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18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Όπως έχουμε δει, η κυριαρχία (domination) είναι μια κρυστάλλωση, μια ειδική περίπτωση ανάμεσα στις 

διαφορετικές δυνατότητες που αφορούν τις σχέσεις εξουσίας. Ο  Habermas, λεει ο  Foucault, όταν μιλά για 
“εξουσία” πάντοτε την αντιλαμβάνεται ως “κυριαρχία”.  Ωστόσο: από μόνες τους οι σχέσεις παραγωγής, οι 
επικοινωνιακές σχέσεις ή οι σχέσεις εξουσίας, δεν είναι ούτε κακές ούτε καλές, «υπάρχουν, και δεν μπορείς να  
ζήσεις σε κανενός είδους κοινωνία χωρίς αυτά τα τρία διαφορετικά είδη σχέσεων». Δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ 
τους, αλλά και ούτε ισομορφικά, «έχουν τη δική τους διάρθρωση, τη δική τους μορφή και τους δικούς τους  
κανόνες».1

Για τον Foucault ο Habermas δίνει υπερβολικά σημαντική θέση στις “σχέσεις επικοινωνίας” και μάλιστα 
μια λειτουργία «ουτοπική»: «Η ιδέα πως θα μπορέσει να υπάρξει μια κατάσταση επικοινωνίας όπου τα παιχνίδια  
αλήθειας  θα  κυκλοφορούν  ανεμπόδιστα,  χωρίς  περιορισμούς  και  χωρίς  φαινόμενα  καταπίεσης  νομίζω  ότι  
παραπέμπει  στην τάξη της ουτοπίας.  Διότι  τότε δεν γίνεται  αντιληπτό ότι  οι  σχέσεις  εξουσίας  δεν είναι  κάτι  
καθεαυτό κακό,  από το οποίο  πρέπει  να απαλλαχτούμε.  Θεωρώ ότι  δεν μπορεί  να υπάρχει  κοινωνία  χωρίς  
σχέσεις εξουσίας, εάν τις εννοούμε ως στρατηγικές μέσω των οποίων τα άτομα προσπαθούν να καθοδηγήσουν, να  
καθορίσουν την συμπεριφορά των άλλων». Επομένως ζητούμενο δεν είναι να προσπαθούμε να τις διαλύσουμε 
στο  πλαίσιο  μιας  ολοκληρωτικά  διάφανης  επικοινωνίας,  αλλά  «να  επινοήσουμε  τις  κατευθυντήριες  αρχές 
δικαίου, τις τεχνικές διαχείρισης και επίσης την ηθική, το  ήθος, την πρακτική εαυτού, που θα μας επιτρέψουν,  
μέσα σε αυτά τα παιχνίδια εξουσίας, να παίξουμε με τον ελάχιστο δυνατό βαθμό κυριαρχίας».2

Θα μπορούσαμε εν τέλει να δούμε την εξουσία ως δραν-από-κοινού, ως δραν-μαζί, ως μια συναίνεση και 
μια ‘περιοχή δι-υποκειμενικότητας’ (J. Habermas), παρά ως σχέση κυριαρχίας;

18.1 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
«[…] η ιδέα μιας συναινετικής πολιτικής μπορεί πράγματι σε μια δεδομένη στιγμή να χρησιμέψει είτε σαν  

ρυθμιστική αρχή (principle) ή καλύτερα σαν κριτική αρχή σε σχέση με άλλες πολιτικές μορφές ‘ δεν πιστεύω όμως  
ότι αυτό σβήνει το πρόβλημα των σχέσεων εξουσίας» λεει ο Foucault. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι με σχέσεις εξουσίας με την έννοια ότι μαζί 
έχουν  μια ικανότητα που δεν θα  την είχαν αλλιώς (και  αυτό προϋποθέτει  μια  ορισμένη κοινή  κατανόηση 
κ.ο.κ.), που μπορεί επίσης να περικλείει σχέσης υπαγωγής (μια και μπορεί ένας από τους αναγκαίους όρους 
αυτής της κοινής δράσης να είναι το να έχεις κάποιους επικεφαλής, αρχηγούς…), είναι, όμως, όλες αυτές οι  
σχέσεις, σχέσεις κυριαρχίας;

 Η διάκριση των σχέσεων κυριαρχίας από τις σχέσεις εξουσίας είναι μάλλον απλώς λεκτική: ορισμένες 
σχέσεις  εξουσίας  λειτουργούν  έτσι  ώστε  να  προκαλούν  αποτελέσματα  κυριαρχίας,  σπάνια  το  πλέγμα  των 
σχέσεων εξουσίας μας επιτρέπει μια τέτοια διάκριση. 

Ακόμη και  αν το  μοντέλο  της  συναίνεσης είναι  μια φανταστική,  ουτοπική  δυνατότητα,  δεν φαίνεται  οι 
άνθρωποι  πως  μπορούν παρ’  όλα αυτά να  δρουν  σύμφωνα  με  αυτό και  να  έχουν  αποτελέσματα;  Δεν θα 
μπορούσαμε να δεχτούμε τη συναίνεση ως ένα σκοπό που αξίζει  να επιδιώκουμε; Ο  Foucault θεωρεί πως 

1 “Problematics”, interview 1983, published in Crash: nostalgia for the absence of cyberspace, [eds.] Raynolds & Zummer, New 
York 1994. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 416. 

2 Concordia. Revista internacional de filosofia. “Η Ηθική της Επιμέλειας του Εαυτού ως Πρακτική της Ελευθερίας”, στο Το Μάτι  
της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 383. Στην κατάσταση του ‘διαλόγου’, στο παιχνίδι των ερωτήσεων-απαντήσεων 
τα συμμετέχοντα πρόσωπα ασκούν τα ανάλογα “δικαιώματά” τους: το ένα να μην έχει πειστεί ακόμη, να συλλαμβάνει μια αντίφαση,  
να ζητάει περισσότερες πληροφορίες, να δίνει έμφαση σε διαφορετικά αιτήματα, να επισημαίνει λανθασμένους συλλογισμούς κλπ. ‘  
το άλλο που απαντά, επίσης, χάρη στη λογική του ίδιου του λόγου (discourse), συνδέεται στενά με αυτό που έχει πει παλαιότερα 
κ.ο.κ.
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αποτελεί  μια  κριτική  ιδέα  (όχι  ρυθμιστική  αρχή)  την  οποία  οφείλουμε  συνεχώς  να  διατηρούμε:  «να 
αναρωτιόμαστε  τι  ποσοστό  μη  συναινεσιακότητας  εμπεριέχεται  σε  μια  τέτοια  σχέση  εξουσίας,  κι  αν  είναι  
αναγκαίος ή όχι αυτός ο βαθμός μη συναινεσιακότητας […]».3

18.2 ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Σε αντίθεση με  όλα αυτά,  αυτός  που ασκεί  πολεμική υποστηρίζει  ο  Foucault,  είναι  εκ  των προτέρων 

εφοδιασμένος με προνόμια τα οποία δεν συζητάει ‘ κηρύττει πόλεμο σε ένα πρόσωπο που δεν είναι συνέταιρος 
στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά αντίπαλος, εχθρός που έχει άδικο και που είναι επιζήμιος ‘ το παιχνίδι 
συνίσταται τώρα στο να τον καταργήσει ως συνομιλητή, να τον αποκλείσει από κάθε πιθανό διάλογο και ο  
τελικός σκοπός του είναι να προκαλέσει το θρίαμβο της δίκαιη υπόθεσης που υποστηρίζει εξ αρχής. «Αυτός 
που ασκεί πολεμική στηρίζεται σε μια νομιμότητα την οποία στερείται εξ ορισμού ο αντίπαλός του».4 

Διακρίνουμε λοιπόν τρία μοντέλα στην πολεμική: 
-Στο θρησκευτικό μοντέλο η πολεμική βάζει ως καθήκον να καθορίσει την αναγκαία αρχή του δόγματος 

την οποία παραμέλησε ο αντίπαλος και καταγγέλλει αυτή την αμέλεια ως ηθικό ελάττωμα ‘ στις ρίζες του 
λάθους βρίσκει πάθος, επιθυμία, συμφέρον, μια ολόκληρη σειρά αδυναμίες και απαράδεκτες προσηλώσεις που 
το ενοχοποιούν. 

-Στο δικαστικό μοντέλο, η πολεμική ως δικαστική πρακτική, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για συζήτηση με 
ίσους  όρους:  εξετάζει  μια  περίπτωση  δεν  συνομιλεί  ‘  ενάγει  έναν  ύποπτο,  συγκεντρώνει  αποδείξεις, 
προσδιορίζει την παράβαση, αναγγέλλει τελικά την αλήθεια με την μορφή της απόφασης και την καταδίκη του.

-Τέλος, στο πολιτικό μοντέλο, η πολεμική «καθορίζει συμμαχίες, στρατολογεί οπαδούς, ενώνει συμφέροντα  
ή γνώμες, αντιπροσωπεύει ένα κόμμα ‘ μετατρέπει τον άλλο σε εχθρό, σε υποστηρικτή αντίθετων συμφερόντων,  
με τον οποίο πρέπει κανείς να παλέψει ως τη στιγμή που θα νικηθεί» ή θα παραδοθεί ή θα εξαλειφθεί.5

Στην  πολεμική  η  επαναδραστηριοποίηση  όλων  αυτών  των  πρακτικών  είναι  ένα  θέατρο: 
βλέπουμε  μόνο  χειρονομίες  ‘  τα  αναθέματα,  οι  αφορισμοί,  οι  καταδίκες,  οι  μάχες  δεν  είναι  παρά τρόποι 
ομιλίας. Μολαταύτα, στην  τάξη του λόγου είναι και τρόποι δράσης που έχουν φυσικά συνέπειες: στειρωτικά 
αποτελέσματα  μια  και  καμία  καινούρια  ιδέα  δεν  μπορεί  να  προκύψει  από  εδώ.  Οι  συνομιλητές  δεν 
ριψοκινδυνεύουν αλλά επιστρέφουν συνεχώς στα δικαιώματα που διεκδικούν, στη νομιμότητά τους. 

Και κάτι  άλλο πιο σοβαρό ίσως: «σ’ αυτήν την κωμωδία μιμείται  κανείς τον πόλεμο,  τις  
μάχες, τις εκμηδενίσεις ή τις παραδόσεις άνευ όρων, προωθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το δολοφονικό  
του ένστικτο».6

3 “Πολιτική και ηθική”, σελ. 129. «Δεν πρέπει να είμαστε υπέρ της συναινεσιακότητας αλλά κατά της μη συναινεσιακότητας» (...)
4 “Πολεμική, πολιτική και προβληματοποιήσεις”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 132.
5 “Πολεμική, πολιτική και προβληματοποιήσεις ”, σελ. 133.
6 “Πολεμική, πολιτική και προβληματοποιήσεις ”, σελ. 133. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε κάποιον να πιστέψει ότι μπορεί έτσι να έχει  

πρόσβαση σε κάποια αλήθεια, γιατί με αυτό τον τρόπο επικυρώνονται πραγματικές πολιτικές πρακτικές.
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