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12. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
Οι σχέσεις  εξουσίας  είναι  όπως  έχουμε  δει  στρατηγικές,  μόνιμα  ρευστές,  και  απολύτως  θεμελιώδεις  - 

δομούν τις ζωές μας. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς να τις αγνοήσουμε, να τις αφήσουμε 
«ανεξέλεγκτες» ή να επιτρέψουμε να τις σφετεριστούν κράτος ή ταξική εξουσία.

«Το να αποκαλύψεις τις σχέσεις εξουσίας σημαίνει [...] να τις θέσεις πίσω στα χέρια αυτών που τις ασκούν».1 
Οι στρατηγικές σχέσεις, δεν είναι σταθερές,  «μπορούμε να τις αλλάξουμε. Υπό τον όρο φυσικά ότι οι φορείς  

αυτής της διεργασίας έχουν το πολιτικό θάρρος να αλλάξουν τα πράγματα».2 

12.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
Ας δούμε από πιο κοντά  τις  συγκεκριμένες  έννοιες  που θέτει  σε λειτουργία ο  Foucault.  Τι  πρέπει  να 

εννοήσουμε  με  τη  λέξη  «στρατηγική»;  Συνήθως,  ο  όρος  αυτός  κατονομάζει  μια  επιλογή  μέσων,  την 
ορθολογικότητα που τίθεται σε λειτουργία για την επίτευξη ενός αντικειμενικού σκοπού, τον τρόπο με τον 
οποίο προσπαθεί κανείς να ασκήσει επιρροή στον άλλο, ή τέλος το σύνολο των μεθόδων για να αναγκαστεί ο 
αντίπαλος σε παραίτηση. Πρόκειται επομένως για μέσα που αποβλέπουν στην κατάκτηση της  νίκης. Όταν ο 
σκοπός  είναι  ο  αγώνας  για  τον  αντίπαλο  να  γίνει  αδύνατος,  οι  τρεις  αυτές  σημασίες  συνενώνονται.  «Η 
στρατηγική ορίζεται από την επιλογή των λύσεων “που κερδίζουν”».3 

Είναι  σημαντικό  να  τονίσουμε  εδώ  πως  πρόκειται  για  μια  στρατηγική  που  θεωρείται  ως  μη  έχουσα 
υποκείμενο,  κάποιο  πρόσωπο  που  να  τη  συλλαμβάνει  και  να  την  επιβάλλει:  υπάρχει  ένας  αντικειμενικός 
σκοπός που καταλήγει να επιβάλλεται, υπάρχει πιθανώς “αναγκαιότητα” αλλά  «δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ  
για συμφέροντα» λεει ο Foucault. 

12.2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ 
Η άσκηση εξουσίας είναι ένας τρόπος δράσης κάποιων πάνω σε κάποιους άλλους, δεν υπάρχει κάτι όπως 

‘η’ ‘Ε’ξουσία που θα υπήρχε σφαιρικά, μαζικά ή σε διάχυτη κατάσταση δεν υπάρχει εξουσία παρά ασκούμενη 
από κάποιους σε άλλους ‘ η εξουσία δεν υπάρχει παρά εν ενεργεία, ακόμη και αν εγγράφεται σε ένα πεδίο 
δυνατότητας που στηρίζεται σε μόνιμες δομές. 

Η εξουσία δεν είναι της τάξης της  συγκατάθεσης: «δεν υπάρχει σ’ αυτήν αποποίηση μιας  
ελευθερίας, μεταβίβαση δικαιώματος, εξουσία όλων και του καθενός εκχωρούμενη σε μερικούς (πράγμα που δεν  
εμποδίζει τη συγκατάθεση να είναι η συνθήκη για την ύπαρξη και τη διατήρηση της σχέσης εξουσίας) […] ‘ δεν  
είναι στην ίδιά της φύση η εκδήλωση μιας συναίνεσης». Αυτό που ορίζει μια σχέση εξουσίας, σύμφωνα με τον 
Foucault, είναι «ένας τρόπος δράσης που δεν ενεργεί ευθέως και άμεσα στους άλλους, αλλά ενεργεί στην ίδια  
τους τη δράση». 4 

Πρόκειται  συνεπώς  για  μια  δράση  πάνω  στη  δράση,  πάνω  «σε  ενδεχόμενες  ή  πραγματικές  δράσεις,  
μελλοντικές ή παρούσες». Ενώ μια σχέση βίας ενεργεί σε ένα σώμα, σε πράγματα, και αν συναντήσει αντίσταση 
δεν έχει άλλη επιλογή από το να την περιστείλει, αντίθετα, μια σχέση εξουσίας καταρχήν αρθρώνεται πάνω 
στον άλλο ο οποίος αναγνωρίζεται και παραμένει υποκείμενο δράσης, και, δεύτερον, έχει μπροστά της ένα 
ολόκληρο «πεδίο απαντήσεων, αντιδράσεων», δυνατών επινοήσεων.

1 “Talk Show”, radio- interview Oct. 3 1975. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, 
editions Semiotext(e) 1996, σελ. 144.

2 Ο μεγάλος εγκλεισμός, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα 1999, σελ. 126.
3 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 98.
4 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 91.
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Αν η χρήση της βίας ή η απόκτηση συγκαταθέσεων αποτελούν τα εργαλεία ή τα αποτελέσματά της 
εξουσίας, δεν αποτελούν παρ’ όλα αυτά την αρχή ή τη φύση της. «Η άσκηση της εξουσίας μπορεί να προκαλέσει  
όση αποδοχή θελήσουμε […] Δεν είναι καθεαυτή μια βία, που θα ήξερε ενίοτε να κρυφτεί, ή μια συναίνεση, που  
θα ανανεωνόταν σιωπηρά. Είναι ένα σύνολο δράσεων πάνω σε δυνατές δράσεις […] παρακινεί, επάγει, εκτρέπει,  
διευκολύνει ή κάνει κάτι πιο δύσκολο, διευρύνει ή περιορίζει,  καθιστά κάτι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό ‘  
οριακά, εξαναγκάζει ή εμποδίζει απόλυτα ‘ αλλά είναι πάντα ένας τρόπος δραν πάνω σε ένα ή πολλά δρώντα  
υποκείμενα, κι αυτό στο βαθμό που αυτά δρουν ή είναι επιδεκτικά δράσης».5 

Αν εννοήσουμε την διαγωγή ως τον τρόπο του να «άγεις», να οδηγείς τους άλλους (σύμφωνα με  
κάποιους μηχανισμούς καταναγκασμού) μέσα σε ένα πεδίο ανοιχτό, λίγο ή πολύ, δυνατοτήτων, τότε μπορούμε 
σύμφωνα με τον Foucault να πούμε ότι η άσκηση της εξουσίας συνίσταται στην «καθοδήγηση των διαγωγών» 
και στη διευθέτηση της πιθανότητας. «Η εξουσία είναι λιγότερο της τάξης της κατά μέτωπο αντιπαράθεσης δύο  
αντιπάλων, ή της δέσμευσης του ενός έναντι του άλλου, απ’ ότι της τάξης της “διακυβέρνησης”». 

Η  έννοια  “διακυβέρνηση”  θα  πρέπει  εδώ,  όπως  το  είδαμε  και  παραπάνω,  να  εννοηθεί  με  την  ευρεία 
σημασία του τρόπου ‘διεύθυνσης της διαγωγής ατόμων’ ή ομάδων, δεν καλύπτει απλά θεσμισμένες και νόμιμες 
μορφές της πολιτικής ή οικονομικής υποτέλειας, δεν είναι ένας τρόπος δράσης ούτε πολεμικός ούτε νομικός. 
Το να κυβερνάς, με αυτή την έννοια, σημαίνει να δομείς το ενδεχόμενο πεδίο δράσης των άλλων.

12.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝΑ
Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε σχέσεις εξουσίας και στρατηγικές αντιμετώπισης; «[…] αν είναι αλήθεια  

ότι στην καρδιά των σχέσεων εξουσίας και ως μόνιμη συνθήκη ύπαρξής τους υπάρχει μια  “ανυποταξία” και  
ελευθερίες ουσιαστικά δυσπειθείς,  δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς αντίσταση, χωρίς υπεκφυγή ή διαφυγή,  
χωρίς ενδεχόμενη αντιστροφή ‘ κάθε σχέση εξουσίας συνεπάγεται λοιπόν, τουλάχιστον δυνάμει, μια στρατηγική  
αγώνα, χωρίς όμως γι’ αυτόν το λόγο να αλληλεπικαλύπτονται […]».6 Μια σχέση αντιμετώπισης στόχο της έχει 
την παγίωση μιας σχέσης εξουσίας ‘ φτάνει στην τελική στιγμή της και στη νίκη ενός από τους δύο αντιπάλους, 
«όταν πάγιοι μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορούμε να καθοδηγήσουμε με σταθερότητα και αρκετή βεβαιότητα  
την διαγωγή των άλλων, υποκαθιστούν το παιχνίδι των ανταγωνιστικών αντιδράσεων».

Όπως  δεν  μπορούν «να  υπάρξουν  σχέσεις  εξουσίας  χωρίς  σημεία  ανυποταξίας  που  εξορισμού  τής  
διαφεύγουν,  έτσι και κάθε εντατικοποίηση, κάθε επέκταση των σχέσεων εξουσίας με σκοπό την υποταγή των  
σημείων αυτών δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στα όρια της άσκησης της εξουσίας […] Γενικά, κάθε στρατηγική 
αντιμετώπισης  ονειρεύεται  να  γίνει  σχέση  εξουσίας –  και  κάθε  σχέση  εξουσίας  […]  κλίνει  στο  να  γίνει  
στρατηγική  που  κερδίζει».  Ανάμεσα  στην  σχέση  εξουσίας  και  στην  στρατηγική  αγώνα  υπάρχει  αμοιβαίο 
κάλεσμα, απροσδιόριστη αλύσωση και διηνεκής ανατροπή. Κάθε στιγμή η σχέση εξουσίας μπορεί να γίνει  
αντιμετώπιση ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, και κάθε στιγμή επίσης οι σχέσεις αντιπαλότητας προκαλούν την 
κινητοποίηση των μηχανισμών εξουσίας. 

Ίδια συμβάντα και μετασχηματισμοί μπορούν τελικά να εντοπιστούν  «τόσο στο εσωτερικό μιας ιστορίας  
αγώνων όσο και μέσα στις σχέσεις και τα Συστήματα εξουσίας».7 Η κυριαρχία (μια στρατηγική κατάσταση) μιας 
ομάδας, κάστας ή μιας τάξης και οι αντιστάσεις στις οποίες προσκρούει, εκφράζουν εν τέλει τη σύμπλεξη των 
σχέσεων εξουσίας με τις στρατηγικές σχέσεις.

12.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Το πολύπλοκο πεδίο των σχέσεων εξουσίας τέμνεται από καταστάσεις κυριαρχίας. Τι συμβαίνει σε αυτές 

τις περιστάσεις; Εκεί οι σχέσεις εξουσίας παύουν να είναι ευμετάβλητες, ρευστές, σταματούν να επιτρέπουν 
στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μια στρατηγική τροποποίησής τους – παγιώνονται και ακινητοποιούνται. 
Η  αντιστρεψιμότητα  μπορεί  τότε  να  εμποδίζεται  με  πολιτικά  ή  οικονομικά  εργαλεία  ή  ακόμη  και  με 
στρατιωτικά μέσα. Σε μια τέτοια κατάσταση «οι πρακτικές της ελευθερίας δεν υπάρχουν καθόλου ή υπάρχουν  
μονομερώς,  εξαιρετικά  οριοθετημένες  και  περιορισμένες».  Τότε  λοιπόν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η 
‘απελευθέρωση’ αποτελεί «πολιτική ή ιστορική προϋπόθεση για μια πρακτική ελευθερίας». Η απελευθέρωση 

5 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 92. 
6 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 98.
7 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 99.
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«διανοίγει  ένα  πεδίο  για  νέες  σχέσεις  εξουσίας,  οι  οποίες  πρόκειται  να  ελεγχθούν  μέσα  από  πρακτικές  
ελευθερίας».8

Υπάρχουν  συνεπώς  τρία  επίπεδα:  στρατηγικές  σχέσεις,  οι  τεχνικές  διακυβέρνησης  και  οι  καταστάσεις 
κυριαρχίας.  Οι  σχέσεις  εξουσίας  δεν  μπορούν  να  υπάρχουν  παρά  στον  βαθμό  που  τα  υποκείμενα  είναι 
ελεύθερα. Στις σχέσεις εξουσίας υπάρχει κατ’ ανάγκην δυνατότητα αντίστασης, (βίαιης αντίστασης, διαφυγής, 
πανουργίας,  στρατηγικών  αντιστροφής  της  κατάστασης),  γιατί  εάν  δεν  υπήρχε  τέτοια  δυνατότητα,  δεν  θα 
υπήρχαν καν σχέσεις  εξουσίας.  Στο ερώτημα λεει  ο  Foucault “εάν η εξουσία βρίσκεται  παντού, τότε δεν 
υπάρχει ελευθερία”, «απαντώ: εάν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας οι οποίες διασχίζουν κάθε κοινωνικό πεδίο, ο  
λόγος  είναι  ότι  υπάρχει  παντού  ελευθερία».  Από  την  άλλη  υπάρχουν  καταστάσεις  κυριαρχίας,  παγιωμένες 
σχέσεις και μονίμως ασύμμετρες: εκεί δεν αφήνουν παρά εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια ελευθερίας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις κυριαρχίας (οικονομικής, κοινωνικής ή σεξουαλικής) «ζητούμενο είναι να μάθουμε  
που  θα  αναπτυχθεί  η  αντίσταση»,  από  ποιον  (από  την  εργατική  τάξη  που  θα  αντισταθεί  στην  πολιτική 
κυριαρχία;),  πώς  (μέσω  συνδικάτων,  μέσω  του  κόμματος;),  με  ποιες  μορφές  (απεργία,  γενική  απεργία, 
επανάσταση, κοινοβουλευτική πάλη;). Σε μια κατάσταση κυριαρχίας πρέπει να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα 
ερωτήματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σε συνάρτηση με τον τύπο και τη συγκεκριμένη μορφή κυριαρχίας.9

8 Concordia. Revista internacional de filosofia.  Τεύχος 6, 07-12.1984. Συζήτηση 20-01-1984. “Η Ηθική της Επιμέλειας του 
Εαυτού ως Πρακτική της Ελευθερίας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 356.

9 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 373.
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