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10. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Με  ποιον  τρόπο  μέσω  ορισμένων  “πολιτικών  τεχνολογιών  των  ατόμων”,  έχουμε  οδηγηθεί  να 

αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ως μέρος ενός έθνους ή ενός κράτους;1

Ο  Foucault σε δυο διαλέξεις  που θα δώσει στο  Stanford θα παρουσιάσει συνοπτικά την ανάπτυξη της 
ποιμενικής τροπικότητας της εξουσίας (“pastoral technology in the management of men”) και στην πορεία της 
ιστορίας,  τον  συνδυασμό  αυτής  της  “εξατομικεύουσας”  εξουσίας  (“individualizing pastorship”),  με  την 
κεντρομόλο  και  “συγκεντρωτική”  εξουσία  του  κράτους.2 Οι  κοινωνίες  μας  αποδείχθηκαν  λεει  ο  Foucault 
«αληθινά δαιμονικές» από τη στιγμή που συνένωσαν τα δύο παιχνίδια, αυτό του ‘πολίτη με την πόλη’ και 
εκείνο του ‘ποιμένα με το κοπάδι’, στο πλαίσιο των σύγχρονων κρατών. 

Ο Foucault προτείνει να εγκαταλείψουμε να διερωτόμαστε εάν η “παρεκκλίνουσα” εξουσία του κράτους 
οφείλεται σε κάποιον “υπέρμετρο ορθολογισμό” ή “ανορθολογισμό” ‘ αυτό που είναι αναγκαίο είναι μάλλον να 
διαπιστώσουμε τον ειδικό τύπο πολιτικής ορθολογικότητας την οποία παρήγαγε το ίδιο το κράτος. Οι πολιτικές  
πρακτικές έχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα με τις επιστημονικές πρακτικές: δεν πρόκειται για τον ορθό Λόγο 
γενικώς ο οποίος εφαρμόζεται, αλλά πάντοτε για πολύ συγκεκριμένους τύπους ορθολογικότητας.3

Όπως έχουμε δει παραπάνω, η ορθολογικότητα της κρατικής εξουσίας μορφοποιήθηκε σε δύο δόγματα: τον 
Λόγο του Κράτους (reason of State) και “την θεωρία της αστυνόμευσης” (theory of Police).

10.1 “ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ”, “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ”
Από τη στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης μέχρι και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

στην περίοδο ακριβώς των μεγάλων εθνικών πολέμων του καιρού μας και των μεγάλων μαζικών σφαγών, τότε 
εμφανίζονται μεγάλα προγράμματα πρόνοιας, δημόσιας υγείας, ιατρικής φροντίδας. Ο  Foucault διαπιστώνει 
ακριβώς την συνύπαρξη στις πολιτικές δομές της Δύσης, μεγάλων καταστροφικών μηχανισμών και θεσμών 
προσανατολισμένων  στην  φροντίδα  της  ατομικής  ζωής.  Αυτή  η  συνύπαρξη  λεει  ο  Foucault είναι  κάτι 
εντυπωσιακό που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα: αποτελεί μια από τις κεντρικές αντινομίες του πολιτικού μας 
ορθού Λόγου.4

Ως σκεπτόμενα όντα  πράττουμε  όχι  μόνο στο έδαφος “παγκόσμιων κανόνων της  συμπεριφοράς”  αλλά 
επίσης «πάνω στο συγκεκριμένο έδαφος μιας ιστορικής ορθολογικότητας». Αυτήν ακριβώς την ορθολογικότητα 
και το παιχνίδι ζωής και θανάτου που λαβαίνει χώρα στο εσωτερικό της είναι που θα ερευνήσει ο Foucault. 
Αυτός ο τύπος ορθολογικότητας, όπως αναφέραμε παραπάνω, αναπτύχθηκε τον 17ο και 18ο αιώνα μέσα από τη 
γενική  ιδέα  του  «Λόγου  του  κράτους»  (“reason of State”)  και  διαμέσου  ορισμένων  πολύ  συγκεκριμένων 
τεχνικών διακυβέρνησης οι οποίες ονομάστηκαν εκείνη την εποχή με αυτό το ειδικό νόημα: «αστυνομία» (“the 
Police”).

Τον 17ο αιώνα, όπως διαπιστώνουμε από τους λόγους της εποχής, ο “Λόγος του κράτους” έχει το νόημα 
μιας “τέχνης” η οποία συμμορφώνεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες αρμόζουν όχι απλώς σε 
έθιμα και παραδόσεις, αλλά σε μια συγκεκριμένη ορθολογική γνώση. Πρόκειται για μια ορθολογικότητα ειδική 
στην “τέχνη της διακυβέρνησης των κρατών”. Από που αντλεί αυτή η ειδική τέχνη της διακυβέρνησης την 

1 “The Political Technology of Individuals”: Lecture at the University of Vermont, έτος 1982.
2 Μεταφορά του ποιμένα (shepherd) και του κοπαδιού (flock).  “Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of political Reason”. 

Tanner Lectures on Human Values,  Stanford University 10, 16/10/1979.  Βλπ.  Γενικά Politics, Philosophy, Culture- Interviews &  
Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 60-73.     

3 “Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of political Reason”.  Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings  
1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 73.

4 “The Political Technology of Individuals”,  Lecture at the University of Vermont in 1982.  Στο M.  Foucault: Essential Works  
1954-1984, vol.3 Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 405.
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ορθολογικότητά της; Είναι ορθολογική υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τη φύση αυτού το οποίο 
κυβερνάται, δηλαδή το ίδιο το κράτος. Αυτή η κοινοτοπία, παρατηρεί ο Foucault, για να σχηματισθεί, σημαίνει 
πως  αποσυνδεόμαστε  ταυτοχρόνως  από  δύο  αντιτιθέμενες  παραδόσεις:  την  χριστιανική  και  εκείνη  του 
Machiavelli. 

Η  χριστιανική  παράδοση,  όπως  εκφράζεται  για  παράδειγμα  από  τον  Aquinas,  αξίωνε  πως  εάν  μια 
διακυβέρνηση ήθελε να είναι ουσιωδώς δίκαιη, θα έπρεπε να σέβεται ένα ολόκληρο σύστημα από νόμους –  
ανθρώπινους, φυσικούς και θεϊκούς. Η διακυβέρνηση του βασιλιά θα πρέπει να ομοιάζει με αυτή του Θεού 
πάνω στη φύση.

Όσον αφορά την ανάλυση του Machiavelli (The Prince), εδώ το πρόβλημα είναι να αποφασιστεί πώς μια 
διοικητική  περιφέρεια  ή  μια  περιοχή  που  κληρονομήθηκε,  μπορεί  να  διατηρηθεί  ακέραια  ενάντια  στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς αντίπαλους. Η ανάλυση του Machiavelli στρέφεται κυρίως στο ερώτημα τι είναι 
εκείνο που ενισχύει το δεσμό μεταξύ πρίγκιπα και κράτους. Σε αντίθεση με αυτό λοιπόν, εμφανίζεται ένας 
τύπος  ορθολογικότητας  ο  οποίος  έχει  κεντρικό  πρόβλημα την ίδια  τη  φύση και  την  ύπαρξη του  κράτους 
καθεαυτού. Ο στόχος της νέας τέχνης διακυβέρνησης είναι ακριβώς να μην ενισχύεται η εξουσία του πρίγκιπα ‘ 
σκοπός είναι η ενίσχυση του ίδιου του κράτους.

Με λίγα λόγια, ο “Λόγος του κράτους” δεν αναφέρεται ούτε στη σοφία του Θεού ούτε στις στρατηγικές του 
πρίγκιπα:  αναφέρεται  στο  ίδιο  το  κράτος,  στη  φύση  του  και  στη  δική  του  ορθολογικότητα.  Από  εδώ 
συνεπάγονται  μια σειρά  διαφορετικές  ιδέες.  Πρώτη είναι  αυτή της  καινούριας  σύνδεσης της  πολιτικής  ως 
πρακτικής και ως γνώσης. Αυτό αφορά σημειώνει ο  Foucault την δυνατότητα μια συγκεκριμένης πολιτικής 
γνώσης. Σύμφωνα με τον  Aquinas ο βασιλιάς υποχρεούταν μόνο να είναι ηθικά άμεμπτος. Στην Πλατωνική 
πολιτεία ο ηγέτης έπρεπε να είναι φιλόσοφος. Για πρώτη λοιπόν φορά, αυτός που πρόκειται να διοικεί του 
άλλους στα πλαίσια του κράτους, πρέπει να είναι “πολιτικός”, πρέπει να έχει ειδική πολιτική επάρκεια και 
γνώση.

Το κράτος υποτίθεται εδώ είναι κάτι το υπάρχει αφ’ εαυτού – ένα είδος φυσικού αντικειμένου, μια τάξη 
πραγμάτων, και η “πολιτική γνώση” το διαχωρίζει από τους δικανικούς στοχασμούς. Η πολιτική γνώση δηλαδή 
δεν έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ανθρώπων ή τους θεϊκούς νόμους, αλλά με τη φύση του κράτους που 
πρέπει να κυβερνηθεί: η διακυβέρνηση είναι δυνατή μόνο εάν είναι γνωστά η ισχύς του κράτους, το πώς αυτό  
θα αντισταθεί  σε όσους το επιβουλεύονται,  και  το πώς με ποια μέσα οι ικανότητές  του θα μπορέσουν να 
ισχυροποιηθούν κι άλλο. Προκειμένου επομένως για την διακυβέρνηση δεν αρκεί η εφαρμογή κάποιων αρχών 
λογικής,  σοφίας  και  σύνεσης.  Μια συγκεκριμένη  ειδική  γνώση απαιτείται:  απτή,  ακριβής  και  μελετημένη 
γνώση  όσον  αφορά  την  κρατική  ισχύ.  Πρόκειται  για  αυτό  που  ονομαζόταν  “πολιτική  αριθμητική”:  ένα 
διαφορετικό όνομα για την “στατιστική”, μια γνώση των ιδιαίτερων δυνάμεων του κράτους.

Ένα δεύτερο στοιχείο που αντλείται από το “Λόγο του κράτους”, είναι η ανάδυση νέων σχέσεων μεταξύ 
πολιτικής και ιστορίας. Η αληθινή φύση του κράτους γίνεται αντιληπτή ως μια δέσμη δυνάμεων και ισχύος, 
στοιχεία  τα  οποία  μπορούν  να  ελαττωθούν  ή  να  αυξηθούν  ανάλογα  με  την  πολιτική  που  ακολουθούν  οι 
κυβερνήσεις.  Η ιδέα που κυριαρχούσε την περίοδο του Μεσαίωνα πως όλα τα βασίλεια  πάνω στη Γη θα 
ενωνόντουσαν μια ημέρα σε μια τελευταία ενιαία αυτοκρατορία αμέσως πριν την επιστροφή του Χριστού στη 
Γη,  έχει  σβήσει.  Τώρα  η  πολιτική  έχει  να  κάνει  με  μια  αμείωτη  πολλαπλότητα  ανταγωνιστικών  και 
αντιπαρατιθέμενων κρατών σε μια περιορισμένη ιστορία.

Μια τρίτη ιδέα που αντλείται από τον “Λόγο του κράτους” είναι η εξής: δημιουργείται ένα είδος “πολιτικής  
περιθωριακότητας”,  από  τη  στιγμή  που εκείνο  το  οποίο  έχει  την  πρωτεύουσα  σημασία  είναι  η  “πολιτική 
χρησιμότητα”. Από τη σκοπιά του κράτους το άτομο υφίσταται μόνο στο βαθμό που είναι ικανό να επάγει 
κάποια αλλαγή, έστω και μικρή, στην κρατική ισχύ - είτε σε θετική είτε σε αρνητική κατεύθυνση. Και «κάποιες  
φορές αυτό που πρέπει να κάνει το άτομο για το κράτος είναι να ζει, να εργάζεται, να παράγει, να καταναλώνει ‘  
και κάποιες φορές ό,τι πρέπει να κάνει είναι να πεθάνει».5

Τις περισσότερες φορές, όταν αναλύει κάποιος τον ρόλο του κράτους στην κοινωνία μας, επικεντρώνει την 
προσοχή του είτε  σε θεσμούς όπως ο στρατός  ή η γραφειοκρατία,  είτε  σε θεωρίες  ή  στις  ιδεολογίες  που 
αναπτύχθηκαν προκειμένου να δικαιώσουν ή να νομιμοποιήσουν την ύπαρξη του κράτους. Αυτό το οποίο ο 
Foucault επιχειρεί, αντιθέτως, είναι η ανάλυση των τεχνικών και των πρακτικών οι οποίες δίνουν σε αυτή τη 

5 “The Political Technology of Individuals”,  Lecture at the University of Vermont in 1982.  Στο M.  Foucault: Essential Works  
1954-1984, vol.3 Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 409.
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πολιτική ορθολογικότητα μια συγκεκριμένη μορφή, καθώς και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της κοινωνίας 
και του ατόμου.

Κάποιοι  αναγνώρισαν  μια  αναγκαιότητα  προσδιορισμού  αυτών  των  νέων  τεχνολογιών  της  εξουσίας, 
τεχνικών  ένταξης  του  ατόμου  στο  κοινωνικό  σύνολο:  έδωσαν  σε  αυτό  το  στοιχείο  το  όνομα  αστυνομία,  
“Police” (“Polizei”). Ανεξάρτητα από την κακή φήμη που έχει αυτός ο θεσμός σήμερα, τον 16ο αιώνα μέχρι και 
τον 18ο, ο όρος police είχε διαφορετικό νόημα: σήμαινε τις συγκεκριμένες τεχνικές με τις οποίες μια κυβέρνηση 
κατόρθωνε να διοικήσει έναν πληθυσμό που αποτελείτο από άτομα χρήσιμα για το σύνολο.

Από την ιδέα ενός  κράτους  που έχει  την δική του φύση και  σκοπό,  περνάμε σταδιακά στην ιδέα  του 
ανθρώπου  ως  ζώντος  ατόμου,  μέρους  ενός  “πληθυσμού”  που  βρίσκεται  σε  άμεση  συνάρτηση  με  ένα 
περιβάλλον. Η έννοια της “αστυνομίας” (police) μεταλλάσσεται παράλληλα: στο τέλος του 18ου αιώνα πια, η 
αστυνομία έχει ως αντικείμενο τον “πληθυσμό” – η πολιτική του κράτους μετατρέπεται σε βιοπολιτική. Στην 
πορεία λοιπόν αυτή το κράτος αυξάνει την παρεμβατικότητά του στη ζωή των ατόμων, και η σημασία των 
προβλημάτων της  ζωής  μεγαλώνει.  Αυτά θα  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την ανάπτυξη  πιθανών  πεδίων  για  τις 
λεγόμενες “επιστήμες του ανθρώπου”.

Το δόγμα που αφορά την “αστυνομία” (“police”) όπως αυτή γίνεται κατανοητή τον 16ο και 17ο αιώνα, δεν 
αφορά έναν μηχανισμό εσωτερικό του κράτους,  αλλά μια κυβερνητική  τεχνική  που αφορά πεδία όπου το 
κράτος  παρεμβαίνει.  Σύμφωνα  με  κείμενα  της  εποχής  η  “αστυνομία”  έχει  κυρίως  “ηθικό”  (moral)  ρόλο: 
καλλιέργεια της αγνότητας, της αγαθοεργίας, της αφοσίωσης, της εργατικότητας, του φιλικού συνεργατισμού, 
της ειλικρίνειας.  Αναγνωρίζουμε εδώ την παλαιά ιδέα ότι η αρετή του υποκειμένου διασφαλίζει την καλή 
διοίκηση  του  βασιλείου.  Εάν  παρατηρήσουμε  τις  λεπτομέρειες  αυτής  της  αντίληψης  διαπιστώνουμε  δύο 
διαστάσεις: η μία αφορά τις θετικές, ενεργητικές και παραγωγικές πτυχές της ζωής: εκπαίδευση, δεξιότητες, 
χρήσιμη εργασία. Η άλλη διάσταση αφορά τις αρνητικές πλευρές: οι φτωχοί ή ηλικιωμένοι που χρειάζονται 
βοήθεια, οι άνεργοι, η δημόσια υγεία (επιδημίες, ατυχήματα).6 

Η αστυνόμευση κατέχει  μια θέση δίπλα στην Δικαιοσύνη,  τα Οικονομικά,  τον Στρατό, ωστόσο με μια 
έννοια  εμπεριέχει  και  οτιδήποτε  άλλο:  όλες  τις  συνθήκες  και  τις  δραστηριότητες  των  ανθρώπων.  Πιο 
συγκεκριμένα,  η αστυνομία επιλαμβάνεται  του ανθρώπου ενταγμένου μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων με το 
περιβάλλον του: περιοχή, ιδιοκτησία, προϊόντα, αγορά. Ένας ζωντανός, ενεργός και παραγωγικός άνθρωπος. Η 
αστυνομία τέλος ενδιαφέρεται για την ακμή, το σθένος του κράτους, ενώ επίσης παρεμβαίνει στις εργασιακές 
και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Σε  άλλο  κείμενο  της  εποχής  (αρχές  18ου  αιώνα),  ο  συγγραφέας  αναφέρεται  στις  έντεκα  αναγκαίες 
λειτουργίες της αστυνομίας: θρησκεία, ηθική, υγεία, επιδόματα, δρόμοι και κτίρια, δημόσια ασφάλεια, τέχνες 
και επιστήμη, εμπόριο, εργοστάσια, υπηρέτες και εργάτες, οι φτωχοί. Η αστυνομία επιλαμβάνεται εν τέλει της 
ίδιας  της  ζωής.7 Σε  ορισμένα  γερμανικά  κείμενα  προορισμένα  να  διδάξουν  την  επιστήμη  της  διοίκησης 
(Polizeiwissenschaft)8 συναντάμε και πάλι ανάλογες αντιλήψεις: δημογραφικά στοιχεία του κράτους, θρησκεία 
και ήθη, υγεία, τρόφιμα, ασφάλεια, δικαιοσύνη, ανέσεις, αγροτικό περιβάλλον, βιομηχανία, εμπόριο (...). 

Πιο σημαντικό από όλα αυτά θεωρεί ο  Foucault ένα κείμενο του  Von Justi:  “Elements of Police”.  Τα 
ζωντανά άτομα που ζουν μέσα στην κοινωνία είναι το αντικείμενο της αστυνομίας, ο «πληθυσμός». Ο  Von 
Justi μελετά  κατά  πρώτον  τις  εκτάσεις  γης  που  αποτελούν  ιδιοκτησία  του  κράτους  ‘  πώς  και  ποιοι  τις  
κατοικούν; Ο αριθμός, η υγεία, η θνητότητα των κατοίκων. Τα αγαθά που παράγονται και η κυκλοφορία τους. 
Η διαχείριση των ατόμων: τα ήθη τους, οι δεξιότητές τους, η εντιμότητά τους, το πόσο σέβονται τον Νόμο. Η 
αστυνομία (Polizei) όπως παρουσιάζεται ο ρόλος της από τον  Von Justi, αναπτύσσει τα απαραίτητα εκείνα 
στοιχεία στη ζωή των ατόμων, τα οποία τελικά επιτρέπουν και στο κράτος να αυξήσει τη δύναμή του. Στο 
σημείο αυτό σημειώνεται και μια διάκριση: η “Polizei” διακρίνεται από τη “Die Politik”: η πρώτη όπως είδαμε 
αναφέρεται  σε  θετικές  διεργασίες,  ευνοεί  την  ανάπτυξη  της  ζωής  των  πολιτών  και  την  ενδυνάμωση  του 

6 Όλα αυτά τα δεδομένα ασφαλώς όφειλαν να εξειδικευθούν και σε αγαθά και εμπορεύματα ‘ έπρεπε να αποφασιστεί τι είδους, πώς  
και  πόσα υλικά θα παραχθούν,  σε ποιες  αγορές  θα διοχετευθούν κ.ο.κ  Μια τέταρτη  διάσταση  αφορά την  ιδιωτική ιδιοκτησία,  
κληροδοτήματα, δημόσιες εκτάσεις (“Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of political Reason”. Politics, Philosophy, Culture-  
Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 78).  

7 Moral quality of life, preservation of life, conveniences of life, life’s pleasures. .. Η ζωή είναι το αντικείμενο της αστυνομίας (το 
απαραίτητο, το χρήσιμο, το πλεονάζον).  Η αστυνομία ενδιαφέρεται για το “καλό της ψυχής”, για το καλό του σώματος, για τον 
πλούτο.  

8 Polizeiwissenschaft: art of government and method for analysis of population living in a territory.
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κράτους  ‘  η  δεύτερη  αφορά  αρνητικές  ενέργειες:  την  μάχη  του  κράτους  ενάντια  στους  εχθρούς  του, 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς.9

Συμπερασματικά: κατά πρώτον, είναι δυνατόν να αναλυθεί η πολιτική ορθολογικότητα, όπως είναι δυνατό 
να  αναλύσουμε  οποιαδήποτε  επιστημονική  ορθολογικότητα.  Η  ανάπτυξή  της  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό 
εξαρτώμενη  από  οικονομικές,  κοινωνικές,  πολιτισμικές  και  τεχνολογικές  διαδικασίες.  Είναι  πάντοτε 
ενσωματωμένη σε θεσμούς και στρατηγικές και έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Από τη στιγμή που η πολιτική  
ορθολογικότητα  είναι  η  ρίζα  μιας  σειράς  αποδεκτών  αξιωμάτων,  “κοινών  τόπων”  και  ανεπερώτητων 
δεδομένων  κάθε  λογής,  είναι  σημαντικό  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  ιστορική  κριτική,  την  ιστορική 
ανάλυση της πολιτικής μας ορθολογικότητας – κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από την απλή συζήτηση περί 
πολιτικών θεωριών και διαφορετικό από την απόκλιση μεταξύ κάποιων πολιτικών επιλογών. «Η αποτυχία των 
κυριότερων πολιτικών θεωριών των ημερών μας, θα πρέπει να οδηγήσει όχι σε έναν μη-πολιτικό τρόπο σκέψης,  
αλλά μάλλον σε μια εξέταση του ποιος υπήρξε ο δικός μας πολιτικός τρόπος σκέψης στη διάρκεια του αιώνα  
αυτού». Στην καθημερινή πολιτική ορθολογικότητα, η αποτυχία των πολιτικών θεωριών οφείλεται μάλλον στον 
τύπο ορθολογικότητας στον οποίο είναι θεμελιωμένες οι θεωρίες και οι πολιτικές.

Σε αυτή την οπτική, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της μοντέρνας πολιτικής ορθολογικότητας δεν είναι 
η σύσταση του κράτους ούτε η άνοδος του αστικού ατομικισμού. Το κυριότερο στοιχείο είναι ίσως το «ότι η  
ένταξη των ατόμων στην κοινότητα ή σε μια ολότητα προκύπτει από μια σταθερή συσχέτιση μεταξύ αυξανόμενης  
εξατομίκευσης και ενίσχυσης αυτής της ολότητας». Από αυτή την άποψη «μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η 
μοντέρνα πολιτική ορθολογικότητα καθίσταται δυνατή από την αντινομία μεταξύ νόμου και τάξης». Ο “νόμος” 
εξ  ορισμού  αναφέρεται  σε  ένα  δικαιϊκό  σύστημα,  ενώ  η  “τάξη”  αναφέρεται  σε  ένα  (κρατικό)  σύστημα 
διοίκησης. Η συνδιαλλαγή μεταξύ νόμου και τάξης, που υπήρξε το όνειρο των διοικούντων του 18ου αιώνα, «θα 
πρέπει να παραμείνει όνειρο» λεει ο  Foucault. Είναι αδύνατο να συμφιλιώσεις νόμο και τάξη διότι όταν το 
προσπαθείς,  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  με  τη  μορφή  μιας  ενσωμάτωσης  του  νόμου  μέσα  στην  τάξη  του 
κράτους.10

10.2 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η εξουσία του κράτους είναι μια μορφή εξουσίας σφαιρικοποιούσα και ολοποιητική. Το νεωτερικό δυτικό 

κράτος ενσωμάτωσε, όπως είδαμε κάτω από μια καινούρια πολιτική μορφή, μια παλιά τεχνική εξουσίας την 
ποιμαντική.  Η  τελευταία  είναι  μια  μορφή  εξουσίας  της  οποίας  τελικός  αντικειμενικός  σκοπός  είναι  να 
εξασφαλίσει τη σωτηρία στον άλλο κόσμο ‘ δεν διατάζει απλώς αλλά οφείλει να είναι έτοιμη να θυσιαστεί για 
τη ζωή του ποιμνίου ‘ δεν μεριμνά μόνο για την κοινότητα αλλά και το κάθε άτομο χωριστά ‘ τέλος, «δεν 
μπορεί να ασκείται χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων, χωρίς να εξερευνά τις ψυχές  
τους, χωρίς να τους εξαναγκάζει να αποκαλύπτουν τα πιο ενδόμυχα μυστικά τους. Συνεπάγεται μια γνώση της  
συνείδησης και μια ικανότητα να την διευθύνει».11 Το νεωτερικό κράτος μπορούμε να το δούμε όπως ο Foucault 
ως μια μήτρα της εξατομίκευσης ή μια νέα μορφή ποιμαντικής εξουσίας.

Αυτό που ονομάζουμε “πολιτική ζωή” είναι ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία δίνεται σε αναπαράσταση - οι  
σχέσεις  εξουσίας  όμως, υποστηρίζει  ο  Foucault,  «είναι ίσως ένα από τα πιο κρυμμένα πράγματα μέσα στο  
κοινωνικό σώμα». Από τον 19ο αιώνα και μετά, η κριτική της εξουσίας έγινε με αφετηρία τον πραγματικά 

9 “Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of political Reason”.  Politics,  Philosophy,  Culture-  Interviews &  Other Writings 
1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 81-82.

10 “The Political Technology of Individuals”, M. Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3 Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin 
Books 2002.  Κάτι ακόμη: η εμφάνιση των κοινωνικών επιστημών δεν μπορεί να απομονωθεί από την άνοδο αυτής της πολιτικής 
ορθολογικότητας  και  της  νέας  πολιτικής  τεχνολογίας.  Η  εθνολογία,  για  παράδειγμα,  αναδύθηκε  μέσα  από  την  διαδικασία  της  
αποικιοκρατίας (πράγμα ασφαλώς που δεν σημαίνει πως είναι μια ιμπεριαλιστική επιστήμη). Με τον ίδιο τρόπο, εάν ο άνθρωπος ως  
εν ζωή, ομιλούν, εργαζόμενο ον έγινε αντικείμενο των ανθρωπιστικών επιστημών, ο λόγος γι’ αυτό θα έπρεπε να αναζητηθεί όχι σε  
κάποια ιδεολογία, αλλά στην ύπαρξη αυτής της πολιτικής τεχνολογίας που κατασκευάσαμε στην κοινωνία μας.

11 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, εκδ. ύψιλον, σελ. 83.
4



καθοριστικό χαρακτήρα της οικονομίας. «Πρόκειται βέβαια για μια υγιή αναγωγή του «πολιτικού» αλλά και για  
μια τάση αγνόησης των στοιχειωδών σχέσεων εξουσίας που μπορούν να συγκροτούν τις οικονομικές σχέσεις».12

 Μια κοινή τάση σε ρεύματα της επαναστατικής σκέψης είναι να βλέπουν την εξουσία αποκλειστικά 
και μόνο στη μορφή και στους μηχανισμούς του κράτους. «Όταν ύστερα στραφούμε στα άτομα, αυτό μας οδηγεί  
στο να μη βρίσκουμε την εξουσία παρά μόνο μέσα στα κεφάλια τους (σε μορφή αναπαράστασης, αποδοχής ή  
εσωτερίκευσης)».13 Εάν  το  πρόβλημα  τεθεί  μόνο  με  όρους  “Κράτους”  (όλα  απορρέουν  από  τον  κρατικό 
μηχανισμό) είναι πρακτικά σαν να συνεχίζει να τίθεται με όρους του ανώτατου άρχοντα, με όρους του νόμου. 
Όμως το κράτος, πρώτον δεν μπορεί να καταλάβει απολύτως ολόκληρο το πεδίο των σχέσεων εξουσίας, και, 
δεύτερον, δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο στη βάση άλλων, ήδη υπαρχουσών σχέσεων εξουσίας. 

Το κράτος συνίσταται ουσιαστικά στην κωδικοποίηση ενός αριθμού σχέσεων εξουσίας ‘ «η  επανάσταση 
είναι  ένας  διαφορετικός  τύπος  κωδικοποίησης  των  ίδιων  σχέσεων.  Αυτό  συνεπάγεται  ότι  υπάρχουν  πολλά  
διαφορετικά είδη επανάστασης, τόσο πολλά όσο πολλές είναι οι πιθανές ανατρεπτικές επανακωδικοποιήσεις των  
σχέσεων  εξουσίας»  ‘  συνεπάγεται  επίσης  ότι  μπορούμε  έτσι  να  φανταστούμε  επαναστάσεις  που  αφήνουν 
άθικτες τις σχέσεις εξουσίας που υποβαστάζουν τη λειτουργία του κράτους.14 

Η σκέψη των πρώτων χριστιανικών αιώνων είχε να απαντήσει, ανάμεσα σε άλλα, στο ερώτημα: 
Πώς και πότε θα γίνει αυτή η επιστροφή του Θεού την οποία μας υποσχέθηκε; Σ’ αυτή την καμπή της ιστορίας,  
«όπου η επανάσταση πρέπει να ξανάρθει και δεν έχει έρθει ακόμη, θέτουμε το ίδιο ερώτημα: “Τι είμαστε εμείς  
και τι είναι αυτός ο χρόνος στον οποίο δεν συμβαίνει αυτό που θα έπρεπε να συμβεί;”. Όλη η σύγχρονη σκέψη,  
όπως και όλη η πολιτική, κυβερνήθηκε από το ερώτημα της επανάστασης». Η επανάσταση «δεν είναι ένα είδος,  
μια περιοχή της πολιτικής. Πάντα η πολιτική είναι εκείνη που τοποθετείται σε σχέση με την επανάσταση». 

Σύμφωνα με τον  Foucault μπορούμε να κάνουμε αλλιώς πολιτική,  όχι  με ‘πολιτικά μέσα’:  δηλαδή να 
προσπαθήσουμε καταρχήν «να μάθουμε  με  όσο το  δυνατόν  περισσότερη  εντιμότητα  αν  η  επανάσταση είναι  
επιθυμητή. Πρέπει να εξερευνήσουμε αυτό το φοβερό λόφο από τον οποίο κινδυνεύει να γκρεμιστεί η πολιτική». 
«Ζούμε ίσως το τέλος της πολιτικής. Γιατί, αν είναι αλήθεια ότι η πολιτική είναι ένα πεδίο που ανοίχτηκε από  
την ύπαρξη της επανάστασης και αν το ερώτημα της επανάστασης δεν μπορεί να τεθεί πια με αυτούς τους όρους,  
τότε η πολιτική κινδυνεύει να εξαφανιστεί».15 

«Από  την  στιγμή  που  υπάρχει  μια  σχέση  εξουσίας,  υπάρχει  μια  δυνατότητα αντίστασης».  Η  αντίσταση 
ενάντια στην εξουσία συνυπάρχει με αυτήν, δεν είναι παλαιότερή της, είναι σύγχρονή της. Για να αντισταθεί 
πρέπει να είναι σαν την εξουσία, εξίσου επινοητική, κινητική, παραγωγική ‘ να οργανώνεται να πήζει και να 
σταθεροποιείται  σαν την εξουσία.  Πρέπει  να έρχεται  σαν την εξουσία,  “από κάτω” και  «να διανέμεται  με  
στρατηγικό τρόπο». Η έννοια της “καταπίεσης” είναι «ύπουλη»: δεν μας βοηθάει να αντιληφθούμε τι είναι η 
παραγωγική  πλευρά  της  εξουσίας.  Η  εξουσία,  σε  αντιπαράθεση  με  μια  νομική  αντίληψη  που  ορίζει  τα 
αποτελέσματά της ως καταπίεση, που της προσδίδει τη δύναμη μιας απαγόρευσης και την ταυτίζει με ένα νόμο 
που λέει «όχι», έχει μια παραγωγική πλευρά: «[…] διασχίζει τα πράγματα, παράγει πράγματα, επιφέρει ηδονή,  
μορφές γνώσης, παράγει λόγο».16

12 Αποκαλώ  “πολιτικό”  οτιδήποτε  έχει  να  κάνει  με  την  πάλη  των  τάξεων,  διευκρινίζει  σε  κάποιο  σημείο  ο  Foucault,  ενώ 
“κοινωνικό”  οτιδήποτε  προέρχεται  από  και  είναι  συνέπεια  της  ταξικής  πάλης,  εκφρασμένο στις  ανθρώπινες  σχέσεις  και  στους  
θεσμούς (“An Historian of Culture”,  debate published in Il Bimestre Sept.-Dec. 1972.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected  
Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 104).

13 “Όχι στο βασιλιά σεξ”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 79-80.
14 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 24-25.
15 “Όχι στο βασιλιά σεξ ”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 83-84. 
«Ονειρεύομαι τον διανοούμενο που καταστρέφει τις προδηλότητες και τις καθολικότητες, εκείνον που εντοπίζει και υποδεικνύει μέσα  

στις αδράνειες και στους καταναγκασμούς του παρόντος τα αδύνατα σημεία, τα ανοίγματα, τις δυνατές γραμμές, εκείνον που συνεχώς  
αλλάζει θέση, που δεν ξέρει πού θα βρίσκεται ούτε τι θα σκέφτεται αύριο, γιατί προσέχει πολύ το παρόν ‘ εκείνον που συμβάλλει στο να  
τεθεί το ερώτημα σχετικά με το  αν αξίζει τον κόπο η επανάσταση (και ποια επανάσταση και ποιος κόπος), ενώ είναι αυτονόητο ότι  
μπορούν να απαντήσουν μόνο όσοι δέχονται να βάλουν σε κίνδυνο της ζωή τους για να την κάνουν». (“Όχι στο βασιλιά σεξ ”, εκδ. 
ύψιλον, σελ. 86).

16 “Αλήθεια και εξουσία”,  στο “Εξουσία,  γνώση και ηθική”,  εκδ.  ύψιλον,  σελ.  21. Πρόκειται  για ένα παραγωγικό  πλέγμα που 
καλύπτει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα και όχι για μια αρνητική βαθμίδα που έχει σαν ρόλο της την καταπίεση . Γιατί η Δύση επέμενε 
να θεωρεί την εξουσία την οποία ασκεί, νομική/ αρνητική και όχι τεχνική/ θετική; Πρόκειται ίσως για κάτι που επιβλήθηκε από το 
μεσαιωνικό θεσμό της μοναρχίας: η τελευταία παρουσιάζεται σαν δύναμη ικανή να δώσει τέλος στους πολέμους και στην βία, να πει 
“όχι” στις διαμάχες και έτσι ως «ανώτατη αρχή» αναθέτει στον εαυτό της μια νομική και αρνητική λειτουργία.
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Μήπως λοιπόν η εξουσία είναι μια μορφή πολεμικής κυριαρχίας,  ένα είδος γενικευμένου πολέμου που 
παίρνει σε συγκεκριμένες στιγμές τις μορφές της ειρήνης και του κράτους; «Τότε η ειρήνη θα ήταν μια μορφή  
πολέμου, και το κράτος ένα μέσο για τη διεξαγωγή του». Ποιος κάνει πόλεμο εναντίον ποιου τότε; Ποιος ο ρόλος 
των στρατιωτικών θεσμών σ’ αυτή την κοινωνία- των- ιδιωτών όπου διεξάγεται μόνιμος πόλεμος; Όταν μιλάμε 
για «ταξική πάλη» εννοούμε κάποια μορφή (ποια;) πολέμου;17

Η ταξική πάλη μπορεί να μην αποτελεί τη “ratio” της άσκησης της εξουσίας, ωστόσο μπορεί να αποτελεί 
την «εγγύηση της νοητότητας» καθορισμένων μεγάλων στρατηγικών.

Για τον  Foucault το ίδιο το ζήτημα της “βούλησης” μπορεί να τεθεί με όρους πάλης, «δηλαδή από μια  
στρατηγική  οπτική  γωνία  προκειμένου  να  αναλυθεί  μια  σύγκρουση  όταν  αναπτύσσονται  διαφόρων  ειδών  
ανταγωνισμοί».  Όταν  κάτι  συμβαίνει  στη  σφαίρα  της  φύσης  «δεν  μπορούμε  να  πούμε  ούτε  ότι  τα  πάντα  
παράγονται άνευ λόγου, ούτε επίσης ότι τα πάντα παράγονται βάσει κάποιας αιτιότητας». Αλλά δηλώνοντας ότι 
«οι  ανθρώπινες  πράξεις  είναι  δυνατόν  να  αποκρυπτογραφηθούν  από  μια  στρατηγική  οπτική  γωνία,  ως  
καταστατική αρχή σύγκρουσης και πάλης, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ορθολογική οπτική γωνία με βάση  
ένα  τύπο  που  δεν  έχει  οριστεί  ακόμη.  Όταν  θα  καταφέρουμε  να  εδραιώσουμε  αυτή  την  οπτική  γωνία,  οι  
θεμελιώδεις έννοιες που θα χρησιμοποιούμε θα είναι η στρατηγική, η σύγκρουση, η πάλη, τα επεισόδια». Όλα 
αυτό το εγχείρημα αποτελεί με μια έννοια μέρος της “νιτσεϊκής γενεαλογίας”.18

Στο φως των παραπάνω ο  Foucault προτείνει  να στοχαστούμε ξανά τον όρο “ταξική πάλη” του  Marx 
(κινητήρια δύναμη της ιστορίας). Πρέπει δηλαδή να αποσαφηνιστεί «τι σημαίνει πάλη»; Πρόκειται, το λεει η 
λέξη  “πάλη”,  για  σύγκρουση και  πόλεμο ‘  πώς  διεξάγεται  και  αναπτύσσεται  αυτός  ο πόλεμος,  με  ποιους 
στόχους, ποια μέσα, «σε ποιες ορθολογικές ιδιότητες στηρίζεται»; 

Το  ενδιαφέρον  μου  σε  σχέση  με  τον  Marx,  λεει  ο  Foucault,  εντοπίζεται  «όχι  στο  πρόβλημα  της  
κοινωνιολογίας των τάξεων, αλλά της στρατηγικής μεθόδου που αφορά την πάλη».

Γύρω μας οι αγώνες αναπτύσσονται με τη μορφή πολλαπλών κινημάτων. Αυτοί οι αγώνες, «στο βαθμό που 
συνιστούν μάχες εντάσσονται στην προοπτική ανάλυσης που προτείνω. Για παράδειγμα όταν το Κομμουνιστικό  
Κόμμα εξετάζει  τα προβλήματα που θέτουν αυτοί  οι  αγώνες  δεν ασχολείται  με  την ίδια  την  πάλη.  Το μόνο  
ερώτημα  που  το  απασχολεί  είναι:  “σε  ποια  τάξη  ανήκετε;  Διεξάγετε  αυτόν  τον  αγώνα  εκπροσωπώντας  το  
προλεταριάτο;” Δεν υπάρχει  καμία αναφορά στην στρατηγική πλευρά, δηλαδή στο τι  σημαίνει  πάλη  [...]».  Ο 
Foucault ρωτά: Ποιος μετέχει στην πάλη; Με τι μέσα και με ποιον τρόπο; Γιατί υπάρχει αυτή η πάλη; Που 
εδράζεται;19

Όπως έχουμε δει δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας χωρίς αντιστάσεις: οι αντιστάσεις είναι αποτελεσματικές 
επειδή  ακριβώς  αναπτύσσονται  στα  σημεία  όπου  ασκούνται  οι  σχέσεις  εξουσίας  ‘  επομένως  όπως  και  η 
εξουσία, η αντίσταση είναι πολύπτυχη, μπορεί δε να ενταχθεί μέσα σε συνολικές στρατηγικές.

Με δεδομένες τις σχέσεις δυνάμεων και τους αγώνες που λαμβάνουν χώρα, ποιος τελικά κάνει τον αγώνα 
και εναντίον ποιου; Όταν οι μαρξιστές κάνουν λόγο για την «ταξική πάλη», πώς θα πρέπει να εννοήσουμε τον  
όρο “πάλη”; Υπάρχουν υποκείμενα που αντιτίθενται το ένα στο άλλο; Για τον Foucault με μια έννοια, «όλοι 
είναι εναντίον όλων. Δεν υπάρχουν άμεσα δεδομένα υποκείμενα του αγώνα, το ένα το προλεταριάτο, το άλλο η  
αστική τάξη. Ποιος πολεμά εναντίον ποιου; Όλοι πολεμούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Και μέσα μας πάντα  
υπάρχει κάτι που πολεμά κάτι άλλο»...20

10.3 ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
Σε μια συνέντευξή του το 1975, με θέμα το σώμα και την εξουσία, γίνεται μια σύντομη αναδρομή: τον 19ο 

αιώνα  κάνει  την  εμφάνισή  της  μια  νέα  αρχή,  το  «κοινωνικό  σώμα»,  το  οποίο  θεωρείται  πως  πρέπει  να 
«προστατευθεί», με μια ιατρική έννοια του όρου, πρέπει να διαχωριστούν οι άρρωστοι, να καταγραφούν οι 
λοιμώδης  ασθένειες,  να  αποκλειστούν  οι  εγκληματίες.  Στο  «αντισηπτικό»  αυτό έργο τον  βασικό  ρόλο  θα 

17 “Αλήθεια και εξουσία”, εκδ. ύψιλον, σελ. 21-26. 
18 Για την έννοια της “βούλησης” βλπ. “Μεθοδολογία για την Γνώση του Κόσμου: Πώς να απαλλαχτούμε από τον μαρξισμό”, στο  

Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, σελ. 196-200.
19 Umi,  07-1978. Συζήτηση με τον R. Yoshimoto. “Μεθοδολογία για την Γνώση του Κόσμου: Πώς να απαλλαχτούμε από τον 

μαρξισμό”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, σελ. 200-201.
20 “Η ομολογία της σάρκας”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας, εκδ. ύψιλον, σελ. 147.

6



παίξουν η εγκληματολογία, η ευγονική, η απομόνωση των εκφυλιστικών περιπτώσεων. Το “κοινωνικό σώμα” 
δεν συνίσταται από μια φανταστική «καθολικότητα βουλήσεων». Αυτό που συγκεκριμένα υφίσταται είναι η 
υλικότητα της εξουσίας που λειτουργεί πάνω στα πραγματικά σώματα των ατόμων.21 

Όσων αφορά τις σχέσεις εξουσίας, έχουμε να κάνουμε με σύνθετα φαινόμενα τα οποία «δεν υπακούουν σε 
μια Χεγκελιανή διαλεκτική» όπως παρατηρεί ο Foucault. Η κυριότητα και η κατανόηση του σώματος μπορεί 
να αποκτηθεί μόνο διαμέσου των αποτελεσμάτων που παράγει η επένδυση του ίδιου αυτού σώματος από την 
εξουσία. Ωστόσο τότε, αναπόφευκτα, εμφανίζονται αντιθετικές αξιώσεις: απέναντι στην επίμονη, λεπτομερή 
εργασία  της  εξουσίας  πάνω  του,  το  σώμα  αντιδρά  –  η  υγεία  του  αντιστέκεται  στην  χρήση  του  από  το 
οικονομικό σύστημα, η ηδονή αντιτίθεται στις ηθικές νόρμες της κατεστημένης σεξουαλικότητας, του γάμου, 
της ευπρέπειας. Οπότε, αυτό που διαπιστώνουμε εδώ είναι ότι η εξουσία η οποία ασκήθηκε πάνω στο σώμα 
ενδυναμώνοντάς το, βρίσκεται εκ των υστέρων εκτεθειμένη στην δική του «αντεπίθεση». Οι πιέσεις από τα 
σώματα ενάντια στις ιατρικές και πολιτικές παρεμβάσεις, τα αιτήματα που θα εγείρουν, θα οδηγήσουν την 
εξουσία να αναπροσαρμόσει την τακτική της, να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις της: «εν μέσω υποχωρήσεων και  
επανατοποθετήσεων η μάχη θα συνεχιστεί». Ο στρατηγικός χαρακτήρας ανάπτυξης αυτής της διαπάλης, δεν μας 
επιτρέπει  να μιλήσουμε -με την έννοια που η αριστερά της απέδωσε- για μια «επανάκτηση» του σώματος 
διαμέσου της «πορνογραφίας» ή της διαφήμισης. 

Η σεξουαλικότητα, διαμέσου των διαδικασιών αντικειμενοποίησης, επιτήρησης και ελέγχου, επιφέρει την 
ίδια στιγμή την εντατικοποίηση της επιθυμίας  του ατόμου για το ίδιο το σώμα του.  Το σεξουαλικό σώμα 
εξεγείρεται,  αλλά  η  εξουσία  ανταπαντά  με  μια  άλλη  οικειοποίηση:  με  έναν  οικονομικό,  ή  ακόμη  και 
ιδεολογικό,  σφετερισμό  της  ερωτικοποίησης  του  σώματος.  Τώρα  ο  έλεγχος  δεν  θα  έχει  τη  μορφή  της 
καταπίεσης ή της καταστολής, αλλά θα είναι έλεγχος διαμέσου της διέγερσης, του ερεθισμού, της παρόρμησης.  
Σε όλα αυτά, αυτό που μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι ακριβώς «το απεριόριστο της πάλης».

Μια «επαναστατική στρατηγική» κατάληψης της εξουσίας θα πρέπει να προχωρήσει διαμέσου ενός νέου 
προσδιορισμού  μιας  «πολιτικής  του  σώματος»;  Ο  Foucault ισχυρίζεται  ότι  η  επείγουσα  εμφάνιση  της 
προβληματοποίησης για το σώμα προέκυψε μέσα από την εκτύλιξη μιας πολιτικής μάχης. Αυτό που συνέβη το 
1968, και «το οποίο μάλιστα κατέστησε το ’68 δυνατό», είναι κάτι «εμφανώς αντι-μαρξιστικό». «Πώς μπορούν 
τα ευρωπαϊκά επαναστατικά κινήματα να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από την “επήρεια του Marx”, από τους  
θεσμούς που είναι τυπικοί του μαρξισμού του 19ου και 20ου αιώνα; Αυτή ήταν η κατεύθυνση των ερωτήσεων που  
τέθηκαν το ’68. Σε αυτή την επερώτηση της ισοδυναμίας: μαρξισμός = η επαναστατική διαδικασία, μια εξίσωση 
η οποία καθιστούσε μιας μορφής δόγμα, η σημασία που δόθηκε στο σώμα είναι ένα από τα σημαντικά, εάν όχι  
θεμελιώδη στοιχεία». 

Αυτό που σύμφωνα με τον  Foucault πρέπει απαραίτητα να αφήσουμε κατά μέρος είναι η διαδεδομένη 
αντίληψη ότι η αστική τάξη ή ο καπιταλισμός αρνείται την πραγματικότητα του σώματος προς χάριν μιας 
ιδεατής ψυχής ή της συνείδησης. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει ο Foucault, «τίποτα δεν είναι περισσότερο  
υλικό, φυσικό, σωματικό από την άσκηση της εξουσίας». Η ερώτηση λοιπόν θα πρέπει να είναι: «ποιος τρόπος  
επένδυσης του σώματος είναι απαραίτητος και κατάλληλος για την λειτουργία μιας καπιταλιστικής κοινωνίας  
όπως είναι η δική μας»; Τι είδους σώμα χρειάζεται η εκάστοτε κοινωνία;

«Νομίζω,  θα  διαχώριζα  τον  εαυτό  μου,  λεει  ο  Foucault,  τόσο  από  τις  μαρξιστικές  όσο  και  τις  παρα-
μαρξιστικές προοπτικές. Όσον αφορά τον  μαρξισμό,  δεν είμαι από εκείνους που προσπαθούν να εξάγουν τα 
αποτελέσματα της εξουσίας στο επίπεδο της ιδεολογίας. Πραγματικά αναρωτιέμαι μήπως, προτού κάποιος θέσει  
το πρόβλημα της ιδεολογίας, δεν θα ήταν περισσότερο υλιστικό να μελετήσει πρώτα την ερώτηση του σώματος και  
των αποτελεσμάτων της εξουσίας επάνω του. Γιατί αυτό που με προβληματίζει σε σχέση με αυτές τις αναλύσεις οι  
οποίες θέτουν σε προτεραιότητα την ιδεολογία, είναι ότι πάντοτε προϋποθέτουν ένα ανθρώπινο υποκείμενο, στην  
γραμμή επάνω ενός μοντέλου το οποίο μας προμήθευσε η κλασική φιλοσοφία, προικισμένο με μια συνείδηση την  
οποία υποτίθεται η εξουσία έπειτα θα κυριεύσει». 

Ενώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα «αναφορικά με το σώμα στα γραπτά του  Marx, ο μαρξισμός  
θεωρούμενος ως μια ιστορική πραγματικότητα έχει επιδείξει μια τρομερή τάση να αποφεύγει την ερώτηση του  
σώματος, για χάρη της συνείδησης και της ιδεολογίας».

21 M. Foucault: Body/ Power, συνέντευξη: στο Power/ Knowledge Selected Interviews and Other Writings, editor C. Gordon, The 
Harvester Press 1980, σελ.55 έως 62. 
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«Θα ξεχώριζα επίσης, λεει ο Foucault, τον εαυτό μου από παρα-μαρξιστές όπως o Marcuse, οι οποίοι δίνουν  
στην έννοια της καταπίεσης έναν υπερβολικό ρόλο – γιατί η εξουσία θα ήταν ένα εύθραυστο πράγμα εάν η μόνη  
της λειτουργία ήταν να καταστέλλει, εάν λειτουργούσε μόνον μέσα από τη μορφή της λογοκρισίας, της εξαίρεσης,  
του αποκλεισμού  και της καταπίεσης,  με  τον τρόπο ενός μεγάλου  Υπερ-εγώ που ασκεί  τον εαυτό του μόνον  
αρνητικά. Εάν, αντιθέτως η εξουσία είναι ανθεκτική αυτό είναι λόγω του ότι [...]  παράγει αποτελέσματα στο  
επίπεδο της επιθυμίας – και επιπροσθέτως στο επίπεδο της γνώσης. Μακράν απέχοντας από το να εμποδίζει τη  
γνώση, η εξουσία την παράγει». Είναι στη βάση της εξουσίας πάνω στο σώμα που η φυσιολογία και η γνώση 
του οργανισμού μας έγινε δυνατή. «Το γεγονός ότι η εξουσία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη και η δυσκολία να  
αποφύγουμε τον εναγκαλισμό της είναι αποτελέσματα αυτών των συνδέσεων». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
η έννοια της καταπίεσης φαίνεται στον Foucault, τόσο «ακατάλληλη και πιθανώς επικίνδυνη».

Τα  μαρξιστικά  επαναστατικά  κινήματα,  υποστηρίζει  ο  Foucault,  έχουν  δώσει  ιδιαίτερη  σημασία  στο 
Κράτος και τους μηχανισμούς του, ως το διακύβευμα της πάλης τους. Το αποτέλεσμα ήταν, καταρχήν, ότι «για 
να μπορέσουν να πολεμήσουν το Κράτος το οποίο είναι περισσότερο από μια κυβέρνηση» τα κινήματα έπρεπε να 
κατέχουν ισάξιες πολιτικο-στρατιωτικές δυνάμεις επομένως «έπρεπε να συστήσουν τον εαυτό τους ως κόμμα», 
οργανωμένο εσωτερικά με τον ίδιο ιεραρχικό τρόπο όπως ο μηχανισμός του Κράτους. 

Έπειτα,  κατά  δεύτερον,  ετίθετο  το  πρόβλημα  της  κατάληψης  του  κρατικού  μηχανισμού:  θα  ήταν  μια 
απευθείας οικειοποίηση συνοδευόμενη από μεταρρυθμίσεις ή μια ευκαιρία για την ολοκληρωτική καταστροφή 
του; Η απάντηση που δόθηκε, σύμφωνα με τον Foucault, ήταν υπονόμευση μεν του κράτους, αλλά όχι πλήρης, 
εφόσον η ταξική πάλη δεν επρόκειτο να φθάσει σε έναν άμεσο τερματισμό με την ίδρυση της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. Επομένως το Κράτος έπρεπε να συντηρηθεί και να παραμείνει επαρκώς λειτουργικό ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του ταξικού εχθρού. 

Τρίτη  συνέπεια  τέλος,  για  να  λειτουργήσει  ο  Κρατικός  μηχανισμός  ο  οποίος  καταλήφθηκε  και  δεν 
καταστράφηκε ολοσχερώς, απαιτείτο η προσφυγή τεχνικούς και ειδικούς που ανήκαν στην αστική τάξη. Αυτά 
συνέβησαν  στην  Σοβιετική  Ένωση.  «Δεν  ισχυρίζομαι,  λεει  ο  Foucault,  ότι  ο  Κρατικός  μηχανισμός  είναι  
ασήμαντος» αλλά, ανάμεσα σε όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την αποφυγή της σοβιετικής εμπειρίας, ένα 
από τα πρώτα πράγματα που πρέπει  να γίνουν κατανοητά είναι ότι  «η εξουσία δεν είναι εντοπισμένη στον  
Κρατικό  μηχανισμό  και  ότι  τίποτα  στην  κοινωνία  δεν  πρόκειται  να  αλλάξει  εάν  οι  μηχανισμοί  οι  οποίοι  
λειτουργούν  έξω,  βαθύτερα  και  παραπλεύρως  των  Κρατικών  μηχανισμών,  σε  ένα  πιο  μικροσκοπικό  και  
καθημερινό επίπεδο, δεν αλλάξουν και αυτοί επίσης».

«Εάν κάποιος μπορεί να επιτύχει στην τροποποίηση αυτών των σχέσεων εξουσίας μέσα στις οποίες εισδύει η  
ψυχανάλυση,  και  στην  καθιέρωση  ως  ανεπιθύμητων  των  αποτελεσμάτων  τα  οποία  διασπείρουν,  αυτό  θα  
καταστήσει τη λειτουργία του Κρατικού μηχανισμού πολύ πιο δύσκολη». Μια άλλη ωφέλεια από την κριτική που 
εντοπίζεται στο μικροσκοπικό επίπεδο των σχέσεων θα ήταν το ότι «θα καθιστούσε αδύνατη την αναπαραγωγή  
της μορφής του Κρατικού μηχανισμού στο εσωτερικό των επαναστατικών κινημάτων».22 

22 Όσον αφορά την ψυχανάλυση, ο Foucault θεωρεί πως «πολλές από τις ενέργειές της υποπίπτουν στην λειτουργία του ελέγχου και  
της  ομαλοποίησης».  Η έρευνα αποκαλύπτει  μια από τις  προϋποθέσεις  της  ανάδυσης των επιστημών του ανθρώπου:  την  μεγάλη 
προσπάθεια του 19ου αιώνα για την πειθάρχηση και την ομαλοποίηση.  «Ο  Freud ήταν γνώστης όλων αυτών. Είχε συνείδηση της  
ανώτερης  ισχύος  της  θέσης  του  στην  υπόθεση  της  κανονικοποίησης.  Επομένως  ποιος  ο  λόγος  ύπαρξης  αυτής  της  ιεροποιητικής  
σεμνότητας η οποία επιμένει να αρνείται ότι η ψυχανάλυση έχει οτιδήποτε να κάνει με ομαλοποίηση»;
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