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13. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
Στην αναμέτρησή μας με μια κυβέρνηση, ο αγώνας δεν είναι βέβαια συμμετρικός, ωστόσο όπως τονίζει ο 

Foucault και σε αυτή την στρατηγική κατάσταση «δεν είμαστε παγιδευμένοι», έχουμε πάντοτε δυνατότητες να 
καταφέρουμε αλλαγή του σκηνικού. Δεν μπορούμε να πηδήξουμε έξω, να “βγούμε” από αυτή την κατάσταση, 
«δεν υπάρχει κανένα σημείο όπου να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σχέση εξουσίας» - αλλά μπορούμε να την 
μετασχηματίσουμε.

Αν  δεν  υπήρχε  αντίσταση δεν  θα  υπήρχαν  σχέσεις  εξουσίας  και  τα  πάντα  θα  ήταν  θέμα  υπακοής.  Η 
αντίσταση  μάλιστα  «έρχεται  πρώτη και  ταυτόχρονα  υπερτερεί  σε  σχέση  με  τις  συστατικές  δυνάμεις  της  
διαδικασίας.  Οι  σχέσεις  εξουσίας  είναι  υποχρεωμένες  να  αλλάξουν  λόγω  της  αντίστασης»  ‘  η  λέξη-κλειδί 
συνεπώς αυτής της δυναμικής είναι ο όρος “αντίσταση”. Στην πραγματικότητα σημειώνει ο Foucault ως μέρος 
μιας στρατηγικής σχέσης, «η αντίσταση στηρίζεται πάντοτε στην κατάσταση την οποία αντιπαλεύει».1

Συνήθως όταν σκεφτόμαστε την εξουσία στηριζόμαστε είτε  σε νομικά μοντέλα (τι  καθιστά νόμιμη την 
εξουσία;) είτε σε θεσμικά (τι είναι το Κράτος;). Χρειαζόμαστε μια νέα οικονομία των σχέσεων εξουσίας, πιο 
εμπειρική, πιο άμεσα συνδεδεμένη με την παρούσα κατάστασή μας: πρέπει δε να λάβουμε σαν αφετηρία μας 
τις μορφές αντίστασης.2 Η αντίσταση θα μας βοηθήσει να φέρουμε στην επιφάνεια το πού εγγράφονται, τα 
σημεία εφαρμογής και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι σχέσεις εξουσίας.

13.1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Ποιες εναντιώσεις  λοιπόν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί;  Είναι,  για  παράδειγμα,  η 

«εναντίωση στην εξουσία των ανδρών πάνω στις γυναίκες, των γονιών πάνω στα παιδιά τους, της ψυχιατρικής  
πάνω στους ψυχικά ασθενείς, της ιατρικής πάνω στον πληθυσμό, της διοίκησης πάνω στον τρόπο με τον οποίο  
ζουν οι άνθρωποι».3 Δεν αρκεί όμως να λέμε ότι αυτές οι εναντιώσεις είναι αγώνες ενάντια στην αυθεντία/ 
εξουσία ‘ πρέπει να προσδιορίσουμε «ό,τι κοινό» έχουν αυτοί οι αγώνες μεταξύ τους: 

Είναι  λοιπόν  (1)  αγώνες-  «διατέμνουσες»,  δηλαδή  δεν  περιορίζονται  σε  μια  ιδιαίτερη  χώρα,  σε  έναν 
ιδιαίτερο τύπο πολιτικής ή οικονομικής διακυβέρνησης, 

(2) ο σκοπός των αγώνων αυτών «είναι τα αποτελέσματα εξουσίας ως τέτοια» (η άσκηση ανεξέλεγκτης 
εξουσίας, για παράδειγμα, στο σώμα ή στην υγεία, στη ζωή και στο θάνατο των ατόμων), (3) είναι «άμεσοι» 
αγώνες γιατί, πρώτον, οι άνθρωποι ασκούν κριτική στους φορείς εξουσίας εκείνους που είναι πιο κοντά τους 
και ασκούν τη δράση τους πάνω τους, δεύτερον δεν θεωρούν ότι η λύση του προβλήματος βρίσκεται σε μια 
υπόσχεση απελευθέρωσης, επανάστασης, στο τέλος της ταξικής σύγκρουσης ‘ «...σε σχέση με μια θεωρητική  
κλίμακα εξήγησης ή με την επαναστατική διάταξη που πολώνει τον ιστορικό, είναι αναρχικοί αγώνες [...]» 4, (4) 
πρόκειται  για  αγώνες  που  «αμφισβητούν  την  καταστατική  θέση  του  ατόμου»  και  αντιτίθενται  σε  μια 
«διακυβέρνηση μέσω της εξατομίκευσης»: επιβεβαιώνουν μεν το δικαίωμα στη διαφορά αλλά και επιτίθενται σε 
ό,τι  αποκόβει,  απομονώνει  και  εξαναγκάζει  το άτομο να αναδιπλώνεται  στον εαυτό του, (5) χωρίς κάποια 
δογματική πίστη στην αξία της επιστημονικής γνώσης αλλά και μακριά από μια σκεπτικιστική ή σχετικιστική 
απόρριψη κάθε διαπιστωμένης αλήθειας, αντιτίθενται στα «αποτελέσματα εξουσίας που είναι συνδεδεμένα με  
τη γνώση, την αρμοδιότητα, τα τυπικά προσόντα», ενάντια στα προνόμια της γνώσης, τίθενται υπό αμφισβήτηση 
ο τρόπος που αυτή κυκλοφορεί και λειτουργεί, οι σχέσεις της με την εξουσία, το καθεστώς της γνώσης, (6)  

1 “Michel  Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”.  The Advocate, vol.400, 7-8-1984. Συνέντευξη 06-
1982. “Σεξ, Εξουσία και Πολιτικές της Ταυτότητας”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 398-399.

2 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 79.
3 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 79. 
4 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 80.
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επιδιώκοντας μια απάντηση στο ερώτημα “ποιοι είμαστε” απορρίπτουν τις αφαιρέσεις, τη βία που ασκείται από 
το  οικονομικό  και  ιδεολογικό  κράτος  -το  οποίο  αγνοεί  ποιοι  είμαστε  ως  άτομα,  και  την  επιστημονική  ή 
διοικητική έρευνα που καθορίζει την ταυτότητά μας. 

Στόχος λοιπόν των αγώνων αυτών δεν είναι τόσο αυτός ή ο άλλος θεσμός εξουσίας, ομάδα, τάξη ή ελίτ, 
όσο μια ιδιαίτερη τεχνική, μια μορφή εξουσίας. Αυτή η μορφή εξουσίας «ασκείται στην άμεση καθημερινή  
ζωή», κατονομάζει  και ταξινομεί τα άτομα δια της ίδιας τους της ατομικότητας,  τους «επιβάλλει ένα νόμο 
αλήθειας» ‘ «μετασχηματίζει τα άτομα σε υποκείμενα».5

Ο Foucault εντοπίζει γενικά τρεις «τύπους» αγώνων: 
(α) είναι αυτοί που «αντιτίθενται στις μορφές κυριαρχίας (εθνικές, κοινωνικές και θρησκευτικές)», (β) αυτοί 

που «καταγγέλλουν τις μορφές εκμετάλλευσης οι οποίες χωρίζουν το άτομο από αυτό που παράγει», (γ) αυτοί 
τέλος, που «πολεμούν καθετί που δένει το άτομο με τον εαυτό του και εξασφαλίζει  μ’ αυτό τον τρόπο την  
υποταγή  του  στους  άλλους»  (αγώνες  ενάντια  στην  υποτέλεια,  ενάντια  στις  διαφορετικές  μορφές 
υποκειμενικότητας και υποταγής).6 

Δεν θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, ότι όλοι οι τύποι υποτέλειας δεν είναι παρά παράγωγα φαινόμενα 
και συνέπειες άλλων κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών, ότι τελικά οι παραγωγικές δυνάμεις, οι ταξικές 
συγκρούσεις  και οι ιδεολογικές δομές είναι αυτές που καθορίζουν τον τύπο υποκειμενικότητας στον οποίο 
προσφεύγουμε;  Ο  Foucault παραδέχεται  πως «δεν  μπορούμε  να  μελετήσουμε  τους  μηχανισμούς  υποτέλειας  
χωρίς να λάβουμε υπόψη τις σχέσεις τους με τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης και κυριαρχίας». Αυτοί όμως οι 
μηχανισμοί υποτέλειας «δεν αποτελούν απλά το “τερματικό” άλλων μηχανισμών, πιο θεμελιωδών».7

13.1.1 Υπερ- και Πεσιμιστικός Ακτιβισμός
«Τα σύγχρονα απελευθερωτικά κινήματα πάσχουν από το ότι δεν μπορούν να βρουν καμία αρχή στην οποία  

θα στηρίξουν την επεξεργασία  μιας νέας ηθικής» ισχυρίζεται  ο  Foucault.  Χρειάζονται  μια ηθική αλλά δεν 
μπορούν να εντοπίσουν άλλη από μια ηθική θεμελιωμένη στην επιστημονική γνώση του εαυτού, της επιθυμίας,  
του ασυνειδήτου κλπ.8

Εάν τα πάντα είναι «επικίνδυνα», όπως ισχυρίζεται, αυτό πάντως «δεν οδηγεί στην απάθεια αλλά σε έναν  
υπερ-  και  πεσιμιστικό  ακτιβισμό».  Η  ηθικοπολιτική  επιλογή  που  έχουμε  να  κάνουμε  κάθε  μέρα  είναι  να 
προσδιορίσουμε ποιος είναι ο κυριότερος κίνδυνος.

Σε ένα κείμενο-πρόλογο για την έκδοση ενός βιβλίου, τον Δεκέμβριο του 1977, έλεγε ο  Foucault: «Το 
ζήτημα  αφορά  τον  πολλαπλασιασμό  των  σημείων  απόκρουσης  (points de repulsion)  μέσα  στο  πολιτικό  
οικοδόμημα και επέκτασης της επιφάνειας των πιθανών διαφωνιών».9

13.2 “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ” ΚΑΙ “ΠΑΡΑΛΥΣΗ” 
Η δριμεία κριτική που άσκησε ο  Foucault στις κυρίαρχες αντιλήψεις για την εξουσία, την τιμωρία, τους 

πιθανούς αγώνες, προκάλεσε, μεταξύ άλλων και επικρίσεις για “αναισθητικά” (anaesthesis) ή “παραλυτικά” 
(paralysis) αποτελέσματα. Ο ίδιος θα απαντήσει: δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου ικανό να προκαλέσει κάποια 
“υπονόμευση  των  κωδίκων”,  μια  “επαναστατική  επιβεβαίωση  της  βίας”  ή  μια  ανατροπή  της  σύγχρονης 
κουλτούρας.  Στόχος -  για άλλη μια φορά -  είναι  η εξάλειψη ορισμένων αυτονόητων και κοινών τόπων,  η 

5 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 81. “υποκείμενο” υποταγμένο στον 
άλλο μέσω του ελέγχου και της εξάρτησης, και “υποκείμενο” προσκολλημένο στην ίδια του την ταυτότητα μέσω της συνείδησης ή 
της αυτογνωσίας. Και στις δύο περιπτώσεις η λέξη υποδηλώνει μια μορφή εξουσίας που καθιστά κάποιον υποτελή.

6 Παράγονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, αλλά και όταν ακόμα αναμειγνύονται οι αγώνες αυτοί, υπάρχει σχεδόν πάντα 
ένας που κυριαρχεί ανάμεσά τους.  Σήμερα, υποστηρίζει  ο  Foucault,  αυτός που επικρατεί  όλο και περισσότερο είναι,  κυρίως, ο 
αγώνας ενάντια στις μορφές υποτέλειας – ενάντια στην υποταγή της υποκειμενικότητας. Ο λόγος για τον οποίο αυτός ο τύπος αγώνα 
τείνει σήμερα να υπερισχύει οφείλεται στη νέα δομή πολιτικής εξουσίας που αναπτύχθηκε από τον 16ο αιώνα και μετά, το κράτος.

7 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 82. 
8 Η ελληνική ηθική παρ’ όλα αυτά δεν θα αποτελούσε εναλλακτική λύση. “Για τη γενεαλογία της ηθικής”, σελ. 90-91.
9 Le Monde 1-2/12/1977, Dits et Ecrits 3, Preface, σελ. 140.
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συνεισφορά στην αλλαγή των τρόπων με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε ορισμένα πράγματα, η  
συμμετοχή στη «δύσκολη μετατόπιση μορφών αισθαντικότητας και κατωφλίων ανοχής».

Μερικά  από  τα  γραπτά  του  (όπως  το  Επιτήρηση  και  Τιμωρία),  ο  Foucault δέχεται  πως  μπορεί  να 
προξένησαν κάποιου είδους έντονες συνέπειες:  όμως πρέπει να διακρίνουμε,  πάνω σε ποιους; Οι δικαστές, 
κουστωδίες  της  Δεξιάς,  ορισμένοι  υπαρξιστές,  κάποιοι  “ορθόδοξοι”  κύριοι  της  αριστεράς,  ορισμένοι 
επαγγελματίες ψυχαναλυτές... πολλοί ενοχλήθηκαν ή καταδίκασαν ρητά τα κείμενά του.10 Ποιος λοιπόν έχει 
τελικά  υποστεί  “παράλυση”;  Για  παράδειγμα,  πολλοί  κατάδικοι  στη  Γαλλία  έδειξαν  ενδιαφέρον  και 
κινητοποιήθηκαν,  αντιστάθηκαν,  απαίτησαν  πράγματα.  Εκείνοι  οι  οποίοι  εργάζονται  ως  δεσμοφύλακες... 
ασφαλώς δεν βρήκαν χρήσιμες οδηγίες στις αναλύσεις του Foucault: αλλά το σχέδιό μου, θα πει, ήταν ακριβώς 
να προκαλέσω αυτή την αντίδραση: “δεν γνωρίζω πλέον τι να κάνω” - έτσι ώστε πράξεις, χειρονομίες, λόγοι, 
όλα  όσα  μέχρι  τότε  συνέβαιναν  χωρίς  κανείς  να  αναρωτιέται  ποτέ  μετατράπηκαν  σε  προβλήματα,  έγιναν 
δύσκολα, επικίνδυνα.  «Αυτό το αποτέλεσμα είναι  εσκεμμένο.  [...]  Το πρόβλημα των φυλακών για εμένα δεν  
αφορά τους “κοινωνικούς λειτουργούς” αλλά τους φυλακισμένους».11

Εν τούτοις η “αναισθησία” (anaesthesis) είναι κάτι διαφορετικό: είναι στο βαθμό που έχει προκληθεί μια 
αφύπνιση για μια σειρά προβλημάτων που η δυσκολία να πράξουμε έρχεται και κάνει την εμφάνισή της. Η 
αίσθηση αυτής της δυστοκίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό ασφαλώς. Ωστόσο, το “τι πρέπει να γίνει” σύμφωνα με 
τον  Foucault δεν  πρέπει  να  αφήνεται  να  καθορίζεται  από  ψηλά,  από  τους  (προφητικούς  ή  νομικούς) 
μεταρρυθμιστές,  παρά μέσα από μια μακρά εργασία, με παλινωδίες ίσως, με συγκρουόμενες αναλύσεις, με 
διαφορετικές σκέψεις... 

«Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης δεν πρέπει να επιτραπεί να μεταβληθεί σε εκβιασμό ο οποίος θα περιορίσει,  
θα μειώσει  ή θα παύσει  την άσκηση κριτικής».  Η κριτική  (critique)  δεν οφείλει  να είναι  η υπόσχεση ενός 
πορίσματος το οποίο θα συμπεραίνει: “αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να γίνει”. Η κριτική για τον Foucault είναι 
εργαλείο για εκείνους που μάχονται, εκείνους που αντιστέκονται και αρνούνται την κατάσταση όπως έχει ‘ η 
χρήση της πρέπει να γίνεται στο μέσον της διαδικασίας των συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Η κριτική δεν 
αποτελεί  ένα  στάδιο  σε  έναν  προγραμματισμό  -είναι  μια  αμφισβήτηση,  πρόκληση  που  κατευθύνεται  στο 
υπάρχον status.12

Οι αλλαγές στους τιμωρητικούς μηχανισμούς δεν προκύπτουν ασφαλώς όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί και 
οι μεταρρυθμιστές με απλότητα πραγματώνουν τις ιδέες τους ‘ μεταβολές στο σύστημα προκύπτουν όταν όλοι 
εκείνοι τους οποίους αφορά το πρόβλημα έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους και με τους εαυτούς τους, όταν 
φθάνουν σε αδιέξοδα, σε προβλήματα άλυτα και αδυνατότητες, «διαμέσου αντιπαραθέσεων και αγώνων, όταν η  
κριτική έχει εξαντληθεί (played out) μέσα στο πραγματικό [...]».13

13.3 “ΠΛΗΒΕΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ”
Παραμένει προς διερεύνηση η ύπαρξη όπως ισχυρίζεται στην ανάλυσή του ο Foucault, ενός «πληβειακού» 

στοιχείου (a “plebs”), ο σταθερός, πάντα σιωπηλός στόχος για τους μηχανισμούς της εξουσίας.14

Χωρίς  αμφιβολία,  υποστηρίζει  ο  Foucault,  θα  ήταν  λάθος  να  αντιληφθούμε  τους 
πληβείους (the plebs) σαν να ήταν το σταθερό έδαφος της ιστορίας, ο τελικός αντικειμενικός σκοπός όλων των 
υποτάξεων,  το  πάντοτε  υποβόσκων  κέντρο  όλων  των  εξεγέρσεων.  Οι  πληβείοι  δεν  είναι  μια  πραγματική 
κοινωνιολογική  οντότητα.  Αλλά  ωστόσο  υπάρχει  πράγματι  πάντοτε  κάτι  μέσα  στο  κοινωνικό  σώμα,  στις 
τάξεις, στις ομάδες και στα άτομα το οποίο με μία έννοια ξεφεύγει από τις σχέσεις εξουσίας, κάτι το οποίο δεν 
είναι με κανέναν τρόπο ένα περισσότερο ή λιγότερο πειθήνιο ή αντιδραστικό πρωτογενές υλικό, αλλά μάλλον 
μια  φυγόκεντρο  κίνηση,  μια ανάστροφη ενέργεια,  μια εκφόρτιση.  Δεν  υπάρχει,  με  βεβαιότητα,  ένα τέτοιο 

10 Ο ίδιος  δεικτικά  παρατηρεί:  όλα  αυτά  δείχνουν  μάλλον  κάποια  ιδιαίτερα  ...ερεθιστικά  αποτελέσματα  παρά,  κάθε  άλλο, 
“αναισθητικά”!

11 “The Impossible Prison”, panel May 20 1978, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996.
12Δεν μπορώ να μην ονειρεύομαι θα πει κάποια άλλη στιγμή ο Foucault, ένα είδος κριτικής το οποίο δεν θα προσπαθούσε να 

δικάσει, παρά να φέρει ένα βιβλίο, μια ιδέα στη ζωή. Θα πολλαπλασίαζε τότε όχι τις επικρίσεις αλλά τα σημεία ύπαρξης. Μια τέτοια  
κριτική «δεν θα ήταν κυρίαρχη ή ντυμένη στα κόκκινα»... “The Masked Philosopher”. Interview, Le Monde, April 1980. Βρίσκεται στο 
Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, [ed.] L.D. Kritzman, Routledge 1988, σελ. 326. 

13 “The Impossible Prison”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 285.
14 M. Foucault:  Power and Strategies,  στο Power/ Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, editor C. Gordon, The 

Harvester Press 1980, βλπ. γενικά σελ.134 έως 145.
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πράγμα όπως είναι «οι» πληβείοι (“the” plebs) ‘ μάλλον υπάρχει, όπως υπήρχε, μια συγκεκριμένη πληβειακή 
ποιότητα ή άποψη (“de la”  plebe) (“plebeian aspect-  plebeian quality”). Υπάρχει πληβειακό στοιχείο (plebs) 
στα σώματα, στις ψυχές, στα άτομα, στο προλεταριάτο, στην μπουρζουαζία, αλλά παντού με έναν διαφορισμό 
τύπων, επεκτάσεων,  ενεργειών.  Όπως το θέτει  ο  Foucault πρόκειται  για κάτι  μη-αναγώγιμο, μη επιδεκτικό 
απλοποίησης (“irreducibilities”). Αυτό το μέτρο του πληβειακού δεν είναι τόσο αυτό που στέκεται έξω από τις 
σχέσεις εξουσίας όσο το όριό τους, η άλλη τους πλευρά (underside), το αντι-πλήγμα τους (counter-stroke), αυτό 
που ανταποκρίνεται σε κάθε προώθηση της εξουσίας με μία κίνηση αποδέσμευσης. Ως εκ τούτου σχηματοποιεί 
το  κίνητρο για  κάθε  νέα ανάπτυξη των δικτύων της  εξουσίας.  Ο περιορισμός (reduction)  του πληβειακού 
μπορεί να γίνει κατορθωτός με τρεις τρόπους, ή με αποτελεσματική υπόταξη, ή με την αξιοποίηση ως πληβείων 
(όπως δείχνει το παράδειγμα της εγκληματικότητας στον 19ο αιώνα), ή εναλλακτικά με την σταθεροποίησή του 
δια μέσου μιας στρατηγικής αντίστασης. 

Αυτή η σκοπιά για το πληβείο ως όριο της εξουσίας είναι ως εκ τούτου ουσιώδης για μια  
ανάλυση των μηχανισμών της -αυτό είναι το αφετηριακό σημείο για την κατανόηση της λειτουργίας και των 
αναπτύξεών της.15 

13.4 Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ “ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ” ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΩΝ
Ο Foucault είναι ασφαλώς κατηγορηματικά αντίθετος με έναν διαχωρισμό ο οποίος θέτει από τη μια μεριά 

το προλεταριάτο και από την άλλη το “περιθώριο” (marginal, και κάτω από τον χαρακτηρισμό αυτό όλους: 
κατάδικους, διανοητικά ασθενείς, παραβάτες κ.ά.). Είναι ορθότερο να πούμε: υπάρχει η συνολική μάζα των 
‘πληβείων’,  και  στο  εσωτερικό  αυτής  ένα  ρήγμα,  ένας  διαχωρισμός  μεταξύ  προλετάριων  και  ‘μη-
προλεταριοποιημένων πληβείων’. Θεσμοί όπως η αστυνομία (police), τα δικαστήρια, το ποινικό σύστημα, είναι 
ορισμένοι από τα μέσα τα οποία ιστορικά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να βαθύνει αυτό το χάσμα, το οποίο 
το χρειάζεται ο καπιταλισμός. Επειδή αυτό που κυρίως φοβάται ο καπιταλισμός είναι «η εξέγερση, η ανταρσία:  
τα άτομα που κατεβαίνουν στους δρόμους με όπλα και είναι έτοιμοι για ευθεία και βίαιη δράση. Η μπουρζουαζία  
κατατρυχόταν από αυτό το όραμα και ήθελε το προλεταριάτο να γνωρίζει πως αυτό δεν είναι πλέον δυνατό: δεν  
είναι προς το συμφέρον σας να συμμαχείτε με άτομα έτοιμα να τεθούν επικεφαλείς των ξεσηκωμών σας». Το 
μίγμα θα ήταν λοιπόν εκρηκτικό,  επικίνδυνο για την άρχουσα τάξη. Οι εξεγερμένοι  που κατέβηκαν στους 
δρόμους θα απαξιωθούν ως αρνητικά παραδείγματα ‘  η βία,  η ληστείες κλπ.  θα καταδικαστούν ηθικά και 
νομικά και το προλεταριάτο θα απομακρυνθεί από τις κακές επιρροές των υπόλοιπων πληβείων.16   

Ο  ένας  τρόπος,  παρατηρεί  ο  Foucault,  για  να  εξαλειφθεί  το  ρήγμα  μεταξύ  των  δύο 
ομάδων, είναι να ενσταλαχθούν στον μη-προλεταριοποιημένο πληθυσμό πληβείων μια σειρά από αξίες, αρχές, 
νόρμες οι οποίες θα τον οδηγήσουν στο να υιοθετεί άνευ αντίρρησης ιδανικά τα οποία ανήκουν στην αστική 
τάξη και  πολλά από τα οποία έχει  γίνει  δυνατό να καλλιεργηθούν και  στο προλεταριάτο.  Η διαχωριστική 
σβήνει, η συμμαχία αποσοβείται και ο καταλύτης εκρηκτικών ζυμώσεων απενεργοποιείται.

Ο  άλλος  τρόπος  για  να  παρακαμφθεί  η  διαίρεση  οδηγεί  αλλού:  την  ίδια  στιγμή 
απευθύνεται κάποιος στους πληβείους και τους προλετάριους και τους επισημαίνει πως οι αξίες οι οποίες έχουν 
καλλιεργηθεί στο εσωτερικό τους είναι ακριβώς ένα σύστημα εξουσίας, ένα εργαλείο εξουσίας που έχει στα 
χέρια  της  η  μπουρζουαζία.  “Η κλοπή  είναι  κακή”,  είναι  μια  δήλωση,  λεει  ο  Foucault που  υπονοεί  ένα 
συγκεκριμένο  προσδιορισμό  της  “ατομικής  ιδιοκτησίας”  ο  οποίος  αντιστοιχεί  σε  συγκεκριμένη  αξία  της 
αστικής τάξης. 

«Όταν σου διδάσκουν πως δεν πρέπει  να σου αρέσει  η βία,  να είσαι  ειρηνικός,  να μην  
επιδιώκεις την εκδίκηση, να προτιμάς την δικαιοσύνη από τον αγώνα, τι σου μαθαίνουν;» ρωτά ο  Foucault, 
«εκπαιδεύεσαι να προτιμάς την αστική δικαιοσύνη από την κοινωνική πάλη». Αυτή υπήρξε για πολύ καιρό η 
εργασία πολλών διανοούμενων και σχολικών δασκάλων- με σημαντικά αποτελέσματα-  και αυτή την αποστολή 
θα εκπληρώνουν εν συνεχεία οι κοινωνικοί λειτουργοί, στο δικό τους επίπεδο (...).17

15 Για τον Foucault όλο αυτό δεν μπορεί να μπερδευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με έναν νέο-λαϊκισμό (neo-populism) ο οποίος 
υποστασιοποιεί το πληβείο σαν μια οντότητα, ή έναν νέο-φιλελευθερισμό οποίος καθαγιάζει τα θεμελιώδη του δικαιώματα.

16 “Confining Societies”,  panel, published in  Esprit 413 April-May 1972.  Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews,  
1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 90-91.

17 “Confining Societies”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 92.
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13.4.1 “Ειδικοί Αγώνες” και Προλεταριακή Πάλη
Κάθε αγώνας ενάντια στην εξουσία εκδιπλώνεται γύρω από κάποια ιδιαίτερη μικρο-εστία εξουσίας, σε μια 

απο τις αναρίθμητες που υπάρχουν γύρω μας. Όταν καταδεικνύουμε, μιλούμε δημοσίως και καταγγέλλουμε 
αυτές  τις  εστίες  διεξάγουμε  ήδη  έναν  αγώνα  ασκώντας  πιέσεις  στο  θεσμικό  δίκτυο  ενημέρωσης  και 
υποδεικνύουμε στόχους διευκολύνοντας την διεξαγωγή άλλων αγώνων στη συνέχεια. «Ο λόγος του αγώνα δεν  
αντιτίθεται στο ασυνείδητο αλλά στο μυστικό» λεει ο Foucault- το δεύτερο είναι περισσότερο δύσκολο ίσως να 
βγει στην επιφάνεια, απ’ ότι το πρώτο.

Σύμφωνα  με  τον  Deleuze πρέπει  να  διδαχτούμε  από  την  κραυγή  του  V.  Reich:  όχι,  οι  μάζες  δεν 
εξαπατήθηκαν,  επιθύμησαν  πραγματικά  τον  φασισμό  την  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  18 «Υπάρχουν 
επενδύσεις επιθυμίας,  λεει ο  Deleuze, οι οποίες διαμορφώνουν και διαχέουν την εξουσία  [...]». Ο  Foucault 
συμφωνεί με αυτό: η επιθυμία για εξουσία εγκαθιδρύει μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ εξουσίας και συμφέροντος. 
Συμβαίνει πράγματι οι μάζες, σε περιόδους φασισμού, να επιθυμούν να ασκήσουν κάποιοι την εξουσία, κάποιοι 
με τους οποίους ωστόσο δεν ταυτίζονται, εφόσον τελικά η εξουσία θα ασκηθεί εις βάρος των μαζών μέχρι τη  
θυσία, μέχρι τον θάνατο και τη σφαγή τους.

Ίσως οι αγώνες και οι τοπικές θεωρίες,  περιορισμένης κλίμακας και ασυνεχούς τύπου, που αναδύονται 
μέσα από αυτούς, ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση του τρόπου άσκησης της εξουσίας.

Εφόσον αγωνιζόμαστε κατά της εκμετάλλευσης, το προλεταριάτο θα ορίσει τους στόχους, τις μεθόδους, 
τους τόπους και εργαλεία της αντιπαράθεσης – συμμαχία μαζί του σημαίνει αποδοχή των θέσεών του, της 
ιδεολογίας και των κινήτρων του, δηλαδή ταύτιση μαζί του. Εάν ωστόσο ο αγώνας διεξάγεται εναντίον της 
εξουσίας, «τότε όλοι εκείνοι επάνω στους οποίους ασκείται εξουσία προς ζημία τους, όλοι εκείνοι οι οποίοι την  
βρίσκουν αφόρητη, μπορούν να ξεκινήσουν την πάλη στο δικό τους πεδίο και στη βάση της δικής τους κατάλληλης  
δραστηριότητας (ή παθητικότητας). Αναλαμβάνοντας έναν αγώνα ο οποίος αφορά τα δικά τους συμφέροντα, του  
οποίου γνωρίζουν τους στόχους και καθορίζουν εκείνοι τις μεθόδους του, τότε εισάγονται σε μια επαναστατική  
διαδικασία. Φυσιολογικά μετέχουν ως σύμμαχοι του προλεταριάτου, επειδή η εξουσία ασκείται με τέτοιο τρόπο  
ώστε να συντηρεί την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Υπηρετούν γνήσια την υπόθεση του προλεταριάτου με το να  
μάχονται σε εκείνους τους τόπους όπου αυτοί υφίστανται καταπίεση». 

Γυναίκες,  φυλακισμένοι,  κληρωτοί  στρατιώτες,  άρρωστοι  στα  νοσοκομεία  και  ομόφυλοι  διεξάγουν 
«“ειδικούς” αγώνες οι οποίοι στην πραγματικότητα εμπλέκονται με το επαναστατικό κίνημα στο βαθμό που είναι  
ριζοσπαστικοί, ασυμβίβαστοι και μη ρεφορμιστικοί, και αρνούνται κάθε κατάληξη σε μια νέα διαρρύθμιση της  
ίδιας εξουσίας με νέους, στην καλύτερη, κυρίους».19 

Αυτά τα κινήματα συνδέονται με την επαναστατική πάλη του προλεταριάτου στο βαθμό που αντιπαλεύουν 
τις μορφές ελέγχου και καταναγκασμού οι οποίες αναπαράγουν το ίδιο σύστημα εξουσίας. Εδώ, η “γενικότητα” 
του αγώνα δεν είναι μια θεωρητική ολοποίηση κάτω από το προσωπείο της “αλήθειας” - η γενικότητα του 
αγώνα απορρέει από το ίδιο το σύστημα της εξουσίας.

13.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ο  Foucault αρνείται,  όπως  ο  Nietzsche,  την  ταύτιση  υποκειμένου  και  συνείδησης:  «αρνούμαι,  μια  

εξομοίωση  στο  υπερβατικό  (transcendental)  επίπεδο  του  υποκειμένου  με  το  σκεπτόμενο  “Εγώ”.  Είμαι  
πεπεισμένος πως υπάρχουν, αν όχι ακριβώς δομές, πάντως τουλάχιστον κανόνες για την λειτουργία της γνώσης οι  
οποίοι έχουν αναδυθεί στην πορεία της ιστορίας και στο εσωτερικό των οποίων δύναται να τοποθετηθούν τα  
ποικίλα υποκείμενα». 

Ενάντια συνεπώς στο υπερβατικό ως προϋπόθεση της γνώσης. Η απομάκρυνση αυτή είναι απαραίτητη έτσι 
ώστε  να  προσδιοριστούν  οι  ιστορικές  συνθήκες  και  μετασχηματισμοί  της  γνώσης:  «προσπαθώ  να 
ιστορικοποιήσω στο μέγιστο βαθμό προκειμένου να αφήσω όσο λιγότερο είναι δυνατόν στο υπερβατικό».20 

18 Ενώ βέβαια για τον Deleuze το πρόβλημα ήταν η “επιθυμία”, το πρόβλημα για τον Foucault ήταν πάντοτε το πρόβλημα της 
“αλήθειας”: τι είναι το να λες την αλήθεια; και ποια η σχέση αυτού με μορφές αυτοπάθειας, του εαυτού πάνω στον εαυτό;

19 “Intellectuals  and  Power”, Conversation  with  Deleuze,  L’ Arc no. 49,  03-1972.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected 
Interviews 1961-1984, S. Lotringer (ed.) Semiotext(e) 1996, σελ. 81.  

20 “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. 98-99.
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Το υποκείμενο, υπογραμμίζει ο Foucault, δεν είναι μια υπόσταση, είναι μια μορφή, και «αυτή η μορφή δεν  
είναι πάντα ταυτόσημη με τον εαυτό της»: «Δεν έχετε τον ίδιο τύπο σχέσης με τον εαυτό σας όταν συγκροτείστε ως  
πολιτικό υποκείμενο που πρόκειται να ψηφίσει ή που παίρνει το λόγο σε μια συνέλευση και όταν προσπαθείτε να  
εκπληρώσετε την επιθυμία σας σε μια σεξουαλική σχέση». Υπάρχουν συνάφειες και συνδέσεις ανάμεσα στις 
διαφορετικές  μορφές  υποκειμένου,  αλλά  δεν  πρόκειται  για  τον  ίδιο  τύπο.  «Σε  κάθε  επιμέρους  περίπτωση  
παίζουμε, αποκαθιστούμε μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό μας».21

Το  υποκείμενο  λοιπόν  συγκροτείται  κατά  τρόπο  ενεργό  χάρη  στις  πρακτικές  του  εαυτού.  Τούτες  οι 
πρακτικές παρατηρεί ο Foucault «δεν είναι κάτι που το άτομο επινοεί από μόνο του. Πρόκειται για σχήματα που  
βρίσκει στον πολιτισμό του και που του προτείνονται, του υποδεικνύονται, του επιβάλλονται από τον πολιτισμό  
του, από την κοινωνία του και από την κοινωνική του ομάδα».22

Στις παραδόσεις του για την ‘ερμηνευτική του υποκειμένου’ ο  Foucault αναφέρεται στη σχέση ‘εαυτού 
προς εαυτό’ ως το “πρωτογενές” σημείο αντίστασης. «Δεν θεωρώ ότι το μοναδικό εφικτό σημείο αντίστασης  
στην πολιτική εξουσία (με την έννοια της κατάστασης κυριαρχίας) βρίσκεται στη σχέση εαυτού προς εαυτόν.  
Υποστηρίζω πως η διακυβερνησιμότητα συνεπάγεται τη σχέση εαυτού προς εαυτό [...]». Η “διακυβερνησιμότητα” 
(ή  διακυβερνητικότητα)  αναφέρεται  στο  σύνολο  των  πρακτικών  μέσω  των  οποίων  εργαλειοποιούνται  οι 
στρατηγικές που υιοθετούν τα άτομα, τα μεν έναντι των δε, στο πλαίσιο της ελευθερίας τους. Πρόκειται για 
ελεύθερα άτομα τα οποία προσπαθούν να ελέγξουν και να οριοθετήσουν την ελευθερία των άλλων μέσω των 
εργαλείων που διαθέτουν για να κυβερνούν τους άλλους. Βάση όλου αυτού είναι η ελευθερία, οι σχέσεις, «το 
ίδιο  το  υλικό  της  ηθικής».  Ενώ,  εάν  προσπαθήσουμε  να  αναλύσουμε  την  εξουσία  με  βάση  όχι  αυτές  τις 
στρατηγικές και την διακυβερνησιμότητα αλλά με βάση τον πολιτικό θεσμό, δεν θα συλλάβουμε το υποκείμενο 
παρά μόνο νομικά, ως υποκείμενο δικαίου, «υποκείμενο που εξασφάλισε ή απώλεσε δικαιώματα».23

Ο τρόπος καθορισμού της συμπεριφοράς των άλλων προσλαμβάνει πολύ διαφορετικές μορφές, δημιουργεί 
επιθυμίες των οποίων η ένταση ποικίλει σε μεγάλο βαθμό από πολιτισμό σε πολιτισμό. Σε κάποιες κοινωνίες 
είναι τόσο σφιχτά διευθετημένος εξ αρχής ώστε θα λέγαμε το παιχνίδι έχει ήδη λήξει. Σε μια κοινωνία όπως η 
δυτική, τα παιχνίδια μπορούν να είναι «εξαιρετικά πολυάριθμα και κατά συνέπεια η διάθεση καθορισμού της  
συμπεριφορά των άλλων αντιστοίχως εντονότερη». 

Όσο περισσότερο ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι, «οι μεν σε σχέση με τους δε, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάθεση  
αμφότερων να καθορίσουν τη συμπεριφορά των άλλων. Όσο πιο ανοιχτό είναι το παιχνίδι, τόσο περισσότερο  
ελκυστικό και συναρπαστικό γίνεται».24

13.5.1 Η Ελευθερία Είναι μια Πρακτική
Συνέπεια του ορισμού της εξουσίας ως τρόπου δράσης πάνω στις δράσεις των άλλων, είναι ότι η εξουσία 

δεν μπορεί να ασκείται παρά μόνο σε «ελεύθερα υποκείμενα»: ατομικά ή συλλογικά υποκείμενα που έχουν 
μπροστά τους ένα πεδίο δυνατότητας όπου μπορούν να λάβουν χώρα πολλές διαγωγές, πολλές αντιδράσεις.  
«Εκεί  όπου  οι  καθορισμοί  έχουν  κορεστεί  δεν  υπάρχει  σχέση  εξουσίας».  Δεν  υφίσταται  κάποια  σχέση 
αποκλεισμού ανάμεσα σε ελευθερία και εξουσία (παντού όπου ασκείται η εξουσία, η ελευθερία εξαφανίζεται) ‘ 
αντιθέτως,  «η ελευθερία  τείνει  να  εμφανιστεί  ως  συνθήκη  ύπαρξης  της  εξουσίας» (ως  προϋπόθεσή της  και 
ταυτόχρονα ως μόνιμο υποστήριγμά της) αλλά και σαν αυτό που «δεν μπορεί παρά να εναντιώνεται σε μια  
άσκηση της εξουσίας, η οποία τείνει τελικά να την καθορίσει ολοκληρωτικά».25 Η σχέση συνεπώς εξουσίας και η 

21 Concordia.  Revista  internacional  de  filosofia.  Τεύχος  6,  07-12.1984.  Συζήτηση  20-01-1984.  Ελληνική  μετάφραση  Τ. 
Μπέτζελος,  “Η  Ηθική  της  Επιμέλειας  του  Εαυτού  ως  Πρακτική  της  Ελευθερίας”,  στο  Το  Μάτι  της  Εξουσίας,  εκδ.  Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 369.

22 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 370. Ο Foucault το διατυπώνει πολύ καθαρά: είναι 
«επικίνδυνο» το να συλλαμβάνουμε την ατομικότητα και υποκειμενικότητα ως απολύτως βαθιές και φυσικές και όχι καθορισμένες  
από πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες: «Είμαστε αιχμάλωτοι συγκεκριμένων αντιλήψεων για τον εαυτό μας και την συμπεριφορά  
μας. Πρέπει να ελευθερώσουμε την υποκειμενικότητά μας, την σχέση με τον εαυτό μας» (“Truth is in the Future”,  published in Three 
Penny Review vol.1  no.1  1980.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected Interviews,  1961-1984,  [ed.]  S.  Lotringer,  editions 
Semiotext(e) 1996, σελ. 298).

23 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 387.
24 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 388.
25 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, εκδ. ύψιλον, σελ. 93.
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ανυποταξία  της  ελευθερίας  δεν  μπορούν  να  διαχωριστούν,  στο  κέντρο  της  σχέσης  εξουσίας  υπάρχουν, 
«προκαλώντας» την αδιάκοπα, η δυσπείθεια της θέλησης και η αμεταβατότητα της ελευθερίας».26 

«Δεν νομίζω, γράφει αλλού ο Foucault, πως είναι δυνατόν να πούμε ότι ένα πράγμα ανήκει στην τάξη της  
«απελευθέρωσης» και ένα άλλο στην τάξη της «καταπίεσης». […] εκτός από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις,  
που αποκλείουν κάθε αντίσταση,  πάντα υπάρχουν δυνατότητες για αντίσταση, ανυπακοή και  αντιπολιτευτικές  
ομαδοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι ένα σύστημα.[…] Από την άλλη μεριά, δεν  
νομίζω ότι υπάρχει κάτι που είναι λειτουργικά –χάρη στην ίδια του τη φύση- απόλυτα απελευθερωτικό». 

Η  ελευθερία  είναι  μια  πρακτική.  Έτσι,  πάντα  μπορεί  να  υπάρχουν  κάποια  σχέδια  που  στοχεύουν  να 
μετριάσουν κάποιους καταναγκασμούς ή να τους καταργήσουν, «κανένα όμως από αυτά τα σχέδια δεν μπορεί,  
απλώς λόγω της φύσης του, να εγγυηθεί ότι οι άνθρωποι θα αποκτήσουν ελευθερία αυτομάτως, μια ελευθερία που  
θα εγκαθιδρυθεί από το ίδιο το σχέδιο. Η ελευθερία των ανθρώπων δεν εξασφαλίζεται ποτέ από θεσμούς και  
νόμους που έχουν πρόθεση να την εγγυηθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς όλοι αυτοί οι νόμοι και οι θεσμοί  
μπορεί να μεταστραφούν εντελώς. Όχι επειδή είναι αμφίλογοι, αλλά επειδή η «ελευθερία» είναι κάτι που πρέπει  
να ασκηθεί». 

«[…] νομίζω πως στη δομή των πραγμάτων δεν ενυπάρχει καμία εγγύηση για την άσκηση της ελευθερίας. Η 
εγγύηση της ελευθερίας είναι η ελευθερία». 27

Πώς εντάσσεται το ανθρώπινο υποκείμενο μέσα σε παιχνίδια αλήθειας, είτε πρόκειται για το επιστημονικό 
μοντέλο είτε για θεσμούς εγκλεισμού ή ελέγχου; Στα τελευταία χρόνια των παραδόσεων στο College de France 
ο  Foucault προσεγγίζει  το  θέμα  των  “πρακτικών  εαυτού”.  Πρόκειται  όπως  γνωρίζουμε  για  “ασκητική” 
πρακτική όχι με την έννοια μιας “ηθικής της παραίτησης”, αλλά ως “άσκηση εαυτού επί του εαυτού”.

Τι σχέση έχει αυτή η αυτο-διαμορφωτική πρακτική με μια διαδικασία “απελευθέρωσης”; Ο Foucault είναι 
προσεκτικός σε αυτό: αντιμετωπίζει με δυσπιστία την θεματική της απελευθέρωσης στο βαθμό που μπορεί να 
οδηγήσει σε μια «ιδέα ότι υπάρχει μια ανθρώπινη φύση ή ένα ανθρώπινο θεμέλιο» το οποίο «συγκαλύφθηκε,  
αλλοτριώθηκε ή αιχμαλωτίστηκε» διαμέσου κατασταλτικών μηχανισμών. 

Υπάρχουν ασφαλώς ποικίλες μορφές απελευθέρωσης: παράδειγμα, ένας λαός που παλεύει ενάντια στους 
αποικιοκράτες εισβολείς στον τόπο του. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η 
πρακτική απελευθέρωσης «δεν μπορεί να ορίσει τις πρακτικές ελευθερίας που απαιτούνται εν συνεχεία» ώστε 
αυτός ο λαός να μπορεί να ορίσει από μόνος του τις αποδεκτές μορφές ύπαρξής του. Γι’ αυτό λεει ο Foucault 
«επιμένω περισσότερο στις πρακτικές ελευθερίας παρά στις διαδικασίες απελευθέρωσης».28

Το  ‘ηθικό’  πρόβλημα,  επισημαίνει  ο  Foucault είναι:  πώς  μπορούμε  να  ασκήσουμε  την  ελευθερία;  Η 
ελευθερία εν τέλει «είναι η οντολογική προϋπόθεση της ηθικής. Αλλά η ηθική είναι η αναστοχαστική μορφή που  
παίρνει η ελευθερία».29

26 Δεν πρόκειται για κάποιον ουσιώδη ανταγωνισμό αλλά για «αγωνισμό»: μια «σχέση αμοιβαίας παρότρυνσης και συγχρόνως  
αγώνα».

27 “Χώρος, γνώση και εξουσία ”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 57-58.
28 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 354.
29 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 357.
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