόψει τη φοίτησή του σε αυτό. Όπως αναφέρει για αυτό το θέμα η
προϊσταμένη του ΣΔΕ:
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«[...] Η φυλακή όμως αν κάποιος από τους μαθητές μας υποπέσει σε κάποιο
αδίκημα, κάποιο πειθαρχικό, ναι, μπορεί να μας τον στερήσει, όπως μας έχει στερήσει
δύο άτομα.» (ΥΣ).
Και συμπληρώνει για το ίδιο περιστατικό:
«[...] Έκαναν θέματα μέσα στη φυλακή, περάσανε από συμβούλιο, που δεν το
γνωρίζαμε εμείς ότι θα περάσουν από συμβούλιο και απλά την άλλη μέρα μου είπαν ότι
αυτά τα άτομα διαγράφτηκαν. Τελείωσε, συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή δεν με
ρωτήσανε καν, ούτε σύλλογος, ούτε τίποτα. Ήταν δικό τους θέμα, εσωτερικό, ότι αυτός
ο κρατούμενος έχει αυτό το πειθαρχικό, δεν αξίζει να είναι βάσει εισαγγελέως στο…»
(ΥΣ).
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, παρατηρούμε ότι τον τελευταίο λόγο στην
διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ τον έχουν οι αρχές της φυλακής.
Η απόφασή τους καθορίζεται αποκλειστικά με βάση πειθαρχικούς κανόνες που
ισχύουν μέσα στη φυλακή, και έχουν ως σκοπό κυρίως τη διατήρηση της ασφάλειας
και της τάξης εντός του πειθαρχικού ιδρύματος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία,
είναι η διαπίστωση ότι το πειθαρχικό έργο της φυλακής διαπερνά τη διαδικασία
επιλογής εκπαιδευομένων του ΣΔΕ.

5.2.7. Ο έλεγχος των εκπαιδευομένων στο χώρο του ΣΔΕ από το προσωπικό της
φυλακής
Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων μας, προέκυψε η είσοδος στο σχολείο
ομάδας από το προσωπικό της φυλακής, με σκοπό τον σωματικό έλεγχο των
κρατουμένων. Για το θέμα αυτό, η υπεύθυνη του Καταστήματος Κράτησης για την
εκπαίδευση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
«[...] κάποιες φορές γίνεται ένας έλεγχος στους εκπαιδευόμενους στον εκπαιδευτικό
χώρο για λόγους ασφαλείας. [...]» (ΥΦ).
Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο έλεγχος αυτός γίνεται σπάνια:
«[...]Τώρα στο χώρο του ΣΔΕ σωματικός έλεγχος γίνεται σπάνια. Σε τέσσερα
χρόνια έχε γίνει δύο φορές.» (ΥΦ).
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την προϊσταμένη του ΣΔΕ. Αναφέρει
χαρακτηριστικά πως:
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« [...] Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έχει τύχει να γίνει δύο φορές έλεγχος από
ομάδα της φυλακής, δηλαδή που αποφάσισε, όπως κάνουν τους ελέγχους στους
θαλάμους τους και αυτά, να ‘ρθει να κάνει και στο χώρο το δικό μας.» (ΥΣ).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία
ενέργεια εξέτασης προερχόμενη από τη φυλακή και διεξαγόμενης εντός του χώρου
του σχολείου. Μία εξέταση σωματικού τύπου «περιζωσμένη» από τους πειθαρχικούς
κανόνες της φυλακής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της πειθαρχίας
μεταξύ των εκπαιδευομένων. Μία ενέργεια προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του
κολαστικού συστήματος, το οποίο βασίζεται στην επιτήρηση και τον κανονισμό
(Bevir, 1999, σελ. 350).
Μάλιστα ένας εκπαιδευόμενος μέσα από τα λεγόμενά του, όχι μόνο επιβεβαιώνει
την έφοδο ειδικής ομάδας για έλεγχο των εκπαιδευομένων, αλλά εκφράζει και την
αντίθεσή του απέναντι στις τακτικές που ακολουθούνται. Η παρακάτω μαρτυρία είναι
ενδεικτική:
«[...] Πριν λίγο καιρό, είχανε μπει για να μας κάνουν έλεγχο, μας ψάχνανε, μας
είπαν σηκώστε την μπλούζα, όλα αυτά έγιναν μπροστά στους καθηγητές, με αυτόν τον
τρόπο μας προσέβαλαν στους καθηγητές.» (ΑΒ4).
Επιπλέον, εκφράζει το παράπονό του προς την διεύθυνση του σχολείου που
«επιτρέπει», όπως ο ίδιος αναφέρει, τον έλεγχο εντός του σχολείου. Χαρακτηριστικά
αναφέρει:
«Ναι, οι φρουροί τον έκαναν (ενν. τον έλεγχο), ο διευθυντής όμως δεν πρέπει να το
επιτρέπει αυτό. Εδώ είναι σχολείο. Και στον Κορυδαλλό μας κάνανε κάθε μέρα έλεγχο,
μας έψαχναν, αλλά απέξω από το σχολείο. [...]» (ΑΒ4).
Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου η φυλακή, ως ένας εξαντλητικός μηχανισμός της
πειθαρχίας, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους κρατουμένους να βρεθούν εκτός της
πειθαρχικής της «ομπρέλας», ούτε για μια στιγμή (Φουκώ, 1976, σελ. 309). Έτσι, η
ροή της εξουσίας του κανόνα εξακολουθεί να είναι αδιάκοπη προς τους
κρατουμένους ακόμη και στο εσωτερικό του σχολείου, ακόμη και στην ιδιότητα των
κρατουμένων ως εκπαιδευομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόθεσή μας στην παρούσα εργασία ήταν να μελετήσουμε τη λειτουργία του
παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας που βρίσκεται εντός του
Καταστήματος Κράτησης Πάτρας. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειονότητα
των υπαρχουσών ερευνών για τη λειτουργία των ΣΔΕ εντός των ελληνικών φυλακών,
εμείς επιλέξαμε η μελέτη αυτή να γίνει, κυρίως, μέσα από τις απόψεις των
εκπαιδευομένων του σχολείου, και επιπλέον με τη χρήση του λιγότερο κατευθυντικού
μέσου, που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τηρουμένων των ιδιαίτερων συνθηκών του
ερευνητικού πεδίου, το οποίο ήταν, κατά την άποψή μας, η ημιδομημένη συνέντευξη.
Σκοπός της εργασίας μας ήταν η εύρεση των τρόπων με τους οποίους

οι

εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (2012
– 2013), το οποίο λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, συμμετέχουν στη
διαμόρφωση της γνώσης που έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν, αλλά και η
συγκεκριμενοποίηση των παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά στη δράση αυτή
των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, κληθήκαμε να διερευνήσουμε την πιθανή επίδραση
της λειτουργίας του συγκεκριμένου ΣΔΕ στο πειθαρχικό έργο του σωφρονιστικού
ιδρύματος εντός του οποίου λειτουργεί.
Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, πραγματοποιήθηκε έρευνα μελέτης
περίπτωσης στο ΣΔΕ του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας κατά το σχολικό έτος
2012 – 2013. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση και
επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων ήταν η ποιοτική ημιδομημένη συνέντευξη
και

η

ποιοτική

ανάλυση

περιεχομένου.

Όσον

αφορά

τις

συνεντεύξεις,

πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε ημιδομημένες συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα,
δεκατρείς συνεντεύξεις πάρθηκαν από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ του
Καταστήματος Κράτησης Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013, δηλαδή από το
σύνολο των εκπαιδευομένων που βρίσκονταν σε αυτό κατά το διάστημα διεξαγωγής
της έρευνας, μεταξύ 28 Μαΐου του 2013 και 12 Ιουνίου του 2013. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο ημιδομημένες συνεντεύξεις, μία με την υπεύθυνη του
Καταστήματος Κράτησης Πάτρας για την εκπαίδευση των κρατουμένων και μία με
την προϊσταμένη του ΣΔΕ που λειτουργεί στο συγκεκριμένο Κατάστημα Κράτησης.
Στη συνέχεια, διενεργήθηκε ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου όλων των
συνεντεύξεων με τη χρήση των εννοιών της εξουσίας, της γνώσης και της πειθαρχίας
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από το θεωρητικό σχήμα του Foucault. Επίσης, κατά τη διαδικασία αυτή,
αξιοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας του Foucault για το θεσμό της
φυλακής. Κατά συνέπεια, από τη διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης των
ερευνητικών μας δεδομένων και μέσα από την οπτική του Foucault προέκυψαν οι
απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έθετε η έρευνα.
Ξεκινώντας τη συζήτηση για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα, οφείλουμε
αρχικά να αναφερθούμε στο λόγο που καθορίζει τη γνώση, την οποία μπορούν να
συγκροτήσουν οι εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του ΣΔΕ Πάτρας εντός του
Καταστήματος Κράτησης Πάτρας. Η αναφορά μας αυτή είναι απαραίτητη, καθώς
σύμφωνα με τον Foucault δε μπορεί να υπάρξει γνώση χωρίς την ύπαρξη
καθορισμένου λόγου της (Foucault, 1987, σελ. 276). Όπως διαπιστώσαμε ο λόγος της
γνώσης η οποία μπορεί να συσταθεί από τους εκπαιδευόμενους του συγκεκριμένου
ΣΔΕ εντός του Καταστήματος Κράτησης, σχηματίζεται από τη διαπλοκή του λόγου
του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος εκφράζεται από την εκπαιδευτική διαδικασία
εντός ΣΔΕ, με το λόγο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτός εκφράζεται από
τους κανονισμούς τη φυλακής (Jones & Ball, 1994, σελ. 171). Άλλωστε, όπως
επισημαίνουν οι Jones και Ball (1994, σελ. 172) το σχολείο και η φυλακή αποτελούν
τόπους λόγων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και διαπλοκή εξουσιών ανάμεσα στα δύο
Υπουργεία και τους φορείς τους, δηλαδή ΣΔΕ και Κατάστημα Κράτησης, διότι ο
λόγος και παράγεται από το πλέγμα της εξουσίας, αλλά και είναι φορέας εξουσίας
(Foucault, 2011-α, σελ. 85). Μέσα από αυτό το πλέγμα εξουσίας που σχηματίζεται,
παράγεται ο λόγος, που καθορίζει τη γνώση, η οποία μπορεί να συγκροτηθεί από τους
εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ μέσα στο Κατάστημα Κράτησης (Nealon, 2008, σελ. 24).
Με άλλα λόγια καθορίζει τις «πρακτικές παραγωγής γνώσης» μέσα στο Κατάστημα
Κράτησης, πάντα όμως εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου λόγου (Σολομών,
1994, σελ. 122). Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διαπλοκή εξουσιών παράγεται και η
αλήθεια του λόγου, η οποία καθορίζει τι πρέπει να θεωρείται ψευδές και τι αληθές
στα πλαίσια του συγκεκριμένου λόγου (Φουκό, 1987, σελ. 35-36).
Ωστόσο, προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι του
ΣΔΕ συγκροτούν τη γνώση τους εντός της φυλακής, πρέπει να αναλύσουμε τη
συμβολή των εκπαιδευομένων στο πλέγμα της εξουσίας που καθορίζει το
συγκεκριμένο τύπο γνώσης (Foucault, 2013, σελ. 50). Όπως προκύπτει από την
ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων, ο λόγος που καθορίζει τη γνώση που
μπορούν να συγκροτήσουν οι εκπαιδευόμενοι εντός του Καταστήματος Κράτησης,
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δίνει ένα βαθμό ελευθερίας στους εκπαιδευόμενους για διαμόρφωση αυτής της
γνώσης. Η άσκηση αυτής της ελευθερίας από μέρους των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ,
τους δίνει τη δυνατότητα άσκησης εξουσίας, μέσα σε συγκεκριμένα όρια, προς τη
διαδικασία διαμόρφωσης της γνώσης που μπορούν να συγκροτήσουν οι ίδιοι εντός
του Καταστήματος Κράτησης. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έδειξε ότι η
άσκηση της εξουσίας των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ για τη διαμόρφωση της γνώσης,
που μπορούν να συγκροτήσουν εντός του Καταστήματος Κράτησης, υλοποιείται
μέσα από μία σειρά τρόπων δράσης. Συγκεκριμένα:


Μέσω των συζητήσεων, τις οποίες πραγματοποιούν οι εκπαιδευτές με

τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ, συνήθως στην αρχή του σχολικού έτους,
αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με σκοπό τη διερεύνηση των
εκπαιδευτικών

αναγκών

και

των

γνωστικών

ενδιαφερόντων

των

εκπαιδευομένων.


Με τη χρήση ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι

εκπαιδευόμενοι, προκειμένου οι εκπαιδευτές του ΣΔΕ να διαπιστώσουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες και τα γνωστικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.


Με τον κλασικό τρόπο της έκθεσης των αποριών μέσω ερωτήσεων

των εκπαιδευομένων προς τους εκπαιδευτές του ΣΔΕ.


Με την παροχή έντυπου γνωστικού υλικού ή την παρουσίαση

γνωστικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή εντός της τάξης από τους
εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για επιπλέον πληροφόρηση πάνω σε ένα θέμα από την πλευρά των
εκπαιδευομένων.


Με τη χρήση του έντυπου γνωστικού υλικού που διαθέτει η

βιβλιοθήκη του Καταστήματος Κράτησης. Ακόμα, σε μία πτέρυγα του
Καταστήματος Κράτησης, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ, αλλά και οι υπόλοιποι
κρατούμενοι της πτέρυγας, έχουν τη δυνατότητα χρήσης του υλικού μίας
μικρής βιβλιοθήκης που δημιούργησαν από έντυπα, τα οποία άφησαν πίσω
κατά την αποχώρησή τους από την πτέρυγα παλαιότεροι κρατούμενοι.


Με τα έντυπα, όπως βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία οι

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ζητήσουν από συγγενείς και φίλους τους να τους
τα φέρουν στο Κατάστημα Κράτησης. Συνήθως, η παράδοση αυτών των
εντύπων γίνεται κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου του κρατουμένου.
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Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα για την απόκτηση

γνωστικών εντύπων και χωρίς να το ζητήσουν από άτομα του συγγενικού ή
φιλικού τους κύκλου εκτός φυλακής. Συγκεκριμένα, υπάρχει διαδικασία με
την οποία ο κρατούμενος μπορεί να ζητήσει και να προμηθευτεί από το
Κατάστημα Κράτησης το έντυπο που επιθυμεί, καταβάλλοντας όμως τη
χρηματική αξία αυτού.


Μέσα από την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως

ντοκιμαντέρ και ενημερωτικές εκπομπές, οι κρατούμενοι μπορούν να μάθουν
τι συμβαίνει εκτός της φυλακής, αλλά και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους
πάνω σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρουν.
Με αυτούς, λοιπόν, τους τρόπους οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ ασκούν την εξουσία
τους προς το ΣΔΕ και το Κατάστημα Κράτησης, μέσα βέβαια στα πλαίσια που έχει
καθορίσει ο λόγος που διέπει τη γνώση, την οποία μπορούν να συγκροτήσουν τα
συγκεκριμένα άτομα. Ποια είναι όμως αυτά τα πλαίσια που θέτει ο συγκεκριμένος
λόγος; Σύμφωνα με τον Σολομών (1994), στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες «οι
πρακτικές παραγωγής γνώσης επιτελούνται, ως επί το πλείστον, σε οροθετημένο
πλαίσιο σχηματισμών λόγου, μέσα σε συγκεκριμένα πολιτικά, οικονομικά και
θεσμικά «καθεστώτα αλήθειας»» (σελ. 122). Ο ίδιος μάλιστα (Σολομών, 1994),
καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι πρακτικές παραγωγής γνώσης είναι «εξαρχής λίγο ή
πολύ ελεγχόμενες και κατά μία έννοια «πειθαρχικοποιημένες» πρακτικές» (σελ. 122).
Αυτός ο έλεγχος των πρακτικών παραγωγής γνώσης, μπορεί να αποδοθεί στο
συνδυασμό διαφόρων περιορισμών εντός των λόγων, οι οποίοι σχηματίζουν ένα είδος
μηχανής που παράγει την αλήθεια (Danaher, Schirato, & Webb, 2000, σελ. 23). Την
αλήθεια που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο λόγο και η οποία επεξεργάζεται και
αποκλείει ότι δε χωράει εντός αυτού του λόγου (Danaher, Schirato, & Webb, 2000,
σελ. 23). Στην περίπτωσή μας λοιπόν, ο λόγος που καθορίζει τη διαμόρφωση της
γνώσης που μπορούν να συγκροτήσουν οι εκπαιδευόμενοι εντός του Καταστήματος
Κράτησης, θέτει ένα σύνολο περιορισμών και απαγορεύσεων, το οποίο οριοθετεί και
τη διαδικασία αλλά και το περιεχόμενο της συγκροτούμενης γνώσης. Αυτοί οι
περιορισμοί και οι απαγορεύσεις διαμορφώνονται από τους ισχυρότερους πόλους του
πλέγματος εξουσίας, το οποίο καθορίζει τη γνώση που δύναται να συγκροτήσει ο
εκπαιδευόμενος του ΣΔΕ εντός της φυλακής, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας και
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το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Φουκώ, 1990, σελ. 7). Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι
περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι οι εξής:


Η ύπαρξη γραμματισμών, όπως καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο,

το οποίο διέπει τη λειτουργία των ΣΔΕ, έχει ως αποτέλεσμα την οριοθέτηση
των γνωστικών αντικειμένων, που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν.


Η μητρική γλώσσα των εκπαιδευομένων συχνά αποτελεί περιοριστικό

παράγοντα στη συγκρότηση γνώσης για τους ίδιους, καθώς είτε δεν ομιλείται
από τους εκπαιδευτές του ΣΔΕ, είτε το έντυπό γνωστικό υλικό εντός της
φυλακής, που είναι γραμμένο σε αυτή, είναι περιορισμένο έως ανύπαρκτό.


Η έλλειψη χρημάτων από την πλευρά των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ,

τους εμποδίζει να αγοράσουν επιπλέον έντυπο γνωστικό υλικό από αυτό που
μπορούν να εξασφαλίσουν εντός της φυλακής.


Η απαγόρευση της χρήσης του διαδικτύου για τους εκπαιδευόμενους

τόσο εντός του ΣΔΕ, όσο και στο εσωτερικό του Καταστήματος Κράτησης,
περιορίζει σε ασφυκτικά πλαίσια τη συγκρότηση της γνώσης από τους ίδιους.


Η απαγόρευση της πρόσβασης και παραμονής στο χώρο της

βιβλιοθήκης του Καταστήματος Κράτησης από τους εκπαιδευομένους, μετά
το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του ΣΔΕ.


Η απαγόρευση κάθε εντύπου εντός του περιεχομένου του οποίου, ο

αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για τη χρήση, την παρασκευή και
γενικά για τη μύηση σε ναρκωτικές ουσίες.
Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε η θετική επίδραση
της λειτουργίας του συγκεκριμένου ΣΔΕ στο πειθαρχικό έργο της φυλακής. Ένδειξη
της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί η ύπαρξη ορισμένων απαγορεύσεων και η
άσκηση συγκεκριμένων πρακτικών εντός του ΣΔΕ, οι οποίες σχετίζονται με την
άσκηση πειθαρχικής εξουσίας προς τους εκπαιδευόμενους. Οι απαγορεύσεις και οι
πρακτικές αυτές ασκούνται τόσο από τους μηχανισμούς της φυλακής, όσο και από
μηχανισμούς του ΣΔΕ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΔΕ. Πρόκειται για
τρόπους πειθαρχικοποίησης των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ, που συνάμα αποτελούν
και κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης. Συνεπώς, η λειτουργία του ΣΔΕ
επιδρά θετικά στο πειθαρχικό έργο της φυλακής, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση της
άσκησης πειθαρχικής εξουσίας προς τους κρατούμενους, που φοιτούν σε αυτό. Η εν
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λόγω άσκηση πειθαρχικής εξουσίας προς τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ γίνεται με
τους εξής τρόπους:


Με την τήρηση των απαγορεύσεων του πειθαρχικού μηχανισμού της

φυλακής, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΔΕ, όπως για παράδειγμα
είναι η απαγόρευση της χρήσης του διαδικτύου από τους εκπαιδευόμενους του
ΣΔΕ.


Με την εφαρμογή της πειθαρχικής αρχής – τεχνικής της «περίφραξης»

του χώρου του ΣΔΕ, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι περιχαρακώνονται
στο μοναδικό χώρο για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
του ΣΔΕ, που είναι ο ίδιος ο χώρος στέγασης του ΣΔΕ. Μάλιστα, η εφαρμογή
της συγκεκριμένης αρχής - τεχνικής, συνάδει και με το αξίωμα της
«απομόνωσης» των κρατουμένων μεταξύ τους και με τον έξω κόσμο (Φουκώ,
1976, σελ. 310), το οποίο διατηρείται και από την επιβολή της απαγόρευσης
της χρήσης του διαδικτύου από τους εκπαιδευόμενους.


Με τη διατήρηση της πειθαρχικής «συνήθειας» των εκπαιδευομένων

να κάθονται στις ίδιες θέσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
εντός του ΣΔΕ. Μία «συνήθεια» που παραπέμπει στη φουκωική πειθαρχική
αρχή – τεχνική «της στοιχειώδους εντόπισης ή δικτύωσης» των ατόμων στο
χώρο. Επιπλέον, μία άλλη «συνήθεια» που παραπέμπει στην ίδια αρχή –
τεχνική είναι ο κάθε κύκλος σπουδών του ΣΔΕ να πραγματοποιεί την
εκπαιδευτική του διαδικασία σε μία συγκεκριμένη αίθουσα. Ακόμα, ένα άλλο
χαρακτηριστικό, που εντάσσεται στην ίδια πειθαρχική αρχή – τεχνική, είναι ο
τρόπος οργάνωσης των θρανίων του ΣΔΕ κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ανάπτυξη «χρήσιμων»
επικοινωνιών

μεταξύ

των

εκπαιδευομένων,

ευνοώντας

την

επιτυχή

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Με τη διαμόρφωση ενός «πειθαρχικού χρόνου», εντός του οποίου

κινούνται οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ. Σύμφωνα με τον Foucault, κύρια
χαρακτηριστικά του χρόνου αυτού είναι η ακρίβεια, η επιμέλεια και η
τακτικότητα (Φουκώ, 1976, σελ. 200). Εντός, λοιπόν, του ΣΔΕ διαπιστώθηκε
η ύπαρξη συγκεκριμένων τεχνικών μέσα από την εφαρμογή των οποίων, ο
χρόνος διαμορφώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μία τέτοια τεχνική είναι ο
«προγραμματισμός της απασχόλησης» των εκπαιδευομένων εντός του ΣΔΕ.
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Με βάση αυτήν την τεχνική, η λειτουργία του ΣΔΕ καθορίζεται από την
ύπαρξη ενός σταθερού προγράμματος, στη διαμόρφωση του οποίου δε
συμμετέχουν άμεσα οι εκπαιδευόμενοι, και το οποίο σπάνια υφίσταται
τροποποιήσεις. Επιπλέον, σημαντικότατο ρόλο στην κατάρτιση αυτού του
προγράμματος, η οποία γίνεται από τη διοίκηση του ΣΔΕ, διαδραματίζει το
ωράριο της φυλακής στο οποίο και προσαρμόζεται και το ωράριο του ΣΔΕ. Η
αυστηρή τήρηση του ωραρίου του ΣΔΕ και του προγράμματός του, και οι
σπάνιες παρεκκλίσεις από αυτό, αποτελούν μέρος μιας άλλης τεχνικής
πειθαρχικοποίησης του χρόνου, η οποία εφαρμόζεται εντός του ΣΔΕ, της
«εξαντλητικής χρησιμοποίησης του χρόνου». Παράλληλα, η συγκεκριμένη
τεχνική ενισχύει την ύπαρξη ενός αξιώματος της λειτουργίας της φυλακής, το
οποίο είναι η συνεχής ενασχόληση των κρατουμένων με κάτι (Φουκώ, 1976,
σελ. 313). Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του πειθαρχικού χρόνου είναι
και η παραγωγή, κατά τη διάρκειά του, δυνάμεων από τα άτομα, οι οποίες θα
εξυπηρετήσουν της άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επάνω στα ίδια άτομα
(Φουκώ,

1976,

σελ.

184-185,

199).

Το

εν

λόγω

χαρακτηριστικό

διαμορφώνεται μέσα από την εφαρμογή της τεχνικής της διαίρεσης του
ημερήσιου σχολικού προγράμματος σε «παράλληλα» και «διαδοχικά»
τμήματα, που οδηγούν σε έναν συγκεκριμένο τέρμα ̇ δηλαδή στις σχολικές
ώρες, με την επιτυχή παρακολούθηση των οποίων ο εκπαιδευόμενος
«παράγει» ημερομίσθια, όπως ο νόμος ορίζει.


Με την ιεραρχική επιτήρηση που ασκείται επάνω

στους

εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ από μέσα του σχολείου και της φυλακής. Ένα
τέτοιο μέσο είναι η οπτική επιτήρηση των εκπαιδευμένων εντός του ΣΔΕ από
τους εκπαιδευτές τους, εργαλείο του οποίου είναι η ημερήσια τήρηση
απουσιολογίου, για την καταγραφή των απόντων εκπαιδευομένων. Ωστόσο,
όπως

αρχικά

σημειώσαμε

υπάρχουν

και

μέσα

επιτήρησης

των

εκπαιδευομένων του ΣΔΕ προερχόμενα από τη φυλακή. Συγκεκριμένα, η
ύπαρξη κάμερας στο χώρο που οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ συνηθίζουν να
χρησιμοποιούν στο διάλειμμά τους, εντάσσεται σε αυτά τα μέσα. Ανάλογη
προέλευση έχει και το μέσο της παρουσίας φύλακα εντός του ΣΔΕ, ο οποίος
σκοπεύει στη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός του σχολείου.
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Με τις «εξετάσεις» που υφίστανται οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ, για να

διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους ή μη στους πειθαρχικούς κανόνες, τους
οποίους θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΕ εντός της φυλακής. Μία τέτοια
περίπτωση αποτελεί η εξέταση της παρουσίας ή της απουσίας των
εκπαιδευομένων στο σχολείο, η οποία πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες
της φυλακής, προκειμένου να κατακυρωθούν στους εκπαιδευόμενους τα
ημερομίσθια που δικαιούνται. Επιπλέον, η εξέταση της παρουσίας ή της
απουσίας των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται και από το ΣΔΕ, με σκοπό
το χαρακτηρισμό της φοίτησης για την απόκτηση απολυτηρίου. Η διαδικασία
επιλογής των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ αποτελεί και αυτή ένα μέσο ελέγχου
της συμμόρφωσης των υποψηφίων σε πειθαρχικούς κανόνες, καθώς πέραν
από τα τυπικά κριτήρια που θέτει το σχολείο, γίνεται και εξέταση, κυρίως, του
πειθαρχικού τους προφίλ, αλλά και μίας σειράς άλλων κριτηρίων που θέτει η
φυλακή. Τέλος, ο σωματικός έλεγχος των εκπαιδευομένων εντός του ΣΔΕ από
το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης, αποτελεί και αυτός μία
διαδικασία εξέτασης της συμμόρφωσης των εκπαιδευομένων στους κανόνες,
οι οποίοι ρυθμίζουν τη διατήρηση πειθαρχίας εντός της φυλακής.


Με τις κυρώσεις τις οποίες υφίστανται οι εκπαιδευόμενοι, εξαιτίας της

παραβίασης κανόνων που αφορούν την παρουσία τους στο ΣΔΕ.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι, με την υπέρβαση ενός ορίου απουσιών,
«τιμωρούνται» από το ΣΔΕ με τη μη απόδοση απολυτηρίου σπουδών, ενώ
από τη φυλακή με τη μη συμπερίληψή τους στη διάταξη περί ευεργετικού
υπολογισμού της ποινής τους.
Συσχετίζοντας τα ευρήματα της έρευνάς μας με τα ευρήματα των ερευνών που
παρουσιάσαμε κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματός μας, παρατηρούμε
ορισμένα κοινά σημεία. Ένα τέτοιο σημείο, είναι η επισήμανση απαγορεύσεων και
περιορισμών που δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία των εκπαιδευομένων
εντός της φυλακής, όπως είναι η απαγόρευση της χρήσης διαδικτύου από τους
εκπαιδευόμενους, οι ρουτίνες ασφαλείας της φυλακής και η έλλειψη βιβλιογραφίας
(Diseth, Eikeland, Manger, & Hetland, 2008; Gomes & Serrano, 2013). Επιπλέον,
όπως έδειξαν έρευνες στα ΣΔΕ των ελληνικών φυλακών, βασικό κίνητρο για τη
φοίτηση των κρατουμένων σε αυτά αποτελεί η εξασφάλιση ημερομισθίων μέσω
αυτής, τα οποία συντελούν στη μείωση της ποινής τους (Κουιμτζή, 2011;
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Παπαθανασίου, 2010). Παρομοίως, όπως φάνηκε στην ανάλυση των ερευνητικών μας
δεδομένων, για ορισμένους από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ του Καταστήματος
Κράτησης Πάτρας, η συμπερίληψη της φοίτησης στο ΣΔΕ στη ρύθμιση του
ευεργετικού υπολογισμού της ποινής τους, αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για να
φοιτήσουν σε αυτό. Αναφορικά με το πειθαρχικό έργο της εκπαίδευσης εντός των
φυλακών, όπως αποδείξαμε, η λειτουργία του ΣΔΕ Πάτρας εντός του Καταστήματος
Κράτησης έχει θετική επίδραση στο πειθαρχικό έργο αυτού. Σε ανάλογο συμπέρασμα
για την επίδραση της εκπαίδευσης των κρατουμένων στην πειθαρχική λειτουργία της
φυλακής, καταλήγει και η έρευνα των Gerber και Fritsch (1995). Συγκεκριμένα, οι
Gerber και Fritsch (1995), σε έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η φοίτηση κρατουμένων
σε επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των πειθαρχικών παραπτωμάτων τους εντός της φυλακής.
Ακόμα, μία άλλη παράμετρος, η οποία θεωρούμε ότι εμπίπτει στη θετική
επίδραση της εκπαίδευσης εντός της φυλακής στο πειθαρχικό έργο της τελευταίας,
είναι η μείωση της υποτροπής των κρατουμένων, οι οποίοι στη διάρκεια έκτισης της
ποινής τους φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Πληθώρα ερευνών σε φυλακές
του εξωτερικού έδειξε ότι οι κρατούμενοι, που φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής τους, εμφάνιζαν μείωση των
ποσοστών υποτροπής τους σε σχέση με τους κρατουμένους, οι οποίοι δε φοίτησαν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής τους (Batiuk, Lahm,
McKeever, Wilcox, & Wilcox, 2005; Duwe & Clark, 2014; Gerber & Fritsch, 1995;
Kim & Clark, 2013; Tewksbury & Stengel, 2006; Kim & Clark, 2013). Σύμφωνα με
τους Tewksbury και Stengel (2006), η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι κρατούμενοι
στη διάρκεια της ποινής τους, είναι σημαντικός παράγοντας της επανένταξής τους
στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους, η οποία με τη σειρά της μειώνει τις
πιθανότητες υποτροπής.
Πράγματι, κατά την ανάλυσή των δεδομένων μας, θίξαμε και εμείς το θέμα της
προσφοράς του ΣΔΕ στην επανένταξη των εκπαιδευομένων του στην κοινωνία μετά
την αποφυλάκισή τους. Αφορμή που έστρεψε την ανάλυσή μας προς αυτό το θέμα,
αποτέλεσε η δήλωση της υπεύθυνης για την εκπαίδευση των κρατουμένων του
Καταστήματος Κράτησης Πάτρας, σύμφωνα με την οποία, η φυλακή επιθυμεί να
φοιτούν στο ΣΔΕ κρατούμενοι των οποίων πλησιάζει η αποφυλάκισή τους, ώστε να
βοηθηθούν στην επανένταξή τους στην κοινωνία. Από την ανάλυσή μας, σε σχέση με
αυτό το θέμα, προέκυψε μια πειθαρχική οπτική των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης,
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τα οποία

βοηθούν στην επανακοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων μετά την

αποφυλάκισή τους. Σύμφωνα με αυτήν, η επανακοινωνικοποίηση των κρατουμένων
αποτελεί στην ουσία μία «επανακανικοποίηση» τους σύμφωνα με τους κανόνες της
κοινωνίας. Η κανονικοποίηση είναι έργο της φυλακής, η οποία αποτελεί μέσο
εξασφάλισης της σταθερότητας «της κανονιστικής εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία»
(Φουκώ, 1976, σελ. 405). Ωστόσο στην περίπτωσή μας, σε αυτό το έργο της φυλακής
φαίνεται να συνδράμει και η λειτουργία του ΣΔΕ, εντός του οποίου «φύονται»
περιορισμοί διαφόρων ειδών, οι οποίοι προέρχονται από τους κανόνες της φυλακής,
και οι οποίοι απαιτούν την τήρησή τους από τους εκπαιδευόμενους. Με αυτόν τον
τρόπο, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ «μαθητεύουν» στο σεβασμό των κανόνων
της φυλακής, που ύστερα από την αποφυλάκισή τους, μετατρέπεται σε σεβασμό των
κανόνων της κοινωνίας.
Σε εργασία του ο Brookfield (2001) επισημαίνει ότι πειθαρχικοί μηχανισμοί
λειτουργούν εντός της εκπαίδευσης ενηλίκων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ίδιος
(Brookfield, 2001) σημειώνει ότι η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στη διαδικασία
της δια βίου εκπαίδευσης μετατρέπει την τελευταία σε έναν δια βίου εφιάλτη, στον
οποίο δεσπόζουν πειθαρχικές πρακτικές, όπως η ιεραρχική επιτήρηση. Σύμφωνα με
τον Brookfield (2001), η διαίρεση του χώρου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά
και η κατάτμηση του χρόνου της, εντάσσονται στα πειθαρχικά χαρακτηριστικά που
παρατηρούνται στη δια βίου εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά που και εμείς εντοπίσαμε
στη λειτουργία του παραρτήματος του ΣΔΕ του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας, το
οποίο αποτελεί φορέα δια βίου εκπαίδευσης.
Πριν ολοκληρώσουμε την εργασία μας, θα ήταν χρήσιμο να προβούμε στη
διατύπωση μιας ερευνητικής πρότασης. Όπως φάνηκε και από τα ευρήματα της
έρευνάς μας, το πεδίο της εκπαίδευσης των κρατουμένων εντός των φυλακών
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την παρατήρηση των πειθαρχικών
φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, ως απόρροια της ύπαρξής του εντός των
φυλακών. Στην παρούσα εργασία, επικεντρωθήκαμε στη μελέτη της πειθαρχικής
εξουσίας που ασκείται προς τους εκπαιδευόμενους εντός του παραρτήματος του ΣΔΕ
Πάτρας, το οποίο λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας. Ωστόσο,
σε ένα σημείο της ανάλυσης των ερευνητικών μας δεδομένων, παρατηρήσαμε ότι η
επιτήρηση της

φυλακής, στρέφεται και προς τους εκπαιδευτές, εκτός από τους

εκπαιδευόμενους. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συλλογισμό, ότι και οι
εκπαιδευτές του ΣΔΕ υφίστανται τα αποτελέσματα της πειθαρχικής εξουσίας που
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ασκεί η φυλακή. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο της ερευνητικής μας πρότασης
συνοψίζεται στη μελέτη των τρόπων μέσω των οποίων η άσκηση πειθαρχικής
εξουσίας της φυλακής, πιθανώς οδηγεί στη διαμόρφωση των προσωπικών
εκπαιδευτικών στρατηγικών διδασκαλίας, τις οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές των
ΣΔΕ εντός των φυλακών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
1. Οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης για τους εκπαιδευόμενους
Κωδικός:

Ημερομηνία:

Κύκλος:

Διάρκεια:
Χώρος:

Δημογραφικά στοιχεία
Ηλικία:
Εθνικότητα:
Καταγωγή από πόλη ή χωριό:
Επάγγελμα:
Επάγγελμα πατέρα:
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:
Επάγγελμα μητέρας:
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας:
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Α. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαμόρφωση της γνώσης που
λαμβάνουν
1. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα, οι καθηγητές σάς ρωτούν τι θα σας ενδιέφερε να
μάθετε; Το λαμβάνουν υπόψη τους;
- Γίνεται διάλογος;

2. Τώρα που έχετε αρχίσει τα μαθήματα, οι καθηγητές σάς ρωτούν με τι θα
θέλατε να ασχοληθείτε τις επόμενες μέρες στο σχολείο; Το λαμβάνουν υπόψη
τους;
- Το συζητάτε την ώρα των μαθημάτων;

3. Αν το μάθημα δε σας αρέσει τι κάνετε;
- Το λέτε στον καθηγητή;
- Φεύγετε;
- Διακόπτετε την παρακολούθηση;
- Σκέφτεστε κάτι άλλο;
4. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτάτε τον
καθηγητή;
- Σας απαντά;
- Με τι τρόπο; Με τι διάθεση;

5. Διαβάζετε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες; Πού τα βρίσκετε;
- Έχετε ίντερνετ στο εργαστήριο πληροφορικής;
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Β. Η συμβολή του ΣΔΕ στη διατήρηση της πειθαρχίας εντός της φυλακής
1. Η πειθαρχία στο χώρο του ΣΔΕ.
- Στις αίθουσες υπάρχουν θρανία; Πώς είναι τοποθετημένα;
- Ο τρόπος που είναι τοποθετημένα σας βοηθά να συνεργάζεστε μεταξύ σας;
- Σας επιτρέπουν να κάθεστε ανά δύο;
- Κάθεστε συνεχώς στις ίδιες θέσεις;
- Σε πόσους χώρους κάνετε μαθήματα στο σχολείο; Έχετε συγκεκριμένους
χώρους για κάθε μάθημα; Τα μαθήματα γίνονται ποτέ εκτός αιθουσών
διδασκαλίας, σε άλλο χώρο;

2. Η πειθαρχία στο χρόνο εντός του ΣΔΕ.
- Έχετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων;
- Όταν οι καθηγητές φτιάχνουν το πρόγραμμα, σας ρωτούν αν σας βολεύει;
- Οι καθηγητές εφαρμόζουν

πάντα το πρόγραμμα; Αλλάζουν τη σειρά των

μαθημάτων; Αρχίζετε και τελειώνετε τα μαθήματα στην ώρα τους; Κάνετε
πάντα μάθημα στο σχολείο;
- Κάνετε διαλείμματα; Είναι καθορισμένης διάρκειας;
- Μόλις τελειώνετε το καθημερινό σας μάθημα σάς επιτρέπουν να μείνετε στο
χώρο της βιβλιοθήκης ή του εργαστηρίου η/υ;
- Οι καθηγητές σάς λένε να προετοιμάζεστε για το μάθημα της επόμενης μέρας;
Προσωπικά μόνος σου σκέφτεσαι πράγματα του σχολείου όταν δεν έχεις μάθημα;

3. Υπάρχει ιεραρχική/ διαχωριστική οργάνωση μεταξύ των μελών του σχολείου;
- Κάνετε μάθημα όλοι μαζί οι εκπαιδευόμενοι Α και Β κύκλου;
-Οι καθηγητές σας παροτρύνουν να συνεργάζεστε μεταξύ σας, εκπαιδευόμενοι Α
και Β κύκλου;
- Κάνετε ομαδικές δραστηριότητες; Συχνά: Ποιες;
- Οι καθηγητές σας ζητούν να τους μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο; Στον
πληθυντικό;
- Τους νιώθετε κοντά σας;
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- Σας βάζουν τιμωρίες; Αλλάζει η στάση των καθηγητών απέναντι τους αν
κάνουν κάτι μη επιτρεπτό;

4. Για ποιους λόγους φοιτάτε στο ΣΔΕ;
- Ευεργετικός υπολογισμός ποινής;
- Ευχαρίστηση;
- Αν δεν είχες το σχολείο το πρωί, νομίζεις ότι θα περνούσες περισσότερο χρόνο
στο θάλαμό σου;
- Μπορείτε να μου περιγράψετε μια καθημερινή σας μέρα στη φυλακή;

5. Η εξέταση στο ΣΔΕ
- Σας εξετάζουν; Ρωτάνε πράγματα που έχετε κάνει στο προηγούμενο μάθημα ;
Ποια η αντίδραση των καθηγητών αν κάποιος απαντήσει σωστά; Τον ενισχύουν;
Αν δεν απαντά κανένας στην ερώτηση;
- Σας ενδιαφέρει να απαντάτε σωστά;
- Αυτό γίνεται καθημερινά;
- Βλέπετε να σημειώνουν το ποιος απάντησε ή δεν απάντησε;

Σχόλια
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2. Οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης για την υπεύθυνη του Καταστήματος
Κράτησης Πάτρας για θέματα εκπαίδευσης των κρατουμένων
Διάρκεια:
Α. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαμόρφωση της γνώσης που
λαμβάνουν και η πρόσβασή τους σε αυτή
1. Ποιοι φορείς εκπαίδευσης φέτος στη φυλακή;
- Ποια τα εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτούργησαν φέτος στη φυλακή;

2. Η έναρξη της λειτουργίας του ΣΔΕ στη φυλακή, με βάση ποιους παράγοντες
αποφασίστηκε;
- Η διοίκηση της φυλακής γνώριζε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων;
- Είχαν διατυπωθεί αιτήματα λειτουργίας ΣΔΕ από τους κρατούμενους;

3. Η διοίκηση της φυλακής γνωρίζει τι ακριβώς διδάσκεται στο ΣΔΕ;
- Θέτει περιορισμούς στο περιεχόμενο της γνώσης που παρέχεται στους
εκπαιδευόμενους;

4. Η διοίκηση της φυλακής θέτει κάποια κριτήρια για τη συμμετοχή
κρατουμένων στο ΣΔΕ;
- Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κρατούμενοι, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια
φοίτησης του ΣΔΕ σε αυτό;
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5. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος του σχολείου χρειάζεται ένα βιβλίο ή ένα
περιοδικό, το οποίο δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη του σχολείου, υπάρχει κάποια
υπηρεσία εντός της φυλακής που να φροντίζει για την εξασφάλισή του;
- Ποιος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των βιβλίων της βιβλιοθήκης του
ΣΔΕ;
- Γιατί η φυλακή απαγορεύει τη χρήση ίντερνετ από τους εκπαιδευόμενους του
ΣΔΕ;

Β. Η συμβολή του ΣΔΕ στη διατήρηση της πειθαρχίας εντός της φυλακής
1. Με ποιους τρόπους η φυλακή εξασφαλίζει την τάξη στο χώρο του ΣΔΕ;
- Σωματικός έλεγχος;
- Παρουσία φυλάκων;
- Ύπαρξη καμερών;
- Περιορισμοί στον συγχρωτισμό εκπαιδευομένων από διαφορετικές πτέρυγες;

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της φυλακής γνωρίζουν αν ο εκπαιδευόμενος πράγματι
παρουσιάζεται στο σχολείο;

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της φυλακής γνωρίζουν αν κάποιος εκπαιδευόμενος
παρεμποδίζει τη λειτουργία του σχολείου με τη συμπεριφορά του; Παίρνονται
μέτρα;
- Το ΣΔΕ ενημερώνει τη φυλακή για θέματα των εκπαιδευομένων του;
- Η φυλακή μπορεί να αποβάλλει εκπαιδευόμενο από το σχολείο;

4. Δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από τη φυλακή στους εκπαιδευτές του ΣΔΕ
για τη σχέση τους με τους εκπαιδευόμενους;
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5. Η λειτουργία του ΣΔΕ βοηθά τη φυλακή στην ομαλή λειτουργία της;
- Ενασχόληση με ένα αντικείμενο;
- Διαχείριση του χρόνου;
6. Υπάρχει συνεργασία της διοίκησης της φυλακής με τους εκπαιδευτικούς του
ΣΔΕ;

Σχόλια
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3. Οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης για την προϊσταμένη του παραρτήματος
του ΣΔΕ Πάτρας του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας
Διάρκεια:

Α. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη διαμόρφωση της γνώσης που
λαμβάνουν

1. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα, ρωτάτε τους εκπαιδευόμενους τι θα τους
ενδιέφερε να μάθουν στη διάρκεια της χρονιάς;
- Με ποιον τρόπο τους ρωτάτε;
- Η ίδια διαδικασία διερεύνησης των ενδιαφερόντων τους γίνεται κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων;

2. Τη γνώση αυτή που αποκομίζετε, για τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων,
τη χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των μαθημάτων;
- Σε ποιο βαθμό είναι εφικτό να διαμορφώνεται το περιεχόμενο των μαθημάτων
του σχολείου, αποκλειστικά και μόνο από τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων;

3. Έχει συμβεί ποτέ να σας διαμαρτυρηθούν οι εκπαιδευόμενοι για το
περιεχόμενο των μαθημάτων; Πώς το έχετε αντιμετωπίσει;

4. Υπάρχει παρέμβαση της φυλακής στο είδος των γνώσεων που παρέχετε στους
εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ; Αποφεύγετε να μιλάτε για κάποια θέματα με τους
εκπαιδευόμενους μέσα στο μάθημα;
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Β. Η συμβολή του ΣΔΕ στη διατήρηση της πειθαρχίας εντός της φυλακής

1. Η πειθαρχία στο χώρο του ΣΔΕ.
- Η κατανομή των κύκλων ( Α και Β) στις αίθουσες γίνεται με κάποια κριτήρια;
- Δεμένου ότι πρόκειται για φυλακή, μέσα στην αίθουσα οι εκπαιδευόμενοι
επιλέγουν μόνοι τους τις θέσεις που θα καθίσουν ή κατανέμονται με βάση
κάποιον συγκεκριμένο τρόπο;
- Οι κρατούμενοι έχουν ελευθερία κινήσεων εντός του σχολείου;
- Γίνεται ποτέ μάθημα εκτός των χώρων του σχολείου;

2. Η πειθαρχία μέσω του χρόνου στο ΣΔΕ.
- Έχετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων;
- Στη διαμόρφωση του έχουν λόγο οι εκπαιδευόμενοι;
- Βάζετε εργασίες στους εκπαιδευόμενους ή τους λέτε να σκεφτούν για κάποιο
συγκεκριμένο θέμα για το επόμενο μάθημα;

3. Επιτήρηση και τιμωρία στο ΣΔΕ.
- Ποιος σημειώνει τις απουσίες και τα μεροκάματα;
- Ποιος είναι ο ρόλος του φρουρού στο σχολείο;
- Έχει οπτική επαφή με την αίθουσα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων;
- Υπάρχουν κάμερες στο σχολείο;
- Γίνεται σωματικός έλεγχος των εκπαιδευόμενων στο σχολείο;
- Πώς το σχολείο αντιμετωπίζει θέματα απειθαρχίας των εκπαιδευομένων στους
χώρους του;
- Το σχολείο μπορεί να αποβάλλει κάποιον εκπαιδευόμενο;
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4. Ιεραρχική διαχωριστική οργάνωση μεταξύ των μελών του ΣΔΕ
- Υπάρχουν ρητοί ή/και άρρητοι κανόνες συμπεριφοράς προς τους
εκπαιδευόμενους από τους εκπαιδευτές;
- Υπάρχουν ρητοί ή/και άρρητοι κανόνες συμπεριφοράς προς τους εκπαιδευτές
από τους εκπαιδευόμενους;

5. Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής ενός κρατούμενου στο σχολείο;

6. Ποιοι είναι η σημαντικότεροι περιορισμοί, κατά τη γνώμη σας, που επιβάλλει
το πλαίσιο της φυλακής στο έργο του σχολείου;

7. Ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των
εκπαιδευόμενων;
- Ποιες μεθόδους ακολουθεί το σχολείο, δεδομένου ότι πρόκειται για ΣΔΕ όπου η
αξιολόγηση είναι περιγραφική, για να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν
κατακτήσει το γνωστικό επίπεδο του κύκλου;

Σχόλια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωδικός:ΑΑ4

Ημερομηνία:03/06/2013

Κύκλος: Α

Διάρκεια: 45΄
Χώρος: Βιβλιοθήκη

Δημογραφικά στοιχεία6
Ηλικία:
Εθνικότητα:
Καταγωγή από πόλη ή χωριό:
Επάγγελμα:
Επάγγελμα πατέρα:
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:
Επάγγελμα μητέρας:
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας:

6

Τα δημογραφικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία του
συνεντευξιαζόμενου.
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Α. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διαμόρφωση της γνώσης που
λαμβάνουν
1. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα στο σχολείο ή στα πρώτα μαθήματα οι καθηγητές
σάς ρωτούν τι θα σας ενδιέφερε να μάθετε μέσα στη χρονιά;
ΑΠ «Ναι, μας ρωτάνε τι μας αρέσει, τι θέλουμε να μάθουμε…»
Αυτό γίνεται με συζήτηση στην τάξη ή με ερωτηματολόγια;
ΑΠ «Συζητάμε μέσα στην τάξη, λέει ο καθένας τι θα του άρεσε.»
Αυτά που τους προτείνεται, τα λαμβάνουν υπόψη τους;
ΑΠ « Ναι, τα λαμβάνουν. Κάνουν και τα δικά τους, γιατί η ύλη σε ένα σχολείο
διαμορφώνεται από παραπάνω από τους καθηγητές, κάνουν όμως και αυτά που
τους έχουμε πει. Ό,τι τους ζητάμε μας φέρνουν φωτοτυπίες, ψάχνουν στο
ίντερνετ…»
2. Τώρα που ήδη έχετε αρχίσει τα μαθήματα, οι καθηγητές λαμβάνουν υπόψη
τους κάτι που θα τους ζητήστε να ασχοληθείτε, να μάθετε;
ΑΠ «Ναι, γίνεται αυτό. Πρώτα θα κάνουμε το μάθημα και μετά μας ρωτάνε, αν
θα θέλαμε να ασχοληθούμε με κάτι, να τους ρωτήσουμε… Πάντα με ομαδική
συζήτηση μέσα στην τάξη, και τα συζητάμε.»
3. Αν το μάθημα δε σου αρέσει τι κάνεις;
ΑΠ « Είναι τόσο καλοί οι δάσκαλοι, και στο λέω αυτό ειλικρινά, που δεν υπάρχει
για μένα κάτι που δε μου αρέσει.»
4. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι, ρωτάς τον
καθηγητή σου;
ΑΠ « Ναι, τον ρωτάω. Αν και

οι καθηγητές μας καταλαβαίνουν, όταν δεν

καταλαβαίνουμε κάτι, γιατί είναι και παιδιά εδώ που δεν ξέρουν τη γλώσσα, και
μας τα εξηγεί από μόνος τους. Ρωτάει, το καταλάβατε …»
Στις ερωτήσεις σου απαντάει πάντα;
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ΑΠ « Ναι πάντα. Στο βαθμός που ξέρει. Αν δεν ξέρει κάτι, λέει θα το ψάξει και
απαντάει μετά.»
Με τι διάθεση, σου απαντάει; Δυσανασχετεί καμιά φορά;
ΑΠ « Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι φιλικοί, κοινωνικοί μαζί μας. Το
βλέπω ότι τους ευχαριστεί, άμα δουν ότι το κατάλαβα.»
Έχεις διαπιστώσει να είναι λίγο επιφυλακτικοί, να σε κρατάνε σε απόσταση,
επειδή ακριβώς είμαστε στη φυλακή;
ΑΠ « Όχι, δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, δε φοβούνται. Είμαστε για ένα λάθος στη
φυλακή, δεν είναι ότι είμαστε επειδή το θέλουμε. Και οι καθηγητές το
γνωρίζουν. Εδώ είναι σχολείο λένε, είμαστε σαν οικογένεια, μπορούμε να πούμε
τα προβλήματά μας, να μας ακούσουν.»
5. Διαβάζετε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες;
ΑΠ «Διαβάζω βιβλία, περιοδικά, τα πάντα …»
Πού τα βρίσκεις;
ΑΠ « Τα βρίσκω στη βιβλιοθήκη, μας δίνουν και οι καθηγητές φυλλάδια για
μαθηματικά, κοινωνιολογία και άλλα, μερικές φορές για αυτά που ζητάμε.»
Αν κάτι δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, π.χ. ένα περιοδικό, το ζητάς από κάπου;
ΑΠ «Ναι, από την οικογένειά μου. Αλλά έχουμε απίστευτη βιβλιοθήκη, μας
καλύπτει.»
Έχετε ίντερνετ στους υπολογιστές του εργαστηρίου;
ΑΠ « Άκουσα, ότι ψηφίστηκε νόμος για να επιτραπεί το ίντερνετ στη φυλακή,
αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι εδώ, απαγορεύεται το ίντερνετ. Έχουμε μέσα
στην τάξη που το χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να μας δείξει, άμα θέλει, κάτι για
το μάθημα.»
Θα ήθελες να έχεις ίντερνετ;
ΑΠ « Ναι, σίγουρα.»
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Για τι θα το χρησιμοποιούσες;
ΑΠ «Για ψυχαγωγία, βίντεο, επικοινωνία, ενημέρωση …»
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Β. Η συμβολή του ΣΔΕ στη διατήρηση της πειθαρχίας εντός της φυλακής
1. Η πειθαρχία στο χώρο του ΣΔΕ.
Στις αίθουσες υπάρχουν θρανία;
ΑΠ «Ναι»
Πώς είναι τοποθετημένα;
ΑΠ « Τα κάνουμε όπως θέλουμε, αλλά συνήθως είναι σε Π»
Η έδρα του δασκάλου είναι στην κορυφή;
ΑΠ «Ναι»
Ποια είναι η θέση του δασκάλου στη διάρκεια του μαθήματος; Κινείται ή
κάθεται μόνιμα στην έδρα;
ΑΠ « Όχι, δεν κάθεται μόνο στην έδρα, σηκώνεται, κινείται μέσα στην τάξη»
Κάθεται και δίπλα στους μαθητές, στα θρανία;
ΑΠ « Όχι, δεν κάθεται δίπλα στα θρανία, έχουμε σεβασμό σε αυτό»
Σας εξυπηρετεί έτσι όπως είναι τα θρανία; Σας διευκολύνει να βοηθάτε ο ένας
τον άλλο;
ΑΠ «Ναι, είναι καλό. Γιατί έτσι μπορούμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλο, όπως και
ο δάσκαλος μπορεί να μας βλέπει όλους, και το βλέπουμε και εμείς από τη φάτσα
του άλλου, κι οι δάσκαλοι, άμα δεν καταλαβαίνει.»
Βοηθιέστε μεταξύ σας; Ρωτάτε ο ένας τον άλλο;
ΑΠ « Ναι, βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Έτσι πρέπει. Εδώ είναι σχολείο πρέπει να
αισθάνεσαι άνετα, να μην ντρέπεσαι.»
Σας μετακινούν από τις θέσεις που κάθεστε; Π.χ. Σου λένε μην κάθεσαι εκεί
κάθισε στην τάδε θέση;
ΑΠ « Δε μας μετακινούνε, όχι. Γι’ αυτό μας έχουν κερδίσει με την υπομονή
τους.»
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Εσύ κάθεσαι συνεχώς στην ίδια θέση;
ΑΠ « Ναι, στην ίδια. Γενικά, σχεδόν όλοι κάθονται στην ίδια θέση.»
Σε πόσους χώρους κάνετε μαθήματα στο σχολείο;
ΑΠ « Σε 4. Έχουμε 2 αίθουσες, 1 εργαστήριο υπολογιστών και μια για το
θεατρικό, τη βιβλιοθήκη.»
Κάνετε συγκεκριμένα μαθήματα σε κάθε χώρο, εκτός από τη βιβλιοθήκη για το
θεατρικό και το εργαστήριο για τους υπολογιστές;
ΑΠ « Όχι, ανάλογα με το πόσοι είμαστε, γι αυτό μπορεί να αλλάξουμε αίθουσα.»
Κάνετε ποτέ μάθημα εκτός του χώρου του σχολείου;
ΑΠ «Όχι, ποτέ εκτός σχολείου.»
2. Η πειθαρχία στο χρόνο εντός του ΣΔΕ.
- Έχετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων;
ΑΠ «Ναι»
Όταν το φτιάχνουν οι καθηγητές σας ρωτούν αν σας βολεύει;
ΑΠ « Δε μπορούνε να κάνουν διαφορετικά, γιατί είναι στη μέση το ωράριο της
φυλακής. Δε μας ρωτάνε, αλλά μας το έχουν εξηγήσει.»
Οι καθηγητές εφαρμόζουν πάντα το πρόγραμμα;
ΑΠ « Το εφαρμόζουν πάντα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όταν ζητάμε να δούμε, για
παράδειγμα, κάποιο βίντεο στο μάθημα.»
Αυτό συμβαίνει συχνά;
ΑΠ « Στο μήνα 2 – 3 φορές. Περίπου μια φορά τη βδομάδα.»
Ακολουθούν τη σειρά των μαθημάτων στο πρόγραμμα ή την αλλάζουν;
ΑΠ «Όχι, την ακολουθούν»
Το σχολείο ανοίγει και κλείνει πάντα στην ώρα του;
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ΑΠ «Το ωράριο του σχολείου τηρείται είτε έχει απεργία είτε όχι. Μπορεί κάποια
φορά να τελειώνουμε το μάθημα νωρίτερα για να ασχοληθούμε με project.»
Αλήθεια, τι κάνετε στο project;
ΑΠ « Ασχολούμαστε με ένα θέμα, μια χώρα, την παράδοση, την κλιματική
αλλαγή. Πρώτα συζητάμε, μετά μας δίνουν φυλλάδια, μπορεί να τα κάνουμε στον
υπολογιστή και να δούμε κάνα βίντεο.»
Καμιά μέρα αν δε θέλετε μάθημα, μπορεί να μη γίνει;
ΑΠ «Όχι, γίνεται πάντα μάθημα στο σχολείο.»
Έχετε διαλείμματα;
«Ναι»
Πόσα και με τι διάρκεια;
ΑΠ « Τέσσερις και μερικές φορές πέντε. Το μεγαλύτερο είναι τέταρτο και το
μικρότερο πεντάλεπτο.»
Μπορείτε να καθίσετε στο χώρο της βιβλιοθήκης, όταν κλείνει το σχολείο;
ΑΠ «Όχι, δε μπορούμε να κάτσουμε γιατί κλείνει η φυλακή.»
Ούτε κατά τη διάρκεια του απογεύματος που ανοίγει η φυλακή;
ΑΠ « Όχι»
Οι καθηγητές σάς λένε να προετοιμάζεστε για το μάθημα της επόμενης μέρας;
Σας βάζουν εργασίες;
ΑΠ « Μας λένε επεξεργάσου το και μας βάζουν συχνά εργασίες γραπτές και
προφορικές.»
Κάθε πότε συμβαίνει αυτό;
ΑΠ « Σχεδόν, κάθε μέρα. Τέσσερις φορές την εβδομάδα σίγουρα.»
Σκέφτεσαι το σχολείο και μετά, αφού σχολάσεις;
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Απ « Βεβαίως. Γιατί στο σχολείο μαθαίνεις. Αλλάζεις το μυαλό σου. Σκέφτομαι
τι έχω καταλάβει, τι δεν έχω, τι να ρωτήσω …»
3. Υπάρχει ιεραρχική/ διαχωριστική οργάνωση μεταξύ των μελών του σχολείου;
- Κάνετε μάθημα όλοι μαζί οι εκπαιδευόμενοι Α και Β κύκλου;
ΑΠ «Όχι όλοι μαζί, ξεχωριστά.»
Οι καθηγητές σας λένε να συνεργάζεστε μεταξύ σας;
ΑΠ « Όχι, δε μας λένε να συνεργαζόμαστε, γιατί δε χρειάζεται. Μας τα εξηγούν
αυτοί.»
Εσύ συνεργάζεσαι με τους εκπαιδευόμενους του Β΄ κύκλου;
ΑΠ «Γενικά, εγώ μπορεί να ρωτήσω τους μαθητές του Β΄ κύκλου. Δημοκρατία
έχουμε. Όλοι φίλοι είμαστε.»
Ομαδικές δραστηριότητες κάνετε;
ΑΠ « Ναι, θέατρο με άτομα και από τους δύο κύκλους, κάνουμε παραστάσεις,
και project, για να περάσουμε κάποιο μήνυμα.»
Κάθε πότε τα κάνετε αυτά;
ΑΠ «Το θεατρικό μία φορά την εβδομάδα και project κάθε μήνα.»
Οι καθηγητές σας ζητούν να τους μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο; Στον
πληθυντικό, με ευγένεια;
ΑΠ « Όχι, δε μας λένε κάτι. Στη φυλακή, όσο και να σου φαίνεται παράξενο,
υπάρχει το ευγενικό. Υπάρχει ένας αναγκαστικός σεβασμός, που τον
ακολουθούμε όλοι. Δε βρίζουμε, δε μιλάμε άσχημα, έτσι το έχουμε. Δεν έχουμε
φέρει σε δύσκολη θέση καθηγητή ποτέ. Αν πήγαινε κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο
δε θα το επιτρέπαμε.»
Πώς είναι η στάση των καθηγητών σου απέναντί σας;
ΑΠ « Είναι φιλικοί, θέλεις μήπως για να μας μάθουνε, είναι κοινωνικοί. Δεν
έρχονται για αγγαρεία, φαίνεται.»
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Σας βάζουν τιμωρίες;
ΑΠ «Όχι, όχι έχουν καλύτερο τρόπο από τιμωρία»
Τι εννοείς λέγοντας ότι έχουν καλύτερο τρόπο από την τιμωρία;
ΑΠ «Δηλαδή μπορεί να κάνουμε κάτι και με συζήτηση να μας εξηγήσουν ότι
είναι κακό. Το μελετάμε, το επεξεργαζόμαστε μαζί, και συνήθως έχουν δίκιο»
Αυτό κάθε πότε μπορεί να συμβεί;
ΑΠ « Αυτό γίνεται σπάνια, δύο με τρεις φορές να έχει γίνει, όσο είμαι σχολείο.»
Μετά από κάτι τέτοιο, αλλάζει η συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτόν που το
έκανε;
ΑΠ «Όχι, γιατί είμαστε ειλικρινείς όσο και να σου φαίνεται παράξενο.»
4. Γιατί έρχεσαι στο ΣΔΕ;
«Για μάθηση, πειθαρχία, επικοινωνία, ψυχαγωγία.»
Ο ευεργετικός υπολογισμός της ποινής δε σε ενδιαφέρει;
ΑΠ « Με ενδιαφέρει και αυτό, αλλά όχι πρώτα. Άμα με ενδιέφερε μόνο αυτό δε
θα ερχόμουν σχολείο θα έκανα δουλειά. Τα μεροκάματα του σχολείου είναι 17 το
μήνα, ενώ της δουλειάς 31. Για παράδειγμα, στα 5 χρόνια κάθειρξης βγάζεις 3,
στα 10 βγάζεις 6.»
Είπες νωρίτερα ότι έρχεσαι για την πειθαρχία, τι εννοείς με αυτό;
ΑΠ « Δε θα βρίσω, δε θα τσακωθώ, θα υπακούσω στη λογική, θα μελετήσω, δε
θα κάνω λάθος, γιατί όσο είσαι στη φυλακή μαθαίνεις να μην κάνεις λάθος. Για
σκεφτείτε, εδώ μπορεί να είναι όλοι παράνομοι, αλλά αν όλοι κάναμε ότι θέλαμε.
Δε γίνεται. Έχουμε πειθαρχία. Σκεφτείτε και το άλλο, αν όλοι οι φυλακισμένοι
στη χώρα αποφάσιζαν μια απεργία πείνας, να μην πιούν νερό, όλοι θα το
ακολουθούσαν, ενώ έξω δε γίνεται αυτό.»
Με το ότι έρχεσαι για επικοινωνία, τι εννοείς;
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ΑΠ « Στο σχολείο βλέπω διαφορετικούς ανθρώπους, αλλάζουν πολλά έτσι,
αλλάζει ο εαυτός σου. Εγώ ήμουν καλός μαθητής, από καλή οικογένεια, αλλά με
νευρίασε το σύστημα, δεν είχα οικονομικά προβλήματα.»
Αν δεν είχες το σχολείο το πρωί, νομίζεις ότι θα έμενες περισσότερο στο θάλαμό
σου;
ΑΠ « Ναι, θα ήταν πιο κλειστά. Θα προσπαθούσα να είμαι πιο δραστήριος. Είναι
καλά όμως το σχολείο και τα προγράμματα. Ο άνθρωπος όταν κλείνεται και στη
φυλακή, αλλά και σαν εαυτός είναι άσχημο. Αν, για παράδειγμα, κλείνεις
κάποιον δώδεκα χρόνια φυλακή, τον αγριεύεις.»
Μπορείς να μου περιγράψεις μια καθημερινή σου ημέρα στη φυλακή;
ΑΠ « Σχολείο, μετά φαγητό, κλείνει η φυλακή, θα δω λίγο τηλεόραση, θα
κοιμηθώ, μετά θα ξυπνήσω, θα βγω έξω, θα κάνω γυμναστική, θα παίξω μπάλα,
μπιρίμπα, μετά πάλι μέσα θα διαβάσω, θα δω λίγο τηλεόραση, μετά θα
ξανακοιμηθώ. Αυτό είναι …»
5. Στο σχολείο σας εξετάζουν, τι μάθατε;
«Ναι, μας εξετάζουν.»
Με ποιον τρόπο;
ΑΠ « Σε τεστ γραπτά, προφορικά, σε υπολογιστές ή σε ένα τετράδιο γράφουμε
ασκήσεις.»
Κάθε μέρα σας εξετάζουν;
ΑΠ «Κάθε μέρα, σε κάθε μάθημα.»
Σας αξιολογούν;
ΑΠ «Ναι»
Βλέπεις να σημειώνουν κάπου, όταν κάποιος απαντάει;
ΑΠ «Ναι, σημειώνουν. Συνήθως τους ρωτάνε όλους, όποιος όμως δεν έχει
καταλάβει του εξηγούν.»
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Γενικά σας ενθαρρύνουν;
ΑΠ «Ναι, μας ενθαρρύνουν πολύ. Μας γράφουν στο τετράδιο που έχουμε γράψει,
μπράβο, άριστα, μας μιλούν, μας λένε να συνεχίσουμε το σχολείο όχι μόνο εδώ,
αλλά και έξω μόλις βγούμε.»
Σε ενδιαφέρει να απαντάς σωστά στις ερωτήσεις των καθηγητών σου;
ΑΠ « Ποιον άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει; Με ευχαριστεί. Αλλά αν δεν ξέρω κάτι
θα το ρωτήσω μέχρι να το καταλάβω.»
Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο;
ΑΠ « Θα σου πω ότι στο μόνο πράγμα που θα υποκλιθεί κάποιος είναι η μάθηση,
γιατί η μάθηση είναι λογική. Δεν είναι όπως τη θρησκεία, όλα στη μάθηση είναι
λογική . Γι’ αυτό το σχολείο είναι καλό. Στο σχολείο όλο και κάτι θα μάθεις.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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