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(4) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ FOUCAULT ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
Όπως  έχουμε  ήδη  δει,  τον  Foucault,  μεταξύ  άλλων  τον  κατηγόρησαν  για  έλλειψη  μιας  λεπτομερούς 

ανάλυσης του ρόλου του κράτους και των μηχανισμών του.1 Είναι “υπερδομικό” σε σχέση με κάποιου είδους 
“βάση” πειθαρχικών μηχανισμών και τεχνικών κυριαρχίας; Ποια ακριβώς σχέση εξάρτησης υπάρχει σε σχέση 
με  τον  τύπο  ατομικότητας/  υποκειμενικότητας  τον  οποίο  παράγει  και  στον  οποίο  στηρίζεται;  Λείπει,  
υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι μια ανάλυση του ολοκληρωτικού και του φασιστικού φαινομένου.

«Οι σχέσεις εξουσίας, αναφέρει ο Πουλαντζάς, δεν είναι, για τον μαρξισμό- όπως υποστηρίζουν λόγου χάρη  
ο  Foucault και  ο  Deleuze,  “σε  θέση  εξωτερικότητας  έναντι  άλλων  τύπων  σχέσεων:  οικονομικών  
διαδικασιών…”. Η οικονομική διαδικασία είναι ταξικός αγώνας, επομένως και σχέσεις εξουσίας (και όχι μόνο  
οικονομικής εξουσίας):  με τη  διευκρίνιση  ότι  οι  εξουσίες  αυτές  είναι  ιδιότυπες,  καθόσον συνδέονται  με  την  
εκμετάλλευση (πράγμα για το οποίο – το σημειώνουμε παρενθετικά – σπάνια κάνουν λόγο ο  Foucault και ο 
Deleuze). Η εξουσία, που, στην περίπτωση των τάξεων, συναρτάται με αντικειμενικές θέσεις, ριζωμένες μέσα  
στον  καταμερισμό της  εργασίας,  και  που ορίζει  την  ικανότητα της  κάθε τάξης να πραγματώνει  τα ιδιαίτερα  
συμφέροντά της, σε αντιθετική σχέση με την ικανότητα άλλων τάξεων να πραγματώνουν τα δικά τους, δεν μπορεί  
να ξεφύγει  από τις  οικονομικές σχέσεις.  Αυτές οι σχέσεις εξουσίας,  που είναι  ριζωμένες στην παραγωγή της  
υπεραξίας και στη σύνδεσή τους με τις πολιτικο-ιδεολογικές εξουσίες, υλοποιούνται εξάλλου σε ειδικά ιδρύματα  
και μηχανισμούς: τις επιχειρήσεις-εργοστάσια-παραγωγικές μονάδες […]». 

Δεύτερον, συνεχίζει ο Πουλαντζάς, «η εξουσία καθόλου δεν ανάγεται στο Κράτος ούτε ταυτίζεται με αυτό,  
άποψη που πάλι ο  Foucault και ο  Deleuze αποδίδουν στον μαρξισμό, κατά τον οποίο τάχα “η εξουσία είναι  
κρατική εξουσία, που με τη σειρά της εντοπίζεται σ’ έναν κρατικό μηχανισμό” και “ταυτίζεται με το Κράτος”. Οι  
σχέσεις,  όπως  συμβαίνει  και  με  τον  κοινωνικό  καταμερισμό  της  εργασίας  και  την  πάλη  των  τάξεων»,  
υπερφαλαγγίζουν σημαντικά το Κράτος.

Υπερφαλαγγίζουν το Κράτος, ακόμη και αν εγκαταλείψουμε έναν νομικό ,και στενό ορισμό του Κράτους 
που παραδόξως παραμένει παρών στις εργασίες του Foucault και του Deleuze. «Το σύνολο των μηχανισμών  
ηγεμονίας,  ακόμη και  όταν  είναι  νομικά ιδιωτικοί,  αποτελούν  μέρος  του  Κράτους  (ιδεολογικοί,  πολιτιστικοί  
μηχανισμοί, εκκλησία κλπ.) ενώ για τον Foucault και τον Deleuze το Κράτος εξακολουθεί να περιορίζεται μόνο  
στον δημόσιο πυρήνα του (στρατό, αστυνομία, φυλακές, δικαστήρια κλπ.). Πράγμα που τους επιτρέπει να λένε ότι  
η εξουσία υπάρχει και έξω από το Κράτος, όπως το εννοούν οι ίδιοι: μια σειρά από τόπους, που υποτίθεται ότι  
βρίσκονται έξω από το Κράτος (μηχανισμός για την υγεία – άσυλα, νοσοκομεία - μηχανισμός για τον αθλητισμό  
κλπ.),  και  που  συνιστούν  ωστόσο  τόπους  εξουσίας,  είναι  τόσο  περισσότερο  τόποι  εξουσίας,  καθόσον  
περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πεδίο του Κράτους. […] οι εξουσίες που αναφέρονται στις κοινωνικές τάξεις και  
στην πάλη των τάξεων δεν περιορίζονται στο Κράτος».2

Η προβληματική του Foucault, υποστηρίζει ο Πουλαντζάς, «συνίσταται κυρίως στην αναγωγή της σχέσης  
του Κράτους και των σχέσεων παραγωγής, των οικονομικών και των πολιτικών εξουσιών, σε μια Τρίτη αρχή, σε  
ένα “διάγραμμα” Εξουσίας κοινό για τις διάφορες εξουσίες σε μιαν ορισμένη εποχή».3

Ο μαρξισμός, διατυπώνει τις παρακάτω θέσεις: «(α) η ταξική εξουσία είναι το θεμελιακό βάθρο της εξουσίας  
σ’ έναν κοινωνικό σχηματισμό διαιρεμένο σε τάξεις, που κινητήρια δύναμή του είναι η πάλη των τάξεων ‘ (β) η  
πολιτική εξουσία, αν και θεμελιωμένη στην οικονομική εξουσία και στις σχέσεις εκμετάλλευσης, είναι πρωταρχική  
με την έννοια ότι η αλλαγή της καθορίζει κάθε ουσιαστική μεταβολή των άλλων πεδίων της εξουσίας, δίχως  

1 Βλπ. και το κεφ. “The State, resistance and rationality”, στο Barry Smart: Michel Foucault, Routledge 1985, σελ. 121-144. 
2 Νίκος Α. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 50-52 (L’Etat, le Pouvoir, le  

Socialisme, Paris 1978).
3 Ν. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 57.
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εννοείται να αρκεί μόνη της γι’ αυτό ‘ (γ) η πολιτική εξουσία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κατέχει ένα  
πεδίο και μια ειδική θέση απέναντι στα άλλα πεδία εξουσίας, κι αυτό παρά τις μεταξύ τους διασταυρώσεις ‘ (δ) η  
εξουσία αυτή είναι συγκεντρωμένη και υλοποιημένη κυρίως στο Κράτος, κεντρικό τόπο άσκησης της πολιτικής  
εξουσίας».

Το σύνολο αυτών των θέσεων, συνεχίζει ο Πουλαντζάς, «το αρνούνται ιδιαίτερα ο Foucault και ο Deleuze.  
Και  οι δύο προτιμούν μια θεωρία που διαλύει  και  σκορπίζει  την εξουσία σε αναρίθμητες μικροκαταστάσεις,  
υποτιμά πολύ τη σημασία των τάξεων και της πάλης των τάξεων και αγνοεί τον κεντρικό ρόλο του Κράτους. […]  
στα  σημεία  τούτα  οι  δύο  αυτοί  συγγραφείς  συναντιούνται  με  μια  παλιά  αγγλο-σαξωνική  παράδοση  της  
κοινωνιολογίας  και  της  πολιτικής  επιστήμης  που  μετατοπίζει  το  κέντρο  ανάλυσης  του  Κράτους  προς  τον  
“πλουραλισμό των μικροεξουσιών”, του λειτουργισμού και της θεσμοκρατίας, από τον Parsons έως τους Merton,  
Dahl, Laswell και Etzioni […]». Για τον Πουλαντζά λοιπόν αυτές οι αναλύσεις παρουσιάστηκαν στη Γαλλία ως 
νεωτερισμοί  λόγω  μια  ουσιώδους  παραγνώρισης. «Οι  αναμφισβήτητες  αρετές  του  Foucault,  συνεχίζει,  
«βρίσκονται αλλού. Αξιοσημείωτο παραμένει ωστόσο το ότι η επιχειρηματολογία αυτή, που τείνει να κάνει την  
εξουσία αόρατη διασκορπίζοντάς την στα τριχοειδή μοριακά μικροδίκτυα, γνωρίζει την επιτυχία που ξέρουμε σε  
μια περίοδο όπου η εξάπλωση και το βάρος του Κράτους φθάνουν ένα βαθμό απαράβλητο μέχρι τώρα».4 

  Το Κράτος παράγει διαρκώς κοινωνικό κερματισμό και εξατομίκευση. Το Κράτος συμβάλει στο πλάσιμο 
της “ατομικότητας” «με ένα σύνολο τεχνικών της γνώσης (επιστήμη) και πρακτικών εξουσίας που ο  Foucault 
ονόμασε πειθαρχίες (disciplines) […], προσπάθεια που ορίζεται με τη λέξη κανονικοποίηση (normalization)». 
Σύμφωνα με την ανάλυση του Foucault,5 τα σύμβολα τα οποία εκφράζανε κοινωνικά προνόμια και εξαρτήσεις, 
μετά το τέλος της κλασικής εποχής τείνουν να αντικαθίστανται με μια σειρά αναβαθμούς κανονικότητας οι 
οποίοι αποτελούν σημεία συμμετοχής σε ένα ομοιογενές κοινωνικό σώμα – τα σημεία αυτά καθαυτά θα έχουν 
ένα  ρόλο  ταξινόμησης/  ιεράρχησης/  κατανομής  κοινωνικών  θέσεων.  Η  κανονικοποιητική  εξουσία,  λέει  ο 
Foucault, εξαναγκάζει σε ομοιογένεια αλλά και εξατομικεύει «επιτρέποντας την εκτίμηση των αποστάσεων, τον  
προσδιορισμό  των  επιπέδων,  τον  καθορισμό  των  ειδικοτήτων  και  την  αξιοποίηση  των  διαφορών […]».6 Ο 
Foucault υποστηρίζει  πως στη φάση αυτή της  κανονικοποίησης ενεργοποιήθηκαν μια νέα τεχνολογία  της 
εξουσίας και μια άλλη πολιτική ανατομία του σώματος, με αποτέλεσμα αυτό που ονόμασε “πανοπτισμό”. 

Σ’  αυτή  τη  διαδικασία,  υποστηρίζει  ο  Πουλαντζάς,  «επεμβαίνουν  οι  πρωταρχικές  μορφές  κυρίαρχης  
ιδεολογίας που είναι ήδη υλοποιημένες σε κρατικές πρακτικές: και αυτό σε αντίθεση με ότι πιστεύει ο Foucault,  
που κάνει ριζική διάκριση μεταξύ ιδεολογικής ενστάλαξης και κανονικοποίησης, θεωρώντας κατά κάποιο τρόπο  
ότι η ιδεολογία έγκειται μόνο στις ιδέες και ότι κάθε φορά που πρόκειται για πρακτικές ή τεχνικές δεν μπορεί να  
γίνεται  λόγος  για  ιδεολογία».  Μηχανισμός  ωστόσο  «που  ξεπερνά  πολύ  την  ιδεολογική  ενστάλαξη  καθώς,  
άλλωστε, και τη σκέτη φυσική καταστολή». Οι σχέσεις ανάμεσα στο Κράτος-εξουσία και στο σώμα – πολιτικό 
οργανισμό που περιζώνεται από την εξουσία – καλύπτουν ένα πολύ πιο εκτεταμένο πεδίο.7 

Οι  συστατικές  σχέσεις  πάντως,  «ανάμεσα  στο  Κράτος  και  στις  συγκεκριμένες  μορφές  καπιταλιστικής  
σωματότητας»,  δεν  είναι  θεμελιωμένες  καταρχήν  στις  εμπορικές  σχέσεις,  στον  εμπορικό  φετιχισμό  του 
σώματος, στο σώμα-εμπόρευμα ή το σώμα-θέαμα της καταναλωτικής κοινωνίας. «Η πολιτική τεχνολογία του  
σώματος έχει το πρώτο βάθρο της μέσα στο πλαίσιο αναφοράς των σχέσεων παραγωγής και του κοινωνικού  
καταμερισμού  της  εργασίας».  Πώς  πρέπει  λοιπόν  να  χειριστούμε  το  πρόβλημα  της  εξατομίκευσης  του 
κοινωνικού σώματος;  Αυτή η εξατομίκευση,  υποστηρίζει  ο Πουλαντζάς,  «δεν είναι  η πραγματικότητα ενός  
“συγκεκριμένου ατόμου”, που εμφανίζεται μέσα στην κοινωνία των ιδιωτών του γενικευμένου εμπορεύματος, και  
που γίνεται αιτία της σύστασης ενός Κράτους πάνω στη βάση αυτών των ατόμων, Κράτους εθνικού-λαϊκού που  
γίνεται  τάχα  κατόπιν  ταξικό  Κράτος  ‘  δεν  είναι  ούτε  η  διαγενική  πραγματικότητα  ενός  βιολογικού  ατόμου,  
φυσικού κέντρου των αναγκών και αλλοτριωμένου-εκπραγματωμένου μέσα στο Κράτος. Αυτή η εξατομίκευση  
αποτελεί το υλικό μόρφωμα  των σχέσεων παραγωγής και του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας μέσα στα  
καπιταλιστικά σώματα, καθώς και το υλικό αποτέλεσμα των πρακτικών και τεχνικών του Κράτους που διαπλάθει  
και καθυποτάσσει τούτο το (πολιτικό) σώμα». 

4 Ν. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 63.
5 Michel Foucault: Επιτήρηση και Τιμωρία.
6 Michel Foucault: Επιτήρηση και Τιμωρία.
7 Για την έννοια της «ιδεολογίας» και την κριτική του Foucault από μια άλλη σκοπιά:  Michele Barrett:  The Politics of Truth,  

From Marx to Foucault, Stanford University Press 1991 (κυρίως Part III: “The politics of truth” σελ. 121-168). 
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Στο  σημείο  αυτό  οι  αναλύσεις  του  Foucault,  έχουν  μεγάλη  σημασία,  διότι  αποτελούν  μιαν  υλιστική 
ανάλυση ορισμένων θεσμών της εξουσίας. «Όχι μόνο συμπίπτουν μερικές φορές με τις μαρξιστικές αναλύσεις –  
πράγμα που ο Foucault αποφέυγει να δει ή να εκφράσει – αλλά μπορούν σε πολλά σημεία να τις πλουτίσουν». 
Βέβαια, «ξέρουμε πως ο  Foucault, αποκρούει μια ερμηνεία που τείνει να θεμελιώσει αυτή την υλικότητα της  
εξουσίας, και συνακόλουθα του Κράτους, στις σχέσεις παραγωγής και στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας.  
Ο Deleuze είναι κυρίως εκείνος που ανέλαβε να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στη σκέψη του Foucault και στον  
μαρξισμό:  το  πλαίσιο  αναφοράς  της  εξουσίας  είναι  προγενέστερο  του  κάθε  ιδιαίτερου  πεδίου  που  το  
συγκεκριμενοποιεί,  αποτελεί  ένα “διάγραμμα” (τον “πανοπτισμό” στην προκείμενη περίπτωση),  μια “μηχανή  
αφηρημένη”, ενύπαρκτη στο κάθε ιδιαίτερο πεδίο. Δεν είναι θεμελιωμένο στο “οικονομικό”, διότι “ολόκληρη η  
οικονομία,  λόγου χάρη το εργαστήρι  ή το εργοστάσιο,  προϋποθέτει  αυτούς  τους μηχανισμούς  της  εξουσίας”.  
Παρατηρήσεις, που και ο ίδιος ο Foucault έχει τώρα υιοθετήσει στη Θέληση για Γνώση». 

Φυσικά,  συνεχίζει  ο  Πουλαντζάς,  «δεν  πρέπει  να αποδίδουμε  μεγάλη σημασία  σε τούτη την πλευρά της  
σκέψης του Foucault. Οι εξηγήσεις αυτές παρουσιάζουν τούτη τη σκέψη να γέρνει προς τη μεριά του ιδεαλισμού.  
Θα ήταν εύκολο να αντιτείνει κανείς ότι αυτά τα διαγράμματα ή μηχανές (από πού έρχονται και πώς;) μοιάζουν  
παραδόξως με τις διάφορες νοητικές δομές και άλλες κατηγορίες του ίδιου είδους και πως αυτή η “ενύπαρκτη  
κοινή αιτία”, το διάγραμμα, […] είναι απλώς η παλαιά δομική ομο-λογία  του στρουκτουραλισμού: ο Derrida την 
είχε  επισημάνει  ήδη από καιρό».  Θα μπορούσαμε επίσης,  «και  πιο δικαιολογημένα ακόμη,  να ψέξουμε  τον  
Foucault, για το γεγονός ότι με τη θέση που παίρνει καταλήγει συχνά σε αναλύσεις καθαρά περιγραφικές και,  
ακόμα  συχνότερα,  σε  ένα  νέο-λειτουργισμό  που  επαναλαμβάνει  τις  επιστημολογικές  αφετηρίες  του  πιο  
παραδοσιακού λειτουργισμού: “η πανοπτική συσκευή […] είναι ένας τρόπος να ενεργοποιούμε σχέσεις εξουσίας  
σε μια λειτουργία,  και μια λειτουργία διαμέσου αυτών των σχέσεων εξουσίας”». Οι  Malinovski και  Parsons, 
καταλήγει ο Πουλαντζάς, δεν έλεγαν τίποτε το διαφορετικό.

Τονίζει  εντούτοις  ξανά  ο  Πουλαντζάς,  πως  δεν  πρέπει  «να  αποδίδεται  υπερβολική  σημασία  στη  
δευτεροβάθμια επιστημολογική θεωρία του Foucault. Πολλές από τις αναλύσεις του όχι μόνο συμβιβάζονται με  
τον μαρξισμό, αλλά και ούτε μπορούν να κατανοηθούν παρά με βάση τον μαρξισμό. Αυτό όμως υπό δύο όρους: Ο  
πρώτος: να έχουμε μια σωστή αντίληψη για το “οικονομικό” στοιχείο που θεμελιώνει τη θεσμική ιδιοτυπία της  
σύγχρονης εξουσίας. Αυτό σημαίνει να εγκαταλείψουμε την άποψη του Foucault, άποψη που του χρησιμεύει για  
να  συσχετίζει  […] αυτή την  ιδιοτυπία  με  την οικονομία είτε,  τις  περισσότερες  φορές,  για να απορρίψει  τον  
μαρξισμό και την υλική βάση των θεσμών στη σφαίρα της οικονομίας. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν πρόκειται  
ποτέ για τις σχέσεις παραγωγής και για τον απότοκό τους κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Στην πρώτη  
περίπτωση  (αναφορά  στην  οικονομία  για  την  θεμελίωση  των  θεσμών),  ο  Foucault παραπέμπει  βασικά  σε 
δεδομένα  όπως  η  δημογραφική  αύξηση  του  18ου αιώνα  ή  οι  κερδοσκοπικές  αναγκαιότητες  της  “σύγχρονης  
παραγωγής” για τη “μεγιστοποίηση της απόδοσης”. Στη δεύτερη περίπτωση (αναφορά στην οικονομία για την  
ανασκευή  του  μαρξισμού),  ο  Foucault παραπέμπει  ακριβώς  –  κι  αυτό  είναι  ενδιαφέρον  –  στην  εμπορική  
κοινωνία των σχέσεων ανταλλαγής και κυκλοφορίας. […] Ωστόσο είναι κατάδηλο ότι δεν μπορούμε καθόλου να  
συσχετίσουμε  την υλικότητα των κρατικών μηχανισμών και  το “οικονομικό”,  και  ο  Foucault σφάλλει  όταν  
επιχειρεί να το κάνει με αυτό τον τρόπο, εάν με τα παραπάνω εννοούμε τη δημογραφία ή την απλή βιομηχανική  
επανάσταση, δηλαδή την παραγωγική τεχνική. Ούτε μπορεί να το κάνει κανείς, και εδώ ο Foucault έχει απόλυτο 
δίκιο, εάν εννοούμε μόνο ή κυρίως τη σφαίρα της κυκλοφορίας και τις εμπορικές ανταλλαγές, […]». 

Ο δεύτερος όρος: «να συλλάβουμε τη σύνδεση του Κράτους με τις σχέσεις παραγωγής και τον κοινωνικό  
καταμερισμό της εργασίας σε όλη την πολυπλοκότητά της, δηλαδή με το βασικό μέσο που είναι οι χωροχρονικές  
μήτρες […].Οι αρχικές αυτές μήτρες, που είναι παρούσες στην υλική οργάνωση και στις τεχνικές άσκησης της  
εξουσίας,  θα  ερμηνευθούν  διαφορετικά  απ’  ότι  με  το  μυστηριακό  και  περίπου  μεταφυσικό  διάγραμμα  του  
Foucault, κυρίως στην εκδοχή που μας δίνουν γι’ αυτό οι Deleuze –Guattari: την εκδοχή μιας αρχικής μηχανής,  
ενός  Urstaat (Πρωτο-κράτους),  Κράτους-Δεσπότη,  ιδεατού-αφηρημένου  που  κατατρύχει  την  ιστορία  των  
διαφόρων  Κρατών  και  εξουσιών  αναζητώντας  την  τέλεια  σάρκωσή  του,  σύμφωνα  με  την  πιο  άκρατη  
σπιριτουαλιστική παράδοση».8

8 Ν. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 93-98. Σε άλλο σημείο του βιβλίου 
του  ο  Πουλαντζάς  αναφέρεται  στη  σημασία  των  «χωρο-χρονικών  μητρών»:  πολλοί  ιστορικοί,  τοποθετημένοι  στη  γραμμή  της 
λεγόμενης  “ιστορίας  των  νοοτροπιών”,  αναλύουν  την  κοινωνική  παραγωγή  του  χώρου  και  του  χρόνου  ως  μεταβολή  των  
“διανοητικών πλαισίων”, της “κοσμοθεωρίας”, των “ψυχικών δομών”, τα οποία τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με τις πολιτιστικές  
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Ο Πουλαντζάς  ισχυρίζεται  πως  η  εικαζόμενη  αντίθεση  ανάμεσα στην αυθαιρεσία  του  ηγεμόνα  και  το 
κράτος του νόμου είναι λανθασμένη – αντιστοιχεί δε στη δικαιική-νομικιστική αντίληψη για το Κράτος. «Το 
υποτιθέμενο τούτο σχίσμα μεταξύ νόμου και βίας είναι οπωσδήποτε πλαστό […]». Τουναντίον, αυτό ακριβώς 
που ονομάστηκε Κράτος δικαίου, «το κατεξοχήν Κράτος του νόμου, αντίθετα από τα προ-καπιταλιστικά κράτη,  
κατέχει το μονοπώλιο της βίας και της ύψιστης τρομοκρατίας, το μονοπώλιο του πολέμου». Επομένως, ο νόμος 
είναι «συστατικό μέρος του κατασταλτικού συστήματος και της οργάνωσης της ασκούμενης από κάθε Κράτος  
βίας». Το Κράτος εκδίδει τον κανονισμό, εγκαθιδρύοντας «ένα πεδίο επιταγών, απαγορεύσεων και λογοκρισίας  
καθιερώνοντας  το  έδαφος  εφαρμογής  και  το  αντικείμενο  της  βίας.  […]  ο  νόμος  οργανώνει  τις  συνθήκες  
λειτουργίας της φυσικής καταστολής, προσδιορίζει και διακοινώνει τους τρόπους διεξαγωγής της, πλαισιώνει τους  
μηχανισμούς που την ασκούν. Ο νόμος είναι,  από ετούτη την άποψη, ο  κώδικας της οργανωμένης δημόσιας 
βίας».  Η  αγνόηση  αυτού  του  ρόλου  του  νόμου  στην  οργάνωση  της  εξουσίας,  παρατηρεί  ο  Πουλαντζάς, 
οφείλεται  «σ’  εκείνους  που  παραβλέπουν  το  ρόλο  της  φυσικής  καταστολής  στη  λειτουργία  του  Κράτους,  ο  
Foucault συγκεκριμένα, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο του η Θέληση για Γνώση, λογικό ακολούθημα των πλανών  
του στο Επιτήρηση και Τιμωρία». Έτσι λοιπόν, «σχηματοποιώντας, λέει ο Πουλαντζάς, μπορούμε να ορίσουμε  
την αλυσίδα των συλλογισμών του Foucault»: πρώτον, «το διώνυμο νομιμότητα-τρομοκρατία είναι πλαστό, διότι  
ο  νόμος  πάντοτε  συνόδεψε  την  άσκηση  της  βίας  και  της  φυσικής  καταστολής»  ‘  δεύτερον,  «η άσκηση της  
εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες βασίζεται πολύ λιγότερο στη βία-ανοιχτή καταστολή παρά στους πιο λεπτούς,  
και θεωρούμενους “ετερογενείς” προς τη βία, μηχανισμούς της πειθαρχίας». 

Οι νέες μέθοδοι της εξουσίας, υποστηρίζει ο Foucault, «λειτουργούν όχι με το δίκαιο αλλά με την τεχνική,  
όχι με τον νόμο αλλά με την κανονικοποίηση, όχι με τον κολασμό αλλά με τον έλεγχο» και εφαρμόζονται «σε 
επίπεδα και με μορφές που ξεπερνούν το Κράτος και τους μηχανισμούς του».9 Αυτή η άσκηση της εξουσίας 
συνεπάγεται το «πέρασμα από την επιβολή-καταναγκασμό στη χειραγώγηση-πειθώ» (R.Castel) - έχει δηλαδή ως 
επακόλουθο την “εσωτερίκευση” της καταστολής στις δυναστευμένες μάζες. «Αναπόφευκτη συνέπεια είναι, λέει 
ο Πουλαντζάς, ότι ο  Foucault υποτιμά τον ρόλο του νόμου, τουλάχιστον στην άσκηση της εξουσίας μέσα στις  
σύγχρονες κοινωνίες, αλλά εκδηλώνει επίσης μια υποτίμηση για το ρόλο του Κράτους, υποτίμηση που συνοδεύεται  
από μια παραγνώριση της θέσης που κατέχουν μέσα στο σύγχρονο Κράτος οι κατασταλτικοί μηχανισμοί (στρατός,  
αστυνομία,  δικαιοσύνη  κλπ.)  ως  όργανα  άσκησης  της  φυσικής  βίας.  Αυτά  τα  θεωρεί  μόνο  ως  τμήματα του  
πειθαρχικού μηχανισμού που πλάθουν την εσωτερίκευση της καταστολής με την κανονικοποίηση».10

Εν τούτοις, εάν ο «πρώτος συλλογισμός που αφορά την οργανική σχέση μεταξύ του νόμου και της άσκησης  
της βίας είναι σωστός, ο δεύτερος είναι πέρα για πέρα λαθεμένος», αφορά δε ένα ολόκληρο ρεύμα σκέψης. Ο 
συλλογισμός αυτός «έχει αποκρυσταλλωθεί στο ζεύγμα βία-συναίνεση, καταστολή-ιδεολογία […]. Το λαϊτμοτίβ  
είναι  απλό:  η  σύγχρονη  εξουσία  δεν  είναι  θεμελιωμένη  πάνω  στην  οργανωμένη  φυσική  βία,  αλλά  στην  
ιδεολογικο-συμβολική  χειραγώγηση,  στην  οργάνωση της  συναίνεσης,  στην  εσωτερίκευση  της  καταστολής  (“ο  
χωροφύλακας μέσα στα μυαλά”)». Την προέλευση αυτής της αντίληψης λέει ο Πουλαντζάς τη βρίσκουμε στις 
πρώτες αναλύσεις της αστικής πολιτικο-νομικής φιλοσοφίας, όπου ακριβώς αντιπαρατίθεται η βία στο νόμο, 
όπου  το  Κράτος  δικαίου  και  ο  νόμος  περιορίζουν  τη  βία.  Σύγχρονες  προεκτάσεις  της  αντίληψης  αυτής 
αποτελούν οι αναλύσεις της Σχολής της Φρανκφούρτης («υποκατάσταση της αστυνομίας ως δεσποτικής αρχής  
με την οικογένεια»), ή οι αναλύσεις του Bourdieu για τη συμβολική βία. Αυτό λοιπόν που κυριαρχεί εδώ είναι 
συντεταγμένες.  Οι  μεταβολές  των χωρο-χρονικών μητρών αφορούν,  υποστηρίζει  ο  Πουλαντζάς,  «την  υλικότητα του κοινωνικού  
καταμερισμού της εργασίας, της διάρθρωσης του Κράτους», των πρακτικών και τεχνικών της εξουσίας – αποτελούν το «πραγματικό 
υπόστρωμα των παραστάσεων» του χώρου και του χρόνου. Ωστόσο οι χωρο-χρονικές αυτές μήτρες, «πρωταρχικό υλικό πλαίσιο των  
θεσμών  και  πρακτικών  της  εξουσίας,  διαφέρουν  από  το  “διάγραμμα”  του  Foucault,  διάγραμμα  που  συγγενεύει,  ως  προς  την  
επιστημολογική λειτουργία του, με την έννοια της δομής την οποία χρησιμοποιεί ο δομισμός (διάγραμμα ενύπαρκτο σε κάθε κατάσταση  
εξουσίας)». Διαφέρουν διότι έχουν τη βάση τους στις σχέσεις παραγωγής και στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας: απότοκες 
αυτών,  είναι  ταυτόχρονα  και  προϋποθέσεις  τους,  με  την  έννοια  του  (Μαρξικού)  “λογικού  πρότερου”  σε  αντιδιαστολή  με  τις  
“ιστορικές συνθήκες”. Οι μεταβολές των μητρών αυτών ρυθμοποιούν τις μεταβολές των τρόπων παραγωγής. (Το Κράτος, η Εξουσία,  
ο Σοσιαλισμός, σελ. 140-142).

9 Παρατίθεται από τον Πουλαντζά, Michel Foucault: Η Δίψα της Γνώσης. 
10 Σχετικές με αυτά είναι οι παρατηρήσεις των P. Pasquino: “Theatrum Poiliticum: The genealogy of capital- Police and the state 

of prosperity”,  Ideology and Consciousness no.4,  1978.  Και:  J.  Donzelot:  The  Policing  of  Families:  Welfare  versus  the  state, 
Hutchinson London 1980. Επίσης βλπ. J. Donzelot: “The promotion of the social”, στο M. Gane & T. Johnson (eds.): Foucault’s New 
Domains, σελ. 106-138. 
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ταυτόχρονα, η υποτίμηση του «ένοπλου και θανατηφόρου καταναγκασμού πάνω στα σώματα, και η αντίληψη για  
την  εξουσία  ως  διώνυμου  καταστολή-ιδεολογία,  όπου  οι  δύο  όροι  του  αποτελούν  συνιστώσες-ποσότητες  με  
άθροισμα μηδέν. Μείωση ή απομάκρυνση της φυσικής βίας δεν μπορεί να αντιστοιχεί, […] παρά σε μια ένταση ή  
αύξηση της ιδεολογικής ενστάλαξης (συμβολική βία – εσωτερίκευση της καταστολής)».

Αυτή  η  αντίληψη,  παρατηρεί  ο  Πουλαντζάς,  είναι  πολύ  κοντά  σε  εκείνες  τις  αναλύσεις  οι  οποίες 
«θεμελιώνουν τη συναίνεση στην επιθυμία των μαζών (οι μάζες επιθύμησαν τάχα τον φασισμό) ή στην αγάπη  
στον Αφέντη».11 Το κοινό αυτών των αναλύσεων με την παραπάνω αντίληψη είναι λοιπόν πως παραβλέπουν το 
ρόλο της οργανωμένης φυσικής βίας. «Έχουμε έτσι μιαν υποκειμενοποίηση της άσκησης της εξουσίας με τη  
μορφή μιας αναζήτησης των “λόγων της υπακοής” στην επιθυμία ή στην αγάπη προς την εξουσία» - η επιθυμία 
αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το ρόλο της ιδεολογίας ως παράγοντα εσωτερίκευσης της καταστολής. «Αν ο 
νόμος επεμβαίνει εδώ, αυτό δεν γίνεται ποτέ με τη μορφή κωδίκευσης της φυσικής βίας, αλλά ως πρόσωπο του  
Αφέντη που, με μόνη την παρουσία του, την απόφανση ή τον λόγο του, προκαλεί την επιθυμία και την αγάπη των  
υπηκόων. Στο ζεύγμα καταστολή-ιδεολογία υποκαθίσταται το ζεύγμα νόμος-αγάπη, απαγόρευση-επιθυμία, αλλά ο  
ρόλος της βίας στη θεμελίωση της εξουσίας εξακολουθεί να υποτιμάται: δεν πρόκειται ποτέ παρά για τους λόγους 
της συναίνεσης».

Το ανησυχητικό σε όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τον Πουλαντζά, δεν είναι η επικέντρωση στη συναίνεση, 
αλλά η αναγωγή της εξουσίας στην συμβολική ή εσωτερικευμένη καταστολή/ απαγόρευση. «Αδυνατούν έτσι να 
συλλάβουν τους θετικούς υλικούς λόγους (ανάμεσα σε άλλα, παραχωρήσεις της εξουσίας στις μάζες) αυτής της  
συναίνεσης και τη θεμελιώνουν στην αγάπη-επιθυμία της καταστολής, ενώ οι λόγοι αυτοί, πέρα πάντοτε από την  
κυρίαρχη ιδεολογία, παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Το ότι τονίζουμε όμως τη θετικότητα της εξουσίας δεν σημαίνει,  
από την άλλη μεριά, ότι αποκρύπτουμε και το ζήτημα της καταστολής και τον ρόλο της ιδεολογίας που επεμβαίνει  
και αυτή στη συναίνεση. Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον  Foucault: αν και ο ίδιος διαφέρει από τα  
προηγούμενα ρεύματα διότι αποδείχνει – κι εδώ είναι η αξία του – μιαν από τις πλευρές των τεχνικών μέσων της  
εξουσίας  που οργανώνουν υλικά την υποταγή των δυναστευομένων (η πειθαρχία με την κανονικοποίηση),  οι  
αναλύσεις του ωστόσο χαρακτηρίζονται και αυτές από τη σταθερή υποτίμηση του ρόλου της ανοιχτής φυσικής  
βίας, ενώ η υποτίμηση του ρόλου του νόμου (όχι ως επαγωγού αγάπης-επιθυμίας αλλά ως κωδίκευσης ακριβώς  
αυτής της βίας) είναι εδώ απλώς ένα σύμπτωμά της». «Παλλειτουργικότητα» λοιπόν «των τεχνικών της εξουσίας» 
η οποία απορροφά και το ζήτημα της φυσικής βίας και αυτό της συναίνεσης που «γίνεται ένα μη-πρόβλημα». 
Ποιοι είναι «πέρα από την κανονικοποιητική πειθαρχία, οι “λόγοι” της συναίνεσης που ωστόσο δεν εμποδίζουν  
να εξακολουθούν να υπάρχουν αγώνες; Εάν αυτή η πειθαρχία αρκούσε για να εξηγήσει την υποταγή, γιατί θα  
επέτρεπε την ύπαρξη των αγώνων;». 

Φθάνουμε εδώ, υποστηρίζει ο Πουλαντζάς σε μια κομβική απορία των αναλύσεων του  Foucault:  «στο 
αθεμελίωτο  των  περίφημων  “αντιστάσεων”  στην  εξουσία».  Στην  πραγματικότητα  «αν  πρέπει  να  υπάρχει  
οργανωμένη φυσική βία, είναι για τον ίδιο λόγο που πρέπει να υπάρχει συναίνεση: ακριβώς επειδή υπάρχουν  
πρώτα και πάντοτε αγώνες που αιτία τους έχουν πριν απ’ όλα την εκμετάλλευση. Αν αυτή η πρωταρχική και  
απαράκαμπτη πραγματικότητα, που κάνει ώστε οι αγώνες να είναι πάντα η βασική αιτία της εξουσίας, ξεχαστεί  
υπέρ μιας θεωρίας που βλέπει την εξουσία (το Νόμο, τον Αφέντη) σαν τη βασική αιτία των αγώνων, ή μιας  
σχέσης μεταξύ καθαρά ισοδύναμων όρων “εξουσία-αντιστάσεις”, τότε οδηγούμαστε είτε στο να θεωρούμε τη  
συναίνεση παράγωγο της αγάπης ή της επιθυμίας της εξουσίας, είτε να κουκουλώνουμε αυτήν τη συναίνεση ως  
πρόβλημα. Και στις δύο περιπτώσεις καταχωνιάζουμε τον ρόλο της βίας».12

Σε μια μικρή παρένθεση που θα ανοίξει,  σχετικά  με την «υλική μήτρα του καπιταλιστικού χρόνου», θα 
αναφερθεί  ο  Πουλαντζάς,  στις  διάφορες  ιδεολογικές  παραστάσεις  της  Ιστορίας  που  γεννήθηκαν  από  την 
χρονική μήτρα του καπιταλισμού: «η μονογραμμική, εξελικτική, προοδευτική και τελεολογική ιστορικότητα της  
αστικής φιλοσοφίας της Ιστορίας» έκανε δυνατή για πρώτη φορά «την κατασκευή μιας επιστημονικής έννοιας της  
ιστορίας, πράγμα που χαρακτηρίζει τη σκέψη του Marx […]».13 

11 Ο Πουλαντζάς παραπέμπει στο σημείο αυτό στους Lyotard, Legendre, Scherer…
12 Νίκος Α. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 109-113.
13 Ας αναφέρουμε εδώ: ο Eric Hobsbawm παρατήρησε πως η τεράστια δύναμη του Marx εντοπίζεται ακριβώς στην εμμονή του 

στην εσωτερική δυναμική που μεταβάλλει τη δομή. Για τον Hobsbawm «τίποτα από την θεωρία των σταδίων του Marx δεν μας  
εξουσιοδοτεί να αναζητούμε ένα γενικό νόμο της εξέλιξης». Επίσης (στο Για την Ιστορία, στις σελ. 181-182), ο Hobsbawm συνοψίζει 
αυτά που θεωρεί βασικά χαρακτηριστικά του «αγοραίου μαρξισμού»: Ανάμεσα σε άλλα, ο «αγοραίος μαρξισμός» περιλαμβάνει την 
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Ερχόμαστε λοιπόν εδώ αντιμέτωποι με το «γνωστό πρόβλημα: ένα επιστημολογικό πεδίο θεμελιωμένο σε μια  
ορισμένη  ιστορικο-κοινωνική υλικότητα – εδώ η υλική μήτρα που  προκύπτει  από τις  καπιταλιστικές  σχέσεις  
παραγωγής – κάνει δυνατή την εμφάνιση επιστημονικών στοιχείων γνώσης που, σαν τέτοια, υπερβαίνουν τούτο το  
πεδίο. Ο καπιταλισμός έκανε δυνατή τη συγκρότηση μιας επιστήμης της ιστορίας που δεν περιορίζεται μόνο στη  
γνώση του καπιταλισμού. […] τα στοιχεία και το αντικείμενο της επιστήμης δεν ανάγονται στις συνθήκες τους –  
όποιες και εάν είναι – δυνατότητας και συγκρότησης». Εάν λοιπόν «η έννοια και το αντικείμενο της ιστορίας ως  
επιστήμης,  επομένως  του  μαρξισμού,  δεν  έχουν,  όπως και  όποια  άλλη  επιστήμη,  ένα  πεδίο  ισχύος  αυστηρά  
περιγεγραμμένο  από  τις  ιστορικές  συνθήκες  εμφάνισής  τους,  αυτό  οφείλεται  στο  ότι  δεν  ανάγονται  στις  
περιρρέουσες ιδεολογικές παραστάσεις […]». 

Ωστόσο,  παρατηρεί  ο  Πουλαντζάς,  είναι  γνωστό  ότι  «η  τομή  επιστήμη-ιδεολογία  δεν  έχει  το  ριζικό  
χαρακτήρα που της είχαμε αποδώσει πριν μερικά χρόνια. […] Η επένδυση της καπιταλιστικής χρονικής μήτρας με  
τον εσχατολογικό εξελικτισμό, με τον ορθολογίζοντα προοδευτισμό, με τη μονοσήμαντη γραμμικότητα, με τον  
ανθρωπιστικό  ανθρωπισμό»  δεν  αποτελεί  απλή  απόκλιση  και  διαστρέβλωση  από  τους  επιγόνους:  «είναι  
παρούσα μέσα στη θεωρία του Marx». Πώς λοιπόν να ξεχωρίσουμε μέσα στην ίδια τη θεωρία τη διάρθρωση της 
επιστήμης  της  ιστορίας  και  τις  ιδεολογικές  παραστάσεις;  «Διότι  πρόβλημα  υπάρχει  και  μάλιστα  μεγάλο», 
παραδέχεται ο Πουλαντζάς: «ενάντια στη σημερινή τάση, που είτε (οι “νέοι φιλόσοφοι” δεν βλέπει στον Marx 
παρά μιαν επανάληψη του ορθολογισμού και του θετικισμού του Διαφωτισμού, είτε αντίθετα, με τον Foucault,  
ανάγει  την  εγκυρότητα,  το αντικείμενο  και  το  πεδίο  κάθε  επιστήμης στις  συνθήκες  – όποιες  και  αν  είναι  –  
εμφάνισής της, και στην περίπτωση του μαρξισμού στους συγκεκριμένους τρόπους άσκησης της εξουσίας, τους  
πειθαρχικούς κανονισμούς, που για τον Foucault επέχουν θέση “συνθηκών”».14

Όταν ο  Foucault διατυπώνει τη δική του αντίληψη της εξουσίας, σημειώνει ο Πουλαντζάς, «παίρνει για  
στόχο είτε έναν ορισμένο μαρξισμό που τον κόβει και ράβει με τον δικό του τρόπο, παραμορφώνοντάς τον, είτε  
τον  ιδιότυπο  μαρξισμό  της  3ης Διεθνούς  και  τη  σταλινική  αντίληψη  […]».15 Αυτό  λοιπόν  που  προτείνει  ο 
Foucault, γράφει ο Πουλαντζάς, είναι μια αντίληψη της εξουσίας «ως στρατηγικής κατάστασης του συσχετισμού  
των δυνάμεων μέσα σε μια κοινωνία». Η εξουσία δεν είναι κάτι που αποκτάται, αποσπάται ή μοιράζεται ‘ 
οφείλουμε να είμαστε νομιναλιστές: η εξουσία δεν είναι θεσμός ή δομή: πρόκειται, λέει ο  Foucault, για μια 
σύνθετη  στρατηγική κατάσταση. Εκεί  μάλιστα όπου υπάρχει  εξουσία υπάρχει  αντίσταση - η αντίσταση εν 
τούτοις δεν βρίσκεται ποτέ σε θέση εξωτερικότητας έναντι της εξουσίας.

Οι απόψεις αυτές λέει ο Πουλαντζάς είναι «σωστές εν μέρει»: η εξουσία δεν είναι ποσότητα που κατέχεται 
ούτε  ποιότητα  προσδεμένη  σε  μια  ταξική  οντότητα,  σε  μια  τάξη-υποκείμενο.16 Σε  σχέση  λοιπόν  με  τις 
κοινωνικές  τάξεις,  με  τον  όρο  εξουσία  «πρέπει  να  εννοούμε  την  ικανότητα  μιας  ή  μερικών  τάξεων  να  
πραγματώνουν τα ειδικά τους συμφέροντα». Η εξουσία υποστηρίζει ο Πουλαντζάς, ως έννοια δηλώνει «το πεδίο  
του αγώνα τους, το πεδίο του συσχετισμού των δυνάμεων και των σχέσεων της μιας τάξης με την άλλη […]. Η  
ικανότητα  μιας  τάξης  να  πραγματώνει  τα  συμφέροντά  της  βρίσκεται  σε  αντίθεση  με  την  ικανότητα  (και  τα  
συμφέροντα) άλλων τάξεων: το πεδίο της εξουσίας είναι επομένως αυστηρά σχεσιακό». Η εξουσία λοιπόν, δεν 
είναι  μέγεθος  που μοιράζεται  ή ανταλλάσσεται,  δεν είναι “εξουσία-μηδενικό άθροισμα ”.  «Η εξουσία μιας  
τάξης συνδέεται πριν απ’ όλα με την αντικειμενική θέση της μέσα στις οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές  
σχέσεις, θέση που καλύπτει τις πρακτικές των αντιμαχόμενων τάξεων, δηλαδή τις ανισωτικές σχέσεις κυριαρχίας/  
υποταγής των τάξεων, σχέσεις ριζωμένες στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, και που συνίσταται ήδη σε  

οικονομική ερμηνεία της ιστορίας (ότι δηλαδή, ο οικονομικός παράγων είναι ο θεμελιακός και από αυτόν εξαρτώνται όλοι οι άλλοι),  
ένα απλοϊκό μοντέλο «βάσης και εποικοδομήματος» το οποίο ερμηνεύτηκε ως μια απλή σχέση κυριαρχίας και εξάρτησης, κάποιους  
άτεγκτους «ιστορικούς νόμους» και την «ιστορική αναγκαιότητα». H επιμονή του Marx γράφει ο Hobsbawm, στον συστηματικό και  
αναγκαίο χαρακτήρα της κοινωνικής εξέλιξης από την οποία αποκλειόταν σε μεγάλο βαθμό το τυχαίο- τουλάχιστον στο επίπεδο των 
γενικεύσεων για  τις  μακροπρόθεσμες  αλλαγές-  ερμηνεύτηκε  συχνά  «σαν  μια  δύσκαμπτη  και  επιβεβλημένη  κανονικότητα […]  ή,  
ακόμα,  σαν  ένας  μηχανικός  ντετερμινισμός  που  μερικές  φορές  φθάνει  σχεδόν  στο  σημείο  να  πει  ότι  δεν  υπήρχαν  εναλλακτικές  
προοπτικές στην ιστορία» (Για την Ιστορία, εκδ. Θεμέλιο 1998, κυρίως κεφ. 10-11).

14 Ν. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 159-161.  
15 Ν. Πουλαντζάς: Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η έκδοση 1991, σελ. 209-218.
16 (Σχετικά με την εξουσία και την πάλη των τάξεων: κεφάλαιο “η έννοια της εξουσίας”, στο Ν. Πουλαντζάς: Πολιτική Εξουσία 

και Κοινωνικές Τάξεις, τόμος ά, 3η έκδοση, εκδ. Θεμέλιο 1985, σελ. 135-166. Βλπ. επίσης: Ν. Πουλαντζάς:  Για τον Gramsci –  
Μεταξύ Sartre και Althusser, εκδ. Πολύτυπο 1984).
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σχέσεις εξουσίας». Η θέση ωστόσο της κάθε τάξης οριοθετείται από τη θέση των άλλων τάξεων. Η εξουσία 
επομένως δεν είναι μια ποιότητα προσδεμένη «σε μια τάξη “καθ’ εαυτήν” με την έννοια μιας συγκέντρωσης  
φορέων, αλλά εξαρτάται και απορρέει από ένα σχεσιακό σύστημα υλικών θέσεων που καταλαμβάνουν ορισμένοι  
φορείς».      

Ειδικότερα, η πολιτική εξουσία, εκείνη που αναφέρεται κατεξοχήν στο Κράτος, συνδέεται επιπλέον, «με 
την εξουσιαστική οργάνωση μιας τάξης και με την ταξική θέση μέσα στη συγκυρία», με τις σχέσεις των τάξεων, 
«επομένως με ένα καθαυτό στρατηγικό πεδίο».

«Ενάντια στην άποψη που ο Foucault και ο Deleuze αποδίδουν στον μαρξισμό» ο Πουλαντζάς ισχυρίζεται 
πως «το Κράτος δεν  είναι  ένα πράγμα ή  μια  οντότητα με  ενδογενή εργαλειακή ουσία που  κατέχει  τάχα μια  
εξουσία-ποσοποιήσιμο μέγεθος,  αλλά ότι  ανάγεται  στις  σχέσεις  των τάξεων και των κοινωνικών δυνάμεων». 
Επομένως “κρατική εξουσία” είναι η εξουσία των κυρίαρχων τάξεων, δηλαδή η θέση αυτών των τάξεων έναντι 
των δυναστευόμενων – ο στρατηγικός συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στις τάξεις, ανάμεσα στις θέσεις τους. 
«Το Κράτος  δεν  είναι  ο  εργαλειακός  μεσεγγυητής  (αντικείμενο)  μιας  εξουσίας-ουσίας  που  η  κυρίαρχη  τάξη  
λατέχει τάχα, ούτε ένα υποκείμενο που διαθέτει τόση ποσότητα εξουσίας όσην αφαιρεί τάχα, σε μιαν αναμέτρηση,  
από τις  τάξεις:  το Κράτος είναι  ο  τόπος στρατηγικής οργάνωσης της  κυρίαρχης τάξης στη σχέση της με τις  
δυναστευόμενες τάξεις». Είναι λοιπόν το Κράτος «ένας τόπος και ένα κέντρο» άσκησης της εξουσίας «αλλά που 
δεν κατέχει δική του εξουσία». Οι πολιτικοί αγώνες που έχουν στόχο το Κράτος δεν είναι εξωτερικοί προς αυτό, 
«αλλά ενταγμένοι μέσα στο πλαίσιό του».

Παρότι η εξουσία έχει ως πεδίο σχηματισμού της μια ανισωτική σχέση στον συσχετισμό δυνάμεων, «η 
υλικότητά της, σημειώνει ο Πουλαντζάς, δεν εξαντλείται στους τρόπους άσκησής της. Η εξουσία έχει πάντοτε ένα  
συγκεκριμένο  θεμέλιο  ‘  στην  περίπτωση  μιας  διαίρεσης  σε  τάξεις  και  ως  προς  την  πάλη  τους:  α)  την  
εκμετάλλευση,  την  απόσπαση  υπεραξίας  στον  καπιταλισμό  ‘  β)  τη  θέση  των  τάξεων  στους  διάφορους  
μηχανισμούς και όργανα της εξουσίας, και όχι μόνο μέσα στο Κράτος […] ‘ γ) τον κρατικό μηχανισμό […]. Το  
σχεσιακό πεδίο της εξουσίας που αφορά τις τάξεις συνδέεται έτσι με ένα υλικό σύστημα κατανομής θέσεων μέσα  
στο σύνολο του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και καθορίζεται θεμελιακά (αν και όχι αποκλειστικά) από  
την εκμετάλλευση. Απ’ όπου και η διαίρεση σε τάξεις,  και,  συνακόλουθα, η  πάλη των τάξεων και οι  λαϊκοί  
αγώνες». Εξ αυτών συνάγεται επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση του Πουλαντζά, ότι «κάθε αγώνας ακόμη και  
αν είναι ετερογενής προς τους καθαυτό αγώνες (ο αγώνας ανδρών-γυναικών λόγου χάρη), δεν αποκτά ασφαλώς  
το δικό του νόημα σε μια κοινωνία όπου το Κράτος χρησιμοποιεί  την κάθε εξουσία (τη φαλλοκρατία ή την  
οικογένεια στην περίπτωσή μας) ως διασταθμό ταξικής εξουσίας, παρά μόνο εφόσον οι ταξικοί αγώνες υπάρχουν  
και  επιτρέπουν  έτσι  στους  άλλους  αγώνες  να  διεξάγονται  (πράγμα  που  αφήνει  ακέραιο  το  ζήτημα  της  
σπονδύλωσης, πραγματικής ή όχι, επιθυμητής ή όχι, αυτών των αγώνων με τους ταξικούς αγώνες».  

Για τον Foucault όμως, «η σχέση της εξουσίας δεν έχει ποτέ άλλη βάση παρά τον ίδιο τον εαυτό της, γίνεται  
σκέτη “κατάσταση” όπου η εξουσία είναι πάντοτε ενύπαρκτη και το ζήτημα ποια εξουσία και για να κάνει τι του  
φαίνεται εντελώς κωλυσιεργικό. Πράγμα που στον Foucault έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λογικό αδιέξοδο  
άλυτο και απόλυτα απαράκαμπτο του έργου του: οι περίφημες αντιστάσεις, αναγκαίο στοιχείο κάθε εξουσιαστικής  
κατάστασης, παραμένουν σ’ αυτόν ισχυρισμός εντελώς αναιτιολόγητος, με την έννοια ότι δεν έχουν καμία βάση ‘  
είναι καθαρή βεβαίωση αρχής». Όχι μόνο λοιπόν «δεν μπορεί κανείς να συναγάγει, από τις θέσεις του Foucault,  
παρά  έναν  κλεφτοπόλεμο  και  σποραδικά  παρενοχλητικά  εγχειρήματα  απέναντι  στην  εξουσία,  αλλά  και  δεν  
υπάρχει, με βάση τις θέσεις του, καμία δυνατή αντίσταση. Αν η εξουσία προϋπάρχει ήδη, αν η κάθε εξουσιαστική  
κατάσταση είναι αυθύπαρκτη, γιατί να υπάρχει αντίσταση; Από πού θα ερχόταν αυτή η αντίσταση και πώς θα ήταν  
καν  δυνατή;».  Η  παραδοσιακή  φιλοσοφία  απαντούσε  σε  αυτά  με  προσφυγή  στο  “φυσικό  δίκαιο”  ή  στην 
“κοινωνική συνθήκη” ‘ «πιο κοντά μας, ο  Deleuze, στην επιθυμία-θεμελιωτή, πράγμα που δεν είναι βέβαια η  
σωστή απάντηση, αλλά τουλάχιστον είναι μια απάντηση. Στον Foucault, το ερώτημα μένει αναπάντητο».

«[…] Αυτή η απολυτοποίηση της εξουσίας, που ανάγεται πάντοτε στον εαυτό της, συνεχίζει ο Πουλαντζάς,  
σπρώχνει ακαταμάχητα στην ιδέα μιας Εξουσίας-Αυθέντη, πρωτο-θεμελιωτή της κάθε πάλης-αντίστασης. Έτσι, οι  
αγώνες  είναι  απαρχής  και  συστατικά  διεστραμμένοι  από την  εξουσία,  της  οποίας  δεν  είναι  παρά μια  σκέτη  
εσωτερική επένδυση, αν όχι μια νομιμοποίηση. Ανάμεσα στην αδύνατη φυσικότητα των αντιστάσεων κατά τον  
Foucault και  τη  σημερινή  αντίληψη  για  μια  εξουσία  (Κράτος)  ως  παντοτεινότητα   του  ριζικού  Κακού,  η  
απόσταση είναι μικρότερη απ’ ότι φαίνεται. Έτσι, κάθε αγώνας δεν μπορεί παρά να υποθάλπει την εξουσία δίχως  
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ποτέ να την ανατρέπει, διότι ο αγώνας αυτός δεν έχει ποτέ άλλη βάση από την ίδια τη σχέση του προς την εξουσία,  
μάλιστα καμία άλλη βάση από την ίδια την εξουσία». 

Οι αγώνες, υποστηρίζει ο Πουλαντζάς, έχουν ως προς την υλική τους βάση πάντοτε το προβάδισμα έναντι 
των θεσμών-μηχανισμών της εξουσίας. Εν τούτοις πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην ολισθήσουμε «σε μια 
ουσιαρχική αντίληψη της εξουσίας» απέναντι στην οποία υπάρχουν αγώνες (το κοινωνικό στοιχείο) οι οποίοι 
δεν μπορούν υποτίθεται να την ανατρέψουν παρά μόνο εφόσον είναι εξωτερικοί προς αυτήν.17

Παρά το  ότι  λοιπόν  οι  αγώνες  δεν  είναι  ποτέ  πραγματικοί  της  εξουσίας,  μπορούν  εν  τούτοις  να  την 
ανατρέψουν.  «Αν η άποψη του  Foucault,  θεωρεί αδύνατη αυτή την ανατροπή» τούτο δεν οφείλεται,  λέει  ο 
Πουλαντζάς, στο ότι ο Foucault υποστηρίζει, μαζί με τον μαρξισμό, ότι η φύση της εξουσίας είναι σχεσιακή ή 
ότι οι αντιστάσεις της δεν βρίσκονται ποτέ σε απόλυτη εξωτερικότητα προς αυτήν. Άλλος είναι ο λόγος. Οι 
εξουσίες και οι αντιστάσεις εμφανίζονται στον  Foucault «ως δύο πόλοι της σχέσης απόλυτα ισοδύναμοι: οι  
αντιστάσεις δεν έχουν βάση. Έτσι ο πόλος εξουσία γίνεται τελικά πρωτεύων. Αυτό σπρώχνει τον  Foucault να 
γλυστράει  συνεχώς  από  τη  μία  έννοια  του  όρου  εξουσία  στην  άλλη,  χάρη  στην  υποβλητική,  επομένως  όχι  
ακριβόλογη, αναλογική γλώσσα που χρησιμοποιεί: ο όρος δηλώνει πότε μια σχέση, τη σχέση εξουσίας, πότε, και  
συχνά ταυτόχρονα έναν από τους πόλους της σχέσης εξουσία-αντιστάσεις. Βλέπετε, αφού λείπει η βάση από τις  
αντιστάσεις,  η εξουσία  τελικά ουσιοποιείται  και  απολυτοποιείται  κι  έτσι  γίνεται  ένας “πόλος” “έναντι” των  
αντιστάσεων, μια υπόσταση που τις μολύνει με την εξάπλωσή της, ένας πόλος πρωταρχικός και καθοριστικός  
έναντι των αντιστάσεων. Απ’ όπου το πρόβλημα του  Foucault: πώς να αποφύγουμε, στην περίπτωση αυτή, να  
πέσουμε στην παγίδα μιας κυριαρχίας που μένει  πάντοτε απαράκαμπτη,  μιας εξουσίας  που έχει  ένα απόλυτο  
προνόμιο έναντι των αντιστάσεων, αντιστάσεων πάντοτε παγιδευμένων από την εξουσία;».

Έτσι λοιπόν, συνεχίζει  το συλλογισμό του ο Πουλαντζάς, «μια μόνη απάντηση είναι  δυνατή: πρέπει να  
βγούμε έξω από τούτη την εξουσία που ξανάγινε υπόσταση, να ανακαλύψουμε με κάθε τρόπο κάτι το διαφορετικό  
από αυτές τις ενταγμένες μέσα στην εξουσία αντιστάσεις,  κάτι που να είναι επιτέλους εκτός εξουσίας,  ριζικά  
εξωτερικό προς την εξουσία η οποία έχει γίνει ουσιοποιημένος και απολυτοποιημένος πόλος της σχέσης, έστω και  
αν  αυτή  η  έξοδος  μας  απειλεί  να  θέσει  σε  ολοκληρωτική  αμφισβήτηση  τα  κεκτημένα  από την  ανάλυση  της  
εξουσίας ως σχέσης ακριβώς. Τούτο το κάτι, ο Foucault το ανακάλυψε σε αυτό που ονομάζει “πλέμπα”». 

Σύμφωνα με τον Foucault, η “πλέμπα” είναι εκείνο “το κάτι” μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στις τάξεις ή 
τα  ίδια  τα  άτομα,  το  οποίο  ξεφεύγει  με  κάποιον  τρόπο από τις  σχέσεις  εξουσίας  ‘  είναι  το  όριό  τους,  η 
αντίκρουσή τους – είναι εκείνο που «απαντά σε κάθε προώθηση της εξουσίας με μια κίνηση για να απαλλαγεί  
από αυτήν». Ο Πουλαντζάς θα θεωρήσει πως «η “πλέμπα” είναι, φυσικά, ένας ισχυρισμός εξίσου αβάσιμος όσο  
και οι αντιστάσεις. Αν όμως ο Foucault προσφεύγει σε αυτόν σαν σε κάτι που μπορεί να περιορίσει την εξουσία  
μόνο εφόσον της “ξεφεύγει” και “απαλλάσσεται” από αυτήν, μόνο εφόσον είναι εκτός σχέσης εξουσίας, το κάνει  
γιατί στο μεταξύ η εξουσία, από σχέση που ήταν, έχει γίνει ένας από τους πόλους – ουσιοποιημένος μάλιστα – της  
σχέσης ‘ μια υπόσταση που παγιδεύει, και που δεν μπορείς επομένως να την περιορίσεις παρά μόνο ξεφεύγοντάς  
της, μια μηχανή που αυτοαναπαράγεται και καταβροχθίζει τα πάντα και που δεν μπορείς να της φράξεις το δρόμο  
παρά απέξω από το πεδίο της. Έπεται φυσικότατα, για τον Foucault, ότι οι πλέμπες-αντιστάσεις μπορούν αμέσως  
να “ενσωματωθούν” στην εξουσία και να εκμηδενιστούν “αν ορίσουν για τον εαυτό τους μια στρατηγική”». Αυτό 
το κάτι υποστηρίζει ο Πουλαντζάς που υποτίθεται ότι βάζει τέλος στην παντοδυναμία της εξουσίας, τελικά δεν 
συναντά παρά το κενό. «Με τις δίχως βάση αντιστάσεις και την υποστασιωμένη εξουσία, ο Foucault, καταλήγει  
να  δημιουργήσει  το  κενό  μπροστά  σε  μια  εξουσία  που  δεν  είναι  πια  μια  αναφορά,  μια  σχέση,  αλλά  μια  
κυτταροφαγική ουσία».

Για τις Θεωρητικές Σχέσεις Foucault – Πουλαντζά
Ο Ν. Πουλαντζάς, στο βιβλίο Το Κράτος, Η Εξουσία, Ο Σοσιαλισμός,18 οικειοποιείται εκλεκτικά ορισμένες 

πτυχές  των  λόγων  του  Foucault,  εν  τούτοις  επιχειρηματολογώντας  ενάντια  στον  «πλουραλισμό  των 
μικροεξουσιών», προτάσσοντας τις σχέσεις παραγωγής και τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, έρχεται εν 
τέλει σε αντιπαράθεση μαζί του.

17 Οι  υποστηρικτές  της  ιδέας  για  το  “θεσμίζον  κοινωνικό  φαντασιακό”  που  βρίσκεται  σε  ριζική  εξωτερικότητα  προς  τη 
θεσμισμένη εξουσία (όπως ο C.Lefort) υποπίπτουν σε αυτό το λάθος σύμφωνα με τον Πουλαντζά.

18 Ν. Πουλαντζάς, Το Κράτος, Η Εξουσία, Ο Σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, 3η εκδ., 1991, κυρίως σελ. 49-53, 61-64, 93-98, 109-113, 
141, 160-161, 209-216, 
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«Διάχυση της Επιστημολογίας στην Πολιτική»
Τι μας δείχνει η επισκόπηση της θεωρητικής συνάντησης Πουλαντζά και Foucault; 
Για τον Πουλαντζά, η διάχυση της εξουσίας από τους  Foucault και  Deleuze σε αναρίθμητες ετερογενείς 

“τοπικές εστίες” δεν είναι παρά υπό νέο ένδυμα η παλαιά άποψη του λειτουργισμού και της θεσμοκρατίας που 
μετατοπίζει  το  κέντρο  ανάλυσης  από  το  κράτος  στις  μικροεξουσίες.  Ο  Πουλαντζάς,  υποστηρίζει  η  Β. 
Τσινόρεμα  «βλέπει  σωστά  αυτή  τη  θέση  του  Foucault να  παρέχει  το  θεωρητικό  προκάλυμμα  στους  νέους  
φιλοσόφους, για μια στροφή από τον αριστερό αντι-εξουσιαστικό λόγο του ’68 σε ένα λόγο “αντικρατικού δεξιού  
φιλελευθερισμού” της δεκαετίας του ’70».19 Εάν η εξουσία είναι ενύπαρκτη σε όλο το κοινωνικό σώμα και κάθε 
υπονόμευσή της προϋποθέτει επί της ουσίας τους μηχανισμούς της «τότε αυτή η θέση μόνο ένα βήμα απέχει από  
το συμπέρασμα που σύρει ο B.-H. Levy ότι δηλαδή και τα ίδια τα αριστερά κόμματα και το προλεταριάτο είναι  
στυλοβάτες της ισχύουσας τάξης πραγμάτων».20 

Τελικώς, ποιες γενικές συγκλίσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε στους δύο στοχαστές; κατά πρώτον, και οι 
δύο υποστηρίζουν την εμμένεια της εξουσίας στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, ενώ στον Πουλαντζά η εξουσία 
είναι κοινωνική σχέση με ταξικό χαρακτήρα, στον Foucault «η εμμένειά της παραμένει ανεξήγητη, a priori και  
σχεδόν μεταφυσική».21 Κατά δεύτερον και οι δύο έχουν σχεσιακή αντίληψη για την εξουσία, και τρίτον: και 
στους δύο η εξουσία προσεγγίζεται ως θετικότητα και όχι απλώς ως κατασταλτική αρνητικότητα. 

Σε επιστημολογικό επίπεδο, ο Πουλαντζάς επιχειρεί  μια διάκριση ανάμεσα στις γενικές θεωρητικές και 
επιστημολογικές θέσεις  του  Foucault και στις θέσεις του ως συγκεκριμένου θεωρητικού των τεχνικών της 
εξουσίας και πτυχών του κράτους.

Σύμφωνα με την Τσινόρεμα η διάκριση είναι θεμιτή και «εδράζεται σε πραγματικές εντάσεις μέσα στο ίδιο  
το έργο του Foucault, η αχίλλεια πτέρνα του οποίου εντοπίζεται ακριβώς στις επιστημολογικές του θέσεις». Οι 
τελευταίες λοιπόν (εκτός από το ότι οδηγούν σε ορισμένα αδιέξοδα άλυτα μέσα στο φουκωικό Παράδειγμα) εν 
τέλει  «συγκρούονται  με  τις  ίδιες  τις  επιμέρους  ιστορικές  και  πολιτικές  συζητήσεις  του,  που,  ας  σημειωθεί,  
βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις θέσεις του για την ύπαρξη πολλαπλών και ετερογενών μικρο-επιπέδων  
εξουσιών και αντιστάσεων στα πλαίσια πολλαπλών “μικρο-πολιτικών”». 

Ο  Foucault λοιπόν  διαπνέεται  από  «έντονο  αντι-επιστημολογικό  πνεύμα»,  από  επιστημολογικό 
προοπτικισμό:  κάθε  είδος  λόγου ή κλάδος  γνώσης,  μέσα από την συγκεκριμένη μορφή του διαγράμματος 
“εξουσίας-γνώσης” που τον συγκροτεί, δημιουργεί το αντικείμενό του ως πραγματικό αντικείμενο, έτσι που 
τρόπος  σύγκρισης  ή  επιστημολογικής  αξιολόγησης  των  λόγων  μεταξύ  τους  δεν  υπάρχει.  Από  αυτό 
συμπεραίνουμε  ότι  μόνο  μέσα  σε  μια  δεδομένη  μορφή  “εξουσίας-γνώσης”  μπορεί  οι  προτάσεις  να  είναι 
υποψήφιες για “αλήθεια” ή “ψεύδος” (εφόσον ανεξάρτητο από αυτές επιστημολογικό κριτήριο δεν υπάρχει). 
Αυτό  όμως  έχει  την  «παράδοξη  συνέπεια  του  αυτο-προσδιορισμού»:  δηλαδή,  κάθε  κριτική  μιας  μορφής 
“εξουσίας-γνώσης” πρέπει εκ των προτέρων να αποδέχεται τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις αυτής της μορφής 
“εξουσίας-γνώσης”, αλλιώς δεν νομιμοποιείται επιστημολογικά να γίνεται καθόλου. 

Επιπλέον «ο προοπτικισμός του Foucault συγκρούεται με την ίδια τη δυνατότητα ύπαρξης πολιτικής κριτικής,  
η οποία όμως οδήγησε και τον ίδιο,  στις αρχές της δεκαετίας του ’70,  στο πεζοδρόμιο με πλακάτ υπέρ των  
δικαιωμάτων  των  φυλακισμένων».  Διότι  «εάν  αρνηθεί  κανείς  μια  επιστημολογική  διάσταση  στην  πολιτική  
κριτική, όπως κάνει ο  Foucault, τότε είτε ολισθαίνει σε μια αυτο-αναιρούμενη αποδοχή της εγκυρότητας κάθε  
αντιτιθέμενης  οπτικής/  κριτικής  –  οπότε  και  ο  ίδιος  ο  Foucault πρέπει  να  δεχθεί  ότι,  με  βάση  τη  γενική  
επιστημολογική του θέση, η δική του πολιτική κριτική υπέρ των δικαιωμάτων των φυλακισμένων έχει νόημα μόνο  
μέσα  στο  πλαίσιο  ενός  συγκεκριμένου  πολιτικού  λόγου,  του  λόγου  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των  
ατομικών ελευθεριών, υπό το πρίσμα του οποίου και μόνον η μεταχείριση των φυλακισμένων μπορεί να θεωρηθεί  
ως  καταπίεση,  ενώ  υπό  το  πρίσμα  κάποιου  άλλου  λόγου  δεν  υπάρχει  καν  καταπίεση  (αυτο-αναιρούμενος  
προοπτικισμός)  ‘  είτε,  προκειμένου  να  αποφύγει  το  τελευταίο,  θα  αναγκαστεί  να  προσφύγει  στην  αυθαίρετη  

19 Για τη “κριτική συνάντηση” Πουλαντζά – Foucault, βλπ. περιοδικό  Ο Πολίτης: τεύχος 96 (12/ 1988) άρθρο Β. Τσινόρεμα: 
“Πουλαντζάς και Foucault: όψεις μιας κριτικής συνάντησης”, σελ. 35-40.  Επίσης: Β. Τσινόρεμα: “Δομή, αποδόμηση και εξουσία.  
Από το στρουκτουραλισμό στο μεταστρουκτουραλισμό”, στο Η Πολτική Σήμερα – Ο Ν. Πουλαντζάς και η Επικαιρότητα του Έργου  
του, εκδ. Θεμέλιο 2001, σελ. 152-172.

20 Β. Τσινόρεμα, Ο Πολίτης: τεύχος 96 (12/ 1988) σελ. 36. (Παρατίθεται στο σημείο αυτό: B.-H. Levy: “La Preuve du Pudding”, 
Tel Quel, 77).

21 Β. Τσινόρεμα, Ο Πολίτης: τεύχος 96 (12/ 1988) σελ. 39.
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επίκληση μιας κάποιας “καθαρής εμπειρίας” ή “πραγματικότητας” πέρα και έξω από κάθε λόγο, πράγμα όμως  
που θα ήταν αντιφατικό με την αρχική επιστημολογική του θέση ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω από τα διάφορα είδη  
λόγου, που συγκροτούν τα αντικείμενά τους μέσα από τα ενύπαρκτα σ’ αυτά διαγράμματα “εξουσίας-γνώσης”». 

Τελικά,  υποστηρίζει  η  Τσινόρεμα,  ο  Foucault «ολισθαίνει  προς  το  δεύτερο  όταν  στην  Ιστορία  της  
Σεξουαλικότητας ισχυρίζεται ότι η έννοια της σεξουαλικότητας «μασκαρεύει στην πραγματικότητα του σώματος  
και  των  ηδονών  του»,  την  ίδια  στιγμή  που  έχει  ήδη  απορρίψει  τη  δυνατότητα  ύπαρξης  μιας  τέτοιας  
πραγματικότητας  έξω  από  το  dispositif της  σεξουαλικότητας  (το  σύνολο  δηλαδή  των  λόγων,  θεσμών  και  
πρακτικών της σεξουαλικότητας)». 

Οι  γενικές  λοιπόν  επιστημολογικές  θέσεις  του  Foucault,  με  το  να  «διαχέουν  την  επιστημολογία  στην  
πολιτική (τεχνικές της εξουσίας) καθιστούν κοινότοπη την ίδια την πολιτική κριτική, δεδομένου ότι αναγνωρίζουν  
ισότιμο επιστημολογικό status σε κάθε πολιτική κριτική!».22

Και πάλι: για τις Θεωρητικές Αντιστοιχίες Foucault – Πουλαντζά
Έχει ενδιαφέρον η εκτίμηση των θεωρητικών αντιστοιχιών μεταξύ  Foucault και Πουλαντζά που δίνεται 

από  τον  Γ.  Βέλτσο,  στο  βιβλίο  του  Αντι-κείμενα.23 Ο  Βέλτσος  επισημαίνει  τα  εξής  κοινά  σημεία:  μια 
«σύμπτωση» μεθοδολογική η οποία προκύπτει από τη («σιωπηρή») κοινή αποδοχή της στρουκτουραλιστικής 
“δυαδικής”  αρχής.  Η  αρχή  αυτή  θεωρεί  την  «Εξουσία  και  το  Κράτος  ως  εσωτερικές-κρυμμένες  δομές,  
θεμελιωμένες μέσα σε άλλες κατά τη γέννησή τους, πέρα από χρονολογικές προτεραιότητες, που αφορούν στο  
πρόβλημα της θεμελίωσής τους και όχι της καταγωγής τους»24. Δεύτερο κοινό, υπάρχει μια σύμπτωση ως προς 
τον τρόπο δράσης (Εξουσίας και Κράτους αντίστοιχα) η οποία χαρακτηρίζεται ως “θετική” - “παραγωγική”.  
Τρίτο  κοινό,  η  σύμπτωση  ως  προς  τον  τόπο  εμφάνισης  των  αποτελεσμάτων  της  δράσης  (Εξουσίας  και 
Κράτους)  που  είναι  «ολόκληρο  το  κοινωνικό  πεδίο»  (Foucault)  ή  «όλες  οι  σφαίρες  της  κοινωνικής  
πραγματικότητας» (Πουλαντζάς). 

Κατά πρώτον λοιπόν, η εκτίμηση εδώ είναι πως πρέπει να «αναζητήσουμε το στρουκτουραλισμό πίσω από τη  
“γενεαλογική” προβληματική του Foucault» παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις στο εναρκτήριο μάθημα 
του 1970 στο College de France.25 Ο Foucault, υποστηρίζει ο Γ. Βέλτσος, δυσπιστεί απέναντι στο μονιστικό 
ιστορικισμό και σε κάθε προβληματική “χρονολογικής καταγωγής” και αντιλαμβάνεται την Εξουσία ως δομή, 
θεμελιωμένη μέσα σε μια άλλη και συγχρόνως διάφορη από αυτήν. Αυτή την άλλη την εξωτερική δομή την 
ονομάζει  “μηχανισμό” (dispositif).  Ενώ για τον Πουλαντζά το μοντέλο στο οποίο αναφέρονται  οι “δομές-
διαδικασίες” είναι η κατηγορία του «τρόπου παραγωγής», για τον Foucault το μοντέλο είναι «ένα διάγραμμα» 
που «οργανώνει σε μια δεδομένη στιγμή τις συγκεκριμένες κοινωνικές μηχανές»26 Η Εξουσία λοιπόν, (όπως και 
το  Κράτος)  λειτουργούν  εντός  άλλων  εξωτερικών  δομών,  θεμελιώνονται  στο  εσωτερικό  τους  αλλά  δεν 
εξαντλούνται  σε  αυτές,  τις  ξεπερνούν:  επομένως  εδώ  έχουμε  παρουσία  “συγχρονική”  (γένεση  μέσα  σε 
ευρύτερες δομές) και “διαχρονική” (διάχυση και ξεπέρασμα δομών που προϋποτίθενται αλά δε προϋπάρχουν 
χρονικά). Πώς όμως η Εξουσία (και το Κράτος αντίστοιχα στον Πουλαντζά) «λειτουργούν συγχρόνως ως έργον  
και ως ενέργεια», πώς προσδιορίζουν ενώ έπονται;27 Η «κρυμμένη δομή» (Εξουσία) είναι εσωτερική (στους 
“μηχανισμούς” – το Κράτος στις σχέσεις παραγωγής), αλλά ο κινητήρας εξέλιξης ολόκληρου του συστήματος 
παραμένει εξωτερικός: η δυναμική του εξέλιξη δεν προέρχεται από το εσωτερικό της πρώτης δομής αλλά από 
την αντιπαράθεσή της προς τις εξωτερικές δομές (πρόκειται για μια δομική, εγγενή στην Ιστορία αντίθεση 
μεταξύ  “συγχρονικού-αμετάβλητου”  και  “διαχρονικού-μεταβλητού”).  Ο  Foucault λοιπόν,  εμφανίζει  την 
Εξουσία συγχρονικά ως «κατάσταση», εν τούτοις εξηγεί πως η Εξουσία λειτουργεί ταυτόχρονα και δυναμικά, 
διαχρονικά  ως  «πολλαπλότητα  σχέσεων  δύναμης  που  ενυπάρχουν  στο  χώρο  στον  οποίο  ασκούνται  τα  
αποτελέσματά της».

22 Β. Τσινόρεμα, Ο Πολίτης: τεύχος 96 (12/ 1988) σελ. 40.
23 Γ. Βέλτσος: Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, “Θεωρητικές αντιστοιχίες στη σκέψη του M. Foucault και του Ν. Πουλαντζά”, 

σελ. 113 έως 135.
24 Γ. Βέλτσος: Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, σελ. 114.
25 Γ. Βέλτσος: Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, σελ. 116.
26 G. Deleuze: “Ecrivain non: un nouveau cartographe”, περιοδικό Critique, vol. 343, σελ. 1221 - παρατίθεται από τον Γ. Βέλτσο. 

(Gilles Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2005).
27 Γ. Βέλτσος: Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, σελ. 119.
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Δεύτερον, όσον αφορά τον τρόπο δράσης της, όπως θα δούμε και παρακάτω αναλυτικά, η Εξουσία είναι 
«σύνθετη στρατηγική κατάσταση» ‘ υπάρχει πίσω και μέσα σε κάθε μηχανισμό που οργανώνει ‘ δεν κατέχεται 
αλλά ασκείται, δεν καταλύεται ή ανατρέπεται, παρά μονίμως αναβαθμίζεται, μετατοπίζεται ή μετατίθεται. Οι 
σχέσεις εξουσίας «δεν είναι σε εξωτερική θέση ως προς άλλους τύπους σχέσεων». Δεν υπάρχει ένας «τόπος της  
μεγάλης “Άρνησης” , αλλά πολλές αποσπασματικές “αντιστάσεις”»: “πόλεμος θέσεων” και “τακτική ρήξεων” 
στο εσωτερικό των θεσμών μάλλον παρά η μεγάλη κατά μέτωπο αντιπαράθεση. Η Εξουσία, διαχυμένη παντού 
δεν  εξαρτάται  από  καμία  “υποδομή”  δεν  υπόκειται  σε  κανένα  “τρόπο  παραγωγής”:  ασκείται  διαρκώς  με 
αποτελέσματα  επιδεκτικά  όχι  κατοχής/  κυριότητας  αλλά  ελιγμών  και  τακτικών.  Οι  τακτικές  των  σχέσεων 
Εξουσίας  φαίνεται  να  συνδέονται  με  μιαν  αιτιότητα  «μετωνυμική»  (η  αλτουσσεριανή  «δραστικότητα  μιας  
απούσας  αιτίας»)  με  τέτοιον  τρόπο  ώστε  «να  μην  υπάρχει  συγκεκριμένο  πρόσωπο  που  τις  επινοεί,  αλλά  
ανώνυμες μεγάλες στρατηγικές» που συντονίζουν τις τοπικές τακτικές τους. Ανάλογες ιδιότητες αποδίδονται και 
από  τον  Πουλαντζά  στο  Κράτος:  και  αυτό  «διαχέεται»,  «οργανώνει»,  «κατασκευάζει  ατομικότητα», 
«ομαλοποιεί», «παράγει λόγους», «συμπυκνώνει, υλοποιεί και ενσαρκώνει τις πολιτικο-ιδεολογικές σχέσεις μέσα  
στις  σχέσεις  παραγωγής  και  την  αναπαραγωγή  τους».  Η  Εξουσία  λοιπόν  (και  το  Κράτος  αντίστοιχα),  δεν 
καταστέλλουν απλώς, «διαδραματίζουν άμεσα παραγωγικό ρόλο». Παράγοντας το πραγματικό, αναπαράγονται 
και αυτά ως πραγματικά (ένα είδος «αντεστραμμένης μεταφυσικής» κατά τον Βέλτσο). Δεν εισέρχονται μέσα 
στην “τάξη” τη μόνη που μπορεί να τα ανατρέψει: τη συμβολική. Η Εξουσία και το Κράτος είναι «της τάξεως 
του πραγματικού» το οποίο σύμφωνα με τον J.  Lacan αντιστέκεται  μόνιμα στην συμβολοποίησή του.  Όσο 
εξαϋλώνονται ή διαχέονται,  «τόσο περισσότερο ενισχύουν το “πραγματικό”, που θεμελιώνεται έτσι στο κενό  
τους. Δηλαδή, τελικά, σε μια φαντασίωση, ένα “ανικανοποίητο” με τη φροϋδική έννοια, που παράγει η συνεχής  
υποκατάσταση  που  επιχειρούν».  Στον  Foucault έγραφε  ο  Baudrillard  «δεν  υπάρχει  κρίση  ή  περιπέτεια  της  
Εξουσίας, υπάρχει μόνο μετατονισμός»28, μια συνεχής εναλλαγή «εμφάνισης – εξαφάνισης», όπως στο φροϋδικό 
παιχνίδι της «παρουσίας-απουσίας» (fort-da) της «μητέρας-πηγής εξουσίας για το παιδί. Μητέρας φαλλικής, γιατί  
τι άλλο είναι η Εξουσία;».29

Τρίτον,  τα  αποτελέσματα δράσης  Εξουσίας  (και  Κράτους),  εμφανίζονται  και  διαχέονται  μέσα σε  κάθε 
“μηχανισμό” (ή “διαδικασία”). Το Κράτος λεει και ο Πουλαντζάς «διαχέεται στα πιο λεπτά δίκτυα». Η Εξουσία 
στον Foucault, σύμφωνα με τη διατύπωση του Baudrillard, είναι «ροή που πλημμυρίζει τα πορώδη αγγεία του  
κοινωνικού».

Στον Foucault η εξουσία απλώς παίρνει τη θέση της επιθυμίας (desire) του Deleuze λεει ο Baudrillard. Για 
τον  Foucault η  εξουσία  λειτουργεί  όπως  ο  γενετικός  κώδικας  του  Monod:  σύμφωνα  με  ένα  διάγραμμα 
διασποράς και εντολής (DNA) και σύμφωνα με μια «τελεονομική τάξη» (teleonomical order).30

28 Jean Baudrillard, Oublier Foucault, Paris Editions Galiee 1977 (Forget Foucault, Semiotext(e) 1987). 
29 Γ. Βέλτσος:  Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, σελ. 132. Μια προσέγγιση ειδικά των σχέσεων Lacan και  Foucault γίνεται από 

τον Δ. Βεργέτη: Lacan και Foucault – για την Αντινομία Ασυνείδητο-Σεξουαλικότητα, εκδ. Κωπηλάτες 1992. 
30 Power  does  not  exist:  is  «only  a  perspectival  space  of  simulation»,  it  «undergoes  a  metamorphosis  into  signs»  λεει ο 

Baudrillard: Oublier Foucault, Paris Editions Galiee 1977 (σελ. 58, Forget Foucault, Semiotext(e) 1987). (Forget Foucault, σελ. 33-
34).   

Ο Jean Baudrilliard ας σημειώσουμε εδώ παρενθετικά, δέχεται πως ζούμε σε μια μεταμοντέρνα κοινωνία της πληροφορίας όπου 
την κυριαρχία την έχουν τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πραγματικό έχει αφανιστεί, η αλήθεια και η αντικειμενικότητα  
έχουν  πάψει  να  «υπάρχουν»,  ομοιώματα  αντικαθιστούν  και  ορίζουν  το  πραγματικό.   Η  εξουσία  σε  αυτή  την  κοινωνία  είναι  
ουσιαστικά  «προσομοίωση»  (simulation),  ένα  είδος  «κενού»  το  οποίο  δεν  αντιστοιχεί  σε  κάποια  μορφή  του  πολιτικού  ή  του  
κοινωνικού λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης ουσιώδους επικοινωνίας. Η εξουσία, πολύ περισσότερο από μια πρακτική είναι μια  
“ψευδαίσθηση”. Η “προσποιητή”, “υποκριτική” εξουσία των μαζικών μέσων ενημέρωσης ισοδυναμεί με μια «νεκρή» εξουσία που 
τελικά  «δεν  υφίσταται»:  η  δύναμή  της  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  κατορθώνει  να  συντηρείται  μέσα  από  την  παραγωγή  και  
αναπαραγωγή ατελείωτων τηλεοπτικών λόγων άνευ επί της ουσίας νοήματος.(Σύντομη κριτική παρουσίαση: Douglas Kellner, Jean 
Baudrilliard – Πρόκληση και αμφισβήτηση, εκδ. Πανοπτικόν 2007). 

Τη δεκαετία του 1980, ο Baudrilliard έθεσε μια «εμμενή αντιστροφή»: σύμφωνα με αυτόν η κοινωνία της παραγωγής πέρασε  
στην προσομοίωση και τη σαγήνη ‘ η πανοπτική και κατασταλτική δύναμη την οποία θεωρητικοποίησε ο Foucault, μετατράπηκε σε 
μια κυνική και σαγηνευτική δύναμη της κοινωνίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας και πληροφόρησης ‘ η απελευθέρωση, η οποία  
υποστηριζόταν τη δεκαετία του 1960, έγινε μια μορφή εθελούσιας δουλείας ‘ η κυριαρχία πέρασε από την πλευρά του υποκειμένου 
σε εκείνη του αντικειμένου ‘ και «η επανάσταση και η χειραφέτηση μετατράπηκαν στα αντίθετά τους, παρασύροντας τον καθένα ολοένα  
περισσότερο  στη  λογική  του  συστήματος  και,  συνεπώς,  παγιδεύοντας  τα  άτομα  σε  μια  τάξη  προσομοίωσης  και  εικονικότητας». 
(Πρόκληση και αμφισβήτηση, σελ. 42). (Γενικά: Jean Baudrilliard: Η Διαφάνεια του Κακού, εκδ. Εξάντας 1996. Jean Baudrilliard: Ο 
Καθρέφτης της Παραγωγής, εκδ. Αλεξάνδρεια 1990. Jean Baudrilliard: Η Καταναλωτική Κοινωνία, εκδ. Νησίδες 2000).
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Παραθέτω εδώ την τελευταία παρατήρηση του Γ. Βέλτσου: το Κράτος στον Πουλαντζά μεταμορφώνεται 
από “Κράτος-πράγμα” ή “υποκείμενο”, σε “Κράτος-σχέση”: εφόσον “θέτει” και “αίρει” ταυτόχρονα αποτελεί 
ένα είδος εγελιανού “τρίτου όρου” πάνω από το “είναι” και το “μηδέν” (άρχουσα και αρχόμενη τάξη) τα οποία 
αλληλοαναιρούνται  κατά τη σύγκρουσή τους.  Η θεώρηση του Κράτους ως “σχέσης” (άρα ως “γίγνεσθαι”) 
αποκλείει  και  οποιαδήποτε  εργαλειακή  αντιμετώπιση  (χρήση  του  από  την  άρχουσα  τάξη)  ή  θεώρηση  ως 
υποκειμένου  που  αντιστέκεται  στην  άρχουσα  τάξη,  ασκώντας  εξουσία  προς  όφελός  του.  Ως  “σχέση”, 
διαπερνάται από ταξικές αντιθέσεις (μοιάζει μάλιστα να έχει απολύτως «αντι-σημειακό» ρόλο, ως σημαίνον που 
παραπέμπει  σε δύο αντίθετα μεταξύ τους σημαινόμενα).  Αυτό σύμφωνα με τον Βέλτσο αποτελεί  ίσως μια 
θεωρητική πρόταση η οποία θεμελιώνει μια πολιτική επιλογή: «την πιθανότητα ενός δημοκρατικού σοσιαλισμού  
που το έργο του Ν. Πουλαντζά ευαγγελίζεται [...]».31

Ο Βέλτσος σε ένα άλλο βιβλίο του αποδέχεται την θέση του  Foucault για την εξουσία ως «στρατηγική 
κατάσταση»,  ωστόσο  παρατηρεί  «θα  ήταν  υπεραπλούστευση  να  μην  τονίζαμε  ότι  η  “κατάσταση”  αυτή  
εμφανίζεται κυρίως εκεί όπου ο ταξικός ανταγωνισμός είναι οξύτερος». Η εξουσία «είναι πανταχού παρούσα 
αλλά είναι παρούσα κυρίως εκεί όπου οι σχέσεις δύναμης προσδιορίζονται από τον ταξικό τους χαρακτήρα. Γι’  
αυτό  το  λόγο,  η  εξουσία  είναι  δυνατό  να  εξαφανιστεί,  όταν  εκλείψει  η  ταξική  πάλη.  Αλλιώς,  αν  δεχόμαστε  
αδιαφοροποίητα “τον μύθο της πανταχού παρούσας και παντοδύναμης εξουσίας” θα συναινούσαμε σ’ εκείνη την  
εξουσία “που θα ήθελε αυτόν ακριβώς τον μύθο να πιστεύουν οι σκλάβοι της” (Κ. Καστοριάδης)».32 

Ο Βέλτσος διαφωνεί με την αντίθεση του Foucault ενάντια στην διαλεκτική ως «πονηρή» προσωπίδα της 
εξουσίας: «πιστεύουμε αντίθετα πως η διαλεκτική ως αναγωγική διαδικασία, ζητά ακριβώς να ξεπεράσει την  
εξουσία, συνθέτοντας και εξαφανίζοντας τα αντιτιθέμενα στοιχεία που την παράγουν».33

Ο Foucault αρνείται οποιαδήποτε εσχατολογική προοπτική για την ιστορία του κόσμου και «αρνείται να  
δεχτεί,  λεει ο Βέλτσος, την υπόσχεση ενός καλύτερου μέλλοντος». Ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το παρόν το 
οποίο είναι πλήρες εξουσίας: είναι η εξουσία “κατάσταση”, κατάσταση που τίθεται και δεν αναιρείται. Δεν 
υπάρχει  λοιπόν  υπόσχεση,  ούτε  αλλαγή  ούτε  κρίση  εξουσίας.  Παράλληλα  ο  Foucault αρνείται  «κάθε 
συμβολική μετάσταση της εξουσίας,  συνεπώς και κάθε υποκατάστασή της», δεν δέχεται τον συμβολικό χώρο 
«γιατί γνωρίζει ότι εκεί η εξουσία μπορεί και να αχρηστεύεται». Η θεωρία του «ασφυκτικά κλειστή και σφριγηλή  
αλλά και βαθύτατα απελπισμένη αρνείται να δεχθεί τον μαρξικό οπτιμισμό σύμφωνα με τον οποίο η εξουσία θα  
πρέπει κάποτε να εξαφανιστεί  από μια τάξη-μεσσία: το προλεταριάτο.  Υπάρχει λοιπόν μιαν άλλη μη-πολιτική  
φυσιογνωμία της εξουσίας, που δεν παύει να έχει πολιτικά αποτελέσματα». 

Αν ο Foucault «συγχέει (ηθελημένα) εξουσία και επιθυμία», αν δηλαδή η εξουσία παίζει τον ρόλο της 
επιθυμίας στον Foucault, είναι ισχυρίζεται ο Βέλτσος επειδή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα στη μη-εξουσία 
«ή – και το χειρότερο- γιατί δεν μπορεί να επιθυμεί την επανάσταση ως μέγιστη ιστορική στιγμή επιθυμίας και  
μέθεξης. Όταν η εξουσία υποκαθιστά την επιθυμία ή η επιθυμία υποκαθιστά την εξουσία, δεν υπάρχει ούτε το ένα  
ούτε το άλλο». Δέχεται λοιπόν ο Βέλτσος το διάγραμμα του Foucault ή την ανατομο-πολιτική του σώματος, 
αλλά «δεν δεχόμαστε», τονίζει, ότι η εξουσία «δεν καταστρέφεται, δεν αδρανεί, δεν διαλύεται ή ότι αντικαθιστά  
την επιθυμία, εκμηδενίζει τα σύμβολα, αποκλείει την επανάσταση, απελπίζει την υπόσχεση». «Δεν δεχόμαστε ότι η  
θεωρία του Foucault υποκαθιστά τη διαλεκτική [...]». Η λειτουργία της εξουσίας είναι πάντοτε διπλή, προς την 
ολοκλήρωση αλλά και την εξαφάνισή της. Η τεχνολογία της εξουσίας εμφανίζεται και σε πραγματικό και σε 
συμβολικό επίπεδο.34

31 Γ. Βέλτσος: Αντι-κείμενα, εκδ. Γνώση 1982, σελ. 134.
32 Γιώργος Βέλτσος: Κοινωνιολογία των Θεσμών 1- Ο θεσμικός λόγος και η Εξουσία, εκδ. Παπαζήση 1977, σελ. 20.
33 Γ. Βέλτσος: Κοινωνιολογία των Θεσμών 1- Ο θεσμικός λόγος και η Εξουσία, σελ. 33.
34 Γ. Βέλτσος: Κοινωνιολογία των Θεσμών 1- Ο θεσμικός λόγος και η Εξουσία, σελ. 58-60.
Επίσης στα εξής: Γ. Βέλτσος:  Κοινωνία και Γλώσσα -για την αμίλητη και τη μιλημένη γλώσσα, εκδ. Παπαζήση 1976, κυρίως 

σελίδες 22 έως 99. Γ. Βέλτσος: Οι Απροσδιόριστοι Παράγοντες, εκδ. Παπαζήση 1981. Γ. Βέλτσος (επ.): Η διαμάχη – Κείμενα για τη  
νεωτερικότητα,  εκδ.  Πλέθρον  2000.  Ο  Βέλτσος  αναφέρεται  στην  κριτική  του  Habermas  στον  Foucault στο: “Foucault και 
Habermas”, Η Μη-Κοινωνιολογία, εκδ. Νεφέλη 1988, (σελ. 183-189).
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