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(2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ποιος χώρος υπάρχει στην αντίληψη του  Foucault για συλλογικούς πολιτικούς στόχους βασισμένους σε 

αμοιβαία αποδεκτές ηθικές αρχές, “κοινές αξίες”;1  
Οι αρχές της άμεσης δημοκρατίας είναι αποδεκτές σε ένα τέτοιο πλαίσιο;2

Πρέπει  εν  τούτοις  να  είναι  σαφές:  κεντρικός  άξονας  των  προβληματοποιήσεων  και  της  δράσης  του 
Foucault παρέμεινε  η  άρνηση κάθε  εκμεταλλευτικού  και  καταπιεστικού  συστήματος.  Ωστόσο,  ρωτούν  οι 
επικριτές του, δίχως κάποια “κανονιστικά κριτήρια”, πώς μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις όπως: γιατί είναι 
προτιμότερος ο αγώνας κατά της εξουσίας αντί της υποταγής σ’ αυτήν, ή γιατί θα πρέπει να αντιστεκόμαστε 
στην καταπίεση;3 Εάν, ρωτούν πολλοί, η αντίθεση στον υφιστάμενο νόμο, για χάρη μιας “νέας αλήθειας”, μιας 
“καλύτερης” τάξης ή ενός νέου («ορθολογικότερου»,  «ανθρωπιστικότερου»)  κράτους,  δεν μπορεί  παρά να 
επιφέρει μια νέα αστυνομία και μια εξίσου καταπιεστική τάξη ‘ εάν τελικά η ιδέα της “δικαιοσύνης” είναι μια 
αυθαίρετη ιστορική κατασκευή, μια επινόηση, άλλοτε εργαλείο κάποιας εξουσίας και άλλοτε όπλο εναντίον 
της, τότε τι κίνητρα και ποιοι λόγοι μας απομένουν για να αντισταθούμε;

Ερωτήματα: Κανονιστικά Κριτήρια και Αγώνες Αντίστασης
Στην  περίπτωση  που  δεν  θέσουμε  κάποιου  είδους  “ηθικούς  φραγμούς”  στις  πρακτικές  αντίστασης 

οδηγούμαστε  σε  ενός  είδους  “άκρο”;  Ένα  δίλημμα  δηλαδή  που  διαμορφώνεται  είναι  και  το  εξής:  είτε  
παγίδευση στην μοντέρνα εξουσία είτε αντίσταση χωρίς όρια;

Στον Foucault καταλογίζουν πολλοί επικριτές της λεγόμενης “θεμελιοκρατικής” σχολής σκέψης πως ενώ 
κάνει  χρήση ενός  δεοντολογικού  και  κανονιστικού  εδάφους,  ταυτόχρονα  το αρνείται.  Οι  φιλοσοφικές  του 
επομένως δεσμεύσεις πρέπει να συμπεράνουμε ότι καθιστούν προβληματική την πολιτική του στάση;4 

Ποιες δράσεις εν τέλει θα πρέπει να διαφυλάξουμε και με ποιο κριτήριο ή ποια σταθερά θα αποφασίσουμε;
1 Μικρή σύνοψη της συμβολής του Foucault στην σύγχρονη κατανόηση της πολιτικής: J. W. Bernauer: Michel Foucault’s Force 

of Flight: Toward an Ethics for Thought, Humanities Press 1990, κεφ.5ο “Dissident Thinking”, σελ. 121-157. Ενδιαφέρουσα είναι και 
η ανάλυση του Jon Simons στο: Foucault & the Political, Routledge 1995, για την πολιτική του Foucault: «Foucault implies that  
political  systems  change  when  people  do.  […]  He  leaves  us  with  no  prescriptions  or  formulae  to  transgress  our  limits . [...]  
Foucault’s passion is for a politics that embraces what cannot be finalized and what cannot be solved […] encompass the two poles  
to which he was tempted: unbearable lightness and unbearable heaviness […] agonal politics». Και παρακάτω:«[…] agonism of open  
strategic games in which everything remains to be done. Love your liberty, which you have when you can act and do so. Take care of  
yourself; know ‘yourself’ by transgressing your limits; practice liberty» (Jon Simons: Foucault & the Political, σελ. 124-125). Βλπ. 
ακόμη: Tony O’Connor: “Foucault and the transgression of limits”, στο Philosophy and Non-Philosophy since Merleau-Ponty, H.J. 
Silverman (ed.), Routledge 1988, σελ. 136-151. 

2 Σύντομη αναδρομή στις  αναλύσεις του  Foucault για την εξουσία γίνεται  και  στο:  Francois Chatelet,  E.  P.  Kouchner:  Οι 
Πολιτικές  Αντιλήψεις  του 20ου αιώνα,  εκδ.  Ράππα  1982.  κυρίως υποκεφάλαιο  “Το υποκείμενο μετέωρο”,  και  αναλυτικά  στο “Η 
εξουσία  ως  άσκηση  –  η  γνώση  ως  ρύθμιση:  Michel Foucault”,  σελίδες  750  έως  763.  Συνολικότερα  για  τα  ζητήματα  του 
ολοκληρωτισμού, της ιστορίας και της εξουσίας: “Το Κράτος υπό Αμφισβήτηση” σελίδες 615 έως 843. Επίσης επισκόπηση του 
γενικού  μαρξιστικού  ρεύματος  γίνεται  στο:  Fr.  Chatelet,  E.  P.  Kouchner,  J.  M.  Vincent:  Οι  Μαρξιστές  και  η  Πολιτική  1-  Οι  
μεταμορφώσεις της επανάστασης, εκδ. Εξάντας 1975.

3 Παράδειγμα: Nancy Fraser, “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”, Praxis International, 
Volume 1, no.3, 1981.  Επίσης, ενδεικτικό γι’ αυτού του είδους την κριτική, άρθρο της ίδιας: “From Discipline to Flexibilization? 
Rereading  Foucault in  the  Shadow  of  Globalization”,  Nancy  Fraser,  Constellations,  Volume  10,  no.2,  2003.  Ακόμη:  Michel 
Foucault:  A  "Young  Conservative"?,  Nancy  Fraser,  Ethics,  Vol.  96,  No.  1.  (Oct.,  1985),  pp.  165-184.  Και:  Fraser,  Nancy, 
“Foucault's Body Language: A Posthumanist Political Rhetoric?"  Salmagundi 61 (Fall 1983), pp. 55-70. Στην προβληματική περί 
φύλου εντάσσεται το: Nancy Fraser:  Unruly Practice: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, Minneapolis: 
University  of  Minnesota  Press,  1989).  (Τέλος:  Lemke:  Comment  on  Nancy  Fraser:  “Rereading  Foucault in  the  Shadow  of 
Globalization”, στο Thomas Lemke, Constellations 2003).
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Η κατάφαση του «Άλλου», μπορεί να θεωρηθεί εμπνεόμενη από φιλελεύθερες ή αναρχικές ενοράσεις. Εάν 
εν τούτοις ερμηνεύσουμε τον  Foucault ως υποκινητή μιας “άνευ ορίων” αντίστασης και αυτο-δημιουργίας, 
συμπεραίνουμε πως θα πρέπει να παράγουμε κάτι ριζικά «Άλλο», διαφορετικό από αυτό που είμαστε, αλλά το 
οποίο  όμως  δεν  γνωρίζουμε  τι  ακριβώς  μπορεί  να  είναι.  Η καταστροφή  αυτού  που  είμαστε,  με  άγνωστο 
προορισμό,  χωρίς  οριοθετήσεις,  δεν  θα  μπορούσε  να  οδηγήσει  σε  ένα  αποτέλεσμα  τελείως  αντίθετο  με 
οποιαδήποτε  φιλελεύθερη  αρχή  και  πρακτική;  Εκείνες  οι  μορφές  διαφορετικότητας  που  αντιμάχονται  την 
ατομική αυτονομία ή τον εξισωτισμό μπορούν “νόμιμα” να κατασταλούν;

Και άλλα ερωτήματα: στον Foucault δεν υπάρχει μάλλον -όσον αφορά την “ελεύθερη αυτο-δημιουργία”- η 
επιδίωξη κάποιας «υπαρξιστικής αυθεντικότητας». Εν τούτοις,  σε ένα άλλο επίπεδο, η επιμέλεια και αυτο-
δημιουργία του εαυτού μας δεν απαιτεί και μια αλλαγή των κοινωνικών μας σχέσεων; Πώς, με βάση ποια 
“αξιακά” κριτήρια διαχωρίζεται μια “αξιοσέβαστη” “ευγενής” άξια να βιωθεί ζωή, από μια ανέντιμη, χαμερπή, 
ποταπή, αναξιοπρεπή ζωή;5 

Ας  υποθέσουμε  πως  τίθεται  το  δίλημμα:  με  βάση  ποια  συλλογιστική  θα  διακρίνουμε  μεταξύ  τύπων 
“περιθωριακότητας”; Πώς θα αποφασίσουμε ποιοι τρόποι ζωής ενσαρκώνουν την αντίσταση στην εξουσία και 
πλουτίζουν  την  αισθητική  της  ύπαρξης;  Τι  είναι  οι  «οριακές  καταστάσεις»;  Στον  Foucault το  πεδίο  της 
σεξουαλικότητας  κατέχει  μια προνομιακή θέση για  την  (ανα)δημιουργία  του εαυτού.  Με δεδομένο  ότι  το 
“ομαλό” και “φυσιολογικό” υποκείμενο του ανθρωπισμού (η νόρμα) είναι μια κατασκευή των «επιστημών του 
ανθρώπου», φαίνεται πως μια λύση είναι να σπάσουν όλα τα σχετικά ταμπού – από εδώ προκύπτουν εύλογα οι 
πειραματισμοί  με «καλά» ναρκωτικά,  καθώς και  η συμβίωση σε ελευθεριακές  κοινότητες.  Οι σεξουαλικές 
σχέσεις (ομοφυλοφιλία, σαδομαζοχισμός  S./M. και άλλες πρακτικές) μπορούν να είναι ο χώρος όπου, κατ’ 
εξοχήν, θα αμφισβητηθεί η κανονικοποίηση;

Ακόμη: στις περιπτώσεις διλήμματος, ή και σύγκρουσης δικαιωμάτων για παράδειγμα, ρωτούν κάποιοι εάν 
δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε κάποια “ηθική επιχειρηματολογία”,  θα πρέπει τότε να καταφύγουμε σε 
αισθητικά  κριτήρια;  Με  ποιον  ορθολογικό  τρόπο  θα  αποκλειστούν  στα  πλαίσια  αυτά  (νεο)φασιστικές 
συμπεριφορές; Κάποιοι τύποι αυτο-δημιουργίας και διαφορετικότητας δεν αποτελούν, δεν φανερώνουν κάποια 
αντίσταση στην εξουσία ούτε εμπλουτίζουν μια «τέχνη του εαυτού»: οπότε θα πρέπει (πώς;) να θέσουμε όρια; 
Μας προμηθεύει αυτό με την αναγκαία και ικανή συνθήκη η οποία θα καθιστούσε τη στράτευση και πρακτική  
των νεο-ναζί φασιστών μη αξιέπαινη και κατακριτέα;

Γιατί “πρέπει” τελικά να αντισταθούμε; Γιατί είναι προτιμότερη η αντίσταση από την υποταγή; Μήπως όλα 
αυτά αποδείχνουν ακριβώς πως είναι απαραίτητο ένα κανονιστικό θεμέλιο για τον ‘αγωνισμό’ του Foucault; 
Σε τελική ανάλυση, «τι κινητροδοτούσε τον ίδιο»; 

Ποιες μορφές και ποιους στόχους έδωσε ο ίδιος ο  Foucault στην αντίσταση; “Όρια” στην αντίσταση θα 
αντλούνταν μέσα από ιδανικά και ιδεώδη εσωτερικά στο μοντέρνο σύστημα εξουσίας; Και τελικά όταν μιλούμε 
για “αντίσταση” εννοούμε αγώνα εναντίον τίνος; Μήπως τα όρια υπάρχουν, λανθάνουν υπονοούμενα μέσα 
στους στόχους της πάλης; Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι επιδίωξη άμετρης εξουσίας ή/ και πλούτου είναι μη 
επιθυμητή (αβάσιμη) για το λόγο ότι εμποδίζει την δράση (αντίσταση) των άλλων;

Πώς θα διακρίνουμε  μεταξύ  ωφέλιμης  και  απορριπτέας  μορφής αντίστασης;  Οι  “τοπικές”  αντιστάσεις, 
ρωτούν κάποιοι έχουν σαν τελικό στόχο να δημιουργηθούν μερικές και αποκεντρωμένες μάχες από εκείνους 
που άμεσα υφίστανται τη βία; Αυτοί υποθέτουμε πως θα πρέπει και να καθορίσουν τα μέσα και τις μεθόδους 
της πάλης τους. Θα μπορούσε μια απάντηση να είναι πως ο αγώνας και η αντίσταση δικαιολογούνται από το  
γεγονός ότι η ενεργός πολιτική συμμετοχή στην πάλη είναι μέρος της και προάγει την αυτο-δημιουργία. Η 
εξέγερση είναι δηλαδή επιβεβλημένη γιατί ακριβώς ένα (θετικό) αποτέλεσμα της αντίστασης μπορεί να είναι η 
“βελτίωση” των κεντρικών πολιτικών ή η άμβλυνση των “ανυπόφορων” (“intolerable”) καταστάσεων.

4 Η βιβλιογραφία για τους “δεσμούς” πολιτικής και ηθικής είναι ασφαλώς τεράστια. Δύο μόνο παραδείγματα: με την ερώτηση 
«εάν είναι εφικτό να δικαιολογηθεί η κανονιστική σχέση ηθικής και πολιτικής», με ποιες προϋποθέσεις και ποια κριτήρια, ασχολείται 
στο βιβλίο του ο Στέφανος Δημητρίου:  Ηθική και Πολιτική – Δικαιολόγηση των πεποιθήσεων και πολιτική φιλοσοφία, εκδ. Πόλις 
2008. Από διαφορετική οπτική εξετάζει τη δυνατότητα ηθικής θεμελίωσης της πολιτικής ο  Γιώργος Μανιάτης στο:  Πολιτική και  
Ηθική – Η κρίση της πολιτικής και η δυνατότητα ηθικής θεμελίωσης του πολιτικού πράττειν, εκδ. Στάχυ 1995.  

5 Pickett, Brent: On the Use and Abuse of Foucault for Politics, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2005. Επίσης άρθρο του 
ίδιου: “Foucaultian Masks and Contested Interpretations”, Brent Pickett,  Political Research Quarterly 1997; 50; 919. Και: Pickett, 
Brent: “Foucault and the Politics of Resistance”, Polity 28 (Summer 1996), 445-466.
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Με  όρους  ας  πούμε  μιας  κατεστημένης  πολιτικής  ορολογίας,  αυτά  μας  οδηγούν  σε  κάποια  εκδοχή 
προοδευτικού “ρεφορμισμού” και μια πολιτική δράση με στόχο (ήπιες ή δραστικές) “μεταρρυθμίσεις”;

Για  τον  Foucault φαίνεται  πως  το  να  οραματιστείς  ένα  άλλο  σύστημα  να  είναι  συνώνυμο  με  το  να 
επεκτείνεις  την  εμπλοκή  σου  στο  κυρίαρχο  status:  εν  ολίγοις  δηλαδή  τα  ιδανικά  μας  αντλούνται  από  το 
υπάρχον. Όμως τότε τι είναι η “ριζοσπαστική πράξη”; ρωτούν κάποιοι. 

Αυτό που φαίνεται να προτείνει ο Foucault είναι να «επανακατασκευάσεις τον εαυτό σου» μέσα από την 
πρακτική και τη συμμετοχή σε ριζοσπαστικές ομάδες δράσης. Είναι πιθανό τότε, ποικίλες αναρχικές δράσεις, 
ακόμη  και  χωρίς  “ολική  θεωρία”,  να  μαζικοποιηθούν,  να  κωδικωθούν  σε  συνολικότερες  στρατηγικές, 
αλλάζοντας  στην  πορεία  και  τις  εμπλεκόμενες  ατομικότητες.  Ωστόσο,  παραμένει  πρόβλημα:  υπό  ποιες 
συνθήκες  είναι  εφικτή  η σύγκλιση στις  δράσεις,  η  σύνθεση,  η  ολοκλήρωση;  Πόσο αποτελεσματική  είναι, 
ρωτούν μάλιστα ορισμένοι, η ριζική κριτική των υφιστάμενων κοινωνικών πρακτικών και θεσμών όταν γίνεται 
χωρίς  κοινό  έδαφος,  στο  όνομα  “εξωτερικών”  προς  την  υπόλοιπη  κοινωνία  αρχών,  ακόμη  ίσως  και  “μη 
καταληπτών”, ή κατανοητών καν από τους άλλους; 

Τίθεται με τον τρόπο αυτό έμμεσα το ζήτημα της πιθανής άρνησης μιας ηθικής επιχειρηματολογίας: τι  
συμβαίνει όταν μη κοινές αξίες και τρόποι ζωής ασύμβατοι έρχονται σε σύγκρουση; Πρέπει να συμπεράνουμε 
το  αναπόφευκτο  της  αδυναμίας  επικοινωνίας;  Τελική  κατάληξη  θα  είναι  αναγκαία  η  πολιτική 
αναποτελεσματικότητα;  Μπορεί,  σε  συμφωνία  με  τις  αντιλήψεις  του  Habermas,  κάποια  “ηθική  της 
επικοινωνίας”  και  μια  ορθολογική  επιχειρηματολογία  να  δώσει  λύση;  Διάλογος,  συναίνεση  ή  πολιτικός 
“ντεσιζιονισμός” και κυνισμός; ρωτούν - πολλοί στοχαστές, ας σημειώσουμε πως σε αυτά τα διλήμματα διείδαν 
τον κίνδυνο της υποκρισίας, του έμμεσου εξαναγκασμού, ή ακόμη και της αυταρχικής επιβολής.

Τι  είναι  λοιπόν  τελικά  σύμφωνα  με  τον  Foucault η  αντίσταση;  Είναι  μονοσήμαντη,  απλώς  αυτό  που 
εξουδετερώνει, η «αντι-ύλη» της εξουσίας; Απείθεια; Μια “καθαρή άρνηση”; Η αντίσταση λέει ο  Foucault 
είναι αυτό που σταθερά “διαφεύγει” της εξουσίας. Παρ’ όλο που δυνάμει η αντίσταση μπορεί να αποτελεί πηγή 
εξουσίας,  το  υλικό  πάνω στο οποίο η εξουσία  ασκείται  δεν είναι  ποτέ  απολύτως πειθήνιο  και  ευάγωγο -  
πάντοτε κάτι της ξεφεύγει (“plebs”). Επομένως η εξουσία παράγει και αυτό που θα της αντισταθεί, οργανώνει 
πολλαπλότητες: σε ατομικό επίπεδο (ορμές, συναισθήματα, επιθυμίες) ‘ σε συλλογικό επίπεδο εντάσσοντας το 
άτομο  σε  δομημένες  ιεραρχίες  και  χώρους  (παράδειγμα,  το  εργοστάσιο).  Η δύναμη  κατ’  αυτό  τον  τρόπο 
μεγεθύνεται  αλλά  αυξάνεται  ταυτόχρονα  και  η  δυσκολία  καθυπόταξής  της.  Προκειμένου  να  μειώνει  τους 
κινδύνους από αντιστάσεις η εξουσία οφείλει συνεχώς να εξατομικεύει και να διαχωρίζει τις δυνάμεις μέσα 
στους θεσμούς/ ιδρύματα που δημιουργεί. Απέναντι στις οργανωμένες πολλαπλότητες, στις οριζόντιες ισότιμες 
συμπράξεις και ενώσεις αντιτάσσονται ιεραρχικές, αντι-εξισωτικές πυραμίδες.        

Η έννοια  μιας  δήθεν  αρμονικής  “ολότητας”  της  κοινωνίας  πρέπει  να  εγκαταλειφθεί.  Η απάντηση στις 
στρατηγικές μεθοδεύσεις της εξουσίας φαίνεται να είναι ένας ριζικός πλουραλισμός, ενός είδους (φιλελεύθερη 
αναρχική) “αντι-εξουσία”, μια “αντι-ιεραρχία”, η εναντίωση ασφαλώς στους ταξικούς διαχωρισμούς. 

Η  αντίσταση  ωστόσο  δεν  μπορεί  να  είναι  απλώς  άρνηση:  και  αυτή  παράγει,  καταφάσκει-  ακόμη  και 
χρησιμοποιεί τεχνικές της εξουσίας. Ο Foucault προσπαθεί να οικοδομήσει μια “στρατηγική γνώση” η οποία 
θα διανοίξει νέες πιθανότητες για αντίσταση. Μέρος αυτού του έργου αφορά την πολιτική ιστορία του σώματος 
(μια  γενεαλογία).  Στόχος  των  αφηγήσεων  αυτών  είναι  εν  τέλει  να  αποκαλύψουν  τους  ελέγχους  που 
περισφίγγουν τα σώματα και έτσι οι κοινές εμπειρίες των καταναγκασμών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
συλλογικές δράσεις.6 Οι ιστορίες της πάλης γύρω από το σώμα μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν κίνητρο 
για αντίσταση και ίσως ένα μέσο για την αποκάλυψη των αδύνατων σημείων του δικτύου των εξαναγκασμών 
της εξουσίας. Εν τέλει η ίδια η αντίσταση λαβαίνει χώρα και (εάν όχι κυρίως) σε αυτό το επίπεδο του σώματος:  
τα  σώματα  και  οι  απολαύσεις  τους  μπορούν  γι’  αυτό  τον  λόγο να  αποτελέσουν  σημείο  ανασύνταξης  για 
αντεπίθεση.

6 Για την “πολιτική σημασία”,  και τη χρήση της γενεαλογίας του Foucault βλπ.  και Jefrey Minson:  Genealogies of Morals:  
Nietzsche, Foucault, Donzelot and the Eccentricity of Ethics, MacMillan Press 1985, κυρίως Part I σελ. 16-141. Με το (γενεαλογικό) 
ερώτημα «πώς σχηματίζονται τα πολιτικά υποκείμενα;» ασχολείται και ο Michael Clifford στο: Political Genealogy after Foucault-
Savage Identities, Routledge 2001.  Στο δεύτερο μέρος, “Against Identity”, ο  Clifford παρουσιάζει την κατασκευή των πολιτικών 
υποκειμένων «μέσα σε μια πολύπλοκη μήτρα εμπειρίας» (matrix of experience, σελ. 96-103) δομημένη και καθορισμένη από την 
αλληλεπίδραση λόγων, σχέσεων εξουσίας και τρόπων αυτο-διαμόρφωσης. 
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Αυτό που φαίνεται να έχουμε εδώ είναι αλληλεγγύη εν τέλει στη βάση αυτών των κοινών εμπειριών -και 
όχι  στο  όνομα  μιας  ιδεολογίας  ή  θεωρίας.  Επομένως  η  εξέγερση  αφορά  και  στρέφεται  ενάντια  σε  κοινά 
«αφόρητα». 

Εάν λοιπόν η αντίσταση αξίζει να γίνει πράξη, τότε, εύλογα, οι συνθήκες που την καθιστούν πιθανή θα 
έπρεπε να υποθαλφθούν. Υπάρχει μια καθημερινή ηθικο-πολιτική επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει 
να αποφασίσουμε τι αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο και να παλέψουμε.

Η κατηγορία επομένως ενάντια στον  Foucault ότι οδηγεί σε παράλυση ή σε ακραίο ανέλπιδο πεσιμισμό 
είναι  άτοπη:  εφόσον  όλα  είναι  επικίνδυνα  υπάρχουν  άπειρες  ευκαιρίες,  στιγμές,  σημεία  αντίστασης 
προκειμένου να καταργήσουμε ή να μεταβάλλουμε τις αφόρητες πρακτικές. Τοπικές, μερικές (όχι απαραίτητα 
‘ταξικές’) μάχες: η πιθανή κωδίκωση ωστόσο αυτών των αγώνων και η στρατηγική ολοκλήρωσή τους κάνει με 
μια ευρεία έννοια και την “επανάσταση” δυνατή. Η ανάλυση, κριτική και καταστροφή των μηχανισμών της 
εξουσίας είναι δυνατή. Επομένως η έλλειψη μιας περιγραφής μιας νέας τάξης δεν αποτελεί απουσία ελπίδας 
αλλαγής.

Η  κύρια  κριτική  στον  Foucault σχετικά  με  όλα  αυτά,  είναι  ότι  η  επιθυμία  του  έχει  πρόσημο,  είναι 
εξαρτώμενη και φέρει αξιακό βάρος - ωστόσο την ίδια στιγμή η φιλοσοφία του  Foucault βεβαιώνει ότι οι 
αρχές και αξίες είναι παράγωγα της εξουσίας. Δηλαδή, οι αξίες που διαφαίνεται ότι υιοθετεί και στηρίζει είναι  
φιλελεύθερες, (άμεσο)δημοκρατικές, εμπεριέχουν έννοιες όπως ο αυτο-καθορισμός, η αυτονομία και η ισότητα, 
ωστόσο την ίδια στιγμή ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι “φιλελεύθερες νόρμες” είναι οι ίδιες «κανονικοποιητικές», 
«εργαλεία κυριαρχίας».

Ο Foucault αρνείται να δώσει κανονιστικούς λόγους σχετικά με το γιατί να εμπλακούμε στη μάχη. Με μια 
έννοια ο ίδιος θεωρεί  τον εαυτό του δεσμευμένο σε αυτόν τον αγώνα, αλλά όχι  “ηθικό νομοθέτη”.  Θέλει  
δηλαδή να ανοίξει δυνατότητες, χώρο ώστε οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, να 
σχηματίσουν τα δικά τους κινήματα, να θέσουν μόνοι τους στόχους τους. 

Κατηγορούν τον  Foucault ότι αρνείται να δώσει το κίνητρο, ότι απλώς περιγράφει τον μηχανισμό ενός 
απόλυτου εγκλεισμού. Ωστόσο όπως λεει και όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει την 
μοντέρνα εξουσία ως απόλυτο αδιέξοδο. Στηρίζει τα σύγχρονα ακτιβιστικά και κοινωνικά κινήματα στο βαθμό 
ακριβώς  που  επερωτούν  τους  “επιστημονικούς  λόγους”  που  δικαιολογούν  διχασμούς  και  αποκλεισμούς  ή 
εγκλεισμούς και έτσι επιδιώκουν να αλλάξουν παγιωμένες νοοτροπίες. Ο «αγωνισμός» μπορεί επομένως, όπως 
φαίνεται  να  πιστεύει  ο  Foucault,  να  επιφέρει  αποτελέσματα  στα  χαμηλότερα  επίπεδα;  Μπορεί  ίσως  να 
προκαλέσει σημαντικές αλλαγές σε ιδρύματα, μέσα σε θεσμούς, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο  
κυκλοφορεί, λειτουργεί και έχει αποτελέσματα εξουσίας ο επιστημονικός λόγος. Ο αγωνισμός εν τέλει είναι και 
μέρος της αυτο-δημιουργίας μας.

Πότε επέρχεται «δικαιολογημένα» η εξέγερση;7 Η ίδια η φωνή των αποκλεισμένων φαίνεται πως μπορεί για 
τον Foucault να αποτελέσει κίνητρο για αγώνα. Ο πολιτισμός είναι μέρος της γενικής μάχης, ενώ όλα δείχνουν 
υπέρ ενός εξισωτικού κόσμου, χωρίς αποκλεισμούς. Οι άνθρωποι που υποφέρουν δεν μπορεί να αποτελούν 
σκιές στο πολιτικό πεδίο: αυτό θεμελιώνει και ένα απόλυτο δικαίωμα να εξεγερθείς απευθυνόμενος σε αυτούς 
που διοικούν και κατέχουν θέσεις κλειδιά. 

Η ελευθερία εν τέλει («μια πρακτική») συνίσταται και στη διάνοιξη και διεύρυνση προοπτικών καινούριων 
τρόπων ζωής.8 

Η Προβληματική περί “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”
Ένα ερώτημα που τίθεται από κάποιους μελετητές είναι: υφίσταται κάποια έννοια (νέων) ‘δικαιωμάτων’ 

στην ανάλυση του Foucault; Ποια είναι η θέση των νομικών υποχρεώσεων και των ηθικών δεσμεύσεων του 
ατόμου για το κοινωνικό σύνολο; Και ακόμη, υπάρχει κάποια «πρόοδος» στην “ηθική”; 

Εφόσον  ο  εαυτός  (τα  μέρη  που  τον  απαρτίζουν)  δεν  συνιστά  τελεολογικά  ένα  σκοπό  ή  ένα  φυσικό 
δεδομένο, τότε ποια είναι η θέση των ατομικών δικαιωμάτων; Εάν η έννοια των δικαιωμάτων είναι ρευστή, 

7 Παράδειγμα: Deborah Cook: The Subject Finds a Voice:  Foucault’s turn toward subjectivity, Peter Lang 1993, κεφ. IX: “M. 
Foucault: Rebel with a Cause”, σελ. 109-120.

8 Αναφέρουμε εδώ και το Freedom’s Moment του P.M.  Cohen:  An essay  on the French idea of  liberty  from Rousseau to  
Foucault,  University  of  Chicago  Press  1997.  Επίσης και το T.L.Dumm:  Michel  Foucault and  the  Politics  of  Freedom,  Sage 
Publications 1996 (κυρίως σελ.1-28, 69-122, κ.α). 
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διφορούμενη ή και ανοικτή, τι συνέπειες έχει αυτή η ρευστότητα σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα όπως το δικό 
μας; Τι πρέπει να εννοήσουμε με τον όρο «δικαίωμα»; Δικαίωμα να θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί; Σε ποιο 
επίπεδο πρέπει να γίνει η ανάλυση; 

Η διασάλευση από τον  Foucault των κατεστημένων φιλοσοφικών αντιλήψεων περί  υποκειμένου και  η 
πολιτική  τακτική  κλονισμού  των  μοντέρνων  πεποιθήσεων  περί  «ανθρωπιστικής  προόδου  της  Δύσης»  έχει 
ασφαλώς σοβαρές συνέπειες για τη συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων: επέκταση βασικών δικαιωμάτων 
σε μειονότητες, βελτίωση της ποιότητας ζωής κλπ. Η ερώτηση που θα έθετε ο Foucault είναι πιθανόν η εξής: 
ποιες είναι οι αληθινές προϋποθέσεις και τα πραγματικά αποτελέσματα αυτών των προοδευτικών αλλαγών; Εάν 
το πραγματικό έδαφος παραμένει ένα αρχιπέλαγος εγκλεισμών και πειθαρχιών το οποίο και κατασκευάζει τους 
“φορείς  των  ελευθεριών”,  τότε  τα  νομικά  δικαιώματα  δεν  αποτελούν  απλώς  προσωπεία  των  πειθαρχικών 
πρακτικών της εξουσίας; 

Η ίδια η ανάπτυξη του καπιταλισμού απαιτούσε υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, στην πραγματικότητα την 
επέκταση  της  βιοεξουσίας.  Η  οικονομία  θα  αναπτυχθεί  στη  βάση  μιας  διευρυμένης  ιατρικοποίησης  της 
καθημερινής ζωής, και η εξουσία θα οικειοποιηθεί σταδιακά ολόκληρη τη ζωή. Ο Foucault δεν παραγνώρισε 
τις βελτιώσεις που επέφερε ο πολιτισμός της Δύσης ‘ αυτό που ήθελε κατά βάθος όμως ήταν να καταστήσει  
σαφείς τους κινδύνους και ακριβώς την σκοτεινή πλευρά και το αντίτιμο των “προόδων”. Την ίδια στιγμή που 
τα δικαιώματα εξαπλώνονταν σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες, ταυτόχρονα οι πειθαρχίες και οι ιεραρχίες, 
μέσα στους κυριότερους κρατικούς ή μη θεσμούς, λειτουργούσαν ενισχυτικά προς την εξουσία. Τα υφιστάμενα 
δικαιώματα  πρέπει  να  καταλήξουμε  πως  δεν  επαρκούν;  Ή  ακόμη  περισσότερο,  ότι  παραπλανούν;  Μας 
προστατεύουν ή απλώς θα αποκρύψουν την πραγματική άσκηση της μοντέρνας κυριαρχίας;

Οι νόμοι και οι θεσμοί όπως η αστυνομία, στρατός, δικαστήρια, φυλακές είναι υποτίθεται εντεταλμένοι ‘να 
προστατέψουν  τα  δικαιώματα’  των  πολιτών...  –  την  ίδια  στιγμή  λειτουργούν  βάναυσα  ως  ένα  σύστημα 
επιτήρησης, καθυπόταξης, καταστολής και κυριαρχίας. Οι θεσμοί αυτοί στηρίζονται και ταυτόχρονα ενισχύουν 
τις πειθαρχίες. Η νομική τάξη που στηρίζεται στο λόγο περί δικαιωμάτων επεκτείνει τελικά το δίκτυο εξουσίας. 
Επομένως συμπεραίνουμε πως τα δικαιώματα υποβοηθούν την μοντέρνα εξουσία; Εφόσον η μοντέρνα εξουσία 
έχει παράγει τις ίδιες τις δεοντολογικές και κανονιστικές ενοράσεις μας και τα ατομικά δικαιώματα, είναι εν 
τέλει απλώς ανώφελο να τα επικαλείται κανείς για να της αντισταθεί; 

Το “φέρον εκ φύσεως” δικαιώματα (ορθολογικό, κοινωνικό κλπ.) άτομο είναι ένα υποκείμενο το οποίο 
παρήγαγε η ίδια η εξουσία.  Για τον  Foucault οποιαδήποτε έννοια «ανθρώπινης φύσης» είναι  άστοχη:  δεν 
είμαστε  τίποτε  «εκ  φύσεως».  Οι  ιδιότητες  οι  οποίες  υποτίθεται  ότι  μας  χαρακτηρίζουν  (Λόγος,  έμφυτη 
ηθικότητα  κλπ.)  μας  έχουν  στην  πραγματικότητα  επιβληθεί  διαμέσου  ειδικών  τελετουργιών  εξουσίας.9 Η 
πειθαρχική εξουσία, διαχυμένη σε ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, λειτουργώντας σε χαμηλότερα του κράτους 
επίπεδα, υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα παραδοσιακά φιλελεύθερα δικαιώματα και εκτείνεται πολύ πέρα 
από αυτά. Έτσι, οι θεωρίες των κοινωνικών συμβολαίων που υποστηρίζουν αυτά τα δικαιώματα αποτυγχάνουν 
να εντοπίσουν τα πραγματικά σημεία άσκησης της εξουσίας.

Ωστόσο,  τα  δικαιώματα  για  πολλούς  επικριτές  του  Foucault,  προσφέρουν  αληθινή  και  σημαντική 
προστασία  στα  άτομα:  ελευθερία  λόγου,  κίνησης,  προσωπικής  ανάπτυξης  κλπ.  Μπορούμε  εν  τέλει  να 
χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα ώστε να επιτεθούμε στις πειθαρχίες; Ή απλώς αυτο-παγιδευόμαστε σε φαύλο 
κύκλο;

Ο Ακτιβισμός και οι Αξίες του Foucault. “Νέα Δικαιώματα”;
Παρά το ότι  ο  Foucault δεν προχώρησε στην επεξεργασία  μιας  συγκεκριμένης  θεωρητικής  βάσης,  θα 

μπορούσαμε  να  υποθέσουμε  τη  χρησιμότητα  μιας  μορφής  “νέων  δικαιωμάτων”  βασισμένων  όχι  σε  μια 
φυσικοποιημένη ταυτότητα αλλά στην ‘διαφορετικότητα’; 

Από  την  “δυνατότητα  αυτο-δημιουργίας”  θα  μπορούσαμε  να  περάσουμε  στο  «δικαίωμα  να  είσαι  
διαφορετικός»; Ο Foucault υποστήριξε το δικαίωμα στην φροντίδα της υγείας, το δικαίωμα της έκτρωσης, το 
δικαίωμα να ορίζεις το σώμα σου, το δικαίωμα στην αυτοκτονία, δικαίωμα για πολιτικό άσυλο, τα δικαιώματα 
των κρατουμένων και των ποινικά διωκόμενων κλπ. Συνεπείς στο πλαίσιο που έθεσε ο ίδιος, έχοντας υπόψη 

9 Τα  αποκλίνοντα  άτομα  ή  τα  μέρη  του  εαυτού  (νευρώσεις,  πάθη,  μανίες)  που  δεν  ανταποκρίνονται  στη  νόρμα  του 
“φυσιολογικού” θα περιθωριοποιηθούν, θα πειθαρχηθούν.
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τους και τους αγώνες και τις ομάδες όπου συμμετείχε μπορούμε να μιλήσουμε για προστασία της σωματικής 
ακεραιότητας,  για προστασία των θεωρούμενων «μη-φυσιολογικών σχέσεων», για διαφύλαξη της ιδιωτικής 
σφαίρας ή ακόμη και για δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια.  

Επιπρόσθετα,  ο  Foucault φαίνεται  σαφώς  ότι  αποδέχεται  και  προωθεί  την  “μη-ιεραρχία”  και  την 
“αμοιβαιότητα”  ‘  το  δικαίωμα  να  επιλέξεις  τη  δική  σου  σεξουαλικότητα,  το  δικαίωμα  στην  επιλογή 
θρησκεύματος, το δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο και στην ελεύθερη συνάθροιση. Όλα αυτά τελικά κρίνονται 
θετικά  διότι  (εκτός  του ότι  επιτρέπουν την γενεαλογική  έρευνα)  “επεκτείνουν”  το χώρο της διαφορετικών 
ταυτοτήτων και διευρύνουν την αυτο-δημιουργία.

Ένα  ακόμη  συναφές  με  αυτά  ερώτημα:  εάν  δεχθούμε  πράγματι  τη  μη  ύπαρξη  σταθερής  «ανθρώπινης 
φύσης», την πλαστικότητα και την παραγωγικότητα της εξουσίας, αυτό μας οδηγεί και σε κάποια απαίτηση για 
ευελιξία των δικαιωμάτων;  Εάν είναι αδύνατη μια εξαντλητική περιγραφή, ένας κατάλογος,  αυτό σημαίνει 
αέναο πολλαπλασιασμό τους; Μειώνει την ισχύ τους και εξασθενίζει η ρητορική δύναμη υπεράσπισής τους; 

Ο Foucault μίλησε για «δικαιώματα των κυβερνώμενων» ‘ φαίνεται να θεωρεί ως δικαιώματα, πάνω απ’ 
όλα τα όρια που κάποιος θέτει απέναντι στις κυβερνήσεις, το θεμιτό της ανατροπής της κρατικής εξουσίας, 
ακόμη τη σύγκρουση του πλήθους με τις αρχές. Το ελάχιστο που μπορεί κάποιος ίσως εδώ να υπογραμμίσει  
αφορά την καλλιέργεια των συνθηκών που ευνοούν την αντίσταση.

Όλα αυτά καθιστούν απίθανη μια στήριξη του κράτους ως «εγγυητή» των δικαιωμάτων, επομένως στη 
μάχη  και  την  εξέγερση  φαίνεται  πως  βρίσκεται  το  τελικό  σημείο  όπου  θα  στηριχτούν.  Ρωτούν  κάποιοι: 
μπορούμε τότε να αποκλείσουμε εντελώς το νομικό σύστημα, τις συναφείς ατομικές υποχρεώσεις, μπορούμε να 
καταργήσουμε τελείως  το κράτος;  Είναι,  σε οποιοδήποτε βαθμό,  χρήσιμη η παρέμβαση του κράτους  στην 
περιοχή εκείνη και τη στιγμή όπου οι νόμοι σιγούν;

Το  κράτος  όπως  είδαμε  δεν  αποτελεί  τον  μόνο  κίνδυνο.  Ο  Foucault αναφερόταν  σε  μια  “φοβία  του 
κράτους”. Εν τούτοις, ανεξάρτητα από τη συνθετότητα των συναφών προβλημάτων που αφορούν την ιστορία 
του, τις δομές και το ρόλο του ο Foucault καθαρά περιγράφει το κράτος ως επικίνδυνο.

Ο  Foucault δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχει αποκλειστικά και μόνο η σκοτεινή πλευρά του “Διαφωτισμού”. 
Υπάρχουν  στοιχεία  “προόδου”  που  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε;  Λανθάνει  εδώ  μια  βαθύτερη  ηθική 
στράτευση;  Υιοθετεί  εν τέλει  ο  Foucault αξίες  εσωτερικές  της  μοντέρνας  παράδοσης;  Μοιράζεται  με  τον 
Διαφωτισμό τους στόχους της αυτονομίας και της ελευθερίας; 

Από  συνεντεύξεις,  τα  κείμενα  και  τις  ακτιβιστικές  ενέργειες  του  Foucault μπορούμε  σαφώς  να 
συμπεράνουμε πως θεωρούσε με μια έννοια κάποιες ‘ηθικές στάσεις’ προτιμότερες από άλλες. Ο  Foucault 
υποστηρίζει  την  προσωπική  αυτονομία  και  αξιοπρέπεια,  την  ανεκτικότητα  στο  διαφορετικό,  την 
«αυθεντικότητα»,  την  αυτο-διεύθυνση.  Στήριξε  τον  εξισωτισμό,  την  αμοιβαιότητα,  τη  μη-αντιπροσώπευση 
«αρμόδιων» στο όνομα (υπεράνω) του πλήθους ‘ πρότεινε τη συμμετοχή: θεωρούσε σημαντικό να έχουμε λόγο 
στη διαμόρφωση των νόμων που μας κυβερνούν. Επίσης: διαφαίνεται και μια εναντίωση του  Foucault στις 
γκρίζες ζώνες ανομίας οι οποίες καταλαμβάνονται από πειθαρχικούς καταναγκασμούς και τιμωρίες.

Η Έννοια της “μετα-μοντερνιστικής Πολιτικής”
Όπως γνωρίζουμε το «νέο είδος διανοούμενου», το οποίο ο ίδιος ο Foucault υποστηρίζει σε αντίθεση με 

τον παλαιό «κάτοχο ολικών θεωριών», δεν φιλοδοξεί να κατευθύνει τις “μάζες”, δεν επιδιώκει να “εισάγει από 
έξω”  αληθή συνείδηση,  δεν  τους  παρέχει  γνώση και  αλήθεια  -  μαθαίνει  από αυτούς  που  υφίστανται  την 
καταπίεση  και  τους  πειθαρχικούς  εξαναγκασμούς.  Οι  παραμελημένες  και  αποκλεισμένες  γνώσεις  από  τις 
μνήμες των μαχών των εργατών, τις αφηγήσεις των έγκλειστων  ή των τροφίμων ιδρυμάτων, είναι τοπικές και 
“μερικές”, αποτελούν εργαλεία.

Όπως είναι γνωστό για πολλούς στοχαστές έχει επέλθει πλέον το τέλος των διαφορών μεταξύ “δεξιάς” και 
“αριστεράς”, πρόκειται δηλαδή για ανεπαρκείς στο να περιγράψουν την πραγματικότητα κατηγορίες. Κάποιου 
είδους “σχετικοποίηση”, ουδετερότητα και μερικότητα έρχεται να αντικαταστήσει αξιώσεις “καθολικότητας” 
και  “μεγάλες  θεωρίες”.  Ιστορικότητα,  α-συνέχεια,  σημαίνει  σ’  αυτό  το  πλαίσιο  μη  αναγκαιότητα,  μη 
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φυσικότητα.10 Ποια είναι πραγματικά η σχέση του Michel Foucault με το ρεύμα του μεταμοντερνισμού; Στην 
πραγματικότητα, πιστεύω ο Foucault δεν μπορεί να χαρακτηριστεί “μεταμοντέρνος” με το νόημα που δόθηκε 
στον όρο και ευρύτερα εν τέλει καθιερώθηκε.11  

Όσον αφορά την «μεταμοντέρνα κατάσταση» όπως γνωρίζουμε η κύρια διαπίστωση είναι πως οι «Μεγάλες 
Αφηγήσεις» του διαφωτιστικού μοντερνισμού έχουν καταρρεύσει.12 Ενάντια σε κάθε “θεμελιοκρατία”, με την 
“κριτική  του  Λόγου”  ο  μεταμοντερνισμός  τείνει  γενικά  να  υποστηρίξει  την  εγκατάλειψη  όλων  των  μετα-
αφηγήσεων που θα μπορούσαν να νομιμοποιήσουν τη θεμελίωση κάποιας καθολικής αλήθειας. Σύμφωνα με 
πολλούς στοχαστές αυτού του ρεύματος, η γνώση δεν αποτελεί αντανάκλαση της “αλήθειας”, και βέβαια δεν 
μπορούμε να ανακαλύψουμε τα σταθερά της θεμέλια στον Θεό, την Ιστορία ή τον Λόγο. Οι “αφηγήσεις” 
αποτελούν πολλαπλότητες «νησίδων λόγου». Το “νόημα” θεωρείται γενικά ακαθόριστο, πάντοτε διαφεύγον 
αφήνοντας μονάχα «ίχνη» στη γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι αλυσωμένα σε μια ατέρμονη διακειμενικότητα, 
έτσι που τελικά δεν υφίσταται χώρος εκτός κειμένου. Η ιστορία είναι ένα πλέγμα ανταγωνιστικών «γλωσσικών 
παιγνίων»  όπου  τον  τελευταίο  λόγο  τον  έχει  η  ρητορική,  η  μυθοπλασία  και  όχι  η  αλήθεια.  Η αισθητική 
διεισδύει σχεδόν στα πάντα. Οι ολιστικές θεωρίες οι οποίες διεκδικούν οικουμενική ισχύ είναι συγγενείς με τον 
“ολοκληρωτισμό”, ή και με την “τρομοκρατία”...13

Γράφει ο Jameson: Όσο πιο έντονα επιβάλλεται η οπτική ενός ολοένα και πιο ολοκληρωμένου συστήματος 
ή της λογικής του – προφανές παράδειγμα ο Foucault του συγγράμματος για τις φυλακές – τόσο πιο αδύναμος 
αισθάνεται ο αναγνώστης λεει ο Jameson. Στο βαθμό δηλαδή, που ο θεωρητικός κερδίζει με την ανακατασκευή 
μιας  τρομακτικής  μηχανής  ολοένα  και  πιο  κλειστής,  «στο  βαθμό  αυτόν  ακριβώς  χάνει,  εφόσον  η  κριτική  
διάσταση του έργου του παραλύει κάτω από το βάρος της ανάλυσης και οι διαθέσεις άρνησης και εξέγερσης [...],  
φαντάζουν ολοένα και πιο μάταιες ή κοινότοπες μπροστά στο φάσμα του ίδιου του μοντέλου».14 

Οι  Habermas,  Eagleton,  Jameson και  άλλοι  κριτικοί  του  μεταμοντερνισμού  ρωτούν:  πώς  θα 
αντιμετωπίσουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα ζητήματα της ηθικής και της δικαιοσύνης; Ο Lyotard απαντά πως 
«δεν τα αντιμετωπίζεις» ‘ τα αφήνεις ανοιχτά ενώ συνεχίζεις να τα σκέφτεσαι. Στο τελικό συμπέρασμα κάθε 
διαμάχης  ενυπάρχει  το  λάθος  ‘  η  αδικία  είναι  ακριβώς  η  επιβολή  πάνω  σε  ένα  συμβάν  ενός  και  μόνου 
νοήματος:  όποιο  νόημα  και  αν  κυριαρχήσει,  θα  υπονομεύσει  εν  τέλει  το  ίδιο  το  συμβάν.  Ακόμη  και  αν 
πρόκειται για κάτι αποτρόπαιο, στη ρίζα του αποτρόπαιου βρίσκεται το ακατονόμαστο ‘ υπάρχουν πράγματα τα 
οποία δεν μπορούμε να καθόλου να ονομάσουμε, μπορούμε μόνο να αρνηθούμε να τα αναπαραστήσουμε, γι’  
αυτά  μπορούμε  μόνο  να  σιωπήσουμε.15 Ο  Habermas επιμένει  στις  βασικές  διαφωτιστικές  αρχές:  είναι 

10 Ο  Nietzsche θεωρήθηκε  από  πολλούς  ως  πρόδρομος  ανάλογων  θέσεων  τις  οποίες  υιοθέτησαν  πολλοί  μεταμοντέρνοι 
στοχαστές. Παράδειγμα: Koelb, C.: Nietzsche as postmodernist: essays pro and contra, Albany, State University of New York Press 
1990. Μια ακόμη ανάλυση για τον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό βρίσκεται στο: Gilles Lipovetsky: Η Εποχή του Κενού –  
Δοκίμια για τον Σύγχρονο Ατομικισμό, εκδ. Νησίδες (σελίδες 69 έως 115). Ακόμη ενδεικτικά: Φώτης Τερζάκης: Οι Αντίποδες του ’60  
– πίσω από τη διφορούμενη έννοια του μεταμοντερνισμού και μέσα από τα “νέα” κοινωνικά κινήματα , εκδ. Πρίσμα 1992 (κυρίως σελ. 
61-81 και 99-180). Και: Χρύσης Α.: “Μεταμοντέρνα κατάσταση και απελευθερωτική προοπτική”, στο περιοδικό Ουτοπία αρ.22. 
Σχετικά με αυτά βλπ. και D.C. Hoy: “Foucault: Modern or Post-modern?” στο J. Arac (ed.): After Foucault- Humanistic Knowledge, 
Postmodern Challenges, Rutgers University Press 1991, σελ. 12-41.

11 Την απόρριψη του χαρακτηρισμού του έργου του Foucault ως «μεταμοντέρνου»  υποστηρίζει και η Ferda Kemal Keskin: 
Problematization  and  Games  of  Truth:  Michel  Foucault’s  Analytics  of  the  Constitution  of  the  Subject  in  Political  Modernity, 
Columbia University 2002. Επίσης: Smart B.: Modern Conditions, Postmodern Controversies, in eBook electronic medium, Taylor 
and Francis eBookstore 2002. Ακόμη: Symposiums Papers:  “Foucault and the Politics of Postmodernity”, Thomas R. Flynn,  Noûs, 
Vol. 23, No. 2, 1989, A.P.A. Central Division Meetings, (Apr., 1989), pp. 187-198.  Και ακόμη: “Agonistic Peace: A Postmodern 
Reading”, Rosemary E. Shinko: Millennium - Journal of International Studies, Sage 2008; 36; 473.

12 J-Francois Lyotard: Η μεταμοντέρνα κατάσταση, εκδ. Γνώση 1993. Σχετικά με τον Lyotard βλπ. και: Honi Fern Haber: Beyond 
Postmodern Politics- Lyotard, Rorty, Foucault, Routledge 1994, κεφ.1ο σελ. 9-42.  

13 Βλπ. σχετικά και: Levy N. - Being Up-To-Date: Foucault, Sartre, and Postmodernity. New York: Peter Lang 2001.
14 Βλπ. F. Jameson: Το μεταμοντέρνο (ή η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού), εκδ. Νεφέλη 1999, σελ. 39-40. Ο χώρος 

του κλασικού καπιταλισμού της αγοράς, με την έννοια μια λογικής  ενός συστήματος συντεταγμένων, μιας αναδιοργάνωσης του 
παλαιότερου ιερού και ετερογενούς χώρου σε καρτεσιανή γεωμετρική ομοιογένεια, χώρος απεριόριστης ισοδυναμίας και έκτασης  
βρίσκει ίσως την εμβληματική του αναπαράσταση γράφει ο Jameson στις φυλακές του Foucault. Ωστόσο η μαρξιστική οπτική βλέπει 
τον  αντίστοιχο  χώρο  «θεμελιωμένο  μάλλον  στη  διαδικασία  τεϋλοροποίησης  εργασιακών  σχέσεων  παρά  στη  σκοτεινή  και  μυθική  
οντότητα που ο Foucault αποκαλεί “εξουσία”» (F. Jameson: Το Μεταμοντέρνο, σελ. 253).

15 Επισκόπηση της αντιπαράθεσης και στο:  “Modernity-Postmodernity  Controversies:  Habermas  and  Foucault”,  Annemiek 
Richters,  Theory  Culture  Society 1988;  5;  611.  Επίσης άρθρο:  “Performing  Politics:  Foucault,  Habermas  and  Postmodern 
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επιθυμητό αλλά και αναγκαίο να οργανώσουμε  ορθολογικά την κοινωνία στη βάση ενός  ευρέως αποδεκτού  
«consensus».  Ο  Lyotard θεωρεί  ανάλογες  «συναινέσεις»  ως  φορμαλιστικές  και  θεωρεί  ότι  καλύπτουν  την 
αδικία κάτω από μια επίφαση δικαιοσύνης ‘ μόνο ο σεβασμός της ετερογένειας των «γλωσσικών παιγνίων» και 
η  αναζήτηση  της  διαφοράς  μπορούν  να  διαφυλάξουν  την  ίδια  τη  δυνατότητα  της  σκέψης.16 Οι  σχετικές 
αντιπαραθέσεις μας απομακρύνουν από το κύριο θέμα και δεν μπορούμε να τις πραγματευτούμε εδώ.17

Υπάρχει μια μαχητική πολιτική εκδοχή του “μεταμοντερνισμού” η οποία κατά κύριο λόγο αμφισβητεί το 
φιλελεύθερο  ανθρωπιστικό  υποκείμενο  του  Διαφωτισμού,  νοούμενο  ως  λευκό,  άρρεν,  ετεροφυλόφιλο, 
ορθολογικό και ανήκον στην μεσαία τάξη.18 Ο μετα-αποικιοκρατικός (“postcolonial”) μεταμοντερνισμός αντλεί 
και από τον Foucault: αμφισβητεί τον κυρίαρχο λόγο της ηγεμονίας και εξετάζει την παραγωγή, τον έλεγχο, 
την νομιμοποίηση των κυρίαρχων αναπαραστάσεων.

Αυτο-προσδιοριζόμενοι ως “μεταμοντέρνοι” κάποιοι δηλώνουν πως αυτό που θέλουν να αλλάξουν με τη 
δράση τους είναι ό,τι οι ίδιοι ονομάζουν “αφόρητες καταστάσεις”. Οι αντίπαλοί τους όπως αναφέραμε και  
παραπάνω εγείρουν ερωτήματα: με ποιον τρόπο θα αποφασίζουμε ποιοι στόχοι πάλης είναι οι σημαντικότεροι; 
‘ τι είναι αυτό που κάνει εν τέλει μια κατάσταση “μη-αποδεκτή”, “μη-υποφερτή” κλπ; ‘ με τι κριτήρια τις  
αξιολογούμε; ‘ μπορεί να γίνει δεκτή μια απάντηση του τύπου «δεν υπάρχει κάποια αλήθεια των καταστάσεων ή  
των  ηθικών  ενοράσεων  -  το  τι  είναι  αφόρητο  είναι  αυτονόητο,  πρόδηλο»;  ‘  αλλά  τι  το  κάνει  ακριβώς 
“προφανές”; Που θα στηριχθούμε; Σε κάποια θεμέλια; Θα βασιστούμε σε κάποιου είδους “ομοφωνία” (μεταξύ 
ποιών;) για το πόσο αφόρητα είναι ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν; Η διαπίστωση θα είναι μιας ομάδας ή 
θα προβάλει αξιώσεις παγκοσμιότητας;

Participation”, Jessica J. Kulynych, Polity Volume 30, no.2 1987.
16 Εν συντομία, αυτές που έχουν κατασταλάξει ως οι βασικές ιδέες του  ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, είναι όπως γνωρίζουμε εν 

συντομία οι εξής: υπάρχει ένας σταθερός, ικανός για γνώση ‘εαυτός’ - συνειδητός, ορθολογικός, αυτόνομος και παγκόσμιος. Αυτός ο  
εαυτός γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο διαμέσου της λογικής που διαθέτει. Η κατάσταση γνώσης που παράγεται από τον 
αντικειμενικό ορθολογικό εαυτό είναι η “Επιστήμη”, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει παγκόσμιες αλήθειες για τον κόσμο, άσχετα από 
το ατομικό status του γνώστη. Η γνώση που παράγεται από την επιστήμη είναι “αλήθεια”, είναι αιώνια, και θα οδηγεί συνεχώς προς  
την πρόοδο. Οι ανθρώπινοι κανόνες μπορούν να αναλυθούν από την επιστήμη και να βελτιωθούν. Η λογική είναι ο τελικός κριτής για  
το τι είναι αλήθεια και συνεπώς για το τι είναι σωστό ή καλό ή ωραίο. Η ελευθερία συνίσταται στην υπακοή στους νόμους που  
διαμορφώνονται από τη γνώση που βασίζεται στη λογική. Η επιστήμη είναι ουδέτερη και αντικειμενική. Οι επιστήμονες πρέπει να  
είναι ελεύθεροι, να ακολουθούν τους νόμους της λογικής και να μην έχουν άλλα κίνητρα. Η γλώσσα πρέπει λογικά να αναπαριστά 
τον αληθινό κόσμο. (…)

17 Εάν  θα  θέλαμε  σχηματοποιώντας  να  περιγράψουμε  αδρά  μερικά  κύρια  χαρακτηριστικά  που  αποδίδονται  στον  λεγόμενο 
«μεταμοντερνισμό»  είναι  κατά  βάση  τα  εξής:  σχετικισμός:  δεν  υφίστανται  απόλυτες  αλήθειες  ή  καθολικές  ηθικές  αξίες,  ενώ 
“αλήθεια” και “ηθική” είναι τοπικές, ιστορικές, κοινωνικές κατασκευές, προϊόντα συσχετισμών δύναμης ‘ αντι-ορθολογισμός: δεν  
υφίσταται “ορθός λόγος”, προτάσεις αδιαμφισβήτητες οι οποίες θα μας έδιναν υποτίθεται μια “αντικειμενικά” “ορθή” ερμηνεία των 
φαινομένων του κόσμου ‘ αντι-ρεαλισμός: δεν υπάρχει ο “πραγματικός” κόσμος - ο κόσμος είναι ένας κόσμος σημείων, εικόνες  
εικόνων οι οποίες έχουν χάσει τη σύνδεσή τους με τα αρχικά αντικείμενα στα οποία αναφέρονται, και έχουν αποκτήσει μια δική τους  
πραγματικότητα ‘ ‘πλουραλισμός’: δεν υπάρχει μία, αλλά πολλαπλές “αλήθειες” ‘ τα άτομα που ζουν σε διαφορετικές κουλτούρες 
παράγουν και διαφορετικές ερμηνείες για τον κόσμο ‘ δυσπιστία στις «μεγάλες αφηγήσεις»: οι «μεγάλοι μύθοι» οι οποίοι παρείχαν  
“ολικές” λύσεις στα κοινωνικά φαινόμενα, δεν μπορούν να θεωρούνται πλέον αξιόπιστοι ‘ «γλωσσικά παίγνια»:  η ανεύρεση της 
αλήθειας, η απονομή της δικαιοσύνης, η πολιτική ελευθερία και παρόμοιες έννοιες αποτελούν μορφές γλωσσικών παιχνιδιών με τους  
δικούς τους εξ αρχής συμφωνημένους κανόνες, και η επιθυμητή έκβαση, δεν είναι η ομοφωνία αλλά η διαφωνία ‘ “ερμηνευτική  
απροσδιοριστία”: το νόημα των φαινομένων είναι ασταθές και απροσδιόριστο, κάθε έννοια ορίζεται από άλλες έννοιες, οι οποίες με  
τη σειρά τους ορίζονται από άλλες κ.ο.κ. ‘ “αποκέντρωση του υποκειμένου”: το υποκείμενο δεν αποτελεί κέντρο αυτόνομης και 
ελεύθερης δράσης αλλά σημείο διασταύρωσης απρόσωπων δυνάμεων οι οποίες εκφράζονται μέσα από αυτό (υποσυνείδητο, γλώσσα,  
κ.ά.)  ‘  “αντι-ανθρωπισμός”:  ο  «άνθρωπος»,  μια  «επινόηση»  της  ευρωπαϊκής  κουλτούρας,  ορίζεται  και  περιορίζεται  από  τις 
κοινωνικο-οικονομικές, γλωσσικές και ψυχολογικές συνθήκες της ύπαρξής του, δεν υπάρχει καθολική ανθρώπινη φύση ‘ “πολιτικές 
ταυτότητας”: την ταξική πάλη έχει μια νέα πολιτική εκείνων όλων οι οποίοι καταπιέζονται, με βάση το φύλο τους, τη φυλή τους, την  
εθνικότητά τους ή τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. 

Ας σημειώσουμε εδώ: ο μεταμοντερνισμός (ασφαλώς δεν εννοούν όλοι ένα μόνο και συγκεκριμένο ρεύμα με τον όρο αυτό) 
θεωρείται πως αρνούμενος την δυνατότητα “αντικειμενικής  περιγραφής” αδιαμφισβήτητων γεγονότων, δεν μας επιτρέπει  και  να 
πάρουμε οποιαδήποτε “θέση” απέναντι σ’ αυτά. Ωστόσο βέβαια, αυτό που στην πραγματικότητα ο μεταμοντερνισμός φαίνεται να  
αρνείται, είναι μάλλον ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο  ανεξάρτητο κριτήριο με βάση το οποίο θα αποφασίζαμε για το ποια από τις 
αντίπαλες  ερμηνείες ενός γεγονότος είναι η “ορθή” - αυτό που αντιστρατεύεται  είναι μια ρητορική οικουμενικών απόλυτων και  
αφηρημένων ιδεών.

18 Haber H. F.: Beyond Postmodern Politics: Lyotard, Rorty, Foucault, Routledge 1994.
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Η  ένσταση  που  διατυπώνεται  εδώ  είναι  γνωστή:  χωρίς  θεμελίωση  η  κατάληξη  αναπόφευκτα  είναι  ο 
“ντεσιζιονισμός”  και  ο  καθαρός  συσχετισμός  δυνάμεων...  Εάν  η  κοινωνική  πλειοψηφία  υιοθετεί  μια 
“αντιδραστική” θέση ή και πρακτική (ρατσιστική ή άλλου είδους), αρκεί σε όλα αυτά να παρουσιάσουμε μια 
γενεαλογική έρευνα η οποία θα έδειχνε πως σχετικά με την καθιερωμένη κοινή πρακτική δεν υπάρχει κάποια 
βαθύτερη αλήθεια που να την καθιστά αναγκαία; Η σειρά αυτών των αντιρρήσεων είναι γνώριμη: Πώς θα 
αλλάξουμε  τα  πράγματα  προς  το  καλύτερο,  χωρίς  κάποια  έννοια  του  “καλού”;  Δεδομένων  πολλών 
εναλλακτικών, ποιοι λόγοι θα μας οδηγήσουν στην επιλογή ενός σχεδίου έναντι ενός άλλου; Πότε η δράση 
“επαναστατικών  ομάδων”  ή  κινημάτων  γίνεται  η  ίδια  “αφόρητη”;  Το  αφόρητο  υπονοεί  την  ύπαρξη  του 
αποδεκτού – αλλά εάν το καλό/ κακό, σωστό/ λάθος είναι εμβαπτισμένα στην εξουσία, η αντίθεση “ανεκτό/  
αφόρητο” γιατί εξαιρείται από τα δίχτυα της; Μήπως και αυτή η αντίθεση ανεκτό/ αφόρητο είναι εξαρτώμενη 
και ενδεχόμενη, επομένως αυθαίρετη; Με ποιον τρόπο με ποια δύναμη θυσιάζεται κάποιος σε έναν στόχο που 
επιλέγεται “αυθαίρετα”; Πώς στρατεύεσαι, με τι σχέδιο, επιδιώκοντας τι, επιλέγοντας πώς; 

Η πιο κοινή στάση απέναντι στις δεσμεύσεις μας, σημειώνουν οι επικριτές ενός τέτοιου “σχετικισμού”, 
είναι να πιστεύουμε πως «η στάση μας είναι σωστή και δίκαιη με μια βαθύτερη έννοια». Απέναντι σε μια τέτοια 
αντιμετώπιση κάποιοι “μεταμοντέρνοι” θεωρούν ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση «ειρωνική» απέναντι 
κατ’  αρχή  στους  ίδιους  τους  εαυτούς  μας:  περισσότερο  από  επερώτηση,  η  “ειρωνεία”  είναι  στάση  ζωής, 
διαφορετική αυτο-κατανόηση: ο είρων είναι επιρρεπής στο γέλιο, ποτέ δεν αντιμετωπίζει ακριβώς τον εαυτό 
του σοβαρά, ότι δηλαδή εκφράζει κάποια αλήθεια- αυτό, υποστηρίζουν, λειτουργεί υπονομευτικά για πολλές 
επικίνδυνες κοινοτυπίες ή αυτονόητα.

Και πάλι βέβαια θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε για τους λόγους: γιατί εν τέλει θα έπρεπε κάποιος να 
είναι –πάντοτε- ειρωνικός;

“Φιλελεύθεροι Είρωνες”
Ο  Richard Rorty συγκρίνει  τους  «φιλελεύθερους  είρωνες»  της  δικής  του  ουτοπίας  με  την  οπτική  του 

«είρωνα μεν αλλά όχι φιλελεύθερου» Foucault.19 
Ο  Habermas σύμφωνα με τον  Rorty, προσπαθεί να ερμηνεύσει τον Λόγο ως εσωτερίκευση κοινωνικών 

κανόνων και όχι ως έμφυτο συστατικό του ανθρώπινου εαυτού. Η αντίδραση του Foucault λεει ο Rorty στην 
προσπάθεια του Habermas για μια φιλοσοφία των αναγκών μιας δημοκρατικής κοινωνίας, είναι να επισημάνει 
τα  ελαττώματα:  οι  “εαυτοί”  που  διαμορφώνονται  στις  νεωτερικές  φιλελεύθερες  κοινωνίες,  δεν  είναι 
“καλύτεροι” από αυτούς που δημιούργησαν οι προγενέστερες κοινωνίες. Για τον  Rorty ο  Habermas έχει σ’ 
αυτό δίκιο: ο Foucault εξαλείφει όλες τις όψεις εκείνες υπό τις οποίες «η ερωτικοποίηση και εσωτερίκευση της  
υποκειμενικής φύσης αποτέλεσαν κέρδος ως προς την ελευθερία και τη δυνατότητα έκφρασης». Μάλιστα θεωρώ 
λεει ο Rorty «ότι η σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία περιέχει ήδη τους θεσμούς της αυτο-βελτίωσής της». ..Ίσως η 
δυτική  πολιτική  σκέψη έχει  ήδη  γνωρίσει  την  τελευταία  εννοιολογική  επανάσταση που της  χρειάζεται.  Η 
άποψη του J.S.Mill ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αφοσιώνονται στην βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και αποτροπής του πόνου «είναι μάλλον η τελευταία λέξη».20 

Για τον  Foucault υποστηρίζει ο  Rorty η κοινωνικοποίηση που έχουμε δεχθεί μας έχει στερήσει και τη 
θέληση και την φαντασία για μια εναλλακτική λύση. Ο Foucault δεν είναι διατεθειμένος να μιλήσει ως μέλος 
οποιουδήποτε “εμείς”. 

Ο Foucault δεν θα εκτιμούσε λεει ο Rorty, «την άποψή μου ότι τα βιβλία του μπορούν να ενσωματωθούν σε  
μια φιλελεύθερη, μεταρρυθμιστική πολιτική κουλτούρα». Η σκέψη του Foucault εξακολουθεί να παραπέμπει 
σε  κάτι  βαθύτερο  μέσα  στους  ανθρώπους,  το  οποίο  παραμορφώνεται  από  την  πολιτισμική  αφομοίωση:  ο 
Foucault αποφεύγει χαρακτηριστικά να δεχθεί ότι δεν υπάρχει καμία “γλώσσα των καταπιεσμένων”. Πολλά 
εδάφια στο έργο του  Foucault λεει ο  Rorty είναι χαρακτηριστικά ενός «πόθου για ολική επανάσταση», ενός 
αιτήματος  «να  ενσαρκωθεί  η  αυτονομία  μας  στους  θεσμούς  μας».  Το  είδος  ωστόσο  της  αυτονομίας  που 
αναζητούν αυτοδημιουργούμενοι είρωνες όπως ο Nietzsche ή ο Foucault δεν είναι εκείνο που θα μπορούσε να 

19 Βλπ. και “Foucault and Rorty on Truth and Ideology: A Pragmatist View from the Left”, Chandra Kumar,  Contemporary 
Pragmatism Vol. 2, No. 1 (June 2005), 35–93 Editions Rodopi 2005. Σχετικά με την «ειρωνεία» στον Rorty, κεφάλαιο: “Irony and 
Redescription as challenges to Ousia”  στο J. McCumber:  Philosophy and Freedom- Derrida, Rorty, Habermas,  Foucault,  Indiana 
University Press 2000 (σελ. 61-74). 

20 Richard Rorty: Τυχαιότητα, Ειρωνεία, Αλληλεγγύη, εκδ. Αλεξάνδρεια 2002, σελ. 115-116.
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ενσαρκωθεί σε κοινωνικούς θεσμούς. Η επιθυμία να είναι κανείς αυτόνομος «δεν έχει σχέση με την επιθυμία του  
φιλελεύθερου να αποφύγει την σκληρότητα και τον πόνο – μια επιθυμία που συμμεριζόταν ο Foucault έστω και  
εάν δεν ήθελε να την εκφράσει με αυτούς τους όρους».21 Οι περισσότεροι είρωνες περιορίζουν αυτόν τον πόθο 
στην ιδιωτική σφαίρα, «στον Foucault δεν αρκούσε αυτή η σφαίρα».22

Λειτουργισμός;
Ο  Foucault δεν κατασκεύασε μια συμπαγή θεωρία.  Η κριτική σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι  μάλλον 

αναμενόμενη. Για παράδειγμα: ο Ν. Μουζέλης θεωρεί πως παρ’ ότι φαίνεται ο Foucault να υπερασπίζεται τους 
περιφερειακούς μάλλον παρά τους καθολικούς τύπους γνώσης, αυτά αποτελούν «επίπλαστη μετριοφροσύνη». Οι 
ρητορικές και προγραμματικές του δηλώσεις «σταθερά αντιφάσκουν με το στυλ υπερ-γενίκευσης στην κατασκευή  
θεωρίας  που  υιοθετεί».23 Παραμέληση  σημαντικών  ιστορικών  αναφορών,  έλλειψη  σαφών  μεθοδολογικών 
σηματοδοτήσεων, εκλεκτικισμός... 

Όσον αφορά την έννοια της «βιοεξουσίας» ο Μουζέλης ισχυρίζεται πως κατασκευάστηκε «με τόσο ασαφή 
τρόπο,  ώστε  ουδέποτε  δείχνει  με  σαφήνεια  πώς η  διάταξη  των  μικρο-διαδικασιών εξουσίας  που  εξετάζει  ο  
Foucault συνδέεται με άλλους τύπους εξουσίας, π.χ. με το κράτος [...]» ή τους διοικητικούς και στρατιωτικούς 
μηχανισμούς κ.ά. Ο  Foucault δεν κάνει καμία αναφορά στην αγγλοσαξονική φιλολογία,  μα ούτε και στον 
Weber για παράδειγμα,  τη στιγμή που ο τελευταίος  ανέλυσε με  λεπτομέρειες  τις  γραφειοκρατικές  μορφές 
οργάνωσης  και  μελέτησε  τους  ανθρώπους  ως  εξαρτήματα  αυτών  των  τεράστιων  μηχανών,  ως 
«ακρωτηριασμένες προσωπικότητες» - θέματα κοινά τα οποία κατέχουν κεντρική θέση και στον Foucault, περί 
μικρο-τεχνολογιών πειθάρχησης και επιτήρησης.24 

Πώς πραγματοποιούνται οι μικρο-μακρο-διασυνδέσεις; Θα πρέπει, με αναγωγιστικό τρόπο να θεωρήσουμε 
ότι οι μακρο-δομές προκύπτουν από τη μελέτη των μικρο-τεχνολογιών; 

Οι αναλύσεις του Foucault «δεν είναι αντι-θεμελιακές»: με «άκρως στρυφνό στυλ» και παραμελώντας τον 
«φορέα» ο Foucault δεν έρχεται σε ρήξη με τον «ολοποιούντα αποκαλυπτικού τύπου Λόγο» ο οποίος διεκδικεί 
την υπέρβαση όλων των ορίων, αμφισβητεί όλα όσα έχουν λεχθεί επί του θέματος... Τελικά οι όσες χρήσιμες  
ιδέες  του  Foucault δεν μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  εργαλεία  για  τη  μελέτη  του  «πώς  οι  κοινωνίες 
συγκροτούνται, αναπαράγονται και μεταβάλλονται».

Προς το τέλος της ζωής του ο Foucault «συνειδητοποίησε το μονόπλευρο χαρακτήρα της έννοιάς του περί  
ατομικών  υποκειμενοτήτων ως  παθητικό  προϊόν  μικρο-τεχνολογιών της  εξουσίας».  Από  τις  πρακτικές 
καθυπόταξης περνάμε στις «πρακτικές απελευθέρωσης»: εννοώντας με αυτές τις «αυτο-ενεργές πρακτικές αυτο-
επικοινωνίας  και  αυτοσυγκρότησης». «Δυστυχώς ο  Foucault δεν επέκτεινε  την έμφαση αυτή που έδωσε στη  
σχετική αυτονομία του υποκειμένου στο επίπεδο της συλλογικής δράσης. Συνέχισε να παρουσιάζει τις κοινωνικές  
πρακτικές με έναν τρόπο αποεστιασμένο, “άνευ-υποκειμένου”». Με την έννοια αυτή ο Μουζέλης κατατάσσει τη 
σκέψη του Foucault στη “λειτουργιστικό” ρεύμα των Parsons και Althusser. Εάν οι φορείς δράσης δεν είναι οι 
δημιουργοί του κόσμου τους, για να εξηγήσουμε λεει ο Μουζέλης την κοινωνική συνέχεια ή αλλαγή μένουν 
μόνο οι τελεολογικές αναφορές σε συστημικές ή “κοινωνικές ανάγκες” ή “κρυμμένους κώδικες”. Ο Foucault 
επιμένει στο ότι οι πρακτικές καθυπόταξης εκπληρώνουν συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους κατά τρόπο 
«εξαϋλωμένο»,  μη  συνεκτικό  και  χωρίς  υποκείμενο  –  σε  αυτό  προσεγγίζει  τις  συστημικές  αναλύσεις  του 
T.Parsons.

Η αποκέντρωση του υποκειμένου εμποδίζει επίσης τον  Foucault να σταθμίσει και την ειδοποιό διαφορά 
στην βαρύτητα και την επίδραση διαφόρων πρακτικών – κάποιες συμβάλλουν περισσότερο απο κάποιες άλλες. 

Ο Foucault συμφύρει την καθ’ όλα αποδεκτή έννοια πως η ιστορία δεν έχει κυρίαρχο υποκείμενο, με την 
εντελώς  απαράδεκτη έννοια πως η ιστορία δεν έχει  ανθρώπινα υποκείμενα προικισμένα με γνώση.  Τίποτε 

21 Richard Rorty: Τυχαιότητα, ειρωνεία, αλληλεγγύη, σελ. 117.
22 Γενικότερα, σύντομη κριτική του  Rorty στην επιστημολογία του  Foucault: “Foucault and Epistemology”, στο  D.  Couzens 

Hoy: Foucault, A Critical Reader, Blackwell 1986.
23 Νίκος Μουζέλης: Η Κρίση της Κοινωνιολογικής Θεωρίας – τι πήγε λάθος;, εκδ. Θεμέλιο 2000.
24 Max Weber: Κοινωνιολογία του Κράτους, εκδ. Κένταυρος 1996. Επίσης: Πανταζής Τερλεξής: Max Weber και το Φάντασμα του  

Marx, εκδ. Παπαζήση 1988. Και: Randall Collins: Max Weber, εκδ. Πατάκη 2002. Γενικότερα οι θέσεις του Μουζέλη για τον μετα-
στρουκτουραλισμό (αντι-θεμελιωτισμός, απο-κέντρωση του υποκειμένου, αναπαράσταση) σελίδες 82 έως 125. Πιο συγκεκριμένα για  
την ερμηνεία του Foucault από τον Μουζέλη: σελίδες 86-96, 100-102, 108-113. 
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τέλος, στην έννοια εξουσία-γνώση δεν οδηγεί στην εξέταση του πώς διαδικασίες καθυποταγής σχετίζονται με 
μικρο- και μακρο-φορείς. Οι μικρο-τεχνολογίες κατασκευάζουν υποκειμενικότητες, ωστόσο πώς αυτές οι ίδιες 
μικρο-τεχνολογίες  της  εξουσίας  κατασκευάζονται;  Και  αν  ακόμη  δεν  υπάρχει  “ένας”  κυρίαρχος 
κατασκευαστής, δεν μπορούμε να υποθέσουμε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων;  

Οι διάφοροι τύποι κοινωνικής κατασκευής στους οποίους αναφέρεται ο Foucault προκύπτουν ως αθέλητα 
αποτελέσματα αναρίθμητων έλλογων πρακτικών οι οποίες εντοπίζονται σε διαφορετικές κοινωνικές σφαίρες: 
ποιες όμως ασκούν μεγαλύτερη επιρροή και ποιες λιγότερη; Ο Foucault λοιπόν συμπεραίνει ο Μουζέλης δεν 
μπορεί να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα διότι η περιθωριοποίηση του φορέα αποτρέπει και τη διερεύνηση 
του πώς πρακτικές ή λόγοι αρθρώνονται για να σχηματίσουν πολύπλοκα σύνολα.

Παρατήρηση για τα Όρια μεταξύ Ισχύος και Εξουσίας
Έχει  ενδιαφέρον  νομίζω  και  αυτή  η  παρατήρηση:  ο  Π.  Κονδύλης  αναφέρεται  σε  κάποιο  σημείο  στο 

εννοιολογικό  όριο  μεταξύ  ισχύος  και  εξουσίας:  «ο  Foucault έχει  αναμφίβολα  δίκιο  όταν  ξεκινά  από  την  
αντίληψη  ότι  η  ισχύς  ούτε  αυτοτελή  και  χειροπιαστή  οντότητα  αποτελεί,  ούτε  εντοπίζεται  αποκλειστικά  σε  
ορισμένους πολιτικούς φορείς, παρά διαποτίζει ολόκληρη την κοινωνία και συνιστά ένα δίκτυο σχέσεων ή έναν  
συσχετισμό δυνάμεων. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνον ότι η ισχύς καθεαυτή είναι άμορφη και  
πρέπει  να  κρυσταλλωθεί  σε  απειράριθμες  διαφορετικές  μορφές.  Αν  δεν  κρυσταλλωθεί  έτσι,  τότε  μπορεί  να  
αποτελέσει αντικείμενο ανθρωπολογικών και ψυχολογικών, όχι όμως ιστορικών διερευνήσεων [...]». Ο Foucault 
λοιπόν διερευνώντας τον μικρόκοσμο της ισχύος «δεν μπορεί να ανακαλύψει μικρότερα μόρια από θεσμούς  
όπως η κλινική ή η φυλακή». 

Ωστόσο υπάρχουν μεγαλύτεροι και μικρότεροι, περιπλοκότεροι και απλούστεροι κρύσταλλοι ισχύος και οι 
διαφορές  ή  οι  μεταβάσεις  ανάμεσά  τους  «χρειάζονται  (και)  τη  μακροσκοπική  ανάλυση  προκειμένου  να  
εξηγηθούν». Ο τρόπος με τον οποίο ο Foucault ορίζει το κράτος «ως θεσμική ενοποίηση των σχέσεων ισχύος,  
μας  δείχνει  ότι  έχει  κατά νου μια  προσθετική και  ποσοτική  σχέση  ‘  πάντως δεν  εξηγεί  ούτε  την  κοινωνική  
ιεράρχηση των σχέσεων ισχύος και των θεσμών ούτε την ύπαρξη σχέσεων ισχύος έξω από τον θεσμικό έλεγχο του  
κράτους  –  πράγμα που  οφείλεται  βέβαια  στην  άκριτη  απάλειψη του  εννοιολογικού  ορίου  μεταξύ  ισχύος  και  
εξουσίας».

Επιπλέον, ισχυρίζεται ο Κονδύλης, η μικροφυσική θεώρηση της ισχύος διόλου δεν προσφέρεται για την 
ανάλυση της γένεσης, του χαρακτήρα και της παρακμής κοινωνικών σχηματισμών, και μάλιστα αποκτά η ίδια  
νόημα μόνο με την ένταξη των ευρημάτων της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως άλλωστε μαρτυρούν έμμεσα οι 
συνεχείς και καθαυτές πολύ σχηματικές παρεκβάσεις του Foucault πάνω στις γενικές τάσεις τούτης ή εκείνης 
της εποχής. Η φουκωική λοιπόν μικροφυσική της ισχύος «λιγότερο αποτελεί μια πρόοδο στην κατανόηση των  
πραγμάτων και περισσότερο έναν ιδεολογικό αντικατοπτρισμό των συνθηκών της δυτικής μαζικής δημοκρατίας,  
οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  τη  συνύφανση  δημόσιου  και  ιδιωτικού  χώρου  και  την  αποσύνθεση  των  
παραδοσιακών ιδεών περί εξουσίας». Η σύλληψη των σχέσεων ισχύος ως διακεκομμένης σειράς σποραδικών 
σημείων εκπροσωπεί, πάνω στο επίπεδο της θεωρίας, την εξασθένιση των παλαιών σεβάσμιων θεσμών και την 
κατάλυση των μεγάλων συλλογικών υποκειμένων, ήτοι την κατάτμηση του συλλογικού σώματος σε άτομα, 
πάνω στο επίπεδο της κοινωνικής πράξης. 

«Η ισχύς  ως πρόβλημα μετατοπίζεται  στο πεδίο της καθημερινής ζωής και  δίκτυο των ενδοανθρώπινων  
σχέσεων στον βαθμό που ο πολιτικός αγώνας μεγάλης κλίμακας απαρχαιώνεται και  στη θέση του μπαίνει  η  
αυτοπραγμάτωση σε  στενό  κύκλο.  Εμπόδια  ή  απαγορεύσεις,  που  φράζουν  τον  δρόμο της  αυτοπραγμάτωσης,  
αναφύονται επίσης μέσα στο στενό εκείνο κύκλο, τον οποίο σκοπούσε να συλλάβει η μικροφυσική της ισχύος.  
Έτσι βιώνεται η καταπίεση μέσα στην κοινωνία της ευημερίας [...]».25

25 Παναγιώτης Κονδύλης: Η Ηδονή, η Ισχύς, η Ουτοπία, εκδ. Στιγμή 1992, σελ. 97-99. Για τις θέσεις του Κονδύλη περί ουτοπίας, 
οικουμενισμού,  σχετικισμού,  για  τα  «ανθρώπινα  δικαιώματα»:  Π.  Κονδύλης:  Από τον  20ο στον  21ο αιώνα,  εκδ.  Θεμέλιο  1998. 
(Επίσης, για τον “μαρξιστικό εγελιανισμό της αριστεράς”, τις διαφορετικές ερμηνείες του Διαφωτισμού κ.ά., βλπ. συλλογή δοκιμίων  
Π. Κονδύλης: Μελαγχολία και Πολεμική, εκδ. Θεμέλιο 2002).
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Παρέκβαση: Υλικότητα του Έμφυλου Σώματος
Σε τι είδους συμπεράσματα οδηγούμαστε εάν θεωρήσουμε το προσωπικό ως πολιτικό; Τι σημαίνει εν τέλει 

ο ισχυρισμός ότι η σεξουαλικότητα δεν αποτελεί φυσικό δεδομένο αλλά κοινωνική κατασκευή;26 
Η  J.Butler ασχολείται  αναλυτικά  με  την  «υλικότητα  του  έμφυλου  σώματος»:  το  φύλο  ως  «σωματικό 

τεχνούργημα».27 Για την φεμινιστική θεωρία ευρύτερα,  το ζήτημα της υλικής σωματικότητας  του έμφυλου 
υποκειμένου  υπήρξε  ιστορικά  θεωρητικό  αλλά και  πολιτικό  επίδικο:  “φυσικές”  ή βιολογικές  προσεγγίσεις 
κατέληξαν σε πολλές περιπτώσεις  σε μια υποτιθέμενη θεμελίωση και δικαιολόγηση των έμφυλων σχέσεων 
καταπίεσης,  κυριαρχίας  και  ανισότητας.  Η  Butler στα  πλαίσια  μιας  μεταδομιστικής  αναθεώρησης  του 
υποκειμένου, αντλώντας από τις αναλύσεις του Foucault, αντιμετώπισε το “φυσικό” σώμα ως φυσικοποιημένο 
προϊόν σχηματισμών λόγου και σχέσεων εξουσίας. Οι έμφυλες κατηγορίες αντιμετωπίζονται ως “κανονιστικές 
μυθοπλασίες”  παραγόμενες  μέσα  από  επαναλαμβανόμενα  κοινωνικά  τελετουργικά  εξιδανικευμένης 
“κανονικότητας”.28 Εν τούτοις υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά κάποιων φεμινιστριών: η εμπειρία του 
σώματος υποτιμάται ‘ είναι δυνατόν να μην “υπάρχει” σώμα πριν από την πειθαρχική επιβολή του “κανονικού” 
και  “φυσιολογικού”;  Κάποιες όψεις  των αναλύσεων του ίδιου του  Foucault φαίνεται  να στηρίζονται στην 
αποδοχή ενός “προ-πολιτισμικού” σώματος, μιας υλικότητας η οποία προηγείται της σημασιοδότησης και της 
μορφοποίησης.29 

Επανεξετάζοντας  ορισμένα σημεία  του  Gender Trouble,  σε αυτά επανέρχεται  η  Butler στα  Σώματα με  
Σημασία. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτονόητη μια οντολογία της σεξουαλικής διαφοράς. Η αναγνώριση 
της υλικής αναγκαιότητας των σωμάτων είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο δεν αρκεί: τα σώματα κυκλοφορούν 
μέσα  σε  παραγωγικούς  περιορισμούς  τους  οποίους  θέτουν  πειθαρχικά  καθεστώτα  λόγου  και  έμφυλοι 
ρυθμιστικοί  μηχανισμοί.  Πώς  και  γιατί  κάποια  σώματα  γίνονται  δέκτες  κοινωνικής  νομιμοποίησης  και 
αποδοχής ενώ κάποια άλλα όχι; Όπως επισημαίνει η Butler, τα σώματα πονούν, νιώθουν απόλαυση, δέχονται 
βία ή υποκύπτουν σε αρρώστιες: η αναγκαιότητα πρωτογενών εμπειριών δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Εν 
τούτοις αυτό «δεν συνεπάγεται το νόημα της εκφοράς τους ούτε τα λογοθετικά μέσα που χρησιμοποιούνται γι’  
αυτήν.  Κι  επίσης,  γιατί  το  κατασκευασμένο  να  κατανοείται  ως  τεχνητό  και  προαιρετικό;».  Ακόμη  και  εάν 
ορισμένες  κατασκευές  του σώματος  είναι  αναπόφευκτό να θεωρηθούν “καταστατικές”,  ως  εκείνες  δηλαδή 
“χωρίς τις οποίες” δεν θα μπορούσαμε καν να σκεφθούμε, και πάλι: θα πρέπει αναρωτηθούμε, ποιο είναι το 
νόημα που έχει η ίδια η κατασκευή;30

Η κατηγορία “φύλο” είναι κανονιστική ευθύς εξαρχής, «είναι αυτό που ο  Foucault ονόμασε “ρυθμιστικό  
ιδεώδες”».  Με  την  έννοια  αυτή  το  “φύλο”  δεν  λειτουργεί  μόνο  ως  νόρμα  αλλά  αποτελεί  μέρος  μιας 
ρυθμιστικής πρακτικής η οποία παράγει τα σώματα που κυβερνά και ελέγχει. Επομένως το “φύλο” είναι ένα 
ρυθμιστικό ιδεώδες η υλοποίηση του οποίου είναι επιβεβλημένη.31 Το “φύλο” με άλλα λόγια λεει η Butler είναι 

26 Γενικά για τη σχέση του Foucault με τα φεμινιστικά ρεύματα βλπ. αναλυτικά στην γενική βιβλιογραφία.
27 Butler, J.: Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge 2nd edition 1999. 
28 Βλπ. εισαγωγή της Α. Αθανασίου στο J.  Butler:  Σώματα με Σημασία, Οριοθετήσεις του φύλου στο λόγο, εκδ. Εκκρεμές 2008 

(Bodies That Matter, 1993). 
29 Επίσης Butler, Judith, “Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions”, Journal of Philosophy 86:11 (November 1989), 601-

607.  Ακόμη βλπ. Nealon, Jeffrey T., “Between Emergence and Possibility:  Foucault, Derrida,  and Judith Butler on Performative 
Identity”, Philosophy Today 40 (Fall 1996), 430-439. Άλλο σχετικό άρθρο της Butler: “Sexual Inversions” στο J. Caputo & M. Yount: 
Foucault and the Critique of Institutions, Pennsylvania State University Press, σελ. 81-98. 

30 J.  Butler,  Σώματα  με  Σημασία,  Οριοθετήσεις  του  φύλου  στο  λόγο,  εκδ.  Εκκρεμές  2008,  σελ.  38.  Η  ίδια  η  έννοια  της 
“κατασκευής”  παραπέμπει  σύμφωνα  με  μια  εκδοχή,  σε  “δομές”  και  απρόσωπες  δυνάμεις  (Πολιτισμός  ή  Εξουσία)  οι  οποίες 
κατασκευάζουν το υποκείμενο: πρόκειται τότε για μονομερή διαδικασία που εισάγεται από ένα “προϋπάρχον υποκείμενο”: ο λόγος ή  
η γλώσσα ή το κοινωνικό προσωποποιούνται και μοιραία οδηγούμαστε σε μια νέα μεταφυσική του υποκειμένου. Σύμφωνα με μια 
άλλη έννοια, η κατασκευή είναι πράξη, συμβαίνει άπαξ και τα αποτελέσματά της είναι αμετάβλητα - τότε ο κονστρουκτιβισμός 
ανάγεται σε ντετερμινισμό και η ανθρώπινη εμπρόθετη δράση εκκενώνεται. Στον Foucault, παρατηρεί η Butler στα συμφραζόμενα 
της  “κατασκευής”  έχουμε  έννοιες  όπως  «αύξηση»,  «πολλαπλασιασμός»  ή  «σύγκλιση»:  οι  όροι  παραπέμπουν  σε  μια  χρονική  
επικράτεια η οποία όμως δεν θεωρητικοποιήθηκε ρητά. (βλπ. Σώματα με Σημασία, σελ. 59).

31 Η  Butler διαφωνεί  με  τον  Foucault όσον αφορά τη  διάκριση νομικών και  παραγωγικών  μοντέλων  ‘  θεωρεί  ότι  το  ένα  
προϋποθέτει το άλλο. (βλπ. Σώματα με Σημασία , σημείωση 7, σελ. 55). Σε άλλο σημείο η Butler σημειώνει τη διαφωνία της με τον 
Foucault σε σχέση με την “καταστολή” ως μια εκδοχή της νομικής εξουσίας: «μια τέτοια ερμηνεία δεν συζητά τους τρόπους με τους  
οποίους η “καταστολή” ενεργεί ως τροπισμός παραγωγικής εξουσίας» (Σώματα με Σημασία, σελ. 79). Αυτή η παρατήρηση μας οδηγεί 
και στην φουκωική αντίληψη περί ψυχανάλυσης και καταστολής της επιθυμίας από τον νόμο...  
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«μια ιδεώδης κατασκευή η οποία υλοποιείται δια της ισχύος μέσα στο χρόνο» ‘ δεν είναι απλό πραγματολογικό 
δεδομένο ή μια στατική κατάσταση κάποιου σώματος – είναι η διαδικασία δια μέσου της οποίας οι ρυθμιστικοί 
κανόνες υλοποιούν το “φύλο”, και αυτό το κάνουν μέσω της επιβεβλημένης επανάληψής τους.32

Ενώ σε άλλα σημεία του έργου του  Foucault, το σώμα φαίνεται να διαθέτει μια υλικότητα οντολογικά 
διακριτή  από  τις  σχέσεις  εξουσίας  οι  οποίες  το  καταλαμβάνουν  ως  τόπο  επένδυσης,  στο  Επιτήρηση  και 
Τιμωρία,  παρατηρεί  η  Butler έχουμε μια διαφορετική διάρθρωση της σχέσης υλικότητας  και  επένδυσης:  η 
«ψυχή» εκλαμβάνεται ως εργαλείο εξουσίας με το οποίο σχηματίζεται το σώμα, εκλαμβάνεται ως «κανονιστικό 
και  ομαλοποιητικό ιδεώδες» σύμφωνα με το οποίο το σώμα εκγυμνάζεται  και  καλλιεργείται.33 Η ψυχή ως 
όργανο  εξουσίας  δίνει  μορφή  στο  σώμα  και  το  εισάγει  στο  «είναι»:  το  οντολογικό  βάρος  εδώ,  δεν 
προϋποτίθεται αξιωματικά, αλλά απονέμεται και η απονομή αυτή μπορεί να λάβει χώρα μόνο στο πλαίσιο της 
επενέργειας της εξουσίας και από αυτήν. Αυτή η επιχείρηση παράγει τα υποκείμενα, δηλαδή τα υπάγει στις  
σχέσεις εξουσίας που τελούν ως διαμορφωτική αρχή τους. Όμως, σημειώνει η  Butler η εξουσία δίνει μορφή 
στα σώματα, τα διατηρεί και τα ρυθμίζει, ούτως ώστε «δεν είναι ένα υποκείμενο που δρα πάνω στα σώματα ως  
διακριτά αντικείμενά της. Υποχρεωνόμαστε να μιλάμε έτσι από μια γραμματική που επιβάλλει μια μεταφυσική  
εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με την οποία η εξουσία δρα πάνω στα σώματα αλλά δεν κατανοείται ως εκείνη  
που τα σχηματίζει. Τούτη την άποψη περί εξουσίας ως εξωτερικής σχέσης την αμφισβήτησε ο ίδιος ο Foucault». 

Άρα  λοιπόν  η  εξουσία  λειτουργεί  κατά  την  καταστατική  συγκρότηση  της  ίδιας  της  υλικότητας  του 
υποκειμένου,  «μέσα  στην  αρχή  που  σχηματίζει  το  “υποκείμενο”  της  υποκειμενοποίησης  και  ταυτόχρονα  το  
ρυθμίζει σύμφωνα με ορισμένους κανόνες». Σύμφωνα με τον  Foucault, η ίδια η υλικότητα του σώματος της 
φυλακής εγκαθιδρύεται στο μέτρο που «είναι φορέας και όργανο εξουσίας».34 Με την έννοια αυτή η φυλακή 
υλοποιείται  στο  βαθμό  ακριβώς  που  επενδύεται  με  εξουσία,  δηλαδή  «δεν  υπάρχει  φυλακή  πριν  από  την 
υλοποίησή της» παρατηρεί η Butler. Η υλοποίησή της συμπίπτει με την επένδυσή της με σχέσεις εξουσίας, και 
η  υλικότητα είναι  το  αποτέλεσμα και  ο  γνώμονας της  επένδυσης – η διαπότιση και  επένδυση με σχέσεις  
εξουσίας σχηματίζει το ίδιο της το είναι. Εδώ λοιπόν το σώμα είναι εκείνο στο οποίο υλοποίηση και επένδυση 
συμπίπτουν. 

Η «υλικότητα» επομένως, είναι εξουσία στα διαμορφωτικά ή συγκροτητικά αποτελέσματά της. Εφόσον η 
εξουσία ενεργεί επιτυχώς συγκροτώντας ως αυτονόητη οντολογία μια επικράτεια αντικειμένων της, ένα πεδίο 
διανοητότητας, τα υλικά αποτελέσματά της εκλαμβάνονται ως υλικά πληροφοριακά στοιχεία ή ως πρωτογενή 
δεδομένα. «Τούτες οι υλικές θετικότητες φαίνονται σαν να βρίσκονται εκτός λόγου και εξουσίας, σαν να είναι τα  
αδιαμφισβήτητα αναφερόμενά τους, τα υπερβατολογικά σημαινόμενά τους. Το να φαίνονται όμως έτσι συνιστά  

32 J.  Butler,  Σώματα  με  Σημασία,  Οριοθετήσεις  του  φύλου  στο  λόγο,  εκδ.  Εκκρεμές  2008,  σελ.  42.  Πολλές  φεμινίστριες 
προέτρεψαν σε συνολική επανεξέταση της ίδιας της έννοιας της “φύσης”: η φύση δεν είναι κάτι αδρανές, κάτι “πάντοτε ήδη νεκρό”,  
αντιθέτως διαθέτει δική της ιστορία και ίσως θα έπρεπε να νοηθεί ως σύνολο δυναμικών αμοιβαίων συσχετίσεων. Η εκδοχή του  
φεμινισμού η οποία τόνισε την ριζική διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου, δέχθηκε και αυτή με τη σειρά της έντονη κριτική: 
έμμεσα τουλάχιστον,  απαξιωνόταν το φυσικό σε κάτι  το οποίο για να αποκτήσει  σημασία και  αξία έπρεπε να χαραχθεί  από το 
κοινωνικό. 

Γενικότερα, σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος τα προβλήματα της σχέσης “βιολογίας- κοινωνίας”, της ιδεολογικοποίησης της  
βιολογίας,  του  “βιολογικού  ντετερμινισμού”,  του  ανθρωπομορφισμού  και  εν  τέλει  ίσως  μιας  έμμεσης  δικαίωσης  (ανθρώπινων)  
σχέσεων ιεραρχίας και κυριαρχίας διαμέσου μιας συγκεκριμένης ερμηνείας και “εξήγησης” της συμπεριφοράς των ζώων (ηθολογία),  
τέθηκαν με σφοδρότητα μετά το 1975 με την εμφάνιση της λεγόμενης «κοινωνιο-βιολογίας». Εμπνευστής της θεωρίας αυτής υπήρξε 
ο βιολόγος E.O. Wilson. Η θεωρία επικρίθηκε για βιολογικό αναγωγισμό και επί της ουσίας για «φυσικο-ποίηση» της καπιταλιστικής  
τάξης  πραγμάτων.  Ο  M.  Sahlins αναφέρεται  χαρακτηριστικά  σε  ένα  εκκρεμές:  κίνηση  από  μια  “καπιταλιστική  φύση”  σε  έναν 
“φυσικό καπιταλισμό” και πίσω... Ενδεικτικά μόνο ας αναφέρουμε: Philip Kitcher:  Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest  
for  Human  Nature.  MIT  Press,  1985.  Ορισμένες  ελληνικές  μεταφράσεις  είναι:  R.C.  Lewontin:  Η βιολογία  ως  ιδεολογία,  εκδ. 
Σύναλμα. Peter Singer: Μια δαρβινική Αριστερά, εκδ. Σύναλμα. Richard Dawkins: Το εγωιστικό γονίδιο, εκδ. Κάτοπτρο. E.O. Wilson: 
Για την Ανθρώπινη Φύση, εκδ. Λέξημα. E.O. Wilson: Σύναλμα, εκδ. Σύναλμα. E.O. Wilson: Κοινωνιοβιολογία, εκδ. Σύναλμα. Marcel 
Blanc:  Οι κληρονόμοι  του Δαρβίνου,  εκδ.  Στάχυ.  Κώστας  Κριμπάς:  Δαρβινικά,  εκδ.  Ερμής.  Albert  Jacquard:  Η κληρονομιά της  
ελευθερίας, εκδ. Ράππα. Marshall Sahlins: Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας, εκδ. Αλεξάνδρεια. Matt Ridley: Οι ρίζες της αρετής, 
εκδ. Καστανιώτη. Robert Frank: Τα πάθη της λογικής, εκδ. Καστανιώτη. Jeffrie G. Murphy: Ηθική, Εξέλιξη και το νόημα της Ζωής, 
εκδ. Λέξημα, κ.ά.

33 J. Butler, Σώματα με Σημασία, εκδ. Εκκρεμές 2008, σελ. 95-103. Επίσης (εισαγωγικά): κεφ.6ο, “Discourse, Power, Bodies”, στο 
Karlis Racevskis: Michel Foucault and the Subversion of Intellect, Cornell University Press 1983, σελ. 90-102. 

34 Επιτήρηση και Τιμωρία,  σελ.  44.  (Ας σημειώσουμε:  εκτενής περιγραφή για τα ιδρύματα εγκλεισμού κατά Foucault:  M. 
Cousins & A. Hussain: Michel Foucault St. Martins Press 1984, part II: “The Asylum, the Clinic, and the Prison”, σελ. 99-198).
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ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία το καθεστώς λόγου και εξουσίας αποκρύπτεται ολότελα και καθίσταται με τον  
πιο ύπουλο τρόπο αποτελεσματικό. Όταν το υλικό αποτέλεσμα εκλαμβάνεται ως επιστημολογική αφετηρία, ως εκ  
των ων ουκ άνευ όρος κάποιου είδους πολιτικής επιχειρηματολογίας, πρόκειται για μια κίνηση εμπειριστικής  
θεμελιοκρατίας η οποία, καθώς αποδέχεται ως πρωτογενές δεδομένο το συγκροτημένο αποτέλεσμα, επιτυγχάνει  
να καταχωνιάσει και να συγκαλύψει τη γενεαλογία των εξουσιαστικών σχέσεων που το συγκροτεί».35 

Με την έννοια αυτή, ο λόγος δεν είναι η «αιτία» της υλικότητας ‘ η συνήθης «αιτιακή σχέση» εκτοπίζεται 
από τη συλλογιστική αυτή καθώς επανεξετάζεται  η έννοια του «αποτελέσματος». Η εξουσία δεν είναι ένα 
ουσιαστικό, με γνώρισμα την απόκρυψη. Η απόκρυψη λειτουργεί μέσα από τη συγκρότηση ενός επιστημικού 
πεδίου και της συναφούς ομάδας ειδημόνων: όταν το πεδίο και τα υποκείμενα αυτά θεωρούνται αυτονόητα 
προ-λογοθετικά δεδομένα, έχει επιτύχει η απόκρυψη ως αποτέλεσμα της εξουσίας. 

Η υλικότητα είναι το αποκρυμμένο αποτέλεσμα της εξουσίας.36

35 J. Butler, Σώματα με Σημασία, εκδ. Εκκρεμές 2008, σελ. 100. 
36 Αρχή της καθυπόταξης/ υποκειμενοποίησης του σώματος είναι η “ψυχή”: μορφοποιητική αρχή και ομαλοποιητικό ιδεώδες, η 

ψυχή καθιστά το σώμα ‘ομοιόμορφο’.  Τα πειθαρχικά καθεστώτα το εκπαιδεύουν μέσα από επαναλαμβανόμενα τελετουργικά τα 
οποία θα παράγουν την υφολογία όλων των κινήσεων των σωμάτων.
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