
..η πολιτική του Michel Foucault.. 

Πέτρος Μετάφας  ( αθήνα 2010 )

3. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ COLLÈGE DE FRANCE

3.1 L’ORDRE DU DISCOURS (1970)
Το 1970 ο Foucault έδωσε την εναρκτήρια ομιλία στο College de France.1 Στην ομιλία αυτή (L’ordre du 

discours) καθορίζεται, όπως θα δούμε, ένα πρόγραμμα για μια σειρά μελετών πάνω στις μορφές ελέγχου με 
τις οποίες ρυθμίζεται η παραγωγή του λόγου σε κάθε κοινωνία. Ο “λόγος” δεν αποτελεί για τον  Foucault 
απλή αναπαράσταση της επιθυμίας ή της εξουσίας – είναι αντιθέτως, αυτό για το οποίο και μέσω του οποίου 
αγωνίζεται κανείς, είναι η μορφή της εξουσίας που ζητά κάποιος να ιδιοποιηθεί.

3.1.1 Διαδικασίες Αποκλεισμού
«Υποθέτω,  λεει  ο  Foucault,  ότι  σε  κάθε  κοινωνία  η  παραγωγή  του  λόγου  ελέγχεται,  επιλέγεται,  

οργανώνεται, και αναδιανέμεται ταυτόχρονα, από ένα ορισμένο αριθμό διαδικασιών που έχουν σαν ρόλο να  
αποτρέψουν τις εξουσίες και τους κινδύνους, να κυριαρχήσουν πάνω στο τυχαίο, να αποφύγουν τη βαριά, την  
τρομερή υλικότητα». Υφίστανται λοιπόν «διαδικασίες αποκλεισμού», με πιο κοινή “το απαγορευμένο”.2

Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  τα  πεδία  της  σεξουαλικότητας  και  της  πολιτικής  «οι  απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται στην αγόρευση, που φαινομενικά δεν είναι παρά ασήμαντη, αποκαλύπτουν πολύ γρήγορα, σχεδόν  
αμέσως, την σχέση της με την επιθυμία και την εξουσία. […] η αγόρευση- η ψυχανάλυση μας το έχει ήδη δείξει-  
δεν είναι απλά αυτό που εκδηλώνει (ή καλύπτει)  την επιθυμία,  αλλά είναι  αυτό το ίδιο το αντικείμενο της  
επιθυμίας»  ‘  η  αγόρευση  δηλαδή  δεν  είναι  απλά  εκείνο  που  μεταφράζει  τους  αγώνες  ή  τα  συστήματα 
κυριαρχίας,  αλλά  αυτό  «για  το  οποίο  και  μέσω  του  οποίου  αγωνίζεται  κανείς,  η  εξουσία  που  ζητά  να  
ιδιοποιηθεί».3 

Δεύτερη αρχή αποκλεισμού: η διάκριση και η απόρριψη που βρίσκονται πίσω από την “αντίθεση λογικής 
και  τρέλας”:  ο  λόγος  του  τρελού  δεν  μπορεί  να  κυκλοφορεί  όπως  αυτός  των  άλλων  ‘  η  κουβέντα  του 
αντιμετωπίζεται  σαν  μηδαμινή,  απραγματοποίητη,  χωρίς  σημασία  ή  αλήθεια,  χωρίς  ισχύ  μπροστά  στη 
δικαιοσύνη κλπ. 

Τρίτο  σύστημα  αποκλεισμού:  η  “αντίθεση  του  αληθινού  στο  ψεύτικο”.  Μέσα  στο  εσωτερικό  της 
αγόρευσης αποδεικνύεται πως η διάκριση ανάμεσα σε αληθινό και ψεύτικο δεν είναι ούτε αυθαίρετη, ούτε 
μετατρέψιμη, ούτε θεσμική, ούτε βίαιη. Όμως σε μια άλλη κλίμακα μπορούμε να διερωτηθούμε: ποια είναι 
διαρκώς, μέσα στην αγόρευσή μας, η ουσία της “βούλησης αλήθειας”, ή ποιος είναι ο τύπος διάκρισης που 
διέπει τη “βούληση γνώσης”; 

Θα δούμε τότε ισχυρίζεται ο  Foucault να σχηματίζεται μία διάκριση: στους Έλληνες ποιητές του 6ου 

αιώνα η αληθινή (κυρίαρχη) αγόρευση, αυτή που προκαλούσε δέος και σεβασμό, ήταν αυτή που μπορούσε να 
διεξαχθεί σύμφωνα με την αρμόζουσα τελετουργία και από αυτόν που είχε το δικαίωμα να το κάνει. Έναν 
αιώνα αργότερα ωστόσο, η ύψιστη αλήθεια δεν βρίσκεται πια μέσα σε ό,τι «ήταν» η αγόρευση ή μέσα σ’ 
αυτό που «δημιουργούσε»,  παρά σε «ό,τι  αποφαινόταν». Έτσι  κάποια  στιγμή βλέπουμε  πως  «η αλήθεια  
μετατοπίζεται από την τελετουργική, αποτελεσματική και ορθή πράξη της απόφανσης, προς αυτό το ίδιο το  
αποφαινόμενο, προς το νόημά του, τη μορφή του, το αντικείμενό του, τη σχέση του με το σημείο αναφοράς  
του!». Ανάμεσα στον Ησίοδο και τον Πλάτωνα δημιουργείται η διάκριση που ξεχωρίζει την αληθινή από την 

1 Michel Foucault: Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, (l’ordre du discours, 1970). 
2 Δεν έχει οποιοσδήποτε το δικαίωμα να μιλήσει, σε οποιαδήποτε περίσταση, για οτιδήποτε: πρόκειται για το δικαίωμα του 

υποκειμένου της ομιλίας, το τελετουργικό της περίστασης, επίσης το ταμπού του αντικειμένου.
3 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.7-8.
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ψεύτικη  αγόρευση.  Από  κάποια  στιγμή  και  έπειτα  η  αληθινή  αγόρευση  δεν  αντιμετωπίζεται  πλέον  σαν 
πολύτιμη και επιθυμητή, αφού δεν είναι πια συνδεδεμένη με την άσκηση της εξουσίας.

Αυτή η ιστορική διάκριση έδωσε τη γενική της μορφή στη δικιά μας “βούληση γνώσης”. «Οι μεγάλες  
μεταλλάξεις  της  επιστήμης  λεει  ο  Foucault,  μπορεί  ενδεχόμενα  να  ερμηνευτούν  σαν  συνέπειες  μιας  
ανακάλυψης, μπορεί όμως συνάμα να εξηγηθούν σαν εμφάνιση νέων μορφών βούλησης αλήθειας».4 

Αυτή  η  βούληση  αλήθειας βασίζεται,  όπως  και  τα  άλλα  συστήματα  αποκλεισμού,  σε  ένα  θεσμικό 
υπόβαθρο  και  τείνει  να  ασκήσει  πάνω  στις  υπόλοιπες  αγορεύσεις  ένα  είδος  πίεσης  και  εξουσίας 
καταναγκασμού. Η βούληση αλήθειας («τεράστιο μηχανοστάσιο αποκλεισμού»)  αποτελεί εδώ και αιώνες την 
αστείρευτη πηγή του απαγορευμένου και της διάκρισης λογικής/ τρέλας.

3.1.2 Εσωτερικές Διαδικασίες Ελέγχου: το Σχόλιο, ο Δημιουργός
Ο  Foucault θεωρεί πως μπορούμε να απομονώσουμε και μία άλλη ομάδα, εσωτερικών αυτή τη φορά, 

διαδικασιών ελέγχου και περιορισμού, μια και οι ίδιες οι αγορεύσεις «αυτοελέγχονται». Αυτές οι διαδικασίες 
χρησιμεύουν σαν αρχές ταξινόμησης, διάταξης, διανομής, «σαν να πρόκειται να κυριαρχήσουν σε μια άλλη  
διάσταση της αγόρευσης: σ’ αυτή του συμβάντος και της τύχης».5

Το  σχόλιο καταρχήν:  «Δεν  υπάρχει  από  τη  μία  μεριά  μια  κατηγορία  θεμελιωδών  και  δημιουργικών  
αγορεύσεων, δοσμένη μία για πάντα και από την άλλη ο σωρός εκείνων που επαναλαμβάνουν, εξηγούν και  
σχολιάζουν. Πολλά από τα σπουδαία κείμενα επισκιάζονται και εξαφανίζονται και καμιά φορά τα σχόλια είναι  
εκείνα που διεκδικούν την πρώτη θέση».6 Το σχόλιο οφείλει να πρωτοπεί αυτό που εντούτοις έχει ήδη ειπωθεί 
και  να  επαναλαμβάνει  αδιάκοπα  αυτό  που  ωστόσο  ποτέ  δεν  ειπώθηκε.  Επιτρέπει  μεν  να  ειπωθεί  κάτι 
διαφορετικό από αυτό το ίδιο το κείμενο, υπό τον όρο όμως αυτό το ίδιο το κείμενο να αποτελεί τη βάση του 
σχολίου.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη μία αρχή ακρωτηριασμού της αγόρευσης […] Πρόκειται για τον δημιουργό».7 

Πρόκειται όχι γι’ αυτόν που συντάσσει προφορικά ή γραπτά ένα κείμενο, αλλά τον δημιουργό σαν αρχή της  
συγκρότησης της αγόρευσης, σαν «ενότητα και καταγωγή της σημασίας του κειμένου, σαν εστία της συνάφειάς  
του». Υπάρχουν γύρω μας «αγορεύσεις που κυκλοφορούν και που δεν χρωστούν την αποτελεσματικότητα ή τη  
σημασία τους στον δημιουργό στον οποίο τις  αποδίδουμε: καθημερινές κουβέντες που σβήνονται αμέσως ‘  
διατάγματα  ή  συμβόλαια  που  απαιτούν  υπογράφοντες  και  όχι  δημιουργούς  ‘  τεχνικές  συνταγές  που  
κυκλοφορούν μέσα στην ανωνυμία».8 

Αλλά στους  τομείς  όπου η απόδοση σε κάποιον δημιουργό είναι  ο  κανόνας (λογοτεχνία,  φιλοσοφία, 
επιστήμες)  αυτή  δεν  παίζει  πάντοτε  τον  ίδιο  ρόλο:  η  απόδοση  του  κειμένου  σε  έναν  συγγραφέα,  τον 
Μεσαίωνα, μέσα στην τάξη του επιστημονικού λόγου, λειτουργεί σαν δείκτης αλήθειας, επιστημονικής αξίας. 
Αργότερα, από τον 17ο αιώνα δεν λειτουργεί πια παρά για να ονοματίσει ένα θεώρημα, ένα αποτέλεσμα, ένα 
σύνδρομο.  Στη  τάξη  της  φιλολογικής  αγόρευσης,  αντιθέτως,  η  λειτουργία  του  συγγραφέα  εντεινόταν 
αδιάκοπα: από τις αφηγήσεις, τα ποιήματα, τα δράματα ή τις κωμωδίες που παλαιότερα κυκλοφορούσαν σε 
σχετική ανωνυμία, ζητείται τώρα να πουν από πού κατάγονται και ποιος τα έγραψε.

«Το άτομο που καταπιάνεται να γράψει ένα κείμενο […] παίρνει για λογαριασμό του τη λειτουργία του  
δημιουργού.  Ό,  τι  και  να  γράφει,  ό,τι  σχεδιάζει  σα πρόχειρο,  σαν  προσχέδιο  του  έργου  ή  και  ό,τι  αφήνει  
απραγμάτευτο  πρόκειται  να  ξεχαστεί  σαν  καθημερινή  κουβέντα».  Το  σχόλιο  «περιορίζει  την  απρόβλεπτη  
έκβαση του λόγου μέσα από μια ταυτότητα που έχει τη μορφή της επανάληψης και του ομοιότυπου». Η αρχή του 
δημιουργού «περιορίζει  αυτή την ίδια απρόβλεπτη έκβαση μέσα από μια ταυτότητα που έχει  τη μορφή της  
ατομικότητας και του εγώ».9

4 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.12.
5 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.16.
6 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.17.
7 Για  τον  Foucault,  ο  συγγραφέας είναι  μια  συγκεκριμένη λειτουργική αρχή  με  την  οποία  στην  κουλτούρα μας  κάποιος 

οριοθετεί,  αποκλείει,  επιλέγει.  Εν  ολίγοις,  αρχή  με  την  οποία  κανείς  εμποδίζει  την  ελεύθερη  κυκλοφορία,  την  ελεύθερη 
χειραγώγηση, την ελεύθερη σύνθεση, αποσύνθεση, και ανασύνθεση της μυθοπλασίας. Γι’ αυτό ο συγγραφέας είναι η ιδεολογική  
μορφή με την οποία σημειώνει κανείς τον τρόπο με τον οποίο φοβόμαστε τη διασπορά του νοήματος (M. Foucault:  What is an 
author?)

8 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.20.
9 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.22.
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3.1.3 Οι “Κλάδοι Γνώσης”
Η οργάνωση  των κλάδων  γνώσης αντιτίθεται  τόσο  στην  αρχή  του  σχολίου  όσο  και  στην  αρχή  του 

δημιουργού,  υποστηρίζει  ο  Foucault.  Αντιτίθεται  σ’  αυτή  του  δημιουργού,  επειδή  ο  κλάδος  γνώσης 
καθορίζεται  από  ένα  σύνολο  αντικειμένων,  μεθόδων,  προτάσεων,  κανόνων,  ορισμών,  τεχνικών  και 
εργαλείων: όλα αυτά αποτελούν με μια έννοια ένα ανώνυμο σύστημα το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του 
καθένα, και του οποίου το νόημα ή το κύρος δεν εξαρτώνται από κάποιον “εφευρέτη”. Αντιτίθεται, δεύτερον,  
στην αρχή του σχολίου γιατί, σε αντίθεση με το σχόλιο, μέσα σε έναν κλάδο γνώσης αυτό που συνιστά την 
αρχική υπόθεση δεν είναι ένα νόημα που πρέπει να επανανακαλυφθεί, ούτε μια ταυτότητα που οφείλει να 
επαναλαμβάνεται, αλλά αυτό που απαιτείται για την δημιουργία νέων συμπερασμάτων (πρέπει δηλαδή να 
υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστης διατύπωσης νέων προτάσεων).

Θα πρέπει εν τούτοις εδώ να σημειωθεί: ένας  κλάδος γνώσης δεν είναι το σύνολο όλων των αληθινών 
αποφθεγμάτων πάνω σε κάτι. Κάθε κλάδος γνώσης δημιουργείται «τόσο από αλήθειες όσο και από λάθη ΄  
λάθη  που  δεν  αποτελούν  υπολείμματα  ή  ξένα  σώματα,  μα  που  έχουν  θετικές  λειτουργίες,  μια  ιστορική  
αποτελεσματικότητα,  ένα  ρόλο  συχνά  αδιαχώριστο  από  το  ρόλο  των  αληθειών».10 «Μέσα  στα  όριά  του  
αναγνωρίζει  αληθινές  και  ψεύτικες  προτάσεις  αλλά αποπέμπει  έξω από  τα  περιθώριά  του  μιαν  ολόκληρη  
τερατολογία της γνώσης». Στον έξω από την επιστήμη χώρο, ενδεχόμενα «δεν υπάρχουν λάθη με τη στενή  
έννοια του όρου, γιατί το λάθος δε μπορεί να γεννηθεί και να γίνει αποδεκτό παρά μόνο στο εσωτερικό μιας  
πρακτικής ‘ αντίθετα, πλανιούνται τέρατα που η μορφή τους αλλάζει παράλληλα με την ιστορία της γνώσης».11 

Όλα αυτά σημαίνουν τελικά πως μια πρόταση, πριν καν μπορέσει να κριθεί σαν αληθινή ή ψεύτικη πρέπει 
να βρίσκεται «μέσα στο αληθινό».12 Δεν μπορεί τελικά να βρεθεί κάποιος μέσα στο αληθινό, παρά «μόνο εάν 
υπακούει στους νόμους μιας αστυνόμευσης του συλλογισμού, που πρέπει να ασκεί σε κάθε του αγόρευση».13 

Συμπερασματικά, ο κλάδος γνώσης δεν αποτελεί παρά μια αρχή ελέγχου της παραγωγής του λόγου. 

3.1.4 Οι Όροι Χρήσης του λόγου
Μια άλλη διαδικασία  ελέγχου  του λόγου αποτελεί ο καθορισμός των «όρων χρήσης του»: επιβάλλονται 

κανόνες  σε  όσους  διεξάγουν  μια  αγόρευση.  Δεν  μπορεί  κάποιος,  άνευ  προϋποθέσεων,  χωρίς  να 
ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις ή ενώ δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα, να εισέλθει στη τάξη του 
λόγου: όλες οι περιοχές του λόγου δεν είναι εξίσου ανοιχτές, διαπερατές.

Η ανταλλαγή επομένως του λόγου και η επικοινωνία της γνώσης λειτουργούν στο εσωτερικό πολύπλοκων 
«συστημάτων περιορισμών» - και δεν θα μπορούσαν ίσως να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από αυτά.14 Μια 
ορατή μορφή αυτών των συστημάτων είναι η τελετουργία: καθορίζει τα προσόντα που οφείλουν να έχουν οι 
ομιλητές ‘ καθορίζει τις χειρονομίες, τις συμπεριφορές, τις περιστάσεις και όλο το σύνολο των σημείων που 
οφείλουν  να  περιβάλλουν  την  αγόρευση  (είτε  θρησκευτική  είτε  νομική,  θεραπευτική  ή  και  πολιτική)  ‘ 
καθορίζει τέλος την υποτιθέμενη (ή επιβεβλημένη) αποτελεσματικότητα της κουβέντας, την επιρροή της, τα 
όρια της καταναγκαστικής της αξίας. 

Στο  ίδιο  πλαίσιο  μπορούμε  να  συμπεριλάβουμε  και  τις  «φατρίες  λόγου»:  αυτές  έργο τους  έχουν  την 
διαφύλαξη της αγόρευσης με σκοπό τη διακίνησή της μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα και την κατανομή της 
σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες. 

Το  «δόγμα»  (θρησκευτικό,  πολιτικό,  φιλοσοφικό)15,  φαινομενικά  μόνο  διατηρεί  σαν  μοναδικό 
απαιτούμενο όρο την αναγνώριση των ίδιων αληθειών και έναν κανόνα συμμόρφωσης με τον “έγκυρο” λόγο: 
εάν ίσχυε κάτι  τέτοιο δεν θα διέφερε  καθόλου από έναν επιστημονικό κλάδο γνώσης και  ο  έλεγχος  της 

10 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.23.
11 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.25.
12 Παράδειγμα: οι βιολόγοι του 19ου αιώνα δεν μπόρεσαν να δουν την αλήθεια σε αυτά που έλεγε ο Mendel γιατί ο τελευταίος 

μιλούσε για αντικείμενα, χρησιμοποιούσε μεθόδους, κινιόταν σε έναν θεωρητικό ορίζοντα ολότελα ξένο στη βιολογία της εποχής 
του. Ένα νέο αντικείμενο χρειαζόταν άλλες  προσλαμβάνουσες,  άλλα εργαλεία  αντίληψης,  νέες θεωρητικές  βάσεις.  Ο  Mendel 
λοιπόν εξέφραζε μιαν αλήθεια, αλλά δεν βρισκόταν «μέσα στο αληθινό της αγόρευσης της βιολογίας» της εποχής του.

13 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.26.
14 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.29.
15 Θα λέγαμε ότι είναι με μια έννοια το αντίθετο μιας φατρίας λόγου: ενώ στη δεύτερη ο αριθμός των ομιλητών τείνει σε ένα 

όριο, το δόγμα αντιθέτως τείνει να διαδοθεί.
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σκέψης θα επιβαλλόταν μόνο στη μορφή ή στο περιεχόμενο του αποφαινόμενου και όχι πάνω στο υποκείμενο 
της  ομιλίας.  Η  δογματική ένταξη όμως αμφισβητεί  και  το υποκείμενο  της  ομιλίας  και  το αποφαινόμενο. 
Καταρχήν,  το  υποκείμενο  μπορεί  να  αμφισβητηθεί  μέσα  από  το  αποφαινόμενο:  το  αποδεικνύουν  οι 
διαδικασίες αποκλεισμού και οι μηχανισμοί απόρριψης που τίθενται σε λειτουργία μόλις κάποιος διατυπώσει 
κάποιο μη αφομοιώσιμο συμπέρασμα. Αντιστρόφως, το δόγμα μπορεί να αμφισβητήσει τα αποφαινόμενα 
μέσα  από  το  υποκείμενο  της  ομιλίας,  στο  μέτρο  που  αυτό  έχει  την  αξία  του  σημείου  μιας  πρότερης 
τοποθέτησης: ταξικής, κοινωνικού  status ή φυλετικής, τοποθέτησης λόγω συμφέροντος ή κάποιας που έχει 
στόχο τον αγώνα, την αντίσταση, την εξέγερση ή την αποδοχή. Δένει  τελικά το δόγμα τα άτομα με μια  
ορισμένη τυπολογία της έκφρασης και τους απαγορεύει κάθε άλλη. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι «μια 
διπλή  υποδούλωση»:  υποδούλωση  των  υποκειμένων  στο  λόγο  και  του  λόγου  στην  ομάδα  των  δυνατών 
ομιλητών.

Τέλος, ο  Foucault μέσα στα ευρύτερα πλαίσια αυτού που ονομάζει «κοινωνική ιδιοποίηση του λόγου», 
θεωρεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως έναν πολιτικό τρόπο κατοχύρωσης ή τροποποίησης της ιδιοποίησης του 
λόγου: η εκπαίδευση ακολουθεί, μέσα στην κατανομή της, μέσα σε ότι επιτρέπει ή απαγορεύει, τις γραμμές 
που χαράζουν οι αποστάσεις, οι αντιθέσεις και οι κοινωνικοί αγώνες.

Οι  τελετουργικοί  τύποι  λόγου,  λοιπόν,  οι  φατρίες  λόγου,  οι  δογματικές  ομάδες  και  οι  κοινωνικές 
ιδιοποιήσεις,  συνήθως δημιουργούν τελικά  μεγάλα οικοδομήματα που κάνουν δυνατή την κατανομή των 
υποκειμένων της αγόρευσης σε διαφορετικούς τύπους ομιλίας και την ιδιοποίηση του λόγου από ορισμένες 
κατηγορίες ατόμων.16

3.2 LA SOCIÉTÉ PUNITIVE (1972-193)
Τη  χρονιά  1972–1973 στο  Collége de France o Foucault θα  παρουσιάσει  την  έρευνά  του  για  την 

“κοινωνία  της  τιμωρίας”.17 Απέλαση,  εξαγορά,  διαπόμπευση  -  ο  εγκλεισμός  στη  φυλακή  γενικά  δεν 
περιλαμβανόταν  στο  ευρωπαϊκό  ποινικό  σύστημα  πριν  τις  μεταρρυθμίσεις  των  ετών  1780-1820.  Στο 
περιθώριο υφίσταται βέβαια ο “εγγυητικός εγκλεισμός” και ο “υποκατάστατος εγκλεισμός” (μάλλον προς 
συνέτιση παρά ποινικού χαρακτήρα). Πενήντα περίπου έτη όμως αργότερα η φυλακή γενικεύεται ως ποινή. 
Την ίδια τη στιγμή μιας ευρείας χρήσης, αποτελεί και αντικείμενο σφοδρής κριτικής: ο νόμος δεν διεισδύει 
στις φυλακές ‘ μέσα εκεί οι κατάδικοι αναμειγνύονται δημιουργώντας μια ομοιογενή αλληλέγγυα κοινότητα, 
έναν  «πραγματικό  στρατό  εσωτερικών  εχθρών»  ‘  με  τις  παροχές  στέγης,  τροφής,  εργασίας,  χάνει 
οποιονδήποτε  αποτρεπτικό  ρόλο,  ωθεί  αντιθέτως  στην  παρανομία  ‘  από  εκεί  εξέρχονται  άνθρωποι  με 
συνήθειες που θα τους οδηγήσουν εκ των πραγμάτων και πάλι στο έγκλημα.

Επιχειρούνται  απαντήσεις:  πρώτον  να  επινοηθεί  μια  εναλλακτική  που  θα  διατηρεί  τα  θετικά 
χαρακτηριστικά  της  φυλακής  και  θα  εμποδίζει  υποτροπές.  Δεύτερον,  να  μεταρρυθμιστεί  το  εσωτερικό 
καθεστώς στις φυλακές ώστε να μην κατασκευάζει εγκληματίες εχθρούς (απομόνωση, θρησκεία, εκπαίδευση, 
αμοιβές,  πρόληψη κλπ.).  Τρίτον,  ίσως  η λύση θα  ήταν ένα  “ανθρωπολογικό  status”  στον  σωφρονιστικό 
κύκλο:  αντικατάσταση της  επιστήμης  των  φυλακών (αρχιτεκτονικές,  διοικητικές,  παιδαγωγικές  αρχές  με 
στόχο  το  σωφρονισμό)  με  μια  “επιστήμη  των  εγκληματιών”  όπου  θα  περιγράφονται  τα  ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά τους και θα διατυπώνονται τρόποι κοινωνικής αντίδρασης. Οι κακοποιοί θα εμφανιστούν 
τώρα  ως  παθολογικό  κοινωνικό  φαινόμενο,  παρέκκλιση,  αντικείμενο  ενός  “επιστημονικού  λόγου” 
(ψυχιατρικού, κοινωνιολογικού κλπ.).

Καταλήγουμε έτσι, εκείνο το οποίο επικρινόταν στις αρχές του 19ου αιώνα, τώρα να θεωρείται μοιραίο, 
πρωταρχική υπόθεση: η “εγκληματικότητα” που κατασκευάζεται στη φυλακή θα θεωρείται πλέον πρόβλημα 
της  ίδιας  της  παραβατικότητας  στο  οποίο  η  φυλακή  καλείται  να  δώσει  κατάλληλη  απάντηση: 
πραγματοποιείται παρατηρεί ο Foucault μια αναστροφή του σωφρονιστικού κύκλου, πώς έγινε λοιπόν αυτή 
δυνατή; Πώς οι καταδικαστέες παρενέργειες μετατράπηκαν σε θεμελιώδη δεδομένα μιας “επιστημονικής” 
ανάλυσης; «Δεν μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά την “ιδεολογική γέννηση του θεσμού”»...

16 Η τάξη του λόγου, εκδ. Ηριδανός, σελ.33.
17 “La Société Punitive”, (“The Punitive Society”) 1972-1973. Σύνοψη του σεμιναρίου βρίσκεται στο M. Foucault, Essential 
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Από αυτή την οπτική οι ποινικές θεωρίες του 2ου μισού του 18ου αιώνα φαίνονται να έχουν αναπάντεχα 
αποτελέσματα: κανένας δεν προτείνει την φυλακή ως μείζονα ποινή ‘ πρωτίστως ο εγκληματίας πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως εχθρός της κοινωνίας.  Οι περισσότεροι μεταρρυθμιστές από τον  Beccaria και μετά θα 
προσπαθήσουν να ορίσουν την έννοια του εγκλήματος, τον ρόλο του δημόσιου κατήγορου, την αναγκαιότητα 
της τιμωρίας με βάση αποκλειστικά το συμφέρον της κοινωνίας. Ο εγκληματίας καταλύοντας το κοινωνικό 
συμβόλαιο ζημιώνει την κοινωνία. Από αυτά θα προκύψουν πολλαπλές συνέπειες: πρέπει να διαμορφωθεί 
κλίμακα ποινών. Εφόσον παύει να είναι στόχος η εξιλέωση όπου η αυστηρότητα της ποινής δεν αποτελεί 
πρόβλημα,  τώρα  με  ζητούμενο  την  προστασία  της  κοινωνίας  τίθεται  ζήτημα  πιθανών  καταχρήσεων:  “η 
δικαιοσύνη της ποινής έγκειται στην οικονομία της”. Έπειτα, η στροφή είναι προς το μέλλον: να εμποδιστεί η 
επανάληψη του παραπτώματος.

Ωστόσο υποστηρίζει ο  Foucault, όλα αυτά δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη στη φυλακή ως μοναδική λύση. 
Αντιθέτως μάλιστα, προκύπτουν διάφορα αποκλίνοντα μοντέλα: ένα στηρίζεται στην ατίμωση, στην κοινή 
γνώμη ‘ ένα άλλο ήταν η ανταπόδοση των ίσων ‘ ένα τρίτο πρότεινε την μετατροπή του ενόχου σε σκλάβο 
προς όφελος της κοινωνίας. Η φυλακή λοιπόν δεν τίθεται ως προϋπόθεση ηθικής μεταστροφής του παραβάτη.

Η φυλακή διαμορφώθηκε αλλού, και επιβλήθηκε από τα έξω στην ποινική θεωρία, η οποία θα αναγκαστεί 
να την δικαιολογήσει εκ των υστέρων. Για να γίνει κατανοητή η ουσιαστική επιτυχία της φυλακής κάτω από 
τις φαινομενικές αποτυχίες θα έπρεπε να ανατρέξουμε στους παραποινικούς θεσμούς του 17ου και 18ου των 
οποίων  αποτελούσε  μέρος.  Στο  πλαίσιο  αυτών  των  θεσμών  ο  εγκλεισμός  συμπεριλαμβάνει:  χωροταξική 
κατανομή των ατόμων ‘ τιμωρεί (παραποινικά) συμπεριφορές, τρόπους ζωής, πολιτικά σχέδια, σεξουαλικές 
προτιμήσεις, περιφρονήσεις της κοινά αποδεκτής νόρμας, κλπ. εν ολίγοις παρεμβαίνει στο όνομα της τάξης 
και της κανονικότητας. Στόχος είναι το αντικανονικό, το ανήσυχο, το επικίνδυνο και το αισχρό. Τέλος, ο 
εγκλεισμός  τον  καιρό  εκείνο  είναι  μεν  στα  χέρια  της  πολιτικής  εξουσίας  αλλά  δεν  αποτελεί  όργανο 
αυθαιρεσίας και απολυταρχίας: η συντριπτική πλειοψηφία των βασιλικών διαταγών εκδίδεται ύστερα από 
αιτήματα ατόμων ή κοινοτήτων.

Με το πέρας του 18ου αιώνα το δικαστικό σύστημα προσαρμόζεται σε έναν μηχανισμό επιτήρησης και 
ελέγχου, οι ποινές αφομοιώνονται σε έναν συγκεντρωτικό κρατικό μηχανισμό, ενώ αναπτύσσεται μια σειρά 
παραποινικών ή και μη ποινικών θεσμών που χρησιμεύουν στον κυρίως μηχανισμό ως υποστηρίγματά του. 
«Ένα  γενικό  σύστημα  επιτήρησης-εγκλεισμού  διαπερνά  την  κοινωνία  σε  όλο  της  το  βάθος»  παρατηρεί  ο 
Foucault.  Οι  μορφές  ποικίλουν  από  μεγάλες  φυλακές  με  πρότυπο  το  Πανοπτικό,  έως  φιλανθρωπικά 
ιδρύματα... «Ο 19ος αιώνας θεμελίωσε την εποχή του πανοπτισμού. Σε ποιες ανάγκες ανταποκρινόταν αυτή η  
μεταμόρφωση;».  Ανάπτυξη  της  βιομηχανίας,  νέο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  και  νέοι  φόροι,  συσσώρευση 
πρώτων υλών και πλούτου που απειλείται από λουδίτες, φτωχούς και τις λαϊκές εξεγέρσεις. Νέες ανομίες, 
αλλά  κυρίως  καινούριες  απειλές:  η  σπουδαιότερη  μορφή  νέας  απειλής  δεν  αφορά  τόσο  το  μηχανισμό 
παραγωγής ή την ιδιοκτησία γης, βρίσκεται μέσα στο σώμα του εργάτη. Χαμηλοί μισθοί, υπερβολικές ώρες  
εργασίας  οδηγούν  τους  εργάτες  να  απουσιάζουν  συστηματικά.  Το  πρόβλημα  που  ανακύπτει  είναι  να 
προσαρμοστούν στον μηχανισμό παραγωγής, να δεχθούν το ρυθμό, να γίνουν “δυναμικό”. Νέα νομοθεσία, 
νέα παραπτώματα, διαχωρισμός του καλού από τον κακό εργάτη, ντρεσάρισμα, ηθικοπλαστικές νουθεσίες,  
φιλανθρωπικά  σωματεία,  εστίες...  Ως  “αταξία”  ορίζεται  ό,τι  πρέπει  να  αποκλειστεί,  normal είναι  η 
προσαρμογή και αφοσίωση στην παραγωγή.

Τα  συμπεράσματα  είναι  εύλογα:  πρώτον,  το  κύριο  ζήτημα  είναι  το  σώμα,  η  υλικότητα,  «ένα  θέμα 
φυσικής»: τα άτομα ως παραγωγικές δυνάμεις ‘ «η ιστορία των ποινών στις αρχές του 19ου αιώνα επί της  
ουσίας δεν είναι μια ιστορία ηθικών ιδεών ‘ αποτελεί ένα κεφάλαιο της ιστορίας του σώματος». Με αφετηρία 
την  ποινική  πρακτική,  η  εξέλιξη  της  ηθικής  είναι  πάνω απ’  όλα  η  ιστορία  των  σωμάτων.  Δεύτερον,  ο 
μετασχηματισμός  των ποινών ανήκει  στην ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική  εξουσία  και  τα 
σώματα: καταναγκασμός, έλεγχος, υποταγή... μια ολόκληρη καινούρια φυσική της εξουσίας δημιουργείται: 
καινούρια  οπτική,  (θεμελιώνεται  ο  πανοπτισμός)  ‘  καινούρια  μηχανική  (βελτιστοποίηση  απόδοσης)  ‘ 
καινούρια  φυσιολογία  (καθορίζονται  προδιαγραφές).  Τρίτον,  ο  θεσμός  της  δικαιοσύνης,  έχοντας  στο 
επίκεντρο την φυλακή, κατασκευάζει μια κατηγορία ατόμων που αποτελούν μαζί της ένα κύκλωμα: η φυλακή 
δεν σωφρονίζει, συγκροτεί έναν πληθυσμό που αποτελεί “περιθώριο” και χρησιμεύει για να ασκείται πίεση 
στις “αντι-κανονικότητες”.
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Θα  παρακολουθήσουμε  αναλυτικά  παρακάτω  τις  έρευνες  του  Foucault για  την  φυλακή  έτσι  όπως 
αποκρυσταλλώθηκαν στο Surveiller et Punir (Επιτήρηση και Τιμωρία).

3.3 LE POUVOIR PSYCHIATRIQUE (1973-1974)
Μέχρι τον 18ο αιώνα η τρέλα δεν φυλακίζεται συστηματικά, γίνεται αντιληπτή περισσότερο ως μια μορφή 

“λάθους” ή “ψευδαίσθησης”.  Στην αρχή της  κλασικής  περιόδου,  όπως έχουμε  δει,  η  τρέλα ανήκει  στον 
περιβάλλοντα κόσμο, ως χίμαιρα δεν διαχωρίζεται πάντως αυστηρά. Ο Foucault πραγματεύεται το ζήτημα 
της ψυχιατρικής εξουσίας αναλυτικά στις διαλέξεις του το έτος 1973–1974 (Le pouvoir psychiatrique).18 Τα 
μέρη με “θεραπευτικές” ιδιότητες έχουν σχέση περισσότερο με τη φύση, την ορατή μορφή της αλήθειας, ή με  
το θέατρο όπου, ως το αντίθετο της φύσης, θα παρουσίαζε την παραφροσύνη του τρελού πάνω στη σκηνή 
μπροστά στα μάτια του- μια στιγμιαία πλαστή πραγματικότητα. Η πρακτική του εγκλεισμού στις αρχές του 
19ου αιώνα,  συμπίπτει  με  τη  στιγμή  όπου η τρέλα  παύει  να  θεωρείται  μορφή πλάνης  και  γίνεται  πλέον 
αντιληπτή ως “μη-φυσιολογική”, μη-κανονική συμπεριφορά. Πλέον δεν θα αποτελεί μια διαταραγμένη κρίση 
αλλά αταξία, διασάλευση του φυσιολογικού τρόπου δράσης, βούλησης, εμπειρίας των παθών, διαμόρφωσης 
αποφάσεων, του τρόπου να είναι κανείς ελεύθερος. 

Η  μετατόπιση  που  συμβαίνει  είναι  από  τον  άξονα  αλήθεια-σφάλμα-συνείδηση  στον  άξονα  πάθος-
βούληση-ελευθερία. Τι θα είναι τότε η αποκατάσταση ενός τρελού; Η διασκόρπιση των παραισθήσεων και η 
νίκη  της  αλήθειας  επί  της  πλάνης;  Όχι,  η  “ανάρρωση”  αφορά  μάλλον  την  αποκατάσταση  των  ηθικών 
συναισθημάτων, την επιστροφή στα επιτρεπτά όρια, στο οικογενειακό περιβάλλον, στην κοινή ευαισθησία 
και στις οικείες συνήθειες.

Ποιος  είναι  λοιπόν  ο  ρόλος  του  άσυλου  σε  μια  τέτοια  κατεύθυνση  προς  τις  ομαλές,  συνήθεις 
συμπεριφορές; Πρωτίστως θα έχει την αποστολή, ως χώρος, που είχε και το νοσοκομείο στα τέλη του 18ου 

αιώνα: να καταστήσει δυνατή την αποκάλυψη της αλήθειας της διανοητικής ασθένειας, να απομακρύνει όλα 
τα στοιχεία του οικογενειακού περιβάλλοντος  τα οποία την συγκαλύπτουν ή της δίνουν παρεκκλίνουσες 
μορφές. Ακόμη περισσότερο όμως το άσυλο θα είναι ένας χώρος αντιπαράθεσης, σύγκρουσης της τρέλας, του 
διαστροφικού πάθους, με την διαυγή θέληση και τις ορθόδοξες επιθυμίες. Η αντίθεση αυτή θα παράγει δύο 
κύρια  αποτελέσματα:  η  βούληση  που  ασθενεί,  και  εφόσον  δεν  εκδηλώνεται  εμφανώς  μέσα  σε  κάποιο 
παραλήρημα, μέσω της αντίστασης και της αντιπαράστασης με την υγιή θέληση του γιατρού, θα παράγει θα 
φέρει στο φως την αρρώστια. Επιπρόσθετα, αυτή η σύγκρουση θα επιφέρει νίκη, επικράτηση της σώφρονος  
βούλησης, την υποταγή επομένως και αποκήρυξη της διαταραγμένης θέλησης. «Μια διαδικασία αντίθεσης  
δηλαδή, πάλης και κυριαρχίας».

Το ψυχιατρικό νοσοκομείο του 19ου αιώνα είναι χώρος διάγνωσης και ταξινόμησης, ομοιάζει με βοτανικό 
κήπο όπου τα είδη των ασθενειών κατανέμονται σε τακτοποιημένες αυλές. Εν τούτοις πρόκειται ταυτόχρονα 
για ένα πεδίο αντιπαράθεσης, το θέατρο ενός αδιάλειπτου αγώνα, θεσμικό πεδίο κυριαρχίας και υποταγής. Ο 
γιατρός του ασύλου είναι αυτός που ταυτοχρόνως παρουσιάζει την αλήθεια της αρρώστιας μέσω της γνώσης 
του [savoir], και εκείνος που την εξημερώνει, τη δαμάζει μέσω της εξουσίας που κατέχει πάνω στον ίδιο τον 
ασθενή. Όλες οι τεχνικές στο εσωτερικό των άσυλων –απομόνωση, ανακρίσεις, τιμωρίες, ηθικοπλαστικές 
συζητήσεις, πειθαρχικές επιπλήξεις, καταναγκαστική εργασία, αυστηρή πειθαρχία, αμοιβές και προνομιακές 
σχέσεις,  σχέσεις  υποτέλειας,  ελέγχου,  υπηρεσίας-  όλα  αυτά  ήταν  σχεδιασμένα  έτσι  ώστε  να  κάνουν  το 
ιατρικό προσωπικό τον “κύριο (master) της τρέλας”.

Παρατηρούμε  στο  σημείο  αυτό  πως  ενώ  στο  νοσοκομείο  που  εγκαινιάζει  ο  Pasteur η  “παραγωγή-
αλήθειας” της ασθένειας εξασθενεί μέσα σε μια νέα δομή γνώσης, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των Esquirol ή 
Charcot η  “παραγωγή-αλήθειας”  ως  λειτουργία  γίνεται  αντιθέτως  υπερτροφική,  εντείνεται  γύρω  από  τη 
φιγούρα του γιατρού. Στα πλαίσια της εποχής, ο γιατρός είναι κάποιος που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα,  
κατέχει επιστημονική γνώση των ασθενειών η οποία ανήκει στην τάξη θετικών επιστημών όπως η βιολογία 
και η χημεία. Στο άσυλο επομένως, η εξουσία που δίνεται στον ψυχίατρο πρέπει να δικαιώσει τον εαυτό της 
παράγοντας  φαινόμενα  τα  οποία  μπορούν  να  ενσωματωθούν  μέσα  στην  ιατρική  επιστήμη.  Οι  διάφορες 
τεχνικές που αναπτύσσονται εκείνη την εποχή πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο (ύπνωση, υποβολή 

18 “Psychiatric Power”, Lectures at College de France 1973-1974, [ed.] J. Lagrange, General Editors F. Ewald & A. Fontana, 
English Series Editor: A.I. Davidson, Translation by G. Burchell, Palgrave Macmillan 2006.
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κλπ.). Το τέλειο αποτέλεσμα προκύπτει όταν οι ασθενείς του ψυχιατρείου αναπαράγουν, υπό τις προσταγές 
της ιατρικής γνώσης-εξουσίας, την συμπτωματολογία της “επιληψίας” – μια ασθένεια η οποία είναι δυνατό 
να αποκωδικοποιηθεί,  να γνωσθεί  και να αναγνωριστεί  με όρους οργανικής αρρώστιας ‘  για τους  ίδιους 
λόγους η “υστερική γυναίκα” υπήρξε η τέλειος ασθενής...

Ο  Foucault κάνει μια υπόθεση: η κρίση, καθώς και η απροσδιόριστη κατά τα άλλα απαρχή της αντι-
ψυχιατρικής, εκκινεί όταν γεννιέται αρχικά η υποψία και έπειτα η βεβαιότητα, πως ο Charcot παρήγαγε στην 
πραγματικότητα τους παροξυσμούς υστερίας που περιέγραφε. Υπο ερώτηση θα τεθεί τελικά ο τρόπος με τον 
οποίο η εξουσία του γιατρού εμπλέκεται στην αλήθεια όσων λεει, και αντιστρόφως ο τρόπος με τον οποίο η 
αλήθεια μπορεί να κατασκευαστεί και να διακυβευτεί από την εξουσία του. Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
στοχεύουν αυτήν ακριβώς την σχέση εξουσίας. Ολόκληρη η μοντέρνα ψυχιατρική υποστηρίζει ο  Foucault 
είναι διαποτισμένη ουσιωδώς από την “αντι-ψυχιατρική” επερώτηση του ρόλου του ψυχιάτρου.

Υπάρχουν δύο κύριες διαδικασίες, απολύτως διακριτές σύμφωνα με τον Foucault. Με την κίνηση “απο-
ψυχιατρικοποίησης”, δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με ουδετεροποίηση της εξουσίας του γιατρού, όσο με τον 
εκτοπισμό της για λογαριασμό μιας περισσότερο ακριβούς γνώσης, με την αναζήτηση διαφορετικού σημείου 
εφαρμογής  και  νέων  μεθόδων.  Υπάρχουν  λοιπόν  δύο  μορφές  απο-ψυχιατρικοποίησης:  σύμφωνα  με  την 
πρώτη, αντί για μια παραγωγή της αλήθειας της αρρώστιας με τρόπο θεατρικό, θα ήταν καλύτερα να μειωθεί  
αυτή  στην  ακριβή  της  πραγματικότητα,  στο  minimum δυνατό:  τα  απαραίτητα  σημάδια  που  επαρκούν 
προκειμένου να διαγνωσθεί ως διανοητική ασθένεια,  οι απολύτως απαραίτητες τεχνικές για την εξάλειψη 
αυτών των εκδηλώσεων. Ο στόχος είναι το είδος της απλοποίησης που επέφερε ο Pasteur στο νοσοκομείο να 
εφαρμοστεί στο άσυλο: σύνδεση διάγνωσης και θεραπείας, γνώση της φύσης της αρρώστιας, απώθηση των 
εκδηλώσεών της.  Το νοσοκομείο  μπορεί  να  μετατραπεί  σε  ένα  σιωπηλό μέρος  όπου  η  ιατρική  εξουσία 
ασκείται με τον πιο αυστηρό τρόπο, χωρίς όμως να συγκρούεται με την τρέλα. 

Ο  Foucault αποκαλεί  αυτή  τη  μορφή  “ασηπτική”  (aseptic)  και  “asymptomatic”  –  “zero-production 
psychiatry”. Οι περισσότερο γνωστοί τύποι αυτής είναι η ψυχοχειρουργική και η φαρμακολογική ψυχιατρική.

Η δεύτερη μορφή απο-ψυχιατρικοποίησης είναι το ακριβώς αντίθετο της πρώτης: εδώ το ζητούμενο είναι 
να καταστεί η παραγωγή της τρέλας στην αλήθεια της όσο περισσότερο έντονη είναι δυνατόν, με τέτοιο όμως 
τρόπο ώστε η σχέση εξουσίας γιατρού-ασθενή να επενδύεται επακριβώς και ελεγχόμενα πάνω σε αυτή την 
παραγωγή. Αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί εδώ είναι πως η αφοσίωση στο νοσοκομείο δεν πρόκειται να 
αψηφήσει την ιατρική αρχή, η κυρίαρχη επιστήμη του γιατρού δεν θα εμπλακεί σε μηχανισμούς που μπορεί 
να προκαλέσει ακούσια. Έτσι, οδηγούμαστε στις ιδιωτικές συνεδρίες γιατρού-ασθενή: “σου ζητώ μόνο το 
εξής: να μιλήσεις αλλά να πεις οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό σου” ‘ “δεν θα μπορέσεις να με ξεγελάσεις 
εφόσον δεν σου ζητώ να απαντήσεις σε δικές μου ερωτήσεις, και ακόμη και εάν παραβείς αυτό τον κανόνα 
πάλι δεν θα με έχεις εξαπατήσει, θα έχεις πέσει μόνος στη δική σου παγίδα, εφόσον θα έρθεις σε αντίθεση με 
την παραγωγή της αλήθειας...”.  Εδώ, σ’ αυτό τον καναπέ,  η πραγματικότητα γίνεται  δεκτή μόνο σε ό,τι 
παράχθηκε σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος και στη διάρκεια αυτής της μιας ώρας, όταν ο γιατρός άσκησε την 
εξουσία του: μια εξουσία ολοκληρωτικά αποσυρμένη στην σιωπή και την μη-ορατότητα.

Η  ψυχανάλυση  ερμηνεύεται  ιστορικά,  για  τον  Foucault,  ως  αυτή  η  δεύτερη  μορφή  απο-
ψυχιατρικοποίησης.  Απόσυρση  εξωτερικά  του  ασύλου  προκειμένου  να  απαλειφθούν  οι  ψυχιατρικές 
υπερεξουσίες- ταυτόχρονα όμως επανασύσταση της ιατρικής εξουσίας ως παραγωγού-αλήθειας, σε ένα χώρο 
όπου διασφαλίζεται ότι η παραγωγή αυτή παραμένει πάντοτε προσαρμοσμένη σε αυτή την εξουσία.

Και  οι  δύο  τύποι  απο-ψυχιατρικοποίησης  συντηρούν  την  εξουσία,  και  θα  γίνουν  στόχοι  της  αντι-
ψυχιατρικής:  η  υποχώρηση  έξω  από  το  χώρο  του  ασύλου  δεν  λύνει  τα  προβλήματα,  καθότι  χρειάζεται 
συστηματική προσπάθεια στο εσωτερικό για την τελική καταστροφή του ‘ επίσης, αντί να επιδιώκεται  η 
εκμηδένιση της τρέλας στον ασθενή θα έπρεπε να μεταβιβαστεί η εξουσία να παράγει αυτός ο ίδιος την τρέλα 
του. Το διακύβευμα στην αντι-ψυχιατρική παρατηρεί ο  Foucault δεν είναι η αληθινή αξία της με όρους 
γνώσης, διαγνωστικής ευστοχίας ή θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

Στον πυρήνα της αντι-ψυχιατρικής βρίσκεται  η πάλη εντός και ενάντια στον θεσμό. Όταν τα μεγάλα 
άσυλα τέθηκαν σε λειτουργία αρχές του 19ου αιώνα, αιτιολογήθηκαν ως υπόδειγμα αρμονίας μεταξύ των 
απαιτήσεων της κοινωνικής τάξης η οποία διασαλευόταν από τους τρελούς, και τις σχετικές θεραπευτικές 
ανάγκες οι οποίες απαιτούσαν την απομόνωση των ασθενών (Esquirol). Η απομόνωση θα διασφάλιζε την 
ασφάλεια των ίδιων και των οικογενειών τους, θα τους ελευθέρωνε από εξωτερικές επιρροές, θα καταπράυνε 
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τις προσωπικές αντιστάσεις τους, θα τους τοποθετούσε κάτω από αυστηρή ιατρική αγωγή, θα τους επέβαλε 
νέες διανοητικές και ηθικές συνήθειες. Τα πάντα λοιπόν είναι ζήτημα εξουσίας: δαμάστε την δύναμη των 
τρελών, εξουδετερώστε τις έξωθεν επιρροές, ιδρύστε την θεραπεία ως ορθοπεδική πάνω τους.

Η αντι-ψυχιατρική θα πολεμήσει το ίδρυμα, ως χώρο κατανομής και μηχανισμό σχέσεων εξουσίας. Κάτω 
από  την  επίσημη  αιτιολόγηση  του  εγκλεισμού  και  τα  υποτιθέμενα  πλεονεκτήματά  του  (ένας  δήθεν 
εξαγνισμένος χώρος όπου εντοπίζεται με ακρίβεια το πρόβλημα και επιλέγεται η κατάλληλη παρέμβαση) 
σχέσεις  κυριαρχίας  δημιουργούνται,  η  αμιγής  εξουσία  του  γιατρού  ενισχύεται,  ο  ασθενής  βρίσκεται 
απογυμνωμένος από όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά του (Besaglia).

Ο  Foucault θα σκιαγραφήσει  τους  διαφορετικούς  τύπους  που έλαβε το κίνημα της αντι-ψυχιατρικής 
αναφορικά  με  τις  στρατηγικές  που  κατέστρωσαν  σχετικά  με  τα  παιχνίδια  εξουσίας  μέσα  στο  άσυλο: 
δραπετεύστε από τα παιχνίδια αυτά μέσω ενός διμερούς συμβολαίου ελεύθερα συμφωνημένου και απο τις 
δυο  πλευρές  (Szasz19)  ‘  διαμορφώστε  ένα  προνομιακό  μέρος  όπου  θα  αφεθούν  σε  διαθεσιμότητα  ή  θα 
εξαλειφθούν εφόσον καταφέρουν να ανασυγκροτήσουν τους εαυτούς τους (Kingsley Hall20) ‘ προσδιορίστε 
την ταυτότητα του καθενός, έναν προς έναν, και βαθμιαία αφομοιώστε τους στο εσωτερικό ενός ιδρύματος 
κλασικού  τύπου  (Cooper21)  ‘  συνδέστε  τους  με  άλλες  σχέσεις  εξουσίας  έξω  από  το  άσυλο  οι  οποίες 
ενδεχομένως ήδη έπαιξαν κάποιο ρόλο στον διαχωρισμό τους ως διανοητικά ασθενών (Gorizia22). Οι σχέσεις 
εξουσίας  συνιστούσαν  το  a priori της  ψυχιατρικής  πρακτικής,  συνέθεταν  την  εσωτερική  λειτουργία  του 
ασύλου, διένειμαν τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, ρύθμιζαν τις μορφές της ιατρικής παρέμβασης. Η αντι-
ψυχιατρική θα τοποθετήσει αυτές τις σχέσεις αντιθέτως, στο κέντρο ενός προβληματικού πεδίου και θα τις 
αμφισβητήσει σε πρωτογενές επίπεδο.

Το θεμελιώδες σε αυτές τις σχέσεις εξουσίας σημειώνει ο Foucault ήταν το απόλυτο δικαίωμα της μη-
τρέλας  πάνω  στην  τρέλα,  ένα  δικαίωμα  μεταγραμμένο  σε  όρους  αρμοδιότητας  και  επάρκειας,  όρους 
πρόσβασης και καλής αίσθησης της πραγματικότητας, όρους διόρθωσης λαθών, αυταπατών, παραισθήσεων, 
φαντασιώσεων,  όρους  μιας  κανονικότητας  η  οποία  επιβάλλει  τον  εαυτό  της  στην  διαταραχή  και  την 
απόκλιση. Αυτή η τριμερής εξουσία ήταν που συγκρότησε την τρέλα ως αντικείμενο δυνατής γνώσης για μια 
ιατρική επιστήμη, που την κατέστησε ασθένεια, την ίδια ακριβώς στιγμή που το προσβεβλημένο από την 
αρρώστια “υποκείμενο” έβλεπε τον εαυτό του να τίθεται σε αποκλεισμό, ως φρενοβλαβής: “εμείς γνωρίζουμε 
αρκετά για την ιδιαίτερη κατάστασή σου ώστε συμπεραίνουμε πως πρόκειται για αρρώστια, εσύ δεν μπορείς 
να ασκήσεις καμία επίδραση πάνω της, η δικής μας επιστήμη μας καθιστά ικανούς να αποκαλέσουμε την 
τρέλα σου ασθένεια και τελικώς εμείς οι γιατροί έχουμε τα απαραίτητα προσόντα ώστε να διαγνώσουμε και 
να παρέμβουμε, η τρέλα σου σε εμποδίζει να είσαι σαν τους άλλους, θα είσαι ένας διανοητικά ασθενής”. 
Αυτό είναι το παιχνίδι της κλασικής ψυχιατρικής: εμπλέκει μια σχέση εξουσίας η οποία επιφέρει μια γνώση, 
η οποία με τη σειρά της θεμελιώνει τα δικαιώματα αυτής της εξουσίας... 

Αυτόν τον κύκλο θέλει να σπάσει η αντι-ψυχιατρική: δίνοντας στο άτομο το δικαίωμα να ωθήσει την 
τρέλα του στα όριά της ‘ να δει μέσα από αυτήν αλλά μέσω μιας εμπειρίας στην οποία κάποιοι άλλοι μπορεί  
ενδεχομένως να συνεισφέρουν χωρίς ωστόσο αυτό να γίνεται ποτέ στο όνομα μιας εξουσίας που κατέχουν 
χάρη στο Λόγο ή την κανονικότητά τους ‘ να αποσυνδέσει την οδύνη του και τις επιθυμίες του από το ιατρικό 
καθεστώς, να τις ελευθερώσει από την συμπτωματολογία, τις ταξινομήσεις, τις προσταγές ‘ να ανασκευάσει  
την μεταγραφή της τρέλας σε διανοητική ασθένεια η οποία εκκίνησε τον 17ο για να ολοκληρωθεί τον 19ο 

αιώνα.
Η απο-ιατρικοποίηση της τρέλας σχετίζεται λοιπόν με αυτή την θεμελιώδη επερώτηση της εξουσίας στην 

αντι-ψυχιατρική πρακτική. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε την αντίθεση της αντι-ψυχιατρικής στην “απο-
ψυχιατρικοποίηση” που φαίνεται να χαρακτηρίζει την ψυχανάλυση και την ψυχο-φαρμακολογία: και οι δύο 
έλκουν την καταγωγή τους από μια υπερ-ιατρικοποίηση της τρέλας. Τώρα μπορεί πλέον να τεθεί το ερώτημα 

19 Thomas Stephen Szasz: Ideology and Insanity, Calder & Boyars, London 1970.
20 Reception Center: ένα από τα τρία που ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1960, βρισκόταν σε μια εργατική γειτονιά στο East End 

του Λονδίνου (βλπ. Barnes & Berke, Two Accounts of a Journey Through Madness, MacGibbon & Kee, London 1971).  
21 H κοινοβιακή εμπειρία της Villa 21, που ξεκίνησε το 1962 σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Λονδίνο, περιγράφεται στο 

βιβλίο του D. Cooper, Psychiatry and Anti-Psychiatry, Tavistock London 1967.
22 Ιταλικό δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο βόρειο Trieste. Η μεταρρύθμιση του ασύλου περιγράφεται από τον F. Besaglia 

στο L’Institution en Negation, Paris Seuil 1970. 
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της  οριστικής  απελευθέρωσης  της  τρέλας  από  την  ιδιότυπη  μορφή  γνώσης-εξουσίας  που  είναι  η 
εμπειρογνωμοσύνη [expertise, connaissance].

«Είναι δυνατόν η παραγωγή αλήθειας της τρέλας να εκπληρωθεί με μορφές οι οποίες δεν είναι εκείνες της  
σχέσης  γνώσης;»  -  πρόκειται  για  πλασματικό  ερώτημα  που  ανήκει  στη  σφαίρα της  ουτοπίας;  Είναι  ένα 
πραγματικό γεγονός λεει ο Foucault, το οποίο τίθεται καθημερινά με απτό τρόπο, σε σχέση με το ρόλο του 
γιατρού ως επίσημου υποκειμένου γνώσης, στην κίνηση απο-ψυχιατρικοποίησης.

3.4 LES ANORMAUX (1974-1975) 
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και οι διαλέξεις του έτους 1974-1975 του Foucault στο College de France, για 

την ακαθόριστη “οικογένεια των ανώμαλων” (abnormals) που θα στοιχειώσει τη Δύση στα τέλη του 19ου 

αιώνα. 23 Όπως  τονίζει  ο  Foucault εκεί,  δεν  επρόκειτο  για  ένα  ατυχές  επεισόδιο  στην  ιστορία  της 
ψυχοπαθολογίας ‘ η παράξενη αυτή οικογένεια διαμορφώθηκε σε συσχέτιση με ένα ευρύ δίκτυο από θεσμούς 
ελέγχου, μηχανισμούς επιτήρησης και κατανομής, και όταν πλέον καλύφθηκε ολοκληρωτικά κάτω από την 
κατηγορία  του  “εκφυλισμού”,  έδωσε  λαβή  για  την  ανάδυση  “θεωρητικών  κειμένων”  απίστευτης  μεν 
γελοιότητας, αλλά με δριμεία πραγματικά αποτελέσματα. 

Η κατηγορία των “ανώμαλων”, μη-κανονικών, σχηματίστηκε με βάση τρία κύρια στοιχεία, όχι απολύτως 
συγχρονικά. Πρώτον, το “ανθρώπινο τέρας”: το πεδίο όπου θα εμφανιστεί αυτή η μορφή είναι μια δικαστική-
βιολογική  σφαίρα.  Οι  φιγούρες  του  μισού-ανθρώπου  μισού-ζώου,  οι  διπλές  προσωπικότητες,  οι 
ερμαφρόδιτοι, αντιπροσωπεύουν μια διττή βιαιοπραγία: αυτό που καθιστά κάποιο τέτοιο άτομο “τέρας” δεν 
είναι  απλώς η ιδιαιτερότητά του σχετικά  με τις  μορφές των ειδών,  είναι  η διαταραχή που επιφέρει  στις 
δικαστικές κανονικότητες. «Το ανθρώπινο τέρας συνδυάζει το αδύνατο με το απαγορευμένο». Στις αμφισημίες 
και  τα  διφορούμενα  που  θα  προκαλέσει  ανήκουν  για  παράδειγμα  οι  αλληλοσχετιζόμενες  έννοιες  της 
“αφύσικης  πράξης”  και  “παράνομης  προσβολής”.  Η  απόκλιση  από  τη  “φύση”  προκαλεί  μεταβολές  στο 
δικαστικό-νομικό εννοιολογικό οπλοστάσιο, θα αποτελέσει έναυσμα για εκκίνηση μηχανισμών, θα ζητήσει 
την  αρωγή  παραδικαστικών  και  περιθωριακά  ιατρικών  ιδρυμάτων.  Από  τις  “τερατώδεις  πράξεις”  με  το 
πέρασμα των χρόνων θα οδηγηθούμε τελικά στην πιο σύγχρονη (ούτε δικαστική αλλά και ούτε ιατρική) 
έννοια του “επικίνδυνου (dangerous) ατόμου”. Με την ερώτηση που απευθύνουν οι δικαστές στον γιατρό: 
“είναι αυτό το άτομο επικίνδυνο;”,  απομακρυνόμαστε από το πεδίο του ποινικού νόμου που καταδικάζει 
πράξεις και μόνο, προβάλλεται η αξίωση μιας φυσικής σύνδεσης μεταξύ αρρώστιας και παράβασης. 

Το δεύτερο στοιχείο αφορά το άτομο που οφείλει να “διορθωθεί”, μια περισσότερο σύγχρονη φιγούρα απ’ 
ότι  το  “τέρας”...  Πρόκειται  για  το συσχετικό  όχι  τόσο των υποχρεώσεων του νόμου,  όσο των τεχνικών 
εκπαίδευσης  και  των  συναφών  απαιτήσεων.  Η  εμφάνιση  του  “αδιόρθωτου”  είναι  συγχρονική  με  την 
εμφάνιση  και  λειτουργία  των  μεγάλων  πειθαρχικών  τεχνικών  του  17ου και  18ου αιώνα  στο  στρατό,  στα 
σχολεία, στα εργαστήρια και λίγο αργότερα στις ίδιες τις οικογένειες. Οι νέες διεργασίες εκπαίδευσης του 
σώματος και της συμπεριφοράς δημιούργησαν και τα σχετικά προβλήματα: χρειάζεται τώρα η αντιμετώπιση 
εκείνων οι οποίοι αντιστέκονται και διαφεύγουν αυτής της κανονικότητας.24

Τρίτον, ο “αυνανιστής” (onanist) παρουσιάζεται ως μια εντελώς νέα φιγούρα τον 18ο αιώνα. Εμφανίζεται 
στο προσκήνιο το σεξουαλικό σώμα του παιδιού και έπειτα μια ολόκληρη σταυροφορία με στόχο τον παιδικό 
αυνανισμό.  Η  συνήθης  αντιμετώπιση  αυτών  των  προβλημάτων  έχει  στο  κέντρο  της  το  ζήτημα  της 
καταπίεσης, θέτει το πρόβλημα με αρνητικούς όρους (Reich) και σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις της 
εκβιομηχάνισης: το παραγωγικό σώμα ενάντια στο σώμα της απόλαυσης. Εν τούτοις από μια διαφορετική 
θέση,  διαπιστώνουμε  πως  από  τη  στιγμή  που  τίθενται  οι  γονείς  αυστηροί  “επόπτες”  της  σεξουαλικής 
συμπεριφοράς και διαγωγής των παιδιών, μια ολόκληρη νέα οικονομία, μια σειρά καινούριων πιο εντατικών 
ενδο-οικογενειακών σχέσεων αναπτύσσεται: η φορά αλλάζει: η προσοχή κατευθύνεται όχι πλέον τόσο από τα 
παιδιά προς τους μεγαλύτερους, αλλά αντίστροφα από τους γονείς προς αυτά ‘ η σωματική υγεία θα βρεθεί 
στο  κέντρο  της  γονικής  φροντίδας  ‘  μια  νέα  σώμα-με-σώμα  πλέον  επαφή  και  σχέση  με  τους  γονείς 
δημιουργείται κ.ά. Πολλές ερωτήσεις θα γεννηθούν γύρω από την παιδική σεξουαλικότητα και τις ανωμαλίες 

23 “Abnormal”, Lectures at College de France 1973-1974, [eds.] V. Marchetti & A. Salomoni, General Editors F. Ewald & A. 
Fontana, English Series Editor: A.I. Davidson, Translation by G. Burchell, Picador New York 2003. 

24 Ο  “περιορισμός”  (confinement)  εμφανίζεται  ως  μια  ενδιάμεση φόρμουλα  μεταξύ  της  νομικής  (αρνητικής)  έννοιας  της 
“απαγόρευσης” (interdiction) και των (θετικών) μεθόδων “επανόρθωσης” (rectification).
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για τις οποίες υποτίθεται πως ήταν υπεύθυνη. Τελικώς, «η εκστρατεία ενάντια στον αυνανισμό αντανακλά την  
θέσπιση της περιορισμένης οικογένειας (γονείς-παιδιά) ως ένα νέο μηχανισμό εξουσίας-γνώσης [...] Η μικρή  
αιμομικτική οικογένεια, ο μικρός, σεξουαλικά διαποτισμένος γονικός χώρος όπου μεγαλώνουμε και στον οποίο  
ζούμε, σχηματίστηκε εκεί».

Επομένως  λοιπόν,  το  “μη-φυσιολογικό”  άτομο  έλκει  την  καταγωγή  του  από  την  δικαστικο-φυσική 
ιδιαιτερότητα  του  “τέρατος”,  από  το  πλήθος  των  “αδιόρθωτων”  που  γραπώνονται  στο  μηχανισμό  της 
επανόρθωσης, από την παγκόσμια εχεμύθεια γύρω από την παιδική σεξουαλικότητα. Οι τρεις φιγούρες δεν 
θα  αναμιχθούν  για  την  ακρίβεια  μεταξύ  τους.  Κάθε  μια  θα  εμβαπτιστεί  σε  αυτόνομα  συστήματα 
επιστημονικής  αναφοράς:  ο  “τερατώδης”  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  της  “τερατολογίας”  και  μιας 
εμβρυολογίας ‘ οι “μη επιδεκτικοί διόρθωσης” ανήκουν στο πεδίο της ψυχοφυσιολογίας ‘ ο “αυνανιζόμενος” 
ανήκει σε μια νέα, υπό διαμόρφωση θεωρία της σεξουαλικότητας (Kaan’s Psychopathia Sexualis). Παρ’ όλα 
αυτά,  οι  διαφορετικές  αναφορές  δεν  θα  πρέπει  να  μας  οδηγήσουν  να  παραβλέψουμε  τρία  θεμελιώδη 
φαινόμενα: πρώτον, την κατασκευή μιας γενικής θεωρίας του “εκφυλισμού” η οποία θα λειτουργήσει ως 
θεωρητικό πλαίσιο και ως ηθική και κοινωνική δικαίωση, την εγκαθίδρυση ενός σύνθετου δικτύου θεσμών 
και δομών “υποδοχής” όσων θεωρούνται “ανώμαλοι” προκειμένου να προστατευτεί η κοινωνία, και τέλος 
την κίνηση που θα θέσει την παιδική σεξουαλικότητα ως αρχή εξήγησης σχεδόν κάθε αντικανονικότητας.

3.5 IL FAUT DÉFENDRE LA SOCIÉTÉ (1975-1976)
Στις διαλέξεις των ετών  1976-1976 (Il Faut  Défendre La  Société)25 οι οποίες δόθηκαν στο  College de 

France, ο Foucault αφηγείται την γέννηση του ιστορικού λόγου, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στον αχό της 
μάχης και του πολέμου. Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός το οποίο εισάγει μια ρήξη, μια ασυνέχεια στο 
ρου της ιστορίας: ο Foucault, την πρώτη αυτή μη-ρωμαϊκή ιστορία της Δύσης την ονομάζει «αντι-ιστορία» ή 
«αντι-μνήμη».  Έως  τότε  ο  ιστορικός  λόγος  είχε  ρόλο  απολογητικό  έναντι  της  εξουσίας,  υμνούσε  και 
εγκωμίαζε  τον  Ηγεμόνα  θεμελιώνοντας  την  νομιμότητά  του  (ένα  τελετουργικό  μνημόνευσης  των 
προβλημάτων του δημόσιου δικαίου). Ο λόγος αυτός διακόπτεται ξαφνικά – εισέρχεται στο προσκήνιο ένας 
ανατρεπτικός λόγος ο οποίος επινοεί την νομιμότητά του μέσω επαγγελιών και προφητειών για μελλοντικές 
απελευθερώσεις. Από στασιαστικός λόγος της αριστοκρατίας στην πάλη της ενάντια στην μοναρχία, ο νέος 
αυτός λόγος θα μετατραπεί σε όπλο για τον αγώνα κατά του εκάστοτε ταξικού, εθνικού ή και φυλετικού 
εχθρού. 

3.5.1 Ο ιστορικο-πολιτικός λόγος περί πολέμου
Πρωτίστως: για να αναλύσουμε συγκεκριμένα τις σχέσεις εξουσίας θα πρέπει μεθοδολογικά, σύμφωνα με 

τον Foucault να εγκαταλείψουμε το νομικό μοντέλο της κυριαρχίας, και να μελετήσουμε την εξουσία «όχι με  
βάση τους πρωταρχικούς όρους της σχέσης, αλλά με βάση την ίδια τη σχέση, δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζει  
τα στοιχεία που περιλαμβάνει: αντί να εξετάσουμε ποιες παραχωρήσεις προσωπικές και σε επίπεδο εξουσιών  
έκαναν ορισμένοι ιδεατοί υπήκοοι και καθυποτάχθηκαν, θα πρέπει να αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι  
σχέσεις καθυπόταξης κατασκευάζουν υπηκόους».26 Επίσης: αντί να αναζητούμε την ενιαία μορφή, το κεντρικό 
σημείο  απ'  όπου  πηγάζουν  όλα  αυτά  τα  σχήματα  εξουσίας  (υπό  μορφή  συνεπειών),  θα  έπρεπε  να  τα 
μελετήσουμε ως “συσχετισμούς δυνάμεων” που διασταυρώνονται, συγκλίνουν ή αντιπαρατίθενται. 

Πρέπει να θεωρήσουμε λοιπόν την εξουσία με όρους συσχετισμού δυνάμεων - θα πρέπει γι' αυτόν το λόγο 
να την αποκωδικοποιήσουμε με βάση το γενικό σχήμα του  πολέμου; Μπορεί δηλαδή ο πόλεμος - και οι 
παράγωγες από την στρατηγική και την τακτική έννοιες - να προβληθεί ως αρχή ανάλυσης των σχέσεων 
εξουσίας; Θα πρέπει να θεωρήσουμε τον πόλεμο ως μια πρωταρχική κατάσταση των πραγμάτων από την 
οποία  εκπορεύονται  όλα  τα  φαινόμενα  κοινωνικής  επιβολής,  διαφοροποίησης  ή  ιεράρχησης;  Οι 
ανταγωνισμοί, οι συγκρούσεις και οι αγώνες μεταξύ ατόμων, ομάδων ή τάξεων εκπορεύονται εν τέλει από τις 
γενικές διαδικασίες του πολέμου;... «Από πότε και πώς αρχίσαμε να θεωρούμε ότι εντός των σχέσεων εξουσίας  
λειτουργεί ο πόλεμος, ότι μια αδιάλειπτη μάχη απεργάζεται την ειρήνη και ότι η πολιτική τάξη πραγμάτων είναι  
κατ'  ουσία  μια  τάξη  μάχης;  [...]  Πώς αντιληφθήκαμε  ότι  ο  πόλεμος  αποτελεί  ίδιον  της  ειρήνης;».  Ποιος 

25 Michel Foucault: Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002 (Il Faut Défendre La Société, Gallimard 1997).
26 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 325.
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αναζήτησε μέσα στη βουή του πολέμου την αρχή κατανόησης της τάξης, των θεσμών και της ιστορίας; Ποιος  
πρώτος έκανε τη σκέψη πως η πολιτική είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα;27

Από  τις  αρχές  του  Μεσαίωνα  και  στο  εξής,  οι  πρακτικές  και  οι  θεσμοί  του  πολέμου,  αφενός 
παρουσιάζουν την τάση να συγκεντρώνονται σε μια κεντρική εξουσία που μόνη αυτή έχει το δικαίωμα και τα 
μέσα του πολέμου - οπότε και εξαλείφονται σταδιακά από τις σχέσεις ανθρώπων ή ομάδων μεταξύ τους για 
να καταλήξουν να αποτελούν ένα προνόμιο του κράτους. Αφετέρου, και κατά συνέπεια, ο πόλεμος τείνει να 
αποτελέσει επαγγελματική και τεχνική ιδιοκτησία ενός στρατιωτικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, η κοινωνία 
που  χαρακτηριζόταν  εξ  ολοκλήρου  από  πολεμικές  σχέσεις  αντικαθίσταται  σταδιακά  από ένα  κράτος  με 
στρατιωτικούς θεσμούς στη διάθεσή του.

Παράλληλα με αυτές  τις  μεταβολές  εμφανίζεται  ένας  λόγος που αναφερόταν στις  σχέσεις  κοινωνίας-
πολέμου. Πρόκειται για έναν ιστορικο-πολιτικό λόγο - πολύ διαφορετικό από τον φιλοσοφικο-νομικό λόγο 
που προσιδίαζε στα προβλήματα της κυριαρχίας- ο οποίος ανάγει τον πόλεμο σε μόνιμο υπόβαθρο όλων των 
θεσμών της εξουσίας. Σύμφωνα με αυτόν τον λόγο στη γέννηση των κρατών δεσπόζει ο πόλεμος, αλλά όχι 
ένας πόλεμος ιδεατός (όπως φαντάζονταν κάποιοι φιλόσοφοι της “φυσικής κατάστασης”) παρά «αληθινός με  
μάχες  πραγματικές»:  οι  νόμοι  γεννήθηκαν  μέσα  από  στρατιωτικές  επιχειρήσεις,  κατακτήσεις  και 
πυρπολημένες πόλεις,  αλλά ο πόλεμος εξακολουθεί  να μαίνεται μέσα στους μηχανισμούς της εξουσίας ή 
αποτελεί τη μυστική κινητήρια δύναμη των θεσμών, των νόμων και της τάξης. Κάτω επομένως από τη λήθη, 
τις  ψευδαισθήσεις  ή  τα  ψέματα  που  προσπαθούν  να  μας  πείσουν  για  τις  φυσικές  αναγκαιότητες  ή  τις 
λειτουργικές απαιτήσεις της τάξης, θα πρέπει να ανακαλύψουμε τον πόλεμο: «είναι ο κώδικας της ειρήνης». 
Διχάζει μονίμως το κοινωνικό σώμα ' τοποθετεί τον καθένα από εμάς στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο...

Το  ομιλούν  υποκείμενο  στο  λόγο  αυτό,  παρατηρεί  ο  Foucault,  δεν  μπορεί  να  κατέχει  τη  θέση  του 
νομομαθούς  ή του φιλοσόφου,  του καθολικού  υποκειμένου  δηλαδή.  Στην γενικευμένη  πάλη στην οποία 
αναφέρεται, συντάσσεται αναγκαία με την μία ή την άλλη πλευρά ' είναι εντός της μάχης, πολεμά για την 
νίκη και επιδιώκει να επιβάλλει το δικό του δίκαιο ' η αλήθεια για την οποία κάνει λόγο είναι εκείνη που θα 
του χαρίσει τη νίκη. Αυτός λοιπόν ο λόγος αυτό-αποκλείεται ρητώς από την καθολικότητα. Δεν διαμεσολαβεί 
μεταξύ των αντιπάλων, δεν επιβάλλει την εκεχειρία ούτε συγκροτεί μια τάξη συμφιλιωτική: προβάλλει ένα 
δίκαιο που λειτουργεί ως προνόμιο προς διατήρηση ή απόκτηση, αναδεικνύει μιαν αλήθεια που λειτουργεί ως 
όπλο '  το υποκείμενο που αρθρώνει  αυτόν τον λόγο θεωρεί  την καθολική  αλήθεια και  το γενικό  δίκαιο 
ψευδαισθήσεις ή παγίδες. 

Ο λόγος αυτός ουσιαστικά αντιστρέφει τις παραδοσιακές αξίες κατανόησης: ως αρχή αποκωδικοποίησης 
θα προβάλλεται η σύγχυση της βίας, των παθών, του μίσους και της αντεκδίκησης. Ο ορθολογισμός των 
υπολογισμών  και  των  στρατηγικών  που  προκύπτει  από  εδώ,  είναι  πολύ  διαφορετικός  από  εκείνον  τον 
θεμελιώδη,  διαρκή  ορθολογισμό,  που  εκ  φύσεως  σχετίζεται  με  το  δίκαιο  και  το  σωστό  και  τον  οποίο  
ανακαλύπτουν οι παραδοσιακές ερμηνείες κάτω από την κατ' επίφαση συγκυρία ή την εμφανή κτηνωδία των 
σωμάτων και των παθών.

Ο  τύπος  αυτός  λόγου  εν  τέλει,  εξολοκλήρου  ιστορικός,  δεν  επιχειρεί  να  κρίνει  την  ιστορία,  τις 
καταχρήσεις ή τις βιαιότητες με βάση μια ιδεατή αρχή ορθού λόγου ή νόμου, αλλά επιδιώκει να αφυπνίσει  
κάτω από την επιφάνεια των θεσμών ή των νομοθετικών διαταγμάτων τους περασμένους αληθινούς αγώνες. 
Πεδίο αναφοράς του είναι η απροσδιόριστη κίνηση της ιστορίας - ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να στηρίζεται 
σε παραδοσιακά μυθολογικά σχήματα.

3.5.2 Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων
Μέσα στη δεκαετία του 1960 ο  Foucault εντοπίζει την ανάπτυξη (αλλά και την αποτελεσματικότητα), 

«διάσπαρτων και ασυνεχών επιθέσεων»: “ειδικοί λόγοι”, όπως αυτός για παράδειγμα της "αντι-ψυχιατρικής", 
η επίθεση κατά της παραδοσιακής σεξουαλικής ηθικής ή ιεραρχίας ή ακόμη η επίθεση κατά του δικαστικού 
και  ποινικού  μηχανισμού,  χωρίς  να  υποστηρίζονται  από  κάποιο  ολοκληρωμένο  (θεωρητικό)  σύστημα 
επέτρεψαν  μια  ευρεία  κριτική  των  θεσμών,  των  πρακτικών  και  των  κυρίαρχων  λόγων.  Οι  ασυνεχείς,  
εντοπισμένες  και  μεμονωμένες  αυτές  κριτικές  θεωρήσεις  -  μια  οιονεί  αυτόνομη,  μη  συγκεντρωτική 
θεωρητική  παραγωγή  -  έδειξαν,  σύμφωνα  με  τον  Foucault,  το  ανασταλτικό  αποτέλεσμα  των 

27 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 326.
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"ολοκληρωτικών",  "καθολικών  και  σφαιρικών"  θεωριών:  οι  θεωρίες  αυτές,  όπως  είναι  ο  μαρξισμός  ή  η 
ψυχανάλυση,  παρείχαν εδώ βέβαια σημαντικά  εργαλεία ανάλυσης σε ειδικούς  τομείς,  όμως αυτό με μια 
προϋπόθεση: η θεωρητική ενότητα του λόγου να παραμένει «μετέωρη, κατακερματισμένη, ανερμάτιστη». «[...]  
κάθε αναγωγή και στους όρους ακόμα του όλου είχε εκ των πραγμάτων ανασχετικά αποτελέσματα».28

Η εντοπισμένη αυτή κριτική πραγματοποιήθηκε διαμέσου μιας «επιστροφής των γνώσεων»: πρόκειται για 
την  «εξέγερση  των  υποταγμένων  γνώσεων». Με  τον  όρο  "υποταγμένες  γνώσεις"  εννοούμε  καταρχήν  τα 
ιστορικά  εκείνα  περιεχόμενα  που  θάφτηκαν,  καλύφθηκαν  μέσα  σε  λειτουργικές  συνοχές  ή  επίσημες 
συστηματοποιήσεις και που η κριτική κατάφερε να ανασύρει στην επιφάνεια. Κατά δεύτερον, πρόκειται για 
μια σειρά γνώσεις που «υποτιμούνταν ως μη εννοιολογικές γνώσεις, ως γνώσεις ανεπαρκώς επεξεργασμένες:  
γνώσεις απλοϊκές, γνώσεις κατώτερες ιεραρχικά, γνώσεις κάτω από το επίπεδο της απαιτούμενης παιδείας και  
επιστημοσύνης».29 Η κριτική διεξήχθη λοιπόν διαμέσου αυτών των δεύτερης κατηγορίας, "μη έγκυρων" και 
απαξιωμένων γνώσεων: του τροφίμου του ψυχιατρείου, του αρρώστου, του νοσοκόμου, του γιατρού. Αυτή τη 
γνώση ο Foucault την ονομάζει "γνώση των ανθρώπων": δεν έχει σχέση με τον "κοινό νου", αλλά αντίθετα 
πρόκειται για μια γνώση ειδική, εντοπισμένη, περιφερειακή η οποία αδυνατεί να γίνει ομόφωνα δεκτή. 

Οι  δύο  αυτές  μορφές,  των  θαμμένων  γνώσεων  της  λογιοσύνης  και  των  απαξιωμένων  γνώσεων των 
ανθρώπων, τις οποίες είχε αχρηστεύσει η «ιεραρχία των μαθήσεων και των επιστημών», έθεσαν εν τέλει το 
ζήτημα της  «ιστορικής γνώσης των αγώνων».  Αρχίζουν τότε  να διαγράφονται  πολλαπλές  "γενεαλογικές" 
έρευνες οι  οποίες  επαν-ανακαλύπτουν  τους  αγώνες  και  επαναφέρουν  στη  μνήμη  τις  μάχες.  Όλα  αυτά, 
γίνονται εφικτά υπό την προϋπόθεση της άρσης της τυραννίας των καθολικών λόγων, με την συνακόλουθη 
ιεραρχία και τα προνόμια που τους χαρακτήριζαν ως θεωρητικές πρωτοπορίες. 

"Γενεαλογία" ονομάζει εδώ ο Foucault τη «συναίρεση λόγιων γνώσεων και ειδικών αναμνήσεων» η οποία 
συμβάλλει στη δημιουργία μιας ιστορικής γνώσης των αγώνων. Στη γενεαλογική δραστηριότητα δεν τίθεται  
κάποιο ζήτημα αντιπαράθεσης της αφηρημένης ενότητας της θεωρίας προς τη συγκεκριμένη πολλαπλότητα 
των γεγονότων. Το γενεαλογικό σχέδιο «δεν διέπεται από εμπειρισμό ' ούτε συνοδεύεται από ένα θετικισμό, με  
τη συνήθη σημασία του όρου. Το ζήτημα είναι να κινητοποιηθούν απλώς οι ειδικές, ασυνεχείς, απαξιωμένες, μη  
θεσμοθετημένες γνώσεις ενάντια στη συνεκτική θεωρητική αρχή, η οποία προτίθεται να τις φιλτράρει, να τις  
οργανώσει ιεραρχικά, να τις ταξινομήσει εν ονόματι μιας αληθινής γνώσης, εν ονόματι των δικαιωμάτων της  
επιστήμης που ορισμένοι κατέχουν».30 

Οι  γενεαλογίες  αποτελούν  "αντι-επιστήμες",  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  πως  αρνούνται  τη  γνώση 
διακηρύσσοντας ας πούμε την αξία της “άμεσης εμπειρίας”. Πρόκειται για την  εξέγερση των γνώσεων,  η 
οποία δεν στρέφεται  τόσο κατά των περιεχομένων,  των μεθόδων και  των εννοιών μιας  επιστήμης,  αλλά 
εναντίον  των συνεπειών  συγκεντρωτικής  εξουσίας  που απορρέουν από το θεσμό και  τη λειτουργία  ενός 
επιστημονικού  λόγου  οργανωμένου  σε  μια  κοινωνία  σαν  τη  δικής  μας.  Το  εάν  η  θεσμοποίηση  αυτή 
συντελείται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, σε ένα θεωρητικο-εμπορικό δίκτυο όπως η ψυχανάλυση, ή σε 
ένα πολιτικό  σύστημα όπως στην περίπτωση του μαρξισμού,  δεν είναι  αυτό το οποίο έχει  σημασία.  «Η 
γενεαλογία οφείλει να δώσει τη μάχη ενάντια στις συνέπειες εξουσίας που χαρακτηρίζουν ένα λόγο θεωρούμενο  
ως επιστημονικό».31

Ο μαρξισμός, η σημειολογία των λογοτεχνικών κειμένων ή η ψυχανάλυση, «είναι ή όχι επιστήμες;». Στο 
συγκεκριμένο ερώτημα «είναι ή δεν είναι επιστήμη;» ο  Foucault υποστηρίζει πως πριν ακόμα μάθουμε σε 
ποιο βαθμό η ανάπτυξη, οι κανόνες συγκρότησής τους ή οι έννοιες που χρησιμοποιούν, προσιδιάζουν στην 
“επιστημονική πρακτική”, πριν καν θέσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα της ομοιότητας, σε επίπεδο μορφής 
και δομής, του μαρξιστικού ή του ψυχαναλυτικού λόγου με τον επιστημονικό λόγο, θα έπρεπε πρώτα να 
προβληματιστούμε  ως  προς  «τη  φιλοδοξία  εξουσίας  που  συνεπάγεται  ο  ισχυρισμός  τους  ότι  αποτελούν  
επιστήμες».  Ποιες  γνώσεις  θέλουν  να  απαξιώσουν;  Ποια  θεωρητικο-πολιτική  πρωτοπορία  θέλουν  να 
ενθρονίσουν  για  να  την  αποκόψουν  από  όλες  τις  μαζικές,  διαδεδομένες,  ασυνεχείς  μορφές  γνώσης;  Η 
«προσπάθεια καθιέρωσης του μαρξισμού ως επιστήμης», δεν αφορά κάποια απόδειξη άπαξ δια παντός «ότι ο 
μαρξισμός  έχει  μια  λογική  δομή  και  ότι  οι  προτάσεις  του  υπόκεινται,  ως  εκ  τούτου,  σε  διαδικασίες  

28 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 20.
29 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 22.
30 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 23-24.
31 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 24.
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επαλήθευσης"». Πρόκειται μάλλον, λέει ο Foucault, για την απόδοση στον μαρξιστικό λόγο και σε όσους τον 
αρθρώνουν, ορισμένων «συνεπειών εξουσίας».32 

Η γενεαλογία είναι επομένως μια προσπάθεια χειραφέτησης και απελευθέρωσης των ιστορικών γνώσεων, 
ώστε  να  αντισταθούν  και  «να  αντιπαλέψουν  τον  καταναγκασμό  του  ενιαίου,  επίσημου  και  επιστημονικού  
θεωρητικού λόγου» '  επανενεργοποίηση των ειδικών  γνώσεων ενάντια  στην επιστημονική  ιεράρχηση της 
γνώσης και τις εγγενείς συνέπειες εξουσίας της. 

Η  κατάλληλη  μέθοδος  για  την  ανάλυση  των  εντοπισμένων  αυτών  φαινομένων  λόγου  είναι  η 
"αρχαιολογία", ενώ η τακτική ενεργοποίησης των υποταγμένων γνώσεων είναι η "γενεαλογία".

Ποιο είναι λοιπόν το "διακύβευμα" που εμπεριέχεται στην αντίθεση αυτή των "εξεγερμένων γνώσεων" 
ενάντια στο θεσμό και τις συνέπειες εξουσίας του επιστημονικού λόγου; Το διακύβευμα όλων αυτών των 
γενεαλογιών είναι υπογραμμίζει ο  Foucault να προσδιορίσουμε διαμέσου των μηχανισμών, των συνεπειών 
και  των  σχέσεών  τους,  τα  ποικίλα  συστήματα  εξουσίας  που  λειτουργούν  σε  διαφορετικά  επίπεδα  της 
κοινωνίας. 

3.5.3 Εξουσία, οικονομία, πολιτική
Η ανάλυση των εξουσιών μπορεί να διαχωριστεί από το επίπεδο της οικονομίας;
Παρά τις πολυπληθείς διαφορές τους υπάρχει για τον  Foucault, ένα κοινό σημείο ανάμεσα στη νομική 

και φιλελεύθερη έννοια της εξουσίας (18ος αιώνας) και στη μαρξιστική έννοια της εξουσίας. Το κοινό αυτό 
σημείο  είναι  υποστηρίζει,  η  "οικονομοκρατία":  στην  κλασική  νομική  θεωρία  η  εξουσία  θεωρείται  ένα 
δικαίωμα το οποίο κάποιος κατέχει εν είδη αγαθού και το οποίο μπορεί ως εκ τούτου να μεταβιβαστεί ή να 
απολεσθεί με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ' εξουσία είναι η συγκεκριμένη εξουσία που κατέχει κάθε 
άτομο και την οποία εκχωρεί, μερικώς ή ολικώς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πολιτική εξουσία, μια 
πολιτική κυριαρχία ' πρόκειται για μια νομική ενέργεια που συνιστά μια συμβατική συναλλαγή. Εδώ λοιπόν ο 
συσχετισμός εξουσίας και αγαθών, εξουσίας και πλούτου είναι έκδηλος. 

Στην  μαρξιστική  αντίληψη  αυτό  που  συναντάμε  λέει  ο  Foucault,  είναι  αυτό  που  μπορούμε  να 
ονομάσουμε "οικονομική λειτουργικότητα" της εξουσίας: ο ρόλος της εξουσίας είναι να διατηρήσει τις σχέσεις 
παραγωγής και να διαιωνίσει την ταξική επιβολή. Γενικά λοιπόν, στη μια περίπτωση έχουμε μια πολιτική 
εξουσία της οποίας το πρότυπο είναι η διαδικασία της ανταλλαγής , η οικονομία της διακίνησης των αγαθών - 
και στην άλλη περίπτωση η πολιτική βρίσκει στην οικονομία τον ιστορικό λόγο της ύπαρξής της. 

Μπορούμε τώρα να ρωτήσουμε:  οι στόχοι και οι λειτουργίες της εξουσίας προσδιορίζονται πάντοτε από  
την  οικονομία; Ο  λόγος  ύπαρξης  και  ο  σκοπός  της  πολιτικής  είναι  η  θεραπεία  της  οικονομίας;  το  να 
εδραιώσει και να διατηρήσει αμετάβλητες τις σχέσεις που χαρακτηρίζουν την οικονομία; Κατά δεύτερον, η 
εξουσία  είναι  δομημένη  με  βάση  πρότυπο  του  εμπορεύματος,  οπότε  την  κατέχουμε  και  την  εκχωρούμε  
συμβατικά ή δια της βίας; Μήπως, αντίθετα, οφείλουμε να βρούμε διαφορετικά εργαλεία για να αναλύσουμε 
τις σχέσεις εξουσίας, ασχέτως εάν αυτές όντως είναι οργανικά αλληλένδετες με τις οικονομικές σχέσεις; Στην 
περίπτωση  αυτή  το  αδιαχώριστο  της  οικονομίας  και  της  πολιτικής  δεν  εμπίπτει  στην  κατηγορία  της 
λειτουργικής υπόταξης ή της μορφικής ισοδυναμίας αλλά είναι διαφορετικής φύσης.

Πώς να αναλύσουμε εκτός οικονομίας, την εξουσία; Κατ' αρχάς θα πρέπει να δεχτούμε ότι η εξουσία δεν 
μεταβιβάζεται,  δεν  ανταλλάσσεται,  δεν  αποκτάται  εκ  νέου,  αλλά  «απλώς  ασκείται και  υπάρχει  μόνο  εν  
ενεργεία». Επίσης, η εξουσία, δεν είναι κατά κύριο λόγο διατήρηση και διαιώνιση των οικονομικών σχέσεων, 
αλλά αποτελεί καταρχήν η ίδια έναν συσχετισμό δυνάμεων. Αν όμως η εξουσία ασκείται, σε τι συνίσταται η 
άσκησή της, και ποιος είναι ο μηχανισμός της;

Μια απάντηση που δίνουν πολλές σύγχρονες αναλύσεις σ' αυτό το ερώτημα είναι πως η εξουσία είναι επί 
της ουσίας “όλα όσα καταπιέζει”: η φύση, τα ένστικτα, μια τάξη, τα άτομα - η εξουσία είναι δηλαδή εργαλείο  
καταπίεσης, επομένως αυτό που θα πρέπει να αναλύσουμε είναι οι “κατασταλτικοί” μηχανισμοί.

Όμως, αν η ίδια η εξουσία αποτελεί ενεργοποίηση και ανάπτυξη ενός συσχετισμού δυνάμεων, αντί να την 
αναλύσουμε  με  όρους  εκχώρησης,  σύμβασης,  παραχώρησης  (ή  με  όρους  συνέχισης  των  σχέσεων 
παραγωγής), δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να την αναλύσουμε με όρους μάχης, σύγκρουσης ή πολέμου; Αντί 

32 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 25.
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για  την  υπόθεση δηλαδή ενός  μηχανισμού  καταστολής,  έχουμε  εδώ την  υπόθεση  πως  «η εξουσία  είναι  
πόλεμος», «η πολιτική είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα».

Αυτό  σημαίνει  πως  οι  σχέσεις  εξουσίας  είναι  θεμελιωμένες  σε  έναν  συσχετισμό  δυνάμεων  που 
διαμορφώθηκε σε μια δεδομένη στιγμή, την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ιστορικά, στη διάρκεια και 
διαμέσου του πολέμου. Και τότε, η πολιτική εξουσία δεν εγκαθιδρύει την ειρήνη στην πολιτική κοινωνία για 
να αναστείλει τα φαινόμενα του πολέμου. Αντιθέτως, με βάση την υπόθεση αυτή, «ο ρόλος της πολιτικής  
εξουσίας είναι να επανεγγράφει εσαεί τον εν λόγω συσχετισμό δυνάμεων, με ένα σιωπηλό θα λέγαμε πόλεμο, να  
τον επανεγγράψει στους θεσμούς, στις οικονομικές ανισότητες, στη γλώσσα, ακόμα και στα σώματα των μεν και  
των δε».33 Δηλαδή, η αντιστροφή του αφορισμού του Klawsevitz, σημαίνει πως η πολιτική είναι η επικύρωση 
και η παράταση της ανισορροπίας των δυνάμεων που εκδηλώθηκε στον πόλεμο. Σημαίνει  ακόμη πως οι 
πολιτικοί  αγώνες,  οι  συγκρούσεις  με  την  εξουσία,  για  την  εξουσία,  οι  μεταβολές  στους  συσχετισμούς 
δυνάμεων,  όλα  αυτά  πρέπει  να  τότε  να  ερμηνεύονται  μέσα  σ'  ένα  πολιτικό  σύστημα  ως  συνέχιση  του 
πολέμου. 

Τέλος,  σημαίνει  κάτι  ακόμα:  «η  τελική  απόφαση  εκπορεύεται  από  τον  πόλεμο  και  μόνο,  από  μιαν  
αναμέτρηση δυνάμεων όπου τα όπλα θα έχουν την τελευταία λέξη. Το τέλος της πολιτικής θα είναι προφανώς η  
τελευταία μάχη, η τελευταία μάχη δηλαδή θα αναστείλει στο τέλος, και μόνο στο τέλος, την άσκηση της εξουσίας  
ως συνεχιζόμενου πολέμου»!34

Εγκαταλείποντας  λοιπόν  τα  “οικονομοκρατικά”  σχήματα  ανάλυσης  της  εξουσίας,  βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με δύο υποθέσεις: πρώτον ότι ο μηχανισμός της εξουσίας είναι η καταστολή ("υπόθεση Ράιχ"), 
και  δεύτερον  ότι  «το  θεμέλιο  της  σχέσης  εξουσίας  είναι  μια  πολεμική  σύγκρουση  δυνάμεων»  ("υπόθεση 
Nietzsche"). 

Σύμφωνα με το ένα σχήμα ανάλυσης, η εξουσία είναι πρωταρχικό δικαίωμα το οποίο εκχωρείται ‘ μήτρα 
της  πολιτικής  εξουσίας  είναι  το  συμβόλαιο,  και  η  εξουσία  όταν  εξέρχεται  των  ίδιων  των  όρων  του 
συμβολαίου, γίνεται καταπίεση. Εξουσία-συμβόλαιο επομένως, και η υπέρβαση του ορίου είναι η καταπίεση. 

Στο σχήμα  πόλεμος-καταστολή,  η καταστολή δεν είναι  το αντίστοιχο της καταπίεσης σε σχέση με το 
συμβόλαιο, δηλαδή μια κατάχρηση ' είναι αντιθέτως η απλή συνέχιση μιας σχέσης επιβολής. Η καταστολή 
δεν είναι παρά η εφαρμογή ενός διηνεκούς συσχετισμού δυνάμεων, μέσα στο πλαίσιο «της ψευδο-ειρήνης που 
απεργάζεται ένα συνεχή πόλεμο». 

Στο πρώτο σχήμα επομένως η ειδοποιός αντίθεση είναι αυτή «μεταξύ θεμιτού και αθέμιτου» ' στο δεύτερο 
σχήμα είναι «η αντίθεση μεταξύ πάλης και υποταγής».35

3.5.4 Η θεωρία της κυριαρχίας
Η «θεωρία  της  κυριαρχίας» επιχειρεί  σύμφωνα με  τον  Foucault,  να καταδείξει  (1)  πρώτον,  πώς ένα 

υποκείμενο – το οποίο θεωρείται “εκ φύσεως”  προικισμένο με δικαιώματα, ικανότητες κλπ. – μπορεί και 
οφείλει να γίνει υπήκοος, να υποταχθεί δηλαδή σε μια σχέση εξουσίας. (2) Δεύτερον, μια πλειάδα εξουσιών 
(οι οποίες δεν είναι εξουσίες με την πολιτική έννοια του όρου), αλλά ικανότητες, δυνατότητες, δυνάμεις, τις 
ανάγει  σε  εξουσίες  με  την  πολιτική  έννοια  μόλις  θεμελιώσει  μια  ενότητα της  εξουσίας  (αδιάφορο αν η 
ενότητα αυτή ενσαρκώνεται στον μονάρχη ή στο κράτος) ‘ από την ενότητα αυτή θα προκύψουν οι διάφοροι 
μηχανισμοί και οι θεσμοί της εξουσίας. (3) Τρίτον, τέλος, η θεωρία της κυριαρχίας επιχειρεί να δείξει τον 
τρόπο με τον οποίο μια εξουσία μπορεί να θεσπιστεί κατά μια θεμελιακή νομιμότητα η οποία υπερβαίνει τον 
οποιοδήποτε νόμο και διασφαλίζει την λειτουργία των νόμων ως νόμων. 

Έχουμε  λοιπόν  να  κάνουμε  με  μια  τριπλή  «πρωταρχικότητα»:  «του  υποκειμένου  που  πρέπει  να  
καθυποταχθεί,  της  εξουσίας  που  πρέπει  να  θεμελιωθεί,  και  της  νομιμότητας  που πρέπει  να  γίνει  σεβαστή.  
Υποκείμενο,  ενότητα της εξουσίας  και  νόμος […]».36 Επιδίωξη του  Foucault είναι  να απελευθερώσει  την 
ανάλυση της εξουσίας από το τριπλό προαπαιτούμενο του υποκειμένου, της ενότητας και του νόμου. Το 

33 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 33.
34 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 33.
35 Ο Foucault θα σημειώσει βέβαια στο σημείο αυτό πως οι μηχανισμοί που τίθενται σε λειτουργία κατά την συγκρότηση της 

εξουσίας είναι οπωσδήποτε κάτι πολύ ευρύτερο της καταστολής. Η έννοια της καταστολής είναι ανεπαρκής για την αποσαφήνιση  
που χρειαζόμαστε των συνεπειών της εξουσίας.   

36 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 62.
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ζήτημα επομένως δεν είναι να συναγάγουμε τις εξουσίες με βάση την κυριαρχία, αλλά μάλλον (αντιστρόφως) 
να εξαγάγουμε ιστορικά και εμπειρικά από τις σχέσεις εξουσίας τους φορείς επιβολής. Αυτό σημαίνει πως 
αντί να εκκινούμε από το υποκείμενο (ή τα υποκείμενα), εκκινούμε από την ίδια τη σχέση της εξουσίας, τη 
σχέση επιβολής ως συγκεκριμένο γεγονός, και εξετάζουμε πώς η ίδια αυτή σχέση καθορίζει τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει.

«Δεν θέτουμε λοιπόν στα υποκείμενα το ερώτημα, πώς, γιατί,  με  βάση ποιο δικαίωμα αποδέχονται  να  
καθυποταχθούν ‘  αλλά καταδεικνύουμε  πώς οι  συγκεκριμένες  σχέσεις  καθυπόταξης κατασκευάζουν επί  της  
ουσίας  υπηκόους».37 Κατά  τον  Foucault,  δεν  θα  πρέπει  να  αναζητήσουμε  μια  “κυριαρχία-πηγή”  των 
εξουσιών, αλλά αντιθέτως να καταδείξουμε πώς οι διάφοροι φορείς επιβολής στηρίζουν ο ένας τον άλλο.  

Μείζονες μηχανισμοί εξουσίας ασφαλώς υπάρχουν - όμως η λειτουργία τους στηρίζεται πάντα στα εν 
λόγω “συστήματα επιβολής”.  Οι  δομές  της  εξουσίας  εξετάζονται  λοιπόν ως «καθολικές  στρατηγικές» που 
διέπουν  τις  εκάστοτε  ειδικές  τακτικές  επιβολής  και  τις  χρησιμοποιούν.  Τέλος,  οι  σχέσεις  επιβολής 
εξετάζονται, όχι από τη σκοπιά της θεμελιακής τους νομιμότητας, αλλά αντίθετα από εκείνη των «τεχνικών 
εργαλείων» που εγγυώνται την συνέχισή τους. 

3.5.5 Ο ιστορικο-πολιτικός λόγος για τον πόλεμο
Υπό ποια τώρα έννοια μπορεί μια σχέση επιβολής να καταλήξει στην έννοια του συσχετισμού δυνάμεων; 

Επανερχόμαστε στο ερώτημα: πώς μπορεί ο συσχετισμός δυνάμεων να αναχθεί σε σχέση πολέμου; Μπορούμε 
να προβάλλουμε τον πόλεμο ως αρχή ανάλυσης των σχέσεων εξουσίας και ως μήτρα των τεχνικών επιβολής; 

Οι “σχέσεις πολέμου” μπορούν να θεωρηθούν, σύμφωνα με τον  Foucault, σαν μια ακραία μορφή των 
σχέσεων εξουσίας, εφόσον ο πόλεμος μπορεί να θεωρηθεί το σημείο της μέγιστης έντασης, το σημείο όπου οι 
σχέσεις εξουσίας εμφανίζονται πλέον απροκάλυπτες. Κάτω επομένως από την ειρήνη, την τάξη, τον πλούτο, 
την  αυθεντία,  κάτω  από  το  κράτος  και  τους  νόμους,  θα  πρέπει  να  ανακαλύψουμε  εκ  νέου  έναν  οιονεί 
πρωτόγονο και διαρκή πόλεμο; Το γεγονός του πολέμου πρέπει να κατέχει πρωταρχική θέση συγκριτικά με 
τις άλλες σχέσεις ανισότητας, εκμετάλλευσης κλπ.; Τα φαινόμενα ανταγωνισμού, αντιζηλίας, σύγκρουσης, 
πάλης μεταξύ ατόμων ή ομάδων ή τάξεων πρέπει να συγκεντρωθούν υπό το γενικό μηχανισμό του πολέμου; 
Οι  παράγωγες  έννοιες  από  την  τέχνη  του  πολέμου,  όπως  η  στρατηγική  και  η  τακτική  μπορούν  να 
αποτελέσουν ικανό εργαλείο ανάλυσης; Οι στρατιωτικοί θεσμοί και όλα τα μέσα που τίθενται σε εφαρμογή 
κατά την διεξαγωγή του πολέμου αποτελούν τον πυρήνα των πολιτικών θεσμών; Πώς, από πότε και γιατί 
αρχίσαμε να θεωρούμε ότι κάτω από τις σχέσεις εξουσίας και μέσα σ’ αυτές λειτουργεί ο πόλεμος, ότι μια 
αδιάλειπτη  μάχη  κατεργάζεται  την  ειρήνη,  ότι  η  πολιτική  τάξη  εν  τέλει  προσιδιάζει  στη  μάχη;  Ποιος 
συνέλαβε τον πόλεμο ως ίδιον της ειρήνης; 

Ο Foucault θεωρεί ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία “η πολιτική είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα 
μέσα” προϋπήρχε του Klawsevitz ο οποίος απλώς την αντέστρεψε! Με την ανάπτυξη των κρατών καθ’ όλο το 
Μεσαίωνα και ως τη σύγχρονη εποχή, οι πρακτικές και οι θεσμοί του πολέμου υπέστησαν μια σημαντική 
εξέλιξη: αρχικά μια κεντρική εξουσία συγκεντρώνει και αναδέχεται αυτές τις πρακτικές ‘ εν συνεχεία (θέσει 
και νόμω), μόνο οι κρατικές εξουσίες μπορούσαν πλέον να διεξάγουν τους πολέμους και να χειρίζονται τα 
ανάλογα  εργαλεία:  έχουμε  μια  «κρατικοποίηση  του  πολέμου».  Παράλληλα  (και  εξαιτίας  αυτή  της 
κρατικοποίησης),  εξαλείφθηκε  από  το  κοινωνικό  σώμα,  από  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  και  τις  σχέσεις 
μεταξύ  των  ομάδων,  ο  καθημερινός  ο  “ιδιωτικός  πόλεμος”.  Οι  πόλεμοι  τείνουν  να  υπάρχουν  μόνο  ως 
πραγματική  ή  επαπειλούμενη  σχέση  βίας  μεταξύ  των  κρατών,  και  βαθμιαία  το  κοινωνικό  σώμα 
αποκαθαίρεται από τις πολεμικές σχέσεις που το διαπερνούσαν καθ’ ολοκληρίαν στη μεσαιωνική εποχή. 

Οι  στρατιωτικοί  θεσμοί  του  κράτους  υποκαθιστούν  λοιπόν  την  καθημερινή,  καθολική  πρακτική  του 
πολέμου. Την ίδια στιγμή όμως κάνει την εμφάνισή του και ένας νέος λόγος: πρόκειται  για τον «πρώτο 
ιστορικο-πολιτικό λόγο» όσον αφορά την κοινωνία,  ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον νομικο-
φιλοσοφικό λόγο που αρθρωνόταν ως τότε.  Ο ιστορικο-πολιτικός αυτός λόγος είναι ένας λόγος περί τον 
πόλεμο, νοούμενο ως διαρκή κοινωνική σχέση, ως ακατάλυτο υπόβαθρο όλων των σχέσεων και των θεσμών 

37 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 63.
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εξουσίας.  Είναι  ένας  λόγος  ειδημόνων  -  αλλά  παράλληλα  φορείς  του  υπήρξαν  και  πολλοί  λαϊκοί  και 
ανώνυμοι άνθρωποι. 

Τι  λέει  λοιπόν αυτός  ο  λόγος;  Λέει  πως  σε αντίθεση  με  την  νομικο-φιλοσοφική θεωρία,  η  πολιτική 
εξουσία δεν αρχίζει εκεί όπου τελειώνει ο πόλεμος ‘ ο πόλεμος δεν ξορκίζεται. Το δίκαιο, η ειρήνη, οι νόμοι 
γεννήθηκαν μέσα στο πεδίο των πραγματικών μαχών, των συγκεκριμένων νικών και κατακτήσεων. Αυτό δεν 
σημαίνει όμως ότι η κοινωνία, ο νόμος και το κράτος συνιστούν κατά κάποιον τρόπο την “εκεχειρία” των  
πολέμων  αυτών,  ή  ότι  κυρώνουν  οριστικά τις  νίκες.  Ο νόμος  δεν  είναι  ειρήνευση,  διότι  από κάτω του 
εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος ο οποίος αποτελεί και την κινητήριο δύναμη των θεσμών και της τάξης. 
«Ο πόλεμος  αποτελεί  τον  ίδιο  τον  κώδικα της  ειρήνης.  Πολεμάμε  λοιπόν  ο  ένας  ενάντια  στον  άλλον  ‘  η  
κοινωνία ολόκληρη αποτελεί ένα πεδίο συνεχούς και αδιάλειπτης μάχης, στο πλαίσιο της οποίας συντασσόμαστε  
με τη μία ή την άλλη πλευρά. Ουδέτερο υποκείμενο δεν υπάρχει. Ο καθένας μας είναι αναγκαστικά ο αντίπαλος  
κάποιου άλλου».38 

Η  κοινωνία  επομένως  διέπεται  από  μια  δυαδική  δομή.  Στην  φιλοσοφικο-πολιτική  θεωρία  όπου  το 
κοινωνικό σώμα απεικονίζεται ως πυραμίδα, ως οργανισμός ή ανθρώπινο σώμα (T.Hobbes), αντιπαρατίθεται 
μια δυαδική αντίληψη της κοινωνίας, όπου υπάρχουν “δύο κατηγορίες ατόμων”, δύο αντιμέτωποι στρατοί. 
Κάτω από τις ψευδαισθήσεις που προσπαθούν να μας υποβάλλουν ότι, δήθεν, το κοινωνικό σώμα επιτάσσουν 
οι  φυσικές  αναγκαιότητες  ή  οι  λειτουργικές  απαιτήσεις,  θα  πρέπει  να  ανακαλύψουμε  τον  πόλεμο  που 
συνεχίζεται. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, ο οποίος για να σταματήσει δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να 
είμαστε εμείς οι νικητές.39

Στον συγκεκριμένο λόγο αυτό, το ομιλούν υποκείμενο, δεν επιζητεί να κατέχει τη θέση του νομομαθούς ή 
του φιλοσόφου, τη θέση δηλαδή του καθολικού ή ουδέτερου υποκειμένου, δεν αποτελεί ένα πρόσωπο της 
ειρήνης και της εκεχειρίας που στέκεται υπεράνω των αντιπάλων και θεμελιώνει μια τάξη συμφιλιωτική. Στη 
γενικευμένη αυτή πάλη ο εκφέρων την αλήθεια, ο αφηγητής της ιστορίας συντάσσεται αναγκαία με την μια ή 
την άλλη πλευρά, εργάζεται για μια συγκεκριμένη νίκη. Αρθρώνει έναν λόγο δικαίου, αλλά αυτό που απαιτεί 
είναι τα «δικαιώματά» του/ μας: πρόκειται για το δίκαιο της οικογένειας ή της φυλής του, το δίκαιο της  
ανωτερότητας ή της αρχαιότητάς του, το δίκαιο των εισβολών ή των κατακτήσεών του. Το υποκείμενο αυτό 
κάνει  λόγο  περί  αλήθειας,  αλλά  η  αλήθεια  αυτή  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  καθολική  αλήθεια  του 
φιλοσόφου.  Χωρίς  να  είναι  ολοκληρωτικού  χαρακτήρα  ή  ουδέτερος,  αυτός  ο  λόγος  είναι  ένας  «λόγος  
προοπτικός»: δεν στοχεύει στο όλον. Η αλήθεια δηλαδή είναι μια αλήθεια η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο 
βάσει της θέσης στη μάχη, της νίκης που επιζητεί. 

Ο λόγος επομένως αυτός, κατά πρώτον, δημιουργεί έναν «θεμελιώδη δεσμό μεταξύ συσχετισμού δυνάμεων  
και των σχέσεων αλήθειας» ‘  ο δεσμός της αλήθειας με την ειρήνη ή την ουδετερότητα καταλύεται.  Το 
υποκείμενο  εκφέρει  την αλήθεια  ορθότερα όταν ανήκει  σε  ένα  στρατόπεδο ‘  ανήκοντας  εκεί  μπορεί  να 
καταγγείλει τα σφάλματα με τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο οργανωμένο και  
ειρηνικό. Αντιστρόφως, εάν ο συσχετισμός δυνάμεων φανερώνει την αλήθεια, η αλήθεια με τη σειρά της θα 
δράσει ως όπλο: ενδυναμώνει ή αποσταθεροποιεί, επιτείνει τις ασυμμετρίες, είναι μια επιπλέον δύναμη. 

Δεύτερον, πρόκειται για ένα λόγο που αντιστρέφει τους παραδοσιακούς άξονες κατανόησης και απαιτεί 
την ερμηνεία της βάσης: αυτή είναι συγκεχυμένη και ανοργάνωτη, μια και ως αρχή αποκωδικοποίησης της 
κοινωνίας και της ορατής τάξης της θα πρέπει να προβληθεί η σύγχυση της βίας, των παθών, μια σειρά  
ανεπεξέργαστων «φυσικο-βιολογικών» γεγονότων όπως η σωματική ρώμη και ενέργεια ή η δύναμη μιας 
φυλής, ή τέλος η απροσδιοριστία των συγκυριών, όλων των αμελητέων περιστάσεων που προκαλούν την 
ήττα ή τη νίκη. Διαπλοκή επομένως των σωμάτων, των παθών και των συγκυριών. Πάνω σε αυτή τη μάζα θα  
οικοδομηθεί  κάτι  εύθραυστο,  «ένας προϊών  ορθολογισμός,  ίδιον των υπολογισμών,  των στρατηγικών, των  
δόλων» ‘ ο ορθολογισμός των τεχνικών μέσων για τη διατήρηση της νίκης ή την ανατροπή του συσχετισμού 
δυνάμεων.  Αυτός  ο  ορθολογισμός  εμπίπτει  περισσότερο  στη  σφαίρα  της  “κακίας”,  της  πονηριάς  όσων 
ευνοούνται στη σχέση επιβολής...

38 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 71.
39 Ποια είναι η πατρότητα αυτού του λόγου; Δεν είναι, τονίζει ο Foucault, ούτε ο Hobbes ούτε ο Machiavelli. Ο λόγος αυτός 

στην  πραγματικότητα  θεωρεί  υποχρεωτικά τον  Ηγεμόνα ως ψευδαίσθηση,  ως  εργαλείο  ή  ως  εχθρό,  απορρίπτει  τον  ανώτατο 
άρχοντα και τον καταγγέλλει.
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Έχουμε  επομένως  έναν  άξονα,  στη  βάση  του  οποίου  υπάρχει  ένας  θεμελιακός,  μόνιμος,  ωμός 
ανορθολογισμός, μέσα από τον οποίο όμως ξεπροβάλλει η αλήθεια ‘ και πάνω, στις ανώτερες σφαίρες, έναν 
ορθολογισμό  εύθραυστο,  εφήμερο,  μονίμως  εκτεθειμένο  στην  ψευτιά  και  την  κακία!  Ο  “ορθός  λόγος” 
βρίσκεται στην πλευρά της χίμαιρας, της πανουργίας ‘ στο άλλο άκρο συναντούμε μια θεμελιακή κτηνωδία, η 
οποία συντάσσεται  την  ίδια στιγμή με  την αλήθεια.  Η αλήθεια  επομένως  θα βρίσκεται  στη πλευρά του 
παραλογισμού και της κτηνωδίας, ενώ ο ορθός λόγος, αντιθέτως, στη πλευρά της χίμαιρας και της μοχθηρίας.

Τρίτον, ο ιστορικο-πολιτικός λόγος αυτός, δεν αναδιατάσσει την ιστορία βάσει ορισμένων σταθερών και 
θεμελιακών  αρχών:  το  ζήτημα  δεν  είναι  να  κρίνουμε  τις  άδικες  κυβερνήσεις,  τις  καταχρήσεις  και  τις 
παραβιάσεις, ανάγοντάς τες σε ένα ιδεώδες σχήμα (το φυσικό νόμο, τη θεία βούληση, τις θεμελιακές αρχές 
κλπ.). Αντιθέτως, το ζητούμενο είναι, κάτω από τις μορφές δικαίου, την τάξη και το θεσμικό πλαίσιο, να 
ανακαλύψουμε το λησμονημένο παρελθόν με τους πραγματικούς αγώνες.

Τέταρτον τέλος, ο λόγος αυτός, συνεχίζει ο Foucault, από την εμφάνισή του αλλά και ως τον 20ο ακόμα 
αιώνα, στηρίζεται σε κάποια παραδοσιακά μυθολογικά σχήματα και ενδύεται τη μορφή τους. Εδώ, οι ειδικές 
γνώσεις ενώνονται με μια ευρεία μυθολογία: η χαμένη εποχή των σπουδαίων προγόνων, η επικείμενη έλευση 
των νέων καιρών και της εκδίκησης, η έλευση του νέου βασιλείου. «Συνδεδεμένη με το θέμα του διαρκούς  
πολέμου, σε όλο το Μεσαίωνα θα αναθερμαίνεται η μεγάλη ελπίδα της ημέρας της ανταπόδοσης»…

3.5.6 Διαλεκτική, φυλετική θεωρία και ταξική πάλη
Ο πρώτος λοιπόν αμιγώς ιστορικο-πολιτικός λόγος της Δύσης είναι ένας λόγος ξένος, εξωτερικός για τους 

νομομαθείς  ή  τους  φιλοσόφους:  είναι  ο  υποχρεωτικά  απαξιωμένος,  μεροληπτικός  και  φορέας 
ανεπεξέργαστων διεκδικήσεων, λόγος τον οποίο πρέπει να καταργήσουμε, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να 
αρχίσει να ισχύει, καταμεσής και υπεράνω των αντιπάλων, ως Νόμος ο ορθός και αληθινός λόγος. 

Η “διαλεκτική”, σύμφωνα με τον Foucault, δεν μπορεί να αφομοιώσει πλήρως το λόγο αυτό. «Μπορεί η  
διαλεκτική  να  εμφανίζεται  εκ  πρώτης  όψεως  ως  ο  λόγος  του  οικουμενικού  και  ιστορικού  κινήματος  της  
αντίφασης και του πολέμου ‘ στην πραγματικότητα, όμως, δεν αποτελεί επ’ ουδενί τη φιλοσοφική του κύρωση» ‘ 
η λειτουργία της διαλεκτικής συνίσταται στην μετατόπισή του στο παλαιό φιλοσοφικο-νομικό σχήμα. «Κατά 
βάθος, η διαλεκτική κωδικοποιεί την πάλη, τον πόλεμο και τις συγκρούσεις με μια λογική, ή μια οιονεί λογική  
αντίφασης ‘ τα ενσωματώνει στη διπλή διαδικασία της ολοκλήρωσης και της πραγμάτωσης ενός ορθολογισμού  
που είναι  οριστικός,  αλλά και  θεμελιώδης και  οπωσδήποτε  αμετάκλητος.  Τέλος,  η διαλεκτική διασφαλίζει,  
διαμέσου της ιστορίας, τη δημιουργία ενός καθολικού υποκειμένου, μιας συμφιλιωμένης αλήθειας, ενός δικαίου  
όπου όλες οι ιδιαιτερότητες βρίσκουν επιτέλους τη διατεταγμένη τους θέση. Η εγελιανή διαλεκτική, και όλες οι  
διαλεκτικές που ακολούθησαν [θα πρέπει να γίνουν κατανοητές] ως η δεσποτική κατάκτηση και ειρήνευση,  
διαμέσου της φιλοσοφίας και του δικαίου,  ενός ιστορικο-πολιτικού λόγου,  ο οποίος υπήρξε εκ παραλλήλου  
διαπίστωση,  διακήρυξη και  πρακτική του  κοινωνικού πολέμου […] Η διαλεκτική είναι  η φιλοσοφικής και  
ενδεχομένως πολιτικής τάξεως ειρήνευση του πικρού αυτού λόγου, που υποστηρίζει τον θεμελιακό πόλεμο».40

Η ιδέα κατά την οποία ο πόλεμος υφαίνει αδιαλείπτως τον ιστό της ιστορίας, από τον 16ο αιώνα και μετά 
αποκτά συγκεκριμένη μορφή: ο πόλεμος που διεξάγεται κάτω από την τάξη και την ειρήνη είναι επί της 
ουσίας ο «φυλετικός πόλεμος». Εθνικές διαφορές, διαφορές γλώσσας, διαφορές ισχύος, ρώμης, σφοδρότητας, 
θηριωδίας ή βαρβαρότητας ‘ κατάκτηση και υποδούλωση μιας φυλής από μια άλλη: το κοινωνικό σώμα 
διαρθρώνεται επί της ουσίας με άξονα δύο φυλές. 

40 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 81. 
Όπως σημειώνει σε μια διάλεξή του το 1979 ο Foucault, η ‘ετερογένεια’ δεν αποτελεί ποτέ αρχή αποκλεισμού, δεν αποκλείει 

τη  συνύπαρξη,  τη  σύνδεση,  τη  συνάφεια.  Ο  Foucault υπογραμμίζει  την  ανάγκη  μιας  μη-διαλεκτικής  λογικής  στην  ανάλυση 
προκειμένου να αποφευχθούν απλουστευτικά συμπεράσματα. Τι είναι η διαλεκτική λογική; ρωτά. «Η διαλεκτική λογική θέτει σε  
λειτουργία  αντιθετικούς  όρους  στο  εσωτερικό  του  ομοιογενούς».  Αυτό  που  προτείνει  όπως  έχουμε  δει  ο  Foucault είναι  η 
αντικατάσταση  της  διαλεκτικής  λογικής  από  την  «στρατηγική  λογική»:  μια  λογική  στρατηγικής  δεν  σημειώνει  εμφατικά 
αντιφατικούς όρους στο εσωτερικό μιας ομογένειας η οποία υπόσχεται την διάλυσή τους μέσα στην ενότητα. Η λειτουργία της  
στρατηγικής λογικής είναι να εδραιώσει τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ ανόμοιων όρων οι οποίοι παραμένουν αταίριαστοι ‘ η λογική 
της στρατηγικής είναι «η λογική των συνδέσεων μεταξύ των ετερογενών και όχι η λογική της ομογενοποίησης των αντιφατικών» (The 
Birth of Biopolitics,  Lectures at The College de France 1978-1979,  [ed.]  M.  Senellart,  Palgrave Macmillan 2008,  Lecture 
17/01/1979, σελ. 42.
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Με  βάση  τη  θεωρία  του  πολέμου  των  φυλών,  η  ιστορία  θα  υποστεί  δύο  μεταλλαγές.  Η  πρώτη, 
κυριολεκτικά  “βιολογική”,  δανείζεται  το  λόγο,  τις  έννοιες,  το  λεξιλόγιό  της  από την υλιστική  ανατομο-
φυσιολογία:  από εδώ θα γεννηθεί  η  φυλετική  θεωρία υπό την ιστορικο-βιολογική  έννοια  του  όρου.  Στη 
συνέχεια,  η  δεύτερη μεταλλαγή,  θα  επιδιώξει  να απαλείψει  όλα τα  ίχνη  της  φυλετικής  διένεξης,  για  να 
προσδιοριστεί ως “ταξική πάλη”. Η διακλάδωση τελικά αυτή «θα εντάξει την ανάλυση των αγώνων αυτών στο  
πλαίσιο της διαλεκτικής, και το θέμα των συγκρούσεων των φυλών στο πλαίσιο της θεωρίας της εξέλιξης και  
της πάλης για επιβίωση».41 

Στον ένα κλάδο, της εκτροπής στον “κοινωνικό ρατσισμό”, η άλλη φυλή δεν είναι αυτή που ήρθε από 
άλλο τόπο, που θριάμβευσε για ένα διάστημα και κυριάρχησε ‘ είναι αντίθετα η φυλή που ακατάπαυστα 
παρεισφρέει στο κοινωνικό σώμα. Δεν πρόκειται δηλαδή για σύγκρουση δύο διαφορετικών φυλών, αλλά για 
τη διαίρεση μιας και μοναδικής σε ανώτερη και  κατώτερη φυλή. Η συνέπεια από εδώ είναι ότι ο λόγος της 
φυλετικής  πάλης  θα  γίνει  και  ο  ίδιος  επίσης  λόγος  μιας  συγκεντρωμένης  εξουσίας:  η  μάχη  διεξάγεται  
ανάμεσα σε μια φυλή που προβάλλεται ως η αληθινή, η μόνη και που κατέχει την εξουσία και τον κανόνα, 
και σε όλους όσοι με βάση τον κανόνα αυτόν αποτελούν “κίνδυνο για τη βιολογική της κληρονομιά”. Τη 
στιγμή  αυτή  δημιουργούνται  οι  βιολογικο-ρατσιστικοί  λόγοι  περί  “εκφυλισμού”.  Ο  λόγος  της  φυλετικής 
πάλης θα λειτουργήσει  εδώ ως αρχή εξόντωσης,  διαχωρισμού και τυποποίησης της κοινωνίας  ‘ «είναι ο 
ρατσισμός της διαρκούς κάθαρσης».

3.5.7 Ο λόγος του φυλετικού πολέμου ως αντι-ιστορία 
Ο λόγος του φυλετικού πολέμου, ο Foucault θεωρεί πως λειτούργησε ως μια «αντι-ιστορία». Ο λόγος των 

ιστορικών, η πρακτική που συνίσταται στην αφήγηση της ιστορίας παρέμεινε για πολύ καιρό συναφής με τις 
τελετουργίες της εξουσίας: καθήκον της γραπτής (ή προφορικής) αυτής τελετουργίας ήταν να δικαιολογεί  
στον πραγματικό κόσμο την εξουσία  και  να την ενισχύει  ‘  ιστορούσε το μεγαλείο  της  και  επέτεινε  την 
λαμπρότητά της.  Πρόκειται  για  έναν διπλό ρόλο:  από τη μια αφηγείται  την ιστορία  των βασιλέων,  των  
ισχυρών, και κατ’ αυτό τον τρόπο συνδέει νομικά τους ανθρώπους με την εξουσία διαμέσου της “συνέχειας 
του νόμου” ‘ από την άλλη «οφείλει να τους μαγέψει με την ανυπόφορη ένταση της δόξας, των προτύπων και  
των κατορθωμάτων της εξουσίας»: «ο ζυγός του νόμου και η λάμψη της δόξας»… 

Η  διττή  αυτή  λειτουργία  του  ιστορικού λόγου  βασίστηκε  σε  τρεις  άξονες:  ο  γενεαλογικός άξονας 
αφηγείται  την  προϊστορία  των  βασιλείων,  αναβιώνει  τους  σπουδαίους  προγόνους.  Αυτό  που  οφείλει  να 
σημαίνει  είναι  η  αρχαιότητα  του  δικαίου,  ο  αδιάλειπτος  χαρακτήρας  του  δικαίου  του  ηγεμόνα  και  η 
αναπαλλοτρίωτη δύναμη που εξακολουθεί να διαθέτει, ενώ επίσης η φήμη των προγόνων μεγαλύνει το όνομα 
των τωρινών αρχόντων.  Μια άλλη λειτουργία είναι αυτή της μνημόνευσης: η χρονογράφοι καταγράφουν 
διαρκώς τα γεγονότα της ιστορίας λειτουργώντας επίσης ενισχυτικά για την εξουσία. Μαθαίνουμε πως όλες 
οι πράξεις των ηγεμόνων δεν είναι ποτέ μάταιες, ανώφελες ή ταπεινές ‘ αξίζει να ειπωθούν και οφείλουμε να 
τις  διατηρήσουμε  στη  μνήμη  εσαεί  (και  τα  παραμικρά  γεγονότα  συγκρατούνται  και  καθηλώνονται  ως 
μνημεία). Τρίτη λειτουργία είναι αυτή της διάδοσης των προτύπων: το πρότυπο είναι η δόξα που γίνεται  
νόμος, είναι ο νόμος που λειτουργεί μέσα από τη λάμψη ενός ονόματος ‘ μας επιτρέπει να κρίνουμε το παρόν, 
να το υποτάξουμε σε ένα νόμο ισχυρότερο από το ίδιο.

Η  ιστορία αυτή  λοιπόν,  δεσμεύει  και  θαμπώνει,  υποδουλώνει  αναδεικνύοντας  τις  υποχρεώσεις  και 
επιτείνοντας  τη  λάμψη  της  δύναμης.  Στο  ινδοευρωπαϊκό  σύστημα  αναπαράστασης  της  εξουσίας,  λέει  ο 
Foucault, υπάρχουν πάντα αυτές οι δύο όψεις. Από τη μια η νομική πλευρά: η εξουσία δεσμεύει με την 
υποχρέωση, τον όρκο, την υπόσχεση, το νόμο ‘ από την άλλη η εξουσία διαθέτει μια λειτουργία μαγικής 
υφής: η εξουσία θαμπώνει, απολιθώνει. «Η εξουσία είναι ο λόγος της εξουσίας, ο λόγος των δεσμεύσεων με τις  
οποίες η εξουσία υποδουλώνει ‘ είναι επίσης ο λόγος της λάμψης, με την οποία η εξουσία μαγεύει, τρομοκρατεί,  
καθηλώνει».42

Δεσμεύοντας και καθηλώνοντας η εξουσία εγγυάται την τάξη.

41 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 84.
42 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 90.
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Στον  16ο-17ο αιώνα  ο  ιστορικός λόγος  δεν  θα  είναι  πλέον  ο  λόγος  της  κυριαρχίας,  αλλά  αυτός  της 
σύγκρουσης των φυλών. Πρόκειται για «αντι-ιστορία» επειδή τώρα εξαφανίζεται η υπονοούμενη ταύτιση του 
λαού με  τον  μονάρχη του,  του έθνους  με  τον  ηγεμόνα του.  Το αξίωμα ότι  η  ιστορία των μεγάλων και  
δυνατών, συμπαρασύρει αυτή των αδυνάτων θα αντικατασταθεί από μια αρχή ετερογένειας: η ιστορία των μεν 
δεν ταυτίζεται με την ιστορία των δε. Στο νέο λόγο, το δίκαιο, ο νόμος ή η υποχρέωση, θα παρουσιαστούν ως 
κατάχρηση,  παραβίαση,  βιαιοπραγία  ‘  το  σχήμα  της  γενικής  υποχρέωσης  αποδομείται  και  ο  νόμος 
εμφανίζεται ως μια πραγματικότητα με δύο όψεις: ως θρίαμβος των μεν και υποταγή των δε. 

Η «αντι-ιστορία» αυτή θα διακόψει επίσης την συνέχεια της δόξας: το θάμβος της εξουσίας δεν έχει τη 
δύναμη να απολιθώνει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το φως αυτό φωτίζει μόνο τη μια πλευρά. Η «αντι-
ιστορία» θα είναι ο λόγος όσων δεν διαθέτουν δόξα, καταδικασμένοι στο σκοτάδι και τη σιωπή. Ο λόγος 
αυτός  θα  προσεγγίσει  επικά,  μυθικά  ή  θρησκευτικά  είδη  λόγου  τα  οποία  εκφράζουν  τη  δυστυχία  των 
προγόνων, τις εξορίες και τους καταναγκασμούς της δουλείας. Υπάρχουν λοιπόν ομοιότητες περισσότερες με 
την  μυθική-θρησκευτική  ιστορία  των  ιουδαίων,  παρά με  την  πολιτική-θρυλική  ιστορία  των  Ρωμαίων.  Η 
Βίβλος  υπήρξε,  λέει  ο  Foucault,  το  σπουδαιότερο  σχήμα  όπου  αρθρώθηκαν  οι  θρησκευτικές,  ηθικές, 
πολιτικές ενστάσεις κατά της βασιλικής εξουσίας και του δεσποτισμού της Εκκλησίας ‘ υπήρξε το όπλο της 
εξαθλίωσης και της εξέγερσης. «Η νέα μορφή ιστορίας που εμφανίζεται τον 16ο αιώνα δομείται πάνω στο  
θεμελιακό βιβλικό σχήμα της προφητείας και της επαγγελίας».

Η νέα ιστορία, σε αντίθεση με την ρωμαϊκού τύπου ιστορία όπου η μνήμη όφειλε να διασφαλίσει τη 
διατήρηση του νόμου και  την  αύξηση της  λάμψης  της  εξουσίας,  θα  χρειαστεί  να  φέρει  στην επιφάνεια  
πράγματα διαστρεβλωμένα και συγκαλυμμένα.  Θέλει να καταδείξει  το γεγονός ότι η εξουσία,  οι  ισχυροί 
απέκρυψαν το γεγονός ότι γεννήθηκαν μέσα στις συγκυρίες και την αδικία των μαχών. Θέλει να δείξει ότι οι 
νόμοι  απατούν,  ότι  οι  ιστορικοί  ψεύδονται:  δεν  θα  είναι  λοιπόν  μια  ιστορία  της  “συνέχειας”,  αλλά της 
αποκρυπτογράφησης, της επανοικείωσης μιας διαστρεβλωμένης (ή καλά κρυμμένης) γνώσης. 

Η ιστορία της φυλετικής πάλης συνιστά κριτική της εξουσίας, επίθεση εναντίον της και διεκδίκηση. «Η 
εξουσία δεν είναι άδικη επειδή εξέπεσε των υψηλών της προτύπων, αλλά απλώς και μόνο επειδή δεν είναι δική  
μας». Δεν επιδιώκει να θεσπίσει ένα μακρόχρονο νομοθετικό υπόβαθρο μιας εξουσίας που κατέχει ανέκαθεν 
τα δικαιώματά της ‘ αντιθέτως η ιστορία αυτή «επιδιώκει να διεκδικήσει παραγνωρισμένα δικαιώματα, να  
κηρύξει δηλαδή τον πόλεμο με μια διακήρυξη δικαιωμάτων». 

Έτσι λοιπόν, ενώ ο ρωμαϊκού τύπου ιστορικός λόγος δικαιολογεί την εξουσία, και θεμελιώνει την τάξη, ο 
βιβλικού τύπου λόγος του 16ου αιώνα αντίθετα, «διχάζει την κοινωνία και κάνει λόγο για δίκαιο δικαίωμα  
προκειμένου να κηρύξει τον πόλεμο στους νόμους και μόνο».43 

Η αντι-ιστορία πραγματεύεται την υποδούλωση, την προφητεία και την επαγγελία, την απόρρητη γνώση, 
τη  διττή  κήρυξη  του  πολέμου  και  των  δικαιωμάτων.  Έχουμε  συνεπώς  εδώ  μια  δυαδική  αντίληψη  και 
κατανομή της κοινωνίας: οι δίκαιοι και οι άδικοι, οι φτωχοί και οι πλούσιοι, οι αδύνατοι και οι ισχυροί, ο  
λαός και οι δεσπότες, οι άνθρωποι της μέλλουσας πατρίδας οι άλλοι του παρόντος νόμου…

3.5.8 Ο επαναστατικός λόγος
Ο “επαναστατικός λόγος” συντάχθηκε εν τέλει με τη βιβλική ιστορία, την “ιστορία-διεκδίκηση”. 
«Η ιδέα αυτή της επανάστασης, η οποία διατρέχει ολόκληρη την πολιτική λειτουργία και ολόκληρη την  

ιστορία της Δύσης εδώ και πάνω από δύο αιώνες και παραμένει, τόσο ως προς την προέλευσή της όσο και ως  
προς το περιεχόμενό της, εξαιρετικά αινιγματική τελικά, είναι συνυφασμένη, νομίζω λεει ο  Foucault, με την  
εμφάνιση και την ύπαρξη της πρακτικής της αντι-ιστορίας. Σε τελική ανάλυση, τι νόημα θα είχε, ποιο θα ήταν το  
περιεχόμενο της επαναστατικής ιδέας και του επαναστατικού προγράμματος, χωρίς την προκαταρκτική αυτή  
αποκρυπτογράφηση των ασυμμετριών, των ανισορροπιών, των αδικιών και των βιαιοτήτων που λειτουργούν  
παρά την έννομο τάξη, υπό την έννομο τάξη, διαμέσου και χάρη στην έννομο τάξη; […] χωρίς τη βούληση  
ανάδειξης ενός πραγματικού πολέμου, ο οποίος διεξήχθη και συνεχίζει να διεξάγεται, αλλά η σιωπηλή τάξη της  
εξουσίας έχει καθήκον και όφελος να τον αποσιωπά και να τον καλύπτει; […] χωρίς τη βούληση αναβίωσης  
του πολέμου αυτού, διαμέσου μιας συγκεκριμένης ιστορικής γνώσης, και χωρίς τη χρησιμοποίηση της γνώσης  
αυτής ως εργαλείου στον εν λόγω πόλεμο και ως στοιχείου τακτικής στον αληθινό πόλεμο που διεξάγουμε; Τι  

43 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 96.
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νόημα θα είχαν το πρόγραμμα και ο λόγος της επανάστασης, αν δεν απέβλεπαν σε μια τελική ανατροπή του  
συσχετισμού δυνάμεων και στην οριστική μετατόπιση όσον αφορά την άσκηση της εξουσίας;».44 

Κατά  τον  16ο –17ο αιώνα  επομένως,  μεταβαίνουμε  από  μια  κοινωνία  που  είναι  εστιασμένη  στις 
τελετουργίες και τους μύθους της κυριαρχίας, σε μια σύγχρονου τύπου κοινωνία όπου η ιστορική συνείδηση 
είναι  εστιασμένη  στην  επανάσταση,  τις  επαγγελίες  και  τις  προφητείες  της  για  τις  μελλοντικές 
απελευθερώσεις.

Στα μέσα του 19ου αιώνα αυτός ο λόγος θα αποτελέσει ένα νέο διακύβευμα: την στιγμή που είναι έτοιμος 
να μετατραπεί σε επαναστατικό λόγο, στο πλαίσιο του οποίου η έννοια της “φυλετικής πάλης” επρόκειτο να 
υποκατασταθεί από την “ταξική πάλη”, τη στιγμή που συγκροτείται δηλαδή μια αντι-ιστορία επαναστατικού 
τύπου, θα δημιουργηθεί μια άλλη αντι-ιστορία που θα ανατρέπει -σε μια βιολογικο-ιατρική προοπτική- την 
ιστορική διάσταση του λόγου αυτού: εμφανίζεται ο “ρατσισμός”. Ο ρατσισμός αναδέχεται και μεταβάλλει με 
τρόπο στρεβλό τη μορφή και τη λειτουργία του λόγου για τη φυλετική πάλη: η θεματική του ιστορικού 
πολέμου θα αντικατασταθεί από τη βιολογική, μετα-εξελικτική θεματική της πάλης για επιβίωση. Η μάχη δεν 
έχει πολεμική αλλά βιολογική σημασία: διαφοροποίηση των ειδών, επιλογή του ισχυρότερου, διατήρηση των 
φυλών με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα κλπ. Η θεματική της δυαδικής κοινωνίας υποκαθίσταται από 
μια  κοινωνία  βιολογικά  μονιστική:  η  κοινωνία  απειλείται  από κάποια  ετερογενή  στοιχεία,  παρείσακτους 
ξένους, αποκλίνοντα άτομα που αποτελούν υποπροϊόντα της. Επίσης, ενώ το κράτος στην φυλετική αντι-
ιστορία ήταν υποχρεωτικά άδικο, τώρα οφείλει να είναι ο προστάτης της ακεραιότητας, της ανωτερότητας και 
της καθαρότητας της φυλής. 

Η ιδέα της φυλετικής καθαρότητας συνεπώς θα υποκαταστήσει τη φυλετική πάλη.
Η φυλετική αντι-ιστορία μετατρέπεται τελικά σε βιολογικό ρατσισμό. «Ο ρατσισμός λοιπόν δεν συνδέεται  

τυχαία με τον επαναστατικό λόγο και την επαναστατική πολιτική της Δύσης ‘ δεν αποτελεί πρόσθετο ιδεολογικό  
οικοδόμημα που εμφανίζεται κάποια στιγμή στα πλαίσια ενός αντεπαναστατικού σχεδίου». Έχοντας ίδια τη ρίζα 
της φυλετικής πάλης, ο επαναστατικός λόγος και ο ρατσισμός στρέφονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
«Ο ρατσισμός είναι κυριολεκτικά ο επαναστατικός λόγος από την ανάποδη».45 

Χάρη στη μετάβαση από τη νομική στη βιολογική διάσταση, από τον πληθυντικό των φυλών στον ενικό 
“της φυλής” ‘ χάρη στη μετατροπή του σχεδίου της απελευθέρωσης σε μέριμνα “καθαρότητας”, η κυριαρχία 
του κράτους ενσωμάτωσε και χρησιμοποίησε στη δική της στρατηγική το λόγο της φυλετικής πάλης: επιταγή 
προστασίας της φυλής ως φραγμός στο κάλεσμα της επανάστασης. Ο ρατσισμός ως μεταλλαγή του λόγου της 
φυλετικής πάλης, εναλλακτική προς τον επαναστατικό λόγο θα υποστεί άλλες δύο αλλαγές: στα τέλη του 19ου 

αιώνα εμφανίζεται  ένας  κρατικός,  βιολογικός  και  συγκεντρωτικός  ρατσισμός,  η θεματική  του οποίου θα 
χρησιμοποιηθεί σε δύο μεγάλες στρατηγικές. Από τη μια έχουμε τη ναζιστική μεταλλαγή, και από την άλλη  
την  σοβιετικού  τύπου  μεταλλαγή  που  αποτελεί  τρόπον  τινά  το  αντίθετο  της  προηγούμενης:  δεν  είναι 
δραματική ούτε θεατρική, αλλά συγκεχυμένα «επιστημονιστική» και χωρίς μυθολογικές δραματοποιήσεις. 
«Συνίσταται στην αναδοχή και τον περιορισμό του επαναστατικού λόγου των κοινωνικών αγώνων […] στη  
διαχείριση μιας αστυνομίας που εγγυάται τη σιωπηρή υγιεινή μιας εύτακτης κοινωνίας. Ο ταξικός εχθρός, όπως  
τον προσδιόριζε ο επαναστατικός λόγος, θα μετατραπεί στο ρατσισμό του σοβιετικού κράτους σε έναν οιονεί  
βιολογικό κίνδυνο. Ποιος είναι ο ταξικός εχθρός τώρα; Είναι ο ασθενής, είναι το άτομο με την αποκλίνουσα  
συμπεριφορά,  είναι  ο τρελός.  Συνεπώς, το όπλο που κάποτε έπρεπε να αντιπαλέψει  τον ταξικό εχθρό […]  
γίνεται  μοιραία  τώρα μια ιατρική αστυνομία  που καταργεί,  ως φυλετικό  εχθρό,  τον  ταξικό εχθρό.  Έχουμε  
λοιπόν  τη  ναζιστική  επανεγγραφή  του  κρατικού  ρατσισμού  στον  παλαιό  μύθο  των  συγκρουόμενων  φυλών  
αφενός και την σοβιετική επανεγγραφή της ταξικής πάλης στους βουβούς μηχανισμούς ενός κρατικού ρατσισμού  
αφετέρου».46

3.5.9 Γενεαλογία των γνώσεων και διαφωτισμός
Σύμφωνα με τον  Foucault, όπως είδαμε η συγκρότηση ενός ιστορικο-πολιτικού πεδίου θα αποτυπωθεί 

στη μετάβαση από μια ιστορία που είχε ως αποστολή την έκφραση του δικαίου αφηγούμενη κατορθώματα 
ηρώων ή βασιλέων, σε μια ιστορία που εξέφραζε το δίκαιο αφηγούμενη τους πολέμους, «σε μια ιστορία η  

44 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 103-104. 
45 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 106-107.
46 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 109.
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οποία  πλέον  διεξάγει  πόλεμο,  αποκωδικοποιώντας  τον  πόλεμο  και  την  πάλη  που  διατρέχουν  όλους  τους  
θεσμούς του δικαίου και της ειρήνης. Η ιστορία έχει μετατραπεί πλέον σε γνώση των αγώνων […] η πολιτική  
πάλη και η ιστορική γνώση θα είναι στο εξής αλληλένδετες».47 Η ιστορική γνώση λοιπόν μετατρέπεται από τον 
18ο αιώνα και εφεξής σε στοιχείο πάλης: περιγραφή και όπλο μαζί των αγώνων.

Ο “ιστορισμός”, είναι για τον Foucault, ακριβώς αυτός ο κόμβος όπου όπως λεει «ο πόλεμος εντάσσεται  
αναπόδραστα στην ιστορία και το αντίστροφο, η ιστορία εντάσσεται στον πόλεμο». Η ιστορική γνώση δηλαδή 
δεν συναντά τη φύση, το δίκαιο,  την τάξη, την ειρήνη,  παρά μόνο την απροσδιοριστία του πολέμου.  Ο 
πόλεμος διεξάγεται διαμέσου της ιστορίας η οποία τον αφηγείται, και «η ιστορία από την πλευρά της απλώς  
αποκωδικοποιεί έναν πόλεμο που η ίδια διεξάγει ή ο οποίος διεξάγεται δι’ αυτής».48 Ο κόμβος αυτός ιστορικής 
γνώσης και τακτικής του πολέμου, τελεί, σύμφωνα με τον Foucault, υπό διωγμό εξαιτίας μιας ιδέας η οποία 
συνδέεται  με ολόκληρη την οργάνωση της δυτικής γνώσης και η οποία λέει  ότι  η γνώση και η αλήθεια 
ανήκουν  υποχρεωτικά  στο  πεδίο  της  τάξης  και  της  ειρήνης  και  ότι  δεν  μπορούν  να  βρίσκονται  στο 
στρατόπεδο της βίας, της αταξίας και του πολέμου. Την ιδέα αυτή το σύγχρονο κράτος θα την αφομοιώσει εκ  
νέου με την «πειθάρχηση των γνώσεων».

Η ιστορία των επιστημών διαφέρει, σύμφωνα με τον Foucault, από την «γενεαλογία των γνώσεων», κατά 
ένα πολύ σημαντικό παράγοντα: η πρώτη τοποθετείται κατά κύριο λόγο επί του άξονα γνώση-αλήθεια ‘η 
δεύτερη, αντίθετα, τοποθετείται «επί του άξονα λόγος-εξουσία». Η γενεαλογία των γνώσεων «οφείλει πρώτα 
και κύρια να αναιρέσει την προβληματική του  Διαφωτισμού», την πρόοδο του Διαφωτισμού «ως πάλη της  
γνώσης  κατά  της  άγνοιας,  της  λογικής  κατά  της  χίμαιρας,  του  πειράματος  κατά  των  προλήψεων,  των  
συλλογισμών κατά του σφάλματος κλπ. Όλα αυτά περιγράφηκαν ως η πορεία του φωτός που διαλύει το σκότος  
και από όλα αυτά, νομίζω, πρέπει να απαλλαγούμε» λέει ο  Foucault.  Αντιθέτως:  κατά τον 18ο αιώνα, θα 
πρέπει να αντιληφθούμε κάτι διαφορετικό, από την σχέση γνώσης-άγνοιας: μια τεράστια και πολλαπλή μάχη, 
όχι της γνώσης ενάντια στην άγνοια, αλλά μια μάχη των γνώσεων αναμεταξύ τους. 

Για  παράδειγμα:  ο  18ος αιώνας  αντιμετωπίζεται  συνήθως  ως  ο  αιώνας  της  ανάδυσης  των  τεχνικών 
γνώσεων.  Στην  πραγματικότητα  όμως  πολυάριθμες,  διάσπαρτες  γνώσεις  διαφοροποιούνταν  με  βάση  τη 
γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος των επιχειρήσεων, των εργαστηρίων, αναλόγως επίσης με τις κοινωνικές 
κατηγορίες,  την εκπαίδευση,  τον πλούτο των κατόχων τους,  και  οι  γνώσεις  αυτές  έριζαν,  συγκρούονταν 
μεταξύ  τους  σε  μια  κοινωνία  όπου  το  μυστικό  της  τεχνογνωσίας  άξιζε  χρυσάφι… Με την  εξέλιξη  των 
παραγωγικών δυνάμεων και την ανάδυση οικονομικών αιτημάτων η τιμή των γνώσεων αυξήθηκε, η πάλη, ο 
απαιτήσεις  του  απόρρητου  και  οι  περιορισμοί  της  ανεξαρτησίας  μεταξύ  τους  ενισχύθηκαν.  Παράλληλα, 
αναπτύσσονται διαδικασίες προσάρτησης, κατάσχεσης των μικρότερων, εντοπισμένων, πιο χειρωνακτικών 
και πιο ειδικών γνώσεων, από τις πιο βιομηχανικές: πρόκειται για μια τεράστια οικονομικο-πολιτική πάλη 
γύρω από τις γνώσεις ‘ μια τεράστια πάλη σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο και τις συνέπειες εξουσίας 
που συνδέονταν με την αποκλειστική κατοχή μιας γνώσης, με τη διασπορά και το απόρρητό της.

Στους αγώνες αυτούς και στις απόπειρες προσάρτησης και γενίκευσης, το κράτος θα παρέμβει άμεσα ή 
έμμεσα: πρώτον, με την κατάργηση ή την απαξίωση των ελασσόνων, μη χρηστικών γνώσεων, οι οποίες είναι 
οικονομικά ασύμφορες ‘ δεύτερον, με την τυποποίηση των γνώσεων αυτών η οποία θα επιτρέψει την μεταξύ 
τους συναρμογή ‘  τρίτον,  με την ιεραρχική ταξινόμηση που επιτρέπει  τον εγκιβωτισμό των μεν στις  δε, 
ξεκινώντας από τις πιο ειδικές και υποδεέστερες και φτάνοντας στις πιο γενικές και επίσημες ‘ τέταρτον 
τέλος, μια πυραμιδική συγκέντρωση των γνώσεων θα εξασφαλίσει τον έλεγχο και τη διαλογή τους.49

  Τι επιδίωκαν λοιπόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις; Τη διαλογή, την τυποποίηση, την ιεράρχηση και το 
συγκεντρωτισμό,  λέει  ο  Foucault.  O 18ος αιώνας  ήταν  ο  αιώνας  της  «πειθάρχησης  των  γνώσεων»,  της 
εσωτερικής  οργάνωσης  της  κάθε  γνώσης  ως  χωριστού  κλάδου,  με  συγκεκριμένα  κριτήρια  επιλογής  στο 
ιδιαίτερο πεδίο του, βάσει των οποίων εξοβελίζεται η ψευδής γνώση, η “μη γνώση”. Συγκρότηση επομένως 
της κάθε γνώσης ως “κλάδου” αφενός, και αφετέρου διασύνδεση, αμοιβαία ιεράρχηση των (εκ των έσω) 
πειθαρχημένων  γνώσεων «σε  ένα  οιονεί  καθολικό πεδίο  ή  μια  οιονεί  καθολική μάθηση»,  την καλούμενη 
«Επιστήμη» (στον ενικό). Πριν από τον 18ο αιώνα, «η επιστήμη δεν υπήρχε. Υπήρχαν οι επιστήμες, υπήρχαν οι  

47 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 213.
48 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 215.
49 Άλλο παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης ομογενοποίησης, τυποποίησης, ταξινόμησης και ταυτοχρόνως συγκέντρωσης είναι 

αυτό της ιατρικής γνώσης.
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γνώσεις, […] η φιλοσοφία». Με την πειθάρχηση των γνώσεων εμφανίζεται “η” «επιστήμη» ως «η πειθαρχική  
αστυνομία τους».50  

Παράλληλα με τις αλλαγές αυτές, επέρχεται και μια αλλαγή στο περιεχόμενο του “δογματισμού”: την 
παλαιά  “ορθοδοξία”  που  λειτουργούσε  ως  αρχή ελέγχου  επί  της  γνώσης  και  όφειλε  να  καταδικάζει,  να 
αποκλείει  ορισμένες  προτάσεις  (οι  οποίες  ωστόσο  ήταν  επιστημονικά  αληθείς  και  γόνιμες),  αυτή  την 
ορθοδοξία  που  έκανε  το  διαχωρισμό  μεταξύ  συμβατών  και  “μη  συμβατών”  προτάσεων,  η  εσωτερική 
πειθάρχηση των γνώσεων, θα την αντικαταστήσει με έναν έλεγχο που δεν θα αφορά πλέον το περιεχόμενο 
των  προτάσεων  και  τη  συμβατότητά  τους  προς  μια  συγκεκριμένη  αλήθεια,  αλλά  την  κανονικότητα  της 
διατύπωσής τους. «Το πρόβλημα θα είναι στο εξής, ποιος ομιλεί, αν δικαιούται να ομιλεί, σε ποιο επίπεδο  
τοποθετείται η συγκεκριμένη πρόταση, σε ποιο σύνολο μπορεί να ενταχθεί, ως προς τι και μέχρι ποιου σημείου  
είναι συμβατή με άλλες μορφές και άλλες τυπολογίες της γνώσης».51 

Φιλελευθερισμός λοιπόν ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων από τη μια - πολύ αυστηρότερος και 
ευρύτερος ως προς το πεδίο αναφοράς του έλεγχος από την άλλη, σε σχέση με τις διαδικασίες διατύπωσής 
τους.  Ανακύκληση  των  σημαινόμενων,  ταχύτερη  αχρήστευση  των  αληθειών,  κατά  συνέπεια  μια 
«επιστημολογική απελευθέρωση» και μια ταχεία ανανέωση των επιστημονικών γνώσεων μέσω ακριβώς της 
πειθάρχησης στο επίπεδο της διατύπωσης.  

3.5.10 “Βιοπολιτική” και κοινωνία της τυποποίησης
Από τα σημαντικότερα φαινόμενα του 19ου αιώνα ο Foucault θεωρεί πως είναι «η αναδοχή της ζωής από  

την εξουσία»: η απόκτηση εξουσίας επί του ανθρώπου ως “έμβιου όντος”, εν τέλει μια «κρατικοποίηση» της 
βιολογικής κατάστασης.  

Το “δικαίωμα ζωής και θανάτου” υπήρξε ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κλασικής θεωρίας 
της  κυριαρχίας.  Η  δικαιοδοσία  αυτή  του  ηγεμόνα  σημαίνει  ουσιαστικά  ότι  η  ζωή  και  ο  θάνατος  δεν 
αποτελούν φαινόμενα φυσικά, άμεσα, πρωταρχικά ή θεμελιώδη, που δεν υπόκεινται δηλαδή στο πεδίο της 
πολιτικής εξουσίας. Ο υπήκοος έναντι της εξουσίας δεν είναι αυτοδικαίως ούτε ζωντανός ούτε νεκρός. Το 
δικαίωμα  ζωής  και  θανάτου  του  ηγεμόνα  ασκείται  κατά  τρόπο  ασύμμετρο,  πάντα  από  την  πλευρά  του 
θανάτου: ασκεί το δικαίωμά του επί της ζωής εφόσον μπορεί να θανατώσει ‘ είναι ένα δικαίωμα που οδηγεί  
κάποιον στο θάνατο ή του επιτρέπει να ζήσει. Μια θεμελιώδης τροποποίηση του πολιτικού δικαίου τον 19 ο 

αιώνα  θα οδηγήσει σε μια εξουσία ακριβώς αντίθετη: η εξουσία του να «χαρίζει» κανείς την ζωή και να  
«αφήνει» τον άλλο να πεθάνει.

Αυτή την τροποποίηση ο  Foucault την παρακολουθεί όχι σε επίπεδο πολιτικής θεωρίας τόσο, όσο σε 
επίπεδο μηχανισμών, τεχνολογιών της εξουσίας. Τον 17ο-18ο  αιώνα εμφανίζονται τεχνικές της εξουσίας που 
επικεντρώνουν  στο  σώμα:  χωρική  κατανομή  των  αυτόνομων  σωμάτων  (διαχωρισμός,  ευθυγράμμιση, 
στοίχιση  και  επιτήρησή  τους),  δημιουργία  γύρω  από  τα  ατομικά  σώματα  αυτά  ενός  τεράστιου  πεδίου 
ορατότητας,  επίσης  αύξηση  της  δύναμής  τους  με  την  άσκηση:  τεχνικές  εξορθολογισμού  και  αυστηρής 
οικονομίας της εξουσίας. Όλη αυτή την τεχνολογία είναι που ο  Foucault ονομάζει «πειθαρχική τεχνολογία  
της εργασίας». 

Κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα εν τούτοις εμφανίζεται μια άλλη τεχνολογία της εξουσίας η οποία 
δεν είναι  “πειθαρχική”.  Δεν αποκλείει  την προηγούμενη αλλά την ενσωματώνει  και  την τροποποιεί,  έχει 
διαφορετικό υπόβαθρο και εργαλεία: η νέα αυτή μη-πειθαρχική τεχνική δεν αφορά το σώμα αλλά την ζωή, 
τον άνθρωπο ως έμβιο ον, τον «άνθρωπο-είδος». Η πειθαρχία διευθύνει το πλήθος των ανθρώπων στο βαθμό 
που  αυτό  μπορεί  να  αποδομηθεί  σε  “σώματα”  προς  επιτήρηση,  εκπαίδευση,  χρήση,  ενδεχομένως  προς 
τιμωρία. Και η νέα εξουσία αναφέρεται στο “πλήθος”, όχι όμως επειδή αυτό αποδομείται σε σώματα, αλλά 
αντιθέτως επειδή αυτό σχηματίζει μια συνολική μάζα ευρισκόμενη υπό την επήρεια συνολικών διαδικασιών 
που χαρακτηρίζουν τη ζωή. Αρχίζει να εφαρμόζεται η στατιστική μέτρηση διαφόρων φαινομένων της ζωής: 
ποσοστά γέννησης και θανάτου, ρυθμοί αναπαραγωγής, γονιμότητα, μακροβιότητα, θνησιμότητα. Επίσης η 

50 Δημιουργείται  το  Ναπολεόντειο  πανεπιστήμιο:  ένα  ενιαίο  σύστημα γνώσεων με  διάφορες  βαθμίδες,  του  οποίου  κύριο  
καθήκον είναι η επιλογή των γνώσεων ‘ η γνώση που δεν έχει γεννηθεί εντός αυτού του θεσμικού πλαισίου, η ανεπεξέργαστη, αυτή  
που σχηματίζεται αλλού, αυτομάτως, εξ’ υπαρχής αποκλείεται.  Οι γνώσεις ομογενοποιούνται με τη δημιουργία μιας επισήμως 
αναγνωρισμένης οιονεί επιστημονικής κοινότητας.

51 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 230.
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νοσηρότητα  και  οι  ασθένειες  ενός  πληθυσμού  θα  αντιμετωπίζονται  ως  μόνιμοι  παράγοντες  αφαίμαξης 
δυνάμεων, μείωσης του εργάσιμου χρόνου, εξασθένησης του δυναμικού, ή οικονομικού κόστους κλπ.52 

Η  πρώτη  συνεπώς  εξουσία  είχε  τη  μορφή  της  εξατομίκευσης  ‘  η  δεύτερη  δεν  εξατομικεύει  αλλά 
μαζικοποιεί.  Μετά την ανατομο-πολιτική  του ανθρώπινου σώματος,  περνάμε έτσι  στην  «βιοπολιτική του 
ανθρώπινου είδους».

Εκτός από τα προβλήματα αναπαραγωγής, γεννητικότητας, νοσηρότητας, ένα άλλο πεδίο στο οποίο θα 
παρέμβει  η  βιοπολιτική  θα  είναι  ένα  σύνολο  φαινομένων  τα  οποία  επιφέρουν  (παρόμοιες)  επιπτώσεις 
ανικανότητας,  εξοβελισμού,  εξουδετέρωσης  των  ατόμων  κλπ.:  είναι  τα  προβλήματα  της  γήρανσης,  των 
ατυχημάτων, των αναπηριών και των διαφόρων ανωμαλιών. Η  βιοπολιτική θα θεσπίσει σε σχέση με αυτά 
αφενός  κάποιους,  νέους,  θεσμούς  πρόνοιας,  αλλά κυρίως  πιο  ευέλικτους  και  ορθολογικούς  μηχανισμούς 
ατομικής και συλλογικής αποταμίευσης, κοινωνικής ασφάλισης κλπ. 

Άλλο  ένα  τέλος  κύριο  πεδίο  παρέμβασης  της  βιοπολιτικής θα  αποτελέσουν  οι  σχέσεις  ανάμεσα  στα 
ανθρώπινα πλάσματα ως είδος, ως έμβια, και στο περιβάλλον τους, φυσικό ή τεχνητό.

Συνοψίζοντας λοιπόν, (α) πρώτον, ενώ στην κλασική θεωρία δικαίου αυτό που συναντάμε είναι το άτομο 
που συνάπτει συμβόλαιο και το κοινωνικό σώμα που συγκροτείται μέσω αυτού, ενώ οι πειθαρχικές πρακτικές 
από την άλλη επικέντρωναν στο άτομο και το σώμα του, στην  βιοπολιτική δεν έχουμε να κάνουμε με την 
κοινωνία ή το άτομο-σώμα, αλλά με ένα νέο, πολλαπλό και μετρήσιμο σώμα, τον «πληθυσμό». (β) Δεύτερον, 
η φύση των φαινομένων που λαμβάνονται υπ’ όψιν: καθαυτά, χωριστά το καθένα είναι φαινόμενα τυχαία και 
απρόβλεπτα ‘ σε συλλογικό επίπεδο όμως παρουσιάζουν ορισμένες σταθερές που μπορούν να επισημανθούν. 
Είναι  επίσης  φαινόμενα  που  αναπτύσσονται  σε  διάρκεια  χρόνου,  μαζικά.  (γ)  Τρίτον,  η  βιοπολιτική θα 
δημιουργήσει  μηχανισμούς  με  λειτουργίες  πολύ  διαφορετικές  από  αυτές  των  πειθαρχικών  μηχανισμών: 
κύριος στόχος των μηχανισμών τώρα θα είναι οι προβλέψεις, οι στατιστικές εκτιμήσεις, τα συνολικά μέτρα. 
Η παρέμβαση γίνεται στα γενικά χαρακτηριστικά, στο επίπεδο των παραγόντων που καθορίζουν τα γενικά 
φαινόμενα. Το ζητούμενο είναι οι μηχανισμοί αυτοί να επιφέρουν μια ισορροπία στον συνολικό πληθυσμό 
που χαρακτηρίζεται  από το τυχαίο,  να διατηρήσουν έναν μέσο όρο,  να επιβάλλουν μια  ομοιόσταση,  να 
εγγυηθούν μια αντιστάθμιση. Σε όλα αυτά οι μηχανισμοί αυτοί μοιάζουν με τους πειθαρχικούς, αποσκοπούν 
εν τέλει στην μεγιστοποίηση και την άντληση των δυνάμεων, η πορεία τους όμως είναι τελείως διαφορετική. 

Η προσέγγιση επομένως γίνεται  τώρα διαμέσου συνολικών μηχανισμών που θα επιφέρουν συνολικές 
εξισορροπήσεις και συνολικές ρυθμίσεις. Το ζητούμενο είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι βιολογικές διεργασίες 
του ανθρώπου ως είδους και να διασφαλιστεί όχι η πειθάρχηση αλλά η ρύθμισή τους. Η κυριαρχία θανάτωνε 
και επέτρεπε τη ζωή ‘ τώρα «εμφανίζεται μια εξουσία συνεχής, λόγια, ρυθμιστική που δίνει ζωή και επιτρέπει  
τον θάνατο».53 

Η εξουσία της οποίας το οργανωτικό σχήμα ήταν η κυριαρχία αποδείχτηκε τελικώς αναποτελεσματική 
όσον αφορά τη διοίκηση μιας κοινωνίας η οποία χαρακτηρίστηκε από την δημογραφική έκρηξη αφενός και 
από την εκβιομηχάνιση αφετέρου. Με μια πρώτη προσαρμογή, για να μην διαφεύγουν οι λεπτομέρειες οι 
μηχανισμοί  της  εξουσίας  (τοπικοί  και  περιορισμένοι  σε  συγκεκριμένους  θεσμούς  όπως  το  σχολείο,  το 
νοσοκομείο, το στρατόπεδο ή το εργαστήριο), προσαρμόζονται στο σώμα του ατόμου με την επιτήρηση και 
την εκπαίδευση – αυτή ήταν η “πειθαρχία”. Στη συνέχεια, στα τέλη του 18ου αιώνα μια δεύτερη προσαρμογή 
θα  αφορά συνολικά  φαινόμενα  σχετικά  με  τον  “πληθυσμό”.  Διακρίνουμε  λοιπόν δύο ακολουθίες  λεει  ο 

52 Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν όπως είδαμε και παραπάνω στη θέσπιση μιας ιατρικής της οποίας η σημαντικότερη λειτουργία 
είναι η “δημόσια υγιεινή”, με οργανισμούς συντονισμού της ιατρικής περίθαλψης, συγκέντρωσης της πληροφόρησης, τυποποίησης  
της γνώσης κλπ. 

53 Μια συγκεκριμένη εκδήλωση της εν λόγω εξουσίας συναντάμε παρατηρεί ο  Foucault και στην «σταδιακή απαξίωση του  
θανάτου». Η μεγαλοπρεπής, τελετουργική δημόσια αναπαράσταση του θανάτου απαλείφεται σταδιακά από τα τέλη του 18 ου αιώνα: 
ο θάνατος παύει να αποτελεί  μια περίλαμπρη ιεροτελεστία στην οποία συμμετείχαν η οικογένεια ή ευρύτερες ομάδες. Γίνεται  
αντιθέτως κάτι το απόκρυφο, πιο ιδιωτικό και ίσως επαίσχυντο πράγμα. Ο θάνατος ήταν παλαιότερα εκδήλωση της μετάβασης από  
την  εξουσία  του  επίγειου  ηγεμόνα,  στην  άλλη  εν  τοις  ουρανοίς.  Τώρα  η  εξουσία  δεν  έχει  επιρροή  στο  θάνατο  αλλά  στη 
θνησιμότητα, παρεμβαίνει επί του τρόπου της ζωής, και ο θάνατος, ως τέλος του βίου γίνεται το όριο της εξουσίας, είναι η στιγμή 
όπου το άτομο ξεφεύγει από κάθε εξουσία για να αναδιπλωθεί στην πιο ιδιωτική του πτυχή (Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. 
Ψυχογιός 2002, σελ. 305-306).
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Foucault:  «την  ακολουθία  σώμα  –  οργανισμός  –  πειθαρχία  –  θεσμοί  ‘  και  την  ακολουθία  πληθυσμός  –  
βιολογικές  διεργασίες  –  ρυθμιστικοί  μηχανισμοί  –  κράτος».  Τα  δύο  σύνολα  μηχανισμών  στα  οποία 
αναφερόμαστε  παραπάνω  δεν  είναι  του  ίδιου  επιπέδου,  και  δεν  αλληλο-αποκλείονται:  οι  μηχανισμοί 
πειθάρχησης του σώματος και οι μηχανισμοί ρύθμισης των πληθυσμών διαρθρώνονται, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, από κοινού.54 

Το στοιχείο που μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο στο σώμα που θέλουμε να πειθαρχήσουμε και 
στον πληθυσμό  που  θέλουμε  να  ρυθμίσουμε  είναι  το  “πρότυπο”:  η  κοινωνία  της  τυποποίησης είναι  μια 
κοινωνία όπου «διασταυρώνονται το πρότυπο της πειθάρχησης και το πρότυπο της ρύθμισης».

3.5.11 Σοσιαλισμός και “ρατσισμός”
Πώς όμως μια εξουσία η οποία είναι προσανατολισμένη στην αύξηση, στη παράταση της διάρκειας της 

ζωής, μπορεί να σκοτώνει; Πώς ασκείται η εξουσία του θανάτου σε ένα πολιτικό σύστημα επικεντρωμένο 
στην βιοεξουσία; 

Εδώ  θεωρεί  ο  Foucault πως  υπεισέρχεται  ο  “ρατσισμός”:  ο  ρατσισμός  (παρ’  ότι  προϋπήρχε  ως 
φαινόμενο),  εντάχθηκε  στους  μηχανισμούς  του  κράτους  με  την  ανάδυση  της  βιοεξουσίας.  Τι  είναι  ο 
ρατσισμός; Είναι ένας τρόπος για να εισαχθεί στο πεδίο της ζωής -την οποία έχει αναδεχθεί η εξουσία- η τομή 
ανάμεσα στα στοιχεία που πρέπει να ζήσουν και εκείνα που πρέπει να πεθάνουν. Η διάκριση και ιεράρχηση 
των φυλών είναι ένας τρόπος κατακερματισμού του βιολογικού συνεχούς, «η δημιουργία μιας διαχωριστικής  
γραμμής βιολογικού τύπου σε ένα πεδίο που εμφανίζεται ως βιολογικό». Από την άλλη ο ρατσισμός θέτει σε 
λειτουργία, ενεργοποιεί μια σχέση πολεμικού τύπου -“όσο περισσότερους θανατώσεις, τόσο περισσότερο, για 
το λόγο αυτό, εσύ θα ζήσεις”, “αν θες να ζήσεις πρέπει να μπορείς να σκοτώσεις”- με έναν τρόπο συμβατό 
προς τη βιοεξουσία. Δημιουργείται μια σχέση «θετική», βιολογικού τύπου, ανάμεσα στη δική μου ζωή και 
τον θάνατο του άλλου: “όσο τα κατώτερα είδη θα τείνουν να εξαφανιστούν, όσο τα μη φυσιολογικά άτομα θα 
εξοντώνονται, όσο οι εκφυλισμένοι θα λιγοστεύουν, τόσο εγώ ως είδος θα ζήσω, θα είμαι δυνατός, θα μπορώ 
να αυξάνομαι”, τόσο η ζωή θα γίνει πιο υγιής και καθαρή…

Η σχέση, ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί επειδή ακριβώς οι προς εξολόθρευση εχθροί δεν είναι αντίπαλοι, 
με την πολιτική έννοια του όρου ‘ είναι οι εξωτερικοί ή εσωτερικοί, βιολογικοί “κίνδυνοι” για τον πληθυσμό. 
Εδώ δηλαδή η επιταγή του θανάτου είναι αποδεκτή μόνο όταν κατατείνει στην εξόντωση του βιολογικού 
κινδύνου. «Αφ’ ης στιγμής το κράτος λειτουργεί βάσει του προτύπου της βιοεξουσίας, η δολοφονική λειτουργία  
του κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί παρά μόνο με τον ρατσισμό» - με τον όρο θάνατο εδώ δεν νοείται 
μόνο η άμεση δολοφονία, αλλά και όλες οι έμμεσες μορφές: ο “πολιτικός θάνατος”, ο εξοστρακισμός, η 
απόρριψη κλπ. 

Με βάση όλα αυτά μπορούμε να κατανοήσουμε το δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην βιολογική,  
εξελικτική θεωρία του 19ου αιώνα και τον λόγο της εξουσίας: η δέσμη των εννοιών της (ιεραρχία και πάλη 
των  ειδών,  επιλογή  που  εξολοθρεύει  τους  λιγότερο  προσαρμοσμένους  κλπ.)  έγινε  πολύ  γρήγορα,  και 
απολύτως φυσικά, ένας τρόπος μεταγραφής του πολιτικού λόγου με όρους βιολογικούς, τρόπος κάλυψης του 
πολιτικού λόγου υπό τον μανδύα μιας επιστημονικής επίφασης ‘ και ακόμα «τρόπος αντίληψης των σχέσεων  
της αποικιοκρατίας, της αναγκαιότητας των πολέμων, της εγκληματικότητας, των φαινομένων της τρέλας και  
της νοητικής ασθένειας, της ιστορίας των κοινωνιών με τις διάφορες τάξεις τους κλπ. […]». Έτσι το σχήμα του 
εξελικτισμού ήταν «ο επιβεβλημένος τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, σε όλες τις περιπτώσεις σύγκρουσης,  
θανάτωσης, πάλης, θανάσιμου κινδύνου».55 Στο εξής ο πόλεμος θα έχει να κάνει, αφενός με την καταστροφή 
του πολιτικού αντιπάλου, αλλά αφετέρου και της αντίπαλης φυλής, του βιολογικού κινδύνου. Ο πόλεμος θα 
εμφανιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα ως ένας τρόπος ενίσχυσης της ιδίας φυλής με την εξόντωση του εχθρού.

Αυτός ο ρατσισμός δεν έχει σχέση με την παραδοσιακή περιφρόνηση ή το μίσος των φυλών μεταξύ τους ‘  
η ιδιαιτερότητά του δεν αφορά τις νοοτροπίες, τις ιδεολογίες, τα ψέματα της εξουσίας, αφορά την τεχνολογία 
της εξουσίας αυτής,  αφορά τη λειτουργία του κράτους το οποίο είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί  την 
εξόντωση των φυλών και την κάθαρση της φυλής για να ασκεί την κυριαρχική του εξουσία. «Τα πιο φονικά 

54 Παραδείγματα άρθρωσης αυτών των μηχανισμών μπορούμε να δούμε στο πρόβλημα της πόλης, ή ακόμα στον τομέα της  
σεξουαλικότητας.

55 Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 316.
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κράτη  είναι  αναγκαστικά  και  τα  πιο  ρατσιστικά».  Το  φαινόμενο  του  ναζισμού είναι  ενδεικτικό  για  την 
συμπαράθεση  πειθαρχικής  εξουσίας,  βιοεξουσίας  αλλά  και  της  παλαιάς  κυριαρχικής  εξουσίας  της 
θανάτωσης.56 Η διαπλοκή πάντως αυτή ο Foucault θεωρεί πως είναι εγγεγραμμένη στη λειτουργία όλων των 
κρατών. 

«Ο  σοσιαλισμός,  εφόσον  δεν  θέτει  καταρχήν τα οικονομικά ή  πολιτικά προβλήματα που  αφορούν την  
ιδιοκτησία ή τον τρόπο παραγωγής – εφόσον δεν θέτει και δεν αναλύει συνεπώς το πρόβλημα της μηχανικής της  
εξουσίας, των μηχανισμών της εξουσίας, αναγκαστικά θα αναδεχτεί, θα επανοικειωθεί τους ίδιους μηχανισμούς  
εξουσίας  που συγκροτήθηκαν μέσα από το καπιταλιστικό ή το βιομηχανικό κράτος.[…] ο σοσιαλισμός δεν  
κατέκρινε απλώς την θεματική της  βιοεξουσίας η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου και καθ’ όλο τον 19ο 

αιώνα  ‘  αλλά  στην  πραγματικότητα  την  αφομοίωσε,  την  ανέπτυξε,  την  ενσωμάτωσε,  την  τροποποίησε  σε  
ορισμένα σημεία, σε καμία όμως περίπτωση δεν την αναθεώρησε εκ βάθρων […]». Η ιδέα ότι κύρια λειτουργία 
της κοινωνίας ή του κράτους «είναι να αναδέχεται τη ζωή, να την οργανώνει,  να την πολλαπλασιάζει,  να  
αντισταθμίζει τα απρόοπτά της, να εξετάζει και να ορίζει τις βιολογικές ευκαιρίες και τις δυνατότητές της, όλα  
αυτά νομίζω λέει ο Foucault ότι ο σοσιαλισμός τα ενσωμάτωσε αυτούσια». 

Με  τα  συνακόλουθα  από  εδώ  δικαιώματα  του  σοσιαλιστικού  κράτους  για  θανάτωση,  εξόντωση  ή 
απαξίωση, φτάνουμε να συναντήσουμε τον εξελικτικού τύπου, βιολογικό ρατσισμό στην καρδιά λειτουργίας 
του σοσιαλιστικού κράτους, έναντι των διανοητικά ασθενών, των εγκληματιών, των πολιτικών αντιπάλων, 
κλπ.  «Στις  περιπτώσεις  όπου  ο  σοσιαλισμός  ουσιαστικά  έριχνε  το  βάρος  στη  μεταβολή  των  οικονομικών  
συνθηκών,  ως  αρχή  μεταβολής  και  μετάβασης  από  το  καπιταλιστικό  στο  σοσιαλιστικό  κράτος  […]  δεν  
χρειαζόταν, άμεσα τουλάχιστον, τον ρατσισμό. Αντιθέτως, σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο σοσιαλισμός ήταν  
υποχρεωμένος να ρίξει το βάρος στο πρόβλημα της πάλης, της πάλης κατά του εχθρού, στην εξόντωση του  
αντιπάλου μέσα στους κόλπους της ίδιας της καπιταλιστικής κοινωνίας ‘ όποτε τέθηκε συνεπώς το ζήτημα της  
εκ του συστάδην σύγκρουσης με τον ταξικό αντίπαλο στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κοινωνίας, ο ρατσισμός  
επανεμφανίστηκε,  διότι  ήταν  ο  μόνος  τρόπος  με  τον  οποίο  η  σοσιαλιστική  σκέψη,  πολύ  προσκολλημένη  
εντούτοις στη θεματική της βιοεξουσίας, μπορούσε να θεωρήσει το λόγο θανάτωσης του αντιπάλου».57

Ο  Foucault κλείνει  με  αυτό  που θεωρεί  πως  υπήρξε  και  παραμένει  το  πρόβλημα:  «Πώς μπορεί  να  
λειτουργεί μια βιοεξουσία και παράλληλα να ασκεί το δικαίωμα του πολέμου, το δικαίωμα της δολοφονίας και  
της λειτουργίας του θανάτου, αν όχι δια του ρατσισμού;».

3.6 SECURITY, TERRITORY, POPULATION (1977-1978)
Στις διαλέξεις του έτους 1975-1976 (Il Faut Défendre la Société) όπως είδαμε αναλυτικά, ο  Foucault 

διαπιστώνει πως ο “πόλεμος” βρίσκεται τον 19ο αιώνα στο κέντρο του ιστορικού λόγου, και η “υπεράσπιση 
της κοινωνίας” μπορεί να ειδωθεί στα πλαίσια μιας γενικότερης, γενεαλογικής οπτικής: πρόκειται για την 
«μεγάλη υποχώρηση από το ιστορικό στο βιολογικό» σε συσχέτιση με την «ιδέα του κοινωνικού πολέμου» ‘ 
ένας “εσωτερικός πόλεμος” ενάντια στους κινδύνους οι οποίοι εκπηγάζουν από το ίδιο το κοινωνικό σώμα.

Έπειτα λοιπόν από την εγκαθίδρυση της ανατομο-πολιτικής στην πορεία του 18ου αιώνα, καταλήγουμε 
τον 19ο στην “βιοπολιτική” του ανθρώπινου είδους. Οι διαλέξεις του έτους 1977-1978 (Security, Territory,  
Population) επικεντρώνουν αρχικά στη νέα τεχνολογία της εξουσίας η οποία έχει ως αντικείμενό της τον 
“πληθυσμό” και επιδιώκει “ασφάλεια” σε σχέση με τους εσωτερικούς κινδύνους.58 Αυτό που συμβαίνει είναι 
η εμφάνιση τεχνολογιών “ασφάλειας” στο εσωτερικό των μηχανισμών οι οποίοι αφορούν είτε τον κοινωνικό 
έλεγχο (η περίπτωση του ποινικού συστήματος) είτε την παρέμβαση στο βιολογικό πεπρωμένο των ειδών. 
Προκύπτει  έτσι  το  ερώτημα:  μπορούμε σήμερα να μιλάμε  για  μια  σύγχρονη «κοινωνία  της  ασφάλειας»; 
«Μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  γενική  οικονομία  της  εξουσίας  στις  κοινωνίες  μας  καθίσταται  μια  επικράτεια  
ασφάλειας;».59

56 Βλπ. Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 319-321.
57 Βλπ. γενικά Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 321-324.
58 Οι διαφορές των μηχανισμών ασφάλειας από εκείνους της πειθαρχίας περιγράφονται αναλυτικά στη διάλεξη της 18/1/1978 

(Security, Territory, Population, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 44-47). O Foucault θα εισάγει παρακάτω και μια διάκριση μεταξύ 
(disciplinary) “normation” και “normalization”, αλλά δεν θα επεκταθούμε σε αυτό.

59 Security,  Territory,  Population,  Lectures at The College de France 1977-1978, [ed.] M. Senellart, translation: G. Burchell, 
Palgrave Macmillan 2007, σελ. 10-11. 
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Θα σταθούμε πολύ σύντομα σε μερικά μόνο σημεία των διαλέξεων αυτών, τα οποία σχετίζονται με την 
έννοια της «κυβερνητικότητας» και του «πληθυσμού», το πρόβλημα του κράτους και «του κόμματος», και τις 
αντιστάσεις στην διεύθυνση, διαγωγή των κυβερνώμενων ατόμων.

3.6.1 “Κυβερνητικότητα”
Η πορεία  των διαλέξεων  θα  οδηγήσει  σε  τέσσερις  εβδομάδες  σε  μια  αλλαγή κατεύθυνσης:  από την 

ανάλυση  των  μηχανισμών  ασφάλειας  που  σχετίζονται  με  τον  πληθυσμό  περνάμε  στην  έννοια  της 
“διακυβέρνησης”  (government),  την  «τέχνη άσκησης εξουσίας  με  την  μορφή της  οικονομίας».60 Ο ίδιος  ο 
Foucault θα παραδεχθεί πως το σεμινάριο, περισσότερο εύστοχα, θα έπρεπε να ειδωθεί ως μια ιστορία της 
“κυβερνητικότητας” (governmentality).61

Με τον όρο “κυβερνητικότητα” εννοώ λεει ο Foucault πρώτον: το σύνολο που σχηματίζεται από θεσμούς, 
διαδικασίες, αναλύσεις, στοχασμούς, υπολογισμούς και τακτικές οι οποίες επιτρέπουν την άσκηση αυτής της 
ιδιαίτερα σύνθετης εξουσίας η οποία έχει τον πληθυσμό ως στόχο της, την πολιτική οικονομία ως δική της 
κύρια μορφή γνώσης, και μηχανισμούς ασφάλειας ως το δικό της θεμελιώδες τεχνικό εργαλείο. Δεύτερον, ο 
όρος “ κυβερνητικότητα ” αναφέρεται σε μια τάση στη Δύση η οποία για πολύ καιρό έχει οδηγήσει στην 
υπεροχή του τύπου εξουσίας που ονομάζουμε “διακυβέρνηση” έναντι όλων των άλλων μορφών εξουσίας. 
Αυτός  ο  τύπος  εξουσίας  έχει  προκαλέσει  την  ανάπτυξη  μιας  σειράς  ειδικών  κυβερνητικών  μηχανισμών 
(appareils) και μιας σειράς γνώσεων (savoirs). Τρίτον, τέλος, με τον όρο αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε το 
αποτέλεσμα μιας πορείας όπου το κράτος δικαιοσύνης (αρχές του Μεσαίωνα) μετατράπηκε στο διοικητικό 
κράτος του 15ου και 16ου αιώνα και βαθμιαία “κυβερνητικοποιήθηκε”.62   

Ο Foucault σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά ασφαλώς τη σημασία των προβλημάτων που αφορούν το 
κράτος και τον ρόλο του. Εν τούτοις εκτιμά πως υφίσταται ενός είδους “υπερ-εκτίμηση” του προβλήματος: η 
πρώτη μορφή που παίρνει αυτή η υπερβολή είναι μάλλον “τραγική και συναισθηματική”, αφορά τον λυρισμό 
του “παγωμένου τέρατος” που μας αντιτίθεται. Η δεύτερη μορφή αφορά την αναγωγή του κράτους σε αριθμό 
λειτουργιών:  ανάπτυξη παραγωγικών  δυνάμεων,  αναπαραγωγή των σχέσεων  παραγωγής.  Εδώ το  κράτος 
καθίσταται άμεσος προνομιακός στόχος επίθεσης και κατάληψης. Ωστόσο, παρατηρεί ο Foucault, το κράτος 
δεν έχει αυτή την ενότητα, ατομικότητα και αυστηρή λειτουργικότητα, ούτε ίσως και αυτήν τη σημασία. 
Πιθανόν  θα  μπορούσα  με  να  πούμε  πως  το  κράτος  είναι  μια  πολύ  σύνθετη  πραγματικότητα,  και  μια 
μυθοποιημένη αφαίρεση της οποίας η σπουδαιότητα είναι πιθανά λιγότερη απ’ όσο συνήθως πιστεύουμε. 
Αυτό τότε που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι τόσο η κατάληψη της κοινωνίας από το κράτος (etatisation), 
όσο  η  κυβερνητικοποίηση  του  κράτους  (governmentalization):  εάν  οι  τεχνικές  και  τα  προβλήματα  της 
κυβερνητικότητας αποτελούν το κύριο πολιτικό διακύβευμα και τον μόνο πραγματικό χώρο πολιτικής πάλης, 
αυτή είναι που του επέτρεψε και να επιβιώσει.63

Η “κυβερνητικότητα” γράφει ο Foucault στις σημειώσεις του, «η ανάλυσή της ως μοναδιαίας γενικότητας,  
υποδηλώνει πως “τα πάντα είναι πολιτικά”. Αυτή η έκφραση παραδοσιακά έλαβε δύο σημασίες: α) η πολιτική  
(politics)  προσδιορίζεται  από  ολόκληρη  τη  σφαίρα  των  παρεμβάσεων  του  κράτους.  [...]  Το  να  λες  πως  
οτιδήποτε είναι πολιτικό, ισοδυναμεί με το να λες ότι, ευθέως ή έμμεσα, το κράτος είναι παντού. β) η πολιτική  
καθορίζεται από την πανταχού παρουσία μιας πάλης μεταξύ δύο αντιπάλων (K. Schmitt) [...] Εν συντομία, δύο  
τυποποιήσεις: τα πάντα είναι πολιτικά με βάση την φύση των πραγμάτων ‘ τα πάντα είναι πολιτικά λόγω της  
ύπαρξης των αντιπάλων. 

60 Security, Territory, Population, Lecture 1/2/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 95. 
61 Security, Territory, Population, Lecture 1/2/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 108.
62 Ο όρος “governmentality” σημαίνει «τον τρόπο με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται τη συμπεριφορά των ανθρώπων». Η έννοια 

της “κυβερνητικότητας” λοιπόν αποτελεί ένα προτεινόμενο αναλυτικό πλέγμα για την κατανόηση των σχέσεων εξουσίας. Πώς 
μπορεί αυτό το πλέγμα να μας βοηθήσει στην ανάλυση ιδιαίτερα σύνθετων φαινομένων όπως είναι η οικονομική πολιτική ή η  
διεύθυνση μιας ολόκληρης κοινωνίας;  Η προβληματική της  “governmentality” είναι  συνυφασμένη με το πεδίο ανάλυσης των 
μικρο-εξουσιών: μεθοδολογικά, οι μικρο-εξουσίες (micro-powers) δεν περιορίζονται σε ένα τμήμα και μόνο της κλίμακας - θα 
έπρεπε αντιθέτως να θεωρηθούν «ως μια οπτική»: «η ανάλυση των μικρο-εξουσιών δεν αποτελεί μια ερώτηση περί κλίμακας, δεν  
είναι  ζήτημα ενός τομέα,  είναι  θέμα του σημείου θέασης (point of view)» (The Birth of Biopolitics,  Lecture 7/3/1979,  Palgrave 
Macmillan 2008, σελ. 186).

63 «ζούμε στην εποχή μιας κυβερνητικότητας η οποία ανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα» (Security,  Territory,  Population,  Lecture 
1/2/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 109).
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Το  ζήτημα  είναι  μάλλον  να  πούμε:  τίποτα  δεν  είναι  πολιτικό,  οτιδήποτε  δύναται  να  πολιτικοποιηθεί,  
οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό. Η πολιτική δεν είναι τίποτα παραπάνω, ή λιγότερο, απ’ ό,τι εκείνο  
το οποίο γεννιέται με την αντίσταση στην κυβερνητικότητα, η πρώτη εξέγερση, η πρώτη αντιπαράθεση».64

3.6.2 Μπορούμε να περάσουμε στο “έξω από το κράτος”;
«Τι θα λέγαμε εάν το κράτος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν τρόπο διακυβέρνησης;». Οι σχέσεις 

εξουσίας  που  βαθμιαία  παίρνουν  μορφή  επί  τη  βάση  πολλαπλών  και  διακριτών  διαδικασιών  οι  οποίες 
σταδιακά στερεοποιούνται και σχηματίζουν ένα αποτέλεσμα, αυτές οι πρακτικές διακυβέρνησης αποτελούν 
το έδαφος πάνω στο οποίο συγκροτήθηκε το κράτος, ισχυρίζεται ο Foucault. Το κράτος δεν αποτελεί παρά 
ένα επεισόδιο στην διακυβέρνηση - δεν είναι η διακυβέρνηση ένα εργαλείο του κράτους.  Ή αλλιώς «το 
κράτος είναι ένα επεισόδιο της κυβερνητικότητας (governmentality)».65

Σε αντίθεση με μια οντολογική τοποθέτηση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κράτος-πράγμα (state-
thing) ωσάν ν αναπτυσσόταν από μόνο του στη βάση του εαυτού του, επιβαλλόμενο στα άτομα σαν από έναν  
αυθόρμητο αυτόματο μηχανισμό. «Το κράτος είναι μια πρακτική», είναι αδιαχώριστο από το σύνολο των 
πρακτικών διαμέσου των οποίων πραγματικά μετατράπηκε σε έναν τρόπο διακυβέρνησης.66

Στις  προηγούμενες  έρευνές  του για τα νοσοκομεία,  το στρατό, τα σχολεία κλπ. ο  Foucault έθεσε το 
μεθοδολογικό ζήτημα μιας τριπλής μετατόπισης: α) μια κίνηση “έξω από τον θεσμό”: η οπτική θέασης των 
σχέσεων εξουσίας θα είναι πιο συνολική, αυτή των τεχνολογιών της εξουσίας, β) μια μετατόπιση επίσης προς 
τα “έξω” μέσω της εγκατάλειψης της εσωτερικής οπτικής των λειτουργιών, χάριν μιας εξωτερικής οπτικής 
στρατηγικών και τακτικών, γ) τρίτον, οι σχέσεις εξουσίας «αποσυνδέονται από το προνόμιο του αντικειμένου  
και εισάγονται μέσα σε μια προοπτική πεδίων, περιοχών και αντικειμένων γνώσης». 

Όλα αυτά μέχρι τώρα αφορούσαν τις πειθαρχίες. Μπορούμε να περάσουμε στο “έξω από το κράτος”;  
Υπάρχει  ένα  συμπεριληπτικό  σημείο  θέασης  σε  σχέση  με  το  κράτος,  όπως  θεωρήθηκε  ότι  υπάρχει  για 
τοπικούς και καθορισμένους θεσμούς; Οι γενικές τεχνολογίες της εξουσίας που ανακαλύπτουμε κινούμενοι 
έξω  από  τοπικούς  θεσμούς,  τελικώς  εμπίπτουν  κάτω  από  ένα  σφαιρικό,  ολοκληρωτικό  θεσμό  όπως  το 
κράτος; Πραγματοποιώντας δηλαδή μεθοδολογικά το βήμα εκτός συγκεκριμένων θεσμών δεν εισαγόμαστε 
μοιραία σε μια “άλλου τύπου θεσμική” ανάλυση, αυτή συνολικά του κράτους; Δεν ευθύνεται συγκεκριμένα 
το κράτος  για τους  πειθαρχικούς  μηχανισμούς που τίθενται  σε λειτουργία στο εσωτερικό των επιμέρους 
ιδρυμάτων;67

Από εδώ, γράφει στις χειρόγραφες σημειώσεις της διάλεξης ο Foucault, προκύπτει και ένας άλλος λόγος 
για να τεθεί το ερώτημα του κράτους: δεν είναι αυτή η μέθοδος ανάλυσης εντοπισμένων εξουσιών με όρους 
τεχνολογιών, τακτικών και στρατηγικών απλά ένας δρόμος για να περάσουμε από το ένα επίπεδο στο άλλο, 
«από το micro- στο macro-»; 

Πρόκειται μάλλον περισσότερο για ‘οπτική’, για τη θέση του βλέμματος και λιγότερο για ‘μέθοδο’. Αυτή 
η  μετατόπιση  ‘θέσης  όρασης’  παράγει  αποτελέσματα:  πρώτον,  “απο-ιδρυματοποιώντας”  και  “απο-
λειτουργικοποιώντας”  τις  σχέσεις  εξουσίας  μπορούμε  να  συλλάβουμε  την  γενεαλογία  τους,  το  τρόπο 
μορφοποίησής τους, σύνδεσης μεταξύ τους, ανάπτυξης, πολλαπλασιασμού και μετασχηματισμού τους, επί τη 
βάσει  κάποιου άλλου πράγματος  από αυτές,  στη βάση διαδικασιών που είναι  κάτι  άλλο και  όχι  σχέσεις 
εξουσίας.  Δεύτερον,  “απο-ιδρυματοποιώντας”  και  “απο-λειτουργικοποιώντας”  τις  σχέσεις  εξουσίας 
μπορούμε να διαπιστώσουμε για ποιο λόγο και από ποια άποψη είναι ασταθείς: υπάρχει διαπερατότητα σε 
ολόκληρη σειρά διαφορετικών διεργασιών, και μεταβλητότητα. Όταν για παράδειγμα ένας θεσμός καταρρέει,  
αυτό δεν συμβαίνει αναγκαία επειδή η εξουσία που τον υποστηρίζει τίθεται εκτός παιχνιδιού: μπορεί απλώς 
να έχει καταστεί ασύμβατη με κάποιες θεμελιώδεις μεταλλάξεις συγκεκριμένων τεχνολογιών. 

Επίσης: πρόσβαση στους αγώνες που έχουν ως θέατρό τους τον συγκεκριμένο εκάστοτε θεσμό. Αυτό 
σημαίνει  προτείνει  ο  Foucault πως  είναι  απολύτως  δυνατό  να  οδηγηθούμε  σε  συνολικά  (overall) 

64 Χειρόγραφες σημειώσεις, διαλέξεις των ημερών 21/2/1979 και 7/3/1979 (Naissance de la Biopolitique) (παρατίθεται από τον 
M. Senellart στο Security, Territory, Population, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 390).

65 Security, Territory, Population, Lecture 8/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 248.
66 Security, Territory, Population, Lecture 15/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 277. 
67 «It may be that the extra-institutional, non-functional, and non-objective generality of the analysis […] confronts us with the  

totalizing institution of the state» (Security, Territory, Population, Lecture 8/2/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 119).
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αποτελέσματα,  όχι  μέσω  ενορχηστρωμένων  αντιπαραθέσεων,  αλλά  επίσης  μέσω  τοπικών,  εγκάρσιων  ή 
διαγώνιων προσβολών (attacks) οι οποίες εισάγουν στο παιχνίδι τη γενική οικονομία του όλου.

Είναι δυνατόν λοιπόν να κινηθούμε προς τα έξω; Μπορεί να τοποθετηθεί το μοντέρνο κράτος σε μια 
“γενική τεχνολογία εξουσίας” η οποία διασφάλισε τις μεταλλάξεις του, την ανάπτυξη και την λειτουργία του; 
Μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι όπως μια “κυβερνητικότητα” η οποία θα ήταν για το κράτος ό,τι υπήρξαν οι 
τεχνικές διαχωρισμού στην ψυχιατρική, ό,τι υπήρξαν οι τεχνικές πειθαρχίας για το ποινικό σύστημα, και ό,τι 
ήταν η βιοπολιτική για τους ιατρικούς θεσμούς;68 Αυτό είναι το είδος των ερωτήσεων που αποτελούν τα 
διακυβεύματα των διαλέξεων του 1978. 

3.6.3 “Λόγος του Κράτους” και “Πληθυσμός”
Οι διαλέξεις λοιπόν του 1977-1978 (Security, Territory, Population) στοχεύουν όπως αναφέραμε ήδη την 

έννοια της “διακυβέρνησης των ανθρώπων” σε μια δεδομένη κοινωνία. 
Στην  αρχαία  Ελλάδα  και  τον  Ρωμαϊκό  κόσμο  δεν  συναντούμε  την  έννοια  της  “διακυβέρνησης”  ως 

δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην διαχείριση των ατόμων διαμέσου της υπαγωγής των ζωών τους κάτω 
από την δικαιοδοσία ενός καθοδηγητή, υπεύθυνου για το τι κάνουν και για το τι τους συμβαίνει. Την ιδέα του 
πάστορα (pasteur)-κυρίαρχου, ή ενός βασιλιά ως (shepherd) ποιμένα του ανθρώπινου κοπαδιού τη συναντάμε 
σε ορισμένα ελληνικά κείμενα ή σε λιγοστούς συγγραφείς της αυτοκρατορικής εποχής. Από την άλλη, αυτή η 
μεταφορά του ποιμένα είναι αποδεκτή όταν περιγράφει το λειτούργημα του δασκάλου, του γιατρού ή του 
γυμναστή. Η ανάπτυξη του θέματος της ποιμαντικής εξουσίας λαμβάνει χώρα στην Ανατολή και ειδικότερα 
στην Εβραϊκή κοινωνία.

Η εξουσία  του ποιμένα  δεν  ασκείται  πάνω σε  μια  οριοθετημένη  περιοχή αλλά πάνω σε  ένα  πλήθος 
(multitude)  το  οποίο  μετακινείται  διαρκώς.  Ο ρόλος  του  βοσκού  είναι  να  μεριμνεί  καθημερινά  για  την 
επιβίωση  και  τη  σωτηρία  του  ποιμνίου.  Παραδόξως,  πρόκειται  για  μια  εξουσία  η  οποία  εξατομικεύει, 
χορηγώντας την ίδια αξία σε ένα και μόνο πρόβατο όση και σε ολόκληρο το κοπάδι. Ο συγκεκριμένος τύπος 
εξουσίας εισήχθηκε από τον Χριστιανισμό στην Δύση και θεσμοθετήθηκε στην εκκλησιαστική ποιμαντική: 
διακυβέρνηση των ψυχών.

Μια  γενική  κρίση  της  ποιμαντικής  θα  προκύψει  τον  15ο και  16ο αιώνα:  αναζήτηση  νέων  μεθόδων 
πνευματικής καθοδήγησης, αναζήτηση νέων σχέσεων ποιμένα και εκκλησιάσματος. Και επίσης: έρευνες για 
το πώς πρέπει να κυβερνώνται τα παιδιά, μια οικογένεια, μια περιοχή, ή ένα πριγκιπάτο. Με το τέλος του 
φεουδαλισμού μια γενική επερώτηση των τρόπων διακυβέρνησης και διεύθυνσης (conduire) του εαυτού και 
των άλλων συνοδεύει την γέννηση νέων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και νέων πολιτικών 
δομών.

Κατά  δεύτερον,  στις  διαλέξεις  ο  Foucault παρακολουθεί  τον  σχηματισμό  μιας  πολιτικής 
κυβερνητικότητας: τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο η διαχείριση των ατόμων ενεπλάκη στην άσκηση της 
κυρίαρχης  εξουσίας.  Προκύπτουν  στα  τέλη  του  16ου και  στον  17ο αιώνα  διαφορετικές  τεχνικές,  τέχνες 
διακυβέρνησης. Αναδύεται ο «Λόγος του Κράτους» (raison d’Etat). Μεταβαίνουμε όπως γράφει ο Foucault 
από μια κυβερνητική τεχνική της οποίας οι αρχές απέρρεαν από παραδοσιακές αρετές (σοφία, δικαιοσύνη, 
ελευθεροφροσύνη,  σεβασμός  για  τους  θείους  νόμους  ή  τα  ανθρώπινα  έθιμα),  ή  από  κοινές  δεξιότητες 
(σωφροσύνη, συνετές αποφάσεις, μέριμνα για έναν κύκλο ικανών συμβούλων), σε μια τέχνη διακυβέρνησης 
η  οποία βρίσκει  τις  αρχές  της  ορθολογικότητάς  της  και  το  ειδικό  πεδίο  εφαρμογής  της  στο κράτος.  Το 
αυτοκρατορικό μοτίβο σβήνει. Ο “Λόγος του κράτους” είναι η νέα μήτρα ορθολογικότητας σε συμφωνία με 
την οποία ο πρίγκιπας πρέπει να ασκήσει την κυριαρχία του κατά την διακυβέρνηση των ανθρώπων.69    

68 Security, Territory, Population, Lecture 8/2/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 120.  
69 Το δόγμα περί  Λόγου του κράτους δείχνει πώς οι αρχές και οι μέθοδοι του κράτους διέφεραν από τον τρόπο που ο Θεός 

κυβερνούσε τον κόσμο ή ο πατέρας την οικογένεια ή ο ηγούμενος την κοινότητα. Ο Λόγος του κράτους νοείται ως ένα είδος 
τεχνικής η οποία υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι δεν αφορούν απλώς σε έθιμα και παραδόσεις αλλά σε έλλογη 
γνώση. Από που αυτή η ειδική τέχνη διακυβέρνησης αντλεί την λογική της; Η απάντηση ήταν απλή: η τέχνη της διακυβέρνησης  
ήταν ορθολογική εφόσον ο στοχασμός καθίστατο η αιτία προκειμένου να εκφραστεί η φύση αυτού που διοικούνταν, δηλαδή εδώ 
του ίδιου του κράτους.
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Καθώς  η  ρώμη  εξαφανίζεται,  η  φαντασίωση  του  τέλους  του  χρόνου  και  της  συνένωσης  όλων  των 
διακριτών επικρατειών σε μια αυτοκρατορία ‘τις τελευταίες ημέρες’ εκλείπει  και αυτή. Περνάμε σε έναν 
χρόνο απεριόριστο όπου τα κράτη μάχονται μεταξύ τους προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 
Το πρόβλημα τώρα δεν είναι τόσο η νομιμότητα των δικαιωμάτων του άρχοντα πάνω σε μια περιοχή, όσο η 
γνώση και η ανάπτυξη της δύναμης του κράτους: οι δυνάμεις και οι ορθολογικές τεχνικές επηρεασμού τους.

Ο Λόγος του Κράτους, ξεχωριστά από τις θεωρίες που θα θελήσουν να τον δικαιώσουν, λαβαίνει σχήμα 
μέσω δύο κύριων συναρθρώσεων πολιτικής γνώσης και τεχνολογίας: πρώτον, μια στρατιωτική-διπλωματική 
τεχνολογία  που  συνίσταται  στην  διασφάλιση  των  δυνάμεων  του  κράτους  διαμέσου  ενός  συστήματος 
συμμαχιών και της οργάνωσης ενός στρατιωτικού μηχανισμού.  70 Δεύτερον, την “αστυνομία” (police), ένα 
μέσο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του κράτους από το εσωτερικό του.71 Στο σημείο συνάντησης αυτών των 
τεχνολογιών θα πρέπει να τοποθετήσουμε επίσης το εμπόριο και την κυκλοφορία των νομισμάτων: αύξηση 
του πληθυσμού, ευημερία, παραγωγή, εξαγωγές, μεγάλοι στρατοί... Το ζεύγος επομένως πληθυσμός-πλούτος 
θα  αποτελεί  το  προνομιακό  αντικείμενο  της  νέας  κυβερνητικής  λογικής.  Τρίτον  τέλος,  έχουμε  την 
επεξεργασία  του  δίδυμου,  “πληθυσμός-υλική  ευημερία”,  με  όλες  τις  διαφορετικές  του  όψεις:  φορολογία, 
ελλείψεις, αποπληθυσμός, αεργία- επαιτεία-αλητεία: το δίδυμο αυτό θα αποτελέσει και μια από τις συνθήκες 
για τον σχηματισμό της πολιτικής οικονομίας. 

Η “πολιτική οικονομία” αναπτύσσεται όταν γίνεται αντιληπτό πως η σχέση πληθυσμού και πόρων δεν 
μπορεί να βασίζεται σε μια εξαντλητική ρύθμιση και ένα εξαναγκαστικό σύστημα που πασχίζει να αυξήσει 
τον πληθυσμό αυξάνοντας τους πόρους. Για τους “φυσιοκράτες” ο πληθυσμός δεν είναι ένα απλό άθροισμα 
ατόμων που κατοικεί  σε  μια  περιοχή,  δεν είναι  αποτέλεσμα  μιας  νομοθεσίας  που ενθαρρύνει  απλώς τις 
γεννήσεις. Ο πληθυσμός είναι μια μεταβλητή η οποία εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, οι οποίοι δεν 
είναι αποκλειστικά “φυσικοί” (το φορολογικό σύστημα και η κυκλοφορία και κατανομή των κερδών είναι 
εξίσου αποφασιστικοί παράγοντες για τους δείκτες που αφορούν τον πληθυσμό). Η εξάρτηση εν τέλει αυτή 
του  πληθυσμού  μπορεί  να  αναλυθεί  ορθολογικά  κατά  τέτοιον  τρόπο  ώστε  αυτός  να  εμφανίζεται 
“φυσιολογικά” εξαρτώμενος από πολλαπλούς και τεχνητά μεταβλητούς παράγοντες. 

Με  τον  τρόπο  αυτό  το  πολιτικό  πρόβλημα  του  πληθυσμού  αρχίζει  να  κάνει  την  εμφάνισή  του, 
διαχωρισμένο  από  την  τεχνολογία  της  “αστυνόμευσης”  και  σε  συσχετισμό  πλέον  με  τη  γέννηση  του 
οικονομικού στοχασμού. Ο πληθυσμός γίνεται τώρα αντιληπτός όχι ως άθροισμα υποκειμένων δικαίου, ούτε 
ως μάζα ανθρώπων με ‘εργατική δύναμη’ - αναλύεται ως ομάδα στοιχείων η οποία από τη μια μορφοποιεί 
μέρος  του  γενικού  συστήματος  ζωντανών  όντων,72 και  από  την  άλλη  μπορεί  να  δώσει  λαβή  για 
ενορχηστρωμένες παρεμβάσεις (τόσο διαμέσου νόμων, όσο και μέσω αλλαγών στις συμπεριφορές, τις μορφές 
δράσης, ή τους τρόπους ζωής, κατά τον τρόπο που προτείνεται από διαφόρων ειδών “εκστρατείες”).    

3.6.4 Αντιστάσεις στην διαγωγή
Ποιες  κύριες  μορφές  αντίστασης  (“counter-conducts”)  στη  καθοδήγηση/  διεύθυνση/  διαγωγή  των 

ανθρώπων  μπορούμε να διακρίνουμε; Ο Foucault αναφέρει πέντε βασικούς τύπους για τον Μεσαίωνα: τον 
“ασκητισμό”,  τον  “σχηματισμό  κοινοτήτων”,  τον  “μυστικισμό”,  την επιστροφή στα “Ιερά Κείμενα”,  και 
τέλος τις “εσχατολογικές πίστεις”.

Σε  σχέση  με  τις  ανταρσίες  των  διοικούμενων  (“revolts of conduct”),  καθώς  στον  18ο αιώνα  η 
διακυβέρνηση  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  διαχείρισης  και  καθοδήγησης  των  ανθρώπων,  βλέπουμε  να 
αναπτύσσονται  αντιστάσεις  οι  οποίες  πηγάζουν  περισσότερο  από  πολιτικούς  θεσμούς  και  λιγότερο  από 
αμιγώς  θρησκευτικούς  θεσμούς.  Ένα  παράδειγμα  τέτοιου  είδους  αντίστασης  αποτελούν  οι  “μυστικές 
κοινωνίες” αντιφρονούντων του 18ου αιώνα οι οποίες συνδέονται ευθέως με πολιτικούς στόχους, υποκινούν 
πολιτικές  ή  κοινωνικές  επαναστάσεις,  και  οι  οποίες  επιδιώκουν  μια  διαφορετική  μορφή  διεύθυνσης, 
διοίκησης. 

Μορφές τέτοιων εξεγέρσεων (insurrections of conduct) συναντούμε και στην Ρωσική Επανάσταση του 
1917,  όπου  τα  εργατικά  συμβούλια  θα  αποτελέσουν  μια  μόνο  έκφρασή  τους.  Πώς  αυτοί  οι  ξεσηκωμοί 
διαχύθηκαν και τις συνέπειες παρήγαγαν στο εσωτερικό των επαναστατικών διαδικασιών, πώς ελέγχθηκαν 

70 Security, Territory, Population, Lecture 22/3/1978, Palgrave Macmillan 2007.
71 Security, Territory, Population, Lecture 29/3/1978, Palgrave Macmillan 2007.
72 “the human species”.
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και  ποια  είναι  η  ιδιαιτερότητά  τους,  ποιος  ο  εσωτερικός  νόμος  ανάπτυξής  τους;  Η  μετάβαση  από  την 
ποιμαντορική των ψυχών στην πολιτική διακυβέρνηση των ανθρώπων θα έπρεπε σύμφωνα με τον Foucault 
να τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιστάσεων και εξεγέρσεων. 73

Στις σύγχρονες κοινωνίες μας ο Foucault θεωρεί πως υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πολιτικών κομμάτων: 
υπάρχουν εκείνα τα οποία αποτελούν απλώς σκάλες, βαθμίδες στην άσκηση της εξουσίας ή στην πρόσβαση 
σε θέσεις ευθύνης και σε λειτουργίες- και υπάρχει και εκείνο ...«το πολιτικό κόμμα» το οποίο συνδέεται με 
ένα  πρόγραμμα  κατασκευής  μιας  νέας  κοινωνικής  τάξης  και  δημιουργίας  ενός  νέου  ανθρώπου.  Με 
προγραμματικούς  στόχους  που  έρχονται  σε  αντίθεση  με  την  υπάρχουσα  κοινωνία,  ακόμη  και  εάν  σε 
τελευταία ανάλυση απλώς την αναπαράγει, στο εσωτερικό του λειτουργεί «ως μια διαφορετική ποιμαντική  
(pastorate), μια διαφορετική κυβερνητικότητα, με τους αρχηγούς της, τους κανόνες της και τις δικές της αρχές  
υπακοής» ‘ αυτά καθιστούν το συγκεκριμένο κόμμα ικανό να παρουσιάζεται από τη μια ως μια διαφορετική 
κοινωνία  (counter-society),  μια  διαφορετική  μορφή  καθοδήγησης,  και  ταυτόχρονα  να  υποθάλπει  και  να 
ελέγχει ανταρσίες (revolts of conduct).74Ο Foucault ασφαλώς αναφέρεται εδώ έμμεσα στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα.75 

Ας σημειώσουμε εδώ παρενθετικά πως ο Foucault δεν προχώρησε ιδιαίτερα μακριά σε αυτή τη γραμμή 
ερευνών στις διαλέξεις του αυτές. Εν τούτοις το 1983, στο Berkeley, συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για την 
μελέτη  των  νέων  πολιτικών  ορθολογικοτήτων  οι  οποίες  εμφανίστηκαν  την  περίοδο  μεταξύ  των  δύο 
παγκόσμιων πολέμων. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλες θεματικές,  αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε η 
“πολιτική στράτευση” σε κόμματα της αριστεράς- και ιδιαίτερα στα κομμουνιστικά κόμματα- με όρους “στυλ 
ζωής”.76 

Πώς μπορούμε λοιπόν να ονομάσουμε καλύτερα αυτές τις ανταρσίες, τις εξεγέρσεις, «το ιδιαίτερο δίκτυο  
αντιστάσεων  σε  μορφές  εξουσίας  οι  οποίες  δεν  ασκούν  κυριαρχία  και  δεν  εκμεταλλεύονται,  παρά  
“διευθύνουν”;». Ο δυναμικός όρος “revolt” δεν είναι ικανοποιητικός σύμφωνα με τον Foucault επειδή δεν 
μπορεί να περιγράψει πολύ περισσότερο διάχυτες και αμβλείες μορφές αντιστάσεων. Κατ’ ανάλογο τρόπο, 
αντιστρόφως μη ικανοποιητικός είναι και ο αδύναμος μάλλον όρος “ανυπακοή” (disobedience). Επιπλέον 
στις εν λόγω κινήσεις αντίστασης υφίσταται ενός είδους ‘παραγωγικότητα’, μορφές ύπαρξης, οργάνωσης, μια 
συνοχή  και  μια  σταθερότητα  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  περιγραφούν με  έναν  όρο καθαρά αρνητικό.  Ο 
Foucault προτείνει ως καλύτερο ίσως τον όρο “ανυποταξία” (insubordination,  insoumission) παρ’ όλες τις 
τοπικές μάλλον και στρατιωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει και ένας άλλος ωστόσο όρος για την εναντίωση στην 
διεύθυνση της καθημερινής ζωής – ο Foucault θα τον προτείνει με επιφύλαξη: “διαφωνία” (dissidence).

Ο όρος “dissidence” εκτός από την ιστορική του χρήση για την περιγραφή θρησκευτικών κινημάτων 
αντίστασης στην ποιμαντική οργάνωση, στις ημέρες μας χαρακτήριζε μια σύνθετη μορφή άρνησης, κυρίως 
διανοούμενων, ενάντια στο Σοβιετικό μπλοκ. Πρόκειται όπως λεει ο  Foucault για μια πολιτική άρνηση σε 
μια κοινωνία όπου το πολιτικό κόμμα που άρχει είναι υπεύθυνο για την οικονομία και τις δομές κυριαρχίας,  
και ταυτοχρόνως είναι «υπεύθυνο για την καθοδήγηση των ατόμων στην καθημερινή τους ζωή διαμέσου ενός  
παιχνιδιού γενικευμένης υπακοής η οποία λαμβάνει τη μορφή της τρομοκρατίας, από τη στιγμή που ο τρόμος  
δεν αφορά κάποιον που διατάζει ή προξενεί φόβο στους άλλους. Υπάρχει τρομοκρατία όταν εκείνοι οι οποίοι  
προστάζουν  ριγούν  από  φόβο  από  μόνοι  τους,  εφόσον  γνωρίζουν  ότι  το  γενικό  σύστημα  υποταγής  τους  
περικλείει και αυτούς ακριβώς στον ίδιο βαθμό όπως και εκείνους πάνω στους οποίους ασκούν την εξουσία  
τους».77

Θα μπορούσαμε ακόμη παραπέρα σύμφωνα με τον  Foucault να μιλήσουμε για μια «ποιμαντικοποίηση 
της εξουσίας στην Σοβιετική Ένωση». Γραφειοκρατικοποίηση του Κόμματος, και επίσης ποιμαντικοποίηση 
του  Κόμματος.   Ο  όρος  “dissidents”  αντιστοιχεί  στον  ρωσικό  όρο  “inakomysliachtchie”  που  σημαίνει 

73 Security, Territory, Population, Lecture 8/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 228.
74 Security, Territory, Population, Lecture 1/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 199.
75 Όπως θα δούμε παρακάτω, στις διαλέξεις του 1978-1979 (Birth of Biopolitics, Lecture 7/3/1979) ο Foucault θα εξετάσει πιο 

αναλυτικά  αυτό  που  ονόμασε  “κομματική  κυβερνητικότητα”  (party governmentality),  ως  μάλιστα  τον  ιστορικό  πυρήνα  των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων.

76 Για παράδειγμα, επιμέρους πρόβλημα εδώ είναι μιας μορφής “ασκητική ηθική” πολλών επαναστατών κλπ. Βλπ . History of  
the Present 1, 02/1985 (παρατίθεται από τον M. Senellart: Security, Territory, Population, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 220).  

77 Security, Territory, Population, Lecture 1/3/1978, Palgrave Macmillan 2007,  σελ. 201.  Στην πραγματικότητα το καθεστώς 
τρόμου δεν είναι η αποκορύφωση της πειθαρχίας, όπως σωστά παρατηρεί αλλού ο Foucault, αλλά μάλλον η αποτυχία του...
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“εκείνοι  οι  οποίοι  σκέφτονται  διαφορετικά”.  Η  “διαφωνία”  (dissidence)  και  πολλές  πολιτικές  μάχες 
αποτέλεσαν απάντηση σε αυτή μορφή διεύθυνσης των ατόμων: “δεν θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια σωτηρία  
από αυτούς τους ανθρώπους και με αυτά τα μέσα”. «Ολόκληρη η ποιμαντική πρακτική της σωτηρίας  λεει ο 
Foucault βρίσκεται εδώ υπό αμφισβήτηση. Είναι ο Solzhenitsyn. “Δεν επιθυμούμε να υπακούσουμε σε αυτούς  
τους ανθρώπους. [...] Δεν θέλουμε να είμαστε δέσμιοι αυτού του συστήματος αλήθειας. Δεν θέλουμε να είμαστε  
περιορισμένοι σε ένα σύστημα παρατήρησης και διηνεκούς εξέτασης που ασταμάτητα μας κρίνει, μας λεει ποιοι  
είμαστε στον πυρήνα του εαυτού μας, άρρωστοι ή όχι, τρελοί ή μη τρελοί [...]”».78     

Γιατί  ο  Foucault επιλέγει  την  συγκεκριμένη οπτική της  “ποιμαντικής  εξουσίας”  στις  αναλύσεις  του; 
Πρωτίστως βέβαια για να σκιαγραφήσει τα παρασκήνια, το φόντο της κυβερνητικότητας που αναπτύσσεται 
τον  16ο αιώνα.  Μεθοδολογικά  ωστόσο  η  επιλογή  αυτή  έγινε  για  να  δειχθεί  πως  δεν  πρόκειται  για  μια 
“ενδογενή ιστορία της εξουσίας” η οποία αναπτύσσεται από μόνη της, στη βάση του εαυτού της. Η οπτική  
της εξουσίας είναι ένας τρόπος να διαπιστωθούν νοητές σχέσεις μεταξύ στοιχείων τα οποία είναι εξωτερικά 
το ένα προς το άλλο. Γιατί και πώς πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα στον Μεσαίωνα μεταφράστηκαν σε 
θρησκευτικά θέματα; Εάν δεν λάβουμε τις δομές της ποιμαντικής εξουσίας ως πεδίο νοητότητας και κεντρικό 
άξονα αυτών των διαφορετικών  (εξωτερικών  μεταξύ  τους)  στοιχείων  –  οικονομικές  κρίσεις  από τη  μια, 
θρησκευτικά  ζητήματα  από  την  άλλη  –  τότε  είμαστε  αναγκασμένοι  υπογραμμίζει  ο  Foucault να 
επιστρέψουμε στην παλαιά έννοια  της  “ιδεολογίας”:  και  να  πούμε ότι  οι  φιλοδοξίες  ορισμένων ομάδων, 
τάξεων κλπ. μεταφράζονται , αντανακλώνται, εκφράζονται μέσα σε κάτι όπως είναι η θρησκευτική πίστη. Η 
ανάλυση αντιθέτως των δομών εξουσίας, η οπτική της ποιμαντικής εξουσίας, μας δίνει τη δυνατότητα να 
αναλύσουμε  αυτά  τα  προβλήματα  όχι  με  όρους  αντανάκλασης  και  μεταγραφής  παρά  με  τη  μορφή 
στρατηγικών και τακτικών.79

Αντί  να πούμε πως κάθε τάξη ή κοινωνική δύναμη έχει  την ιδεολογία της η οποία της επιτρέπει  να 
μεταφράζει  τις  βλέψεις  της  σε  θεωρία  και  ιδεολογία,  απ’  όπου  αντίστοιχες  θεσμικές  αναδιοργανώσεις 
επάγονται, θα έπρεπε σύμφωνα με τον Foucault καλύτερα να πούμε το εξής: κάθε μετασχηματισμός ο οποίος 
μεταβάλει τις σχέσεις ισχύος μεταξύ κοινοτήτων ή ομάδων, κάθε σύγκρουση που τους φέρνει αντιμέτωπους 
απαιτεί τη χρήση τακτικών οι οποίες επιτρέπουν την τροποποίηση των σχέσεων εξουσίας και την είσοδο στο 
παιχνίδι θεωρητικών στοιχείων τα οποία ηθικά δικαιώνουν και προσφέρουν μια βάση γι’ αυτές τις τακτικές 
στην ορθολογικότητα.80

Οι διαλέξεις  του έτους  1978-1979 (Naissance de la Biopolitique) που θα δούμε εν συντομία αμέσως 
παρακάτω επικεντρώνονται σε αυτή τη θέση: ο φιλελευθερισμός αποτελεί την μορφή ορθολογικότητας η 
οποία  προσιδιάζει  στους  μηχανισμούς  (apparatuses,  dispositifs)  της  βιοπολιτικής  ρύθμισης.81 Η 
“βιοπολιτική” συνιστά όπως είδαμε στις διαλέξεις του 1975-1976 μια «βιο-ρύθμιση» από το κράτος.82 Το ίδιο 
το κράτος δεν αποτελεί παρά μια σύνθετη πραγματικότητα ευμετάβλητων αποτελεσμάτων ενός καθεστώτος 
πολλαπλών κυβερνηκοτήτων.83

Όπως γνωρίζουμε μια από τις κατηγορίες που απευθύνθηκαν στον Foucault είναι πως δεν εισάγει και δεν 
κάνει  χρήση  μιας  “θεωρίας  για  το  κράτος”.  Εάν  πείτε  απαντά  ο  ίδιος,  πως  στις  αναλύσεις  αναιρώ την 
παρουσία και τα αποτελέσματα των κρατικών μηχανισμών, δεν μπορώ παρά να απαντήσω πως κάνετε λάθος: 
«πράττω  το  ακριβώς  αντίθετο  από  αυτό».  Είτε  επρόκειτο  για  την  “διανοητική  ασθένεια”,  είτε  για  την 
“κλινική”,  είτε  για  την  ενσωμάτωση  των  “πειθαρχικών  τεχνολογιών”  στο  εσωτερικό  του  ποινικού 
συστήματος, πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις το ζήτημα υπήρξε ο εντοπισμός της βαθμιαίας, τμηματικής, 
όμως συνεχούς ανάληψης από κράτος ενός αριθμού πρακτικών, τρόπων να πράττεις και “κυβερνηκοτήτων”. 

78 Security, Territory, Population, Lecture 1/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 201.
79 Security, Territory, Population, Lecture 1/3/1978, Palgrave Macmillan 2007, σελ. 216.
80 Χειρόγραφες σημειώσεις.  Παρατίθεται από τον M.  Senellart: Security,  Territory,  Population,  Lecture 1/3/1978,  Palgrave 

Macmillan 2007, σελ. 216.  
81 Birth  of  Biopolitics,  Lecture  10/1/1979, Palgrave  Macmillan  2008. «To study  liberalism as  the  general  framework  of  

biopolitics».
82 Για την Υπεράσπιση της Κοινωνίας, Διάλεξη 17/3/1976, εκδ. Ψυχογιός 2002, σελ. 301-303.
83 Security,  Territory,  Population,  Lecture 1/2/1978,  Palgrave Macmillan 2007,  σελ. 109.  Επίσης βλπ.  Birth of Biopolitics,  

Lecture 31/1/1979, Palgrave Macmillan 2008.
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«Το  πρόβλημα  της  υπαγωγής  κάτω  από  τον  κρατικό  έλεγχο,  της  “κρατικοποίησης”  (statification,  
etatisation) υπήρξε στην καρδιά των ερωτημάτων που προσπάθησα να θέσω» λεει ο Foucault. 

Εν τούτοις από την άλλη μεριά δεν πρόκειται για αναλύσεις όπου η αφετηρία είναι η “φύση”, η δομή, οι 
λειτουργίες του κράτους μέσα σ’ αυτό και για το ίδιο. Δεν πρόκειται για κάποιο είδος πολιτικής καθολικής 
σταθεράς  στην  οποία  όλα  τα  υπόλοιπα  πρέπει  να  αναχθούν.  Ο  Foucault επιμένει:  δεν  τίθεται  ζήτημα 
συναγωγής μιας ολόκληρης δέσμης πρακτικών από μια υποτιθέμενη ουσία (essence) καθεαυτού του κράτους. 
Πρωτίστως: το κράτος δεν έχει μια ουσία. Το κράτος δεν αποτελεί οικουμενική σταθερά, ούτε αυτόνομη 
πηγή εξουσίας. Το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα, το προφίλ, το μεταβλητό σχήμα μιας 
διηνεκούς “κρατικοποίησης”, με την έννοια ακατάπαυστων συναλλαγών οι οποίες τροποποιούν, μετακινούν ή 
επίβουλα  μεταθέτουν  πηγές  χρηματοδότησης,  τρόπους  επένδυσης,  κέντρα  αποφάσεων,  τύπους  ελέγχου, 
σχέσεις μεταξύ τοπικών εξουσιών, κεντρικές αρχές κλπ. 

Το κράτος «δεν έχει  καρδιά», «δεν έχει  εσωτερικό». «Το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο από το ρευστό  
αποτέλεσμα  ενός  καθεστώτος  πολλαπλών  κυβερνηκοτήτων».84 Πρέπει  λοιπόν  να  μετακινηθούμε  από  μια 
προβληματική που ανιχνεύει το μυστικό του τι είναι το κράτος, σε μια έρευνα των πρακτικών διακυβέρνησης.

3.7 NAISSANCE DE LA BIOPOLITIQUE (1978-1979)
Ο Foucault περιγράφει έτσι τον στόχο των ερευνών του 1978-1979: «[…] μελέτη της ορθολογικοποίησης  

της κυβερνητικής πρακτικής στην άσκηση της πολιτικής κυριαρχίας».85 
Στο σεμινάριο του έτους  1978-1979 (The Birth of Biopolitics) ο  Foucault τονίζει πως τα προβλήματα 

που ανέκυψαν για τις τεχνικές διακυβέρνησης από την εμφάνιση φαινομένων όπως η υγιεινή του πληθυσμού,  
το προσδόκιμο ζωής ή το ζήτημα της φυλής, αυτά δεν μπορούν να αποσπαστούν από το γενικότερο πλαίσιο 
πολιτικής ορθολογικότητας εντός του οποίου αναδύονται. Στα παραπάνω προβλήματα πρέπει να προστεθεί ο 
“φιλελευθερισμός” επειδή μόνο σε σχέση με αυτόν εκείνα αποκτούν χαρακτήρα επιτακτικό. Σε ένα σύστημα 
λοιπόν το οποίο μεριμνά για το σεβασμό των νομικών του υποκειμένων και την ελευθερία της ατομικής 
πρωτοβουλίας,  στο  όνομα  τίνος  και  σύμφωνα  με  ποιους  κανόνες  καθίσταται  αντικείμενο  εξέτασης  ο 
“πληθυσμός”;86

3.7.1 Γερμανικός και Αμερικανικός Φιλελευθερισμός
Ο Foucault αναφέρει πως η δική του αντιμετώπιση της έννοιας του “φιλελευθερισμού” αντλεί και από 

τους στοχασμούς του Paul Veyne για τα “ιστορικά καθολικά” (historical universals) και την αναγκαιότητα 
του νομιναλισμού ως μεθόδου για την ιστορική έρευνα.87 

Ο Foucault λοιπόν δεν αναλύει τον φιλελευθερισμό ως ιδεολογία, ως θεωρία ή ως τρόπο με τον οποίο η 
κοινωνία αναπαριστά τον εαυτό της, αλλά ως πρακτική: ένα τρόπο του πράττειν που έχει συγκεκριμένους 
στόχους και αυτορυθμίζεται μέσα από τον αναστοχασμό. Ο φιλελευθερισμός αντιμετωπίζεται ως αρχή και 
μέθοδος  ορθολογικοποίησης  της  άσκησης  διακυβέρνησης  ‘  ιδιάζον  χαρακτηριστικό  αυτής  της 
ορθολογικοποίησης είναι πως «υπακούει στον εσωτερικό νόμο της μέγιστης οικονομίας». Ενώ δηλαδή κάθε 
εξορθολογισμός  της  διακυβέρνησης  στοχεύει  στην  μεγιστοποίηση  του  αποτελέσματος  με  παράλληλη 
ελαχιστοποίηση του κόστους (πολιτικού ή οικονομικού), ο φιλελεύθερος εξορθολογισμός εκκινεί από την 
παραδοχή ότι η διακυβέρνηση, η διοίκηση των ανθρώπινων συμπεριφορών στα πλαίσια και με τα εργαλεία  

84 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
31/01/1979, σελ. 77.

85 «The study of the rationalization of governmental practice in the exercise of political sovereignty», The Birth of Biopolitics, 
Lectures  at  The College  de France  1978-1979,  [ed.]  M. Senellart,  General  Editors:  F.  Ewald & A.  Fontana,  translated by G. 
Burchell, English Series Editor: A.I. Davidson, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 10/01/1979, σελ. 2. 

86 Εκείνο  το  οποίο  χαρακτηρίζει  την  ορθολογικότητα του  φιλελευθερισμού είναι  το ερώτημα πώς  να διαμορφωθεί  ένα 
κυβερνητικό σχήμα, μια τέχνη διακυβέρνησης , πώς να θεμελιωθεί η αρχή της ορθολογικοποίησης της τέχνης διακυβέρνησης πάνω  
στην ορθολογική συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι κυβερνώνται (The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-
1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 04/04/1979, σελ. 312). 

87 Η  θεωρητική  και  μεθοδολογική  επιλογή  βρίσκεται  όπως  πάντοτε  στον  αντίποδα  ενός  ιστορικισμού  που  υποθέτει  ως 
δεδομένες “παγκόσμιες σταθερές” (universals). Η αφετηρία των αναλύσεων είναι οι συγκεκριμένες πρακτικές. Δεν επερωτώνται οι 
σταθερές αυτές μέσω μιας κριτικής χρήσης της ιστορικής ανάλυσης, παρά: ξεκινώντας από την υπόθεση πως οι σταθερές δεν  
υπάρχουν, οδηγούμαστε στο να αποφασίσουμε τι ιστορία μπορούμε τότε να κάνουμε.
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ενός κράτους, δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός ‘ δεν έχει λόγο ύπαρξης καθεαυτή, ενώ η “μεγιστοποίησή της” 
δεν θα έπρεπε να αποτελεί ρυθμιστική αρχή της. 

Από αυτή την άποψη ο φιλελευθερισμός, έρχεται σε ρήξη με τον “Λόγο του Κράτους”: ο τελευταίος, από 
τα τέλη του 16ου αιώνα αναζητούσε στην ενδυνάμωση του κράτους τον σκοπό εκείνο ο οποίος θα δικαίωνε 
και θα ρύθμιζε μια διογκούμενη κυβερνητικότητα. H “Polizeiwissenschaft” που εμφανίζεται στην Γερμανία 
του  18ου αιώνα,  πάντοτε  ακολουθούσε  την  αρχή:  η  προσήλωση  στα πράγματα  δεν  είναι  αρκετή,  πολλά 
διαφεύγουν του ελέγχου, πολλές περιοχές στερούνται κανόνων και ρυθμίσεων, υπάρχει έλλειψη τάξης και 
διεύθυνσης. Κοντολογίς υφίσταται πολύ λίγη κυβέρνηση... Η “Polizeiwissenschaft” είναι η μορφή που θα 
πάρει η τεχνολογία διακυβέρνησης που κυριαρχείται από την αρχή του Λόγου του Κράτους, και με “φυσικό 
τρόπο” θα αναλάβει υπό την επίβλεψή της τα προβλήματα του “πληθυσμού” τα οποία ακριβώς αφορούν τη 
δύναμη του κράτους (υγιεινή, ποσοστά γεννήσεων, κλπ.).

Ο φιλελευθερισμός αντιθέτως είναι διαποτισμένος από την αρχή: “κάποιος κυβερνά πάντοτε ήδη πάρα 
πολύ” ‘ η κυβερνητικότητα δεν θα έπρεπε να ασκείται άνευ κριτικής πολύ πιο ριζοσπαστικής από μια απλή 
βελτιστοποίηση. Υπάρχει  μια ερώτηση πίσω από αυτή την υποψία υπερβολικής  διακυβέρνησης:  γιατί σε 
τελευταία ανάλυση είναι απαραίτητο να κυβερνάς; Εδώ η φιλελεύθερη κριτική θα συνδεθεί με μια νέα για 
την εποχή εκείνη προβληματική, εκείνη της “κοινωνίας”, εν ονόματι της οποίας θα επιχειρηθεί να καθοριστεί 
“γιατί πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση”, πότε αυτή καθίσταται περιττή, σε ποιες περιπτώσεις η παρέμβασή της 
είναι ανώφελη ή και επιζήμια. Η φιλελεύθερη σκέψη δεν ξεκινά από την ύπαρξη του κράτους, αλλά από την 
κοινωνία η οποία βρίσκεται σε μια σύνθετη σχέση εξωτερικότητας και εσωτερικότητας σχετικά με το κράτος: 
η κοινωνία ως προαπαιτούμενο και ως τελικός σκοπός. Τώρα η ερώτηση δεν είναι πώς μπορεί κάποιος να 
κυβερνά όσο περισσότερο είναι δυνατόν, με το μικρότερο κόστος, αλλά αντί αυτού: γιατί πρέπει να υπάρχει 
κυβέρνηση; Τι είναι αυτό που την καθιστά αναγκαία; Τι πρέπει να επιδιώκει σχετικά με την κοινωνία;

Ο Foucault προτείνει: «αντί να μετατρέψουμε την διάκριση κράτους-κοινωνίας πολιτών (civil society) σε  
παγκόσμια ιστορική σταθερά αναγκαία για την εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου συστήματος, μπορούμε να  
προσπαθήσουμε να διακρίνουμε μέσα σε αυτήν μια μορφή σχηματοποίησης χαρακτηριστική μιας ιδιαίτερης  
τεχνολογίας διακυβέρνησης».88

Ο  φιλελευθερισμός  δεν  αποτέλεσε  μια  απραγματοποίητη  “ουτοπία”:  πολύμορφος  και  συνεχώς 
επανεμφανιζόμενος,  συνιστά  ένα  εργαλείο  κριτικής  της  πραγματικότητας,  κριτικής  μιας  μορφής 
κυβερνητικότητας ‘ ένα ρυθμιστικό σχήμα της κυβερνητικής πρακτικής ή, ενίοτε, μια ριζοσπαστική αντίθεση 
σ’ αυτήν. Η αγορά ο  Foucault θεωρεί πως στην φιλελεύθερη κριτική, έπαιξε τον ρόλο “δοκιμασίας”, ένας 
προνομιακός τόπος πειραματισμού όπου μπορεί κανείς να εντοπίσει και να επανεκτιμήσει τα αποτελέσματα 
μιας υπερβολικής διακυβέρνησης. Είτε λοιπόν πρόκειται για μια ανάλυση της διαμόρφωσης των αξιών και 
της κυκλοφορίας του πλούτου, είτε για μια ανάλυση της σχέσης μεταξύ ατομικής επιδίωξης κέρδους και 
αύξησης του συλλογικού πλούτου, η οικονομική μελέτη θα δείξει την θεμελιώδη ασυμβατότητα ανάμεσα στη 
βελτιστοποίηση των οικονομικών διαδικασιών και την επαύξηση των κυβερνητικών διεργασιών.

Για τον Foucault επομένως ο φιλελευθερισμός δεν αντλεί από την οικονομική ανάλυση, αλλά ούτε από 
την δικαιική  σκέψη:  δεν τον  γέννησε η ιδέα  μιας  πολιτικής  κοινωνίας  θεμελιωμένης  σε ένα συμβόλαιο.  

88 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008,  σελ. 319.  Η “κοινωνία 
πολιτών” (civil society) αποτελεί μια απάντηση στο ερώτημα: πώς πρέπει κάποιος να κυβερνήσει σύμφωνα με τους κανόνες του  
δικαίου έναν χώρο κυριαρχίας που πληρούται από οικονομικά υποκείμενα; Η κοινωνία πολιτών είναι σύμφωνα με τον Foucault 
μια έννοια κυβερνητικής τεχνολογίας, είναι το αντίστοιχο μιας τεχνολογίας διακυβέρνησης το ορθολογικό μέτρο της οποίας πρέπει  
δικανικά να στερεωθεί σε μια οικονομία η οποία γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία παραγωγής και ανταλλαγής. «Το πρόβλημα της  
κοινωνίας πολιτών είναι η νομική δομή (economie juridique) μιας κυβερνητικότητας στηριγμένης στην οικονομική δομή (economie  
economique)». 

Η  κοινωνία  πολιτών  δεν  αποτελεί  ασφαλώς  ιστορικό-φυσικό  δεδομένο,  δεν  είναι  ένα  είδος  πρωταρχικής  και  άμεσης 
πραγματικότητας, είναι κάτι το οποίο μορφοποιεί μέρος της μοντέρνας κυβερνητικής τεχνολογίας, χωρίς να σημαίνει αυτό πως  
είναι απλό παράγωγο και δεν έχει καμία πραγματικότητα. «Η κοινωνία πολιτών είναι όπως η τρέλα και η σεξουαλικότητα, ό,τι  
αποκαλώ λεει ο  Foucault «συναλλασσόμενες πραγματικότητες» (transactional realities,  réalités de transaction). [...] Η κοινωνία  
πολιτών είναι μια τέτοια πραγματικότητα μέσα στην ιστορία των κυβερνητικών τεχνολογιών [...] απολύτως συσχετική με την μορφή  
κυβερνητικής τεχνολογίας που αποκαλούμε φιλελευθερισμό, που σημαίνει μια τεχνολογία διακυβέρνησης της οποίας αντικειμενικός  
στόχος είναι ο δικός της αυτο-περιορισμός στο βαθμό που είναι εμβαπτισμένη στην ιδιαιτερότητα των οικονομικών διαδικασιών ». 
(The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 04/04/1979, σελ. 297).

33



Αντιθέτως, μάλλον κατά την αναζήτηση μιας φιλελεύθερης τεχνολογίας διακυβέρνησης κατέστη φανερό ότι 
η δικαιική μορφή υπερτερούσε κατά πολύ σε αποτελεσματικότητα ως εργαλείο ρύθμισης, απ’ ότι η σοφία ή η 
μετριοπάθεια των κυβερνώντων. Ο φιλελευθερισμός αναζήτησε τη ρύθμιση στον “νόμο”, επειδή ο τελευταίος 
καθορίζει τις μορφές γενικής παρέμβασης αποκλείοντας τη λήψη ειδικών ή έκτακτων μέτρων, και επειδή η 
συμμετοχή των κυβερνωμένων σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα συνιστά το αποτελεσματικότερο σύστημα 
κυβερνητικής  οικονομίας.  Το  “κράτος  δικαίου”  (Rechtsstaat,  Rule of Law),  η  κυριαρχία  του  δικαίου,  ο 
αντιπροσωπευτικός κοινοβουλευτισμός ήταν κατά τον 19ο αιώνα συνδεδεμένα άμεσα με τον φιλελευθερισμό, 
«αλλά μόνον ως πολιτική οικονομία [...] δεν ήταν φιλελεύθερη φύσει ή θέσει  [...]». Οι δημοκρατίες επομένως 
του  κράτους  δικαίου  δεν  ήταν  αναγκαία  φιλελεύθερες,  ούτε  ήταν  ο  φιλελευθερισμός  απαραίτητα 
δημοκρατικός ή δεσμευμένος στις μορφές του νόμου.

Ο  Foucault δεν  αντιμετωπίζει  λοιπόν  τον  φιλελευθερισμό  ως  δόγμα,  αλλά  ως  μια  μορφή  κριτικού 
αναστοχασμού πάνω στην πρακτική διακυβέρνησης, μια κριτική στηριζόμενη σε αυτή την οικονομική θεωρία 
ή εκείνο το δικαιικό σύστημα, πάντως χωρίς αναγκαία ή ένα-προς-ένα σύνδεση.

Στις  διαλέξεις  ο  Foucault μελετά  τον  “κυβερνητικό  Λόγο”,  τους  τύπους  ορθολογικότητας  που 
υπεισέρχονται στις μεθόδους διαγωγής της συμπεριφοράς μέσω της κρατικής διοίκησης. Χρησιμοποιεί δύο 
σύγχρονα  παραδείγματα:  τον  γερμανικό  φιλελευθερισμό  της  περιόδου  1948-1962,  και  τον  αμερικάνικο 
φιλελευθερισμό της Σχολής του Σικάγο. Και στις δύο περιπτώσεις ο φιλελευθερισμός παρουσιάστηκε, στα 
αντίστοιχα πλαίσια, ως κριτική της ανορθολογικότητας που προσιδιάζει στην υπέρμετρη διακυβέρνηση. Στην 
Γερμανία η υπερβολή αυτή υπήρξε γενικά το καθεστώς πολέμου την περίοδο του ναζισμού (αλλά και ένας 
οικονομικός  σχεδιασμός  της  περιόδου  1914-1918).  Υπερβολή υπήρξε  επίσης  ο  “κρατικός  σοσιαλισμός”. 
«Στο σημείο τομής της νεο-καντιανής φιλοσοφίας, της φαινομενολογίας του  Husserl και της κοινωνιολογίας  
του Weber, [...] άσκησαν τις κριτικές τους σε τρία διαφορετικά πολιτικά μέτωπα: το σοβιετικό σοσιαλισμό, τον  
εθνικοσοσιαλισμό, και τις κευνσιανές παρεμβατικές πολιτικές. Όμως απευθύνονταν σε αυτό που θεωρούσαν  
έναν και μοναδικό αντίπαλο: έναν τύπο οικονομικής διακυβέρνησης που αγνοεί συστηματικά τους μηχανισμούς  
της αγοράς, οι οποίοι από μόνοι τους μπορούν να ρυθμίσουν το σχηματισμό των τιμών»...89

Το  υπόλοιπο  μέρος  των  διαλέξεων  αφιερώνεται  από  τον  Foucault στον  λεγόμενο  “αμερικάνικο 
φιλελευθερισμό”: η κριτική που άσκησαν στο όνομα του οικονομικού φιλελευθερισμού οι εκπρόσωποι αυτής 
της  Σχολής  εξέθετε  τους  κινδύνους  από  την  εξής  ακολουθία:  οικονομικός  παρεμβατισμός,  διόγκωση 
κρατικών  μηχανισμών,  υπέρμετρη  διοίκηση,  γραφειοκρατία,  ακαμψία  της  εξουσίας,  νέες  οικονομικές 
αποδιαρθρώσεις,  νέες  παρεμβάσεις.  Εντούτοις  ο αμερικάνικος  φιλελευθερισμός διαφέρει  πολύ σημαντικά 
από την γερμανική κοινωνική οικονομία της αγοράς: εκεί που η δεύτερη θεωρεί πως η ρύθμιση των τιμών 
από  την  αγορά  (η  μόνη  βάση  για  ορθολογική  οικονομία)  είναι  τόσο  εύθραυστη  ώστε  χρειάζεται  να 
υποστηρίζεται  και  να  διοικείται  από  μια  επαγρυπνούσα  εσωτερική  πολιτική  κοινωνικών  παρεμβάσεων 
(υποστήριξη ανέργων, ασφάλεια υγείας, στεγαστικές πολιτικές κλπ.), ο αμερικάνικος νεο-φιλελευθερισμός 
επιδιώκει αντιθέτως να επεκτείνει την ορθολογικότητα της αγοράς, τις μελέτες επίσης και τα κριτήρια λήψης 
αποφάσεων  σε  περιοχές  που  δεν  είναι  αποκλειστικά  οικονομικές:  οικογενειακή  πολιτική,  πολιτική 
γεννήσεων, εγκληματολογική και ποινική πολιτική.

Το πρόβλημα του νεοφιλελευθερισμού είναι το πώς η ολική άσκηση της πολιτικής εξουσίας μπορεί να 
διαμορφωθεί με πρότυπο τις αρχές μιας οικονομίας της αγοράς,  oι τυπικοί κανόνες δηλαδή της οικονομίας 
της αγοράς προβάλλονται πάνω στην τέχνη της διακυβέρνησης.90

Ο Foucault θα προτείνει εν κατακλείδι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους ήρθαν στο προσκήνιο 
τα προβλήματα της ζωής και του πληθυσμού μέσα στο πλαίσιο μιας τεχνολογίας διακυβέρνησης η οποία, 
χωρίς  να  είναι  ποτέ  επί  της  ουσίας  φιλελεύθερη  κατατρυχόταν  εν  τούτοις  πάντοτε  από  το  ζήτημα  του 
φιλελευθερισμού.

89 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, σελ. 322.
90 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 14/02/1979, σελ. 
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3.7.2 Ελευθερία και η αλήθεια της αγοράς
Όπως επισημάναμε παραπάνω, πριν φθάσουμε στον 16ο αιώνα, η κυβερνώσα αρχή θέτει την ερώτηση εάν 

η διακυβέρνηση είναι συμβατή, εάν σέβεται τους ηθικούς, φυσικούς ή θεϊκούς νόμους. Από τον 16ο και 17ο 

αιώνα όμως, καθώς περνάμε στον “Λόγο του κράτους” το ερώτημα μεταβάλλεται: κυβερνώ πράγματι με την 
απαιτούμενη  αποφασιστικότητα,  το  αναγκαίο  βάθος  και  την  επιβαλλόμενη  λεπτομερή  προσοχή ώστε  να 
καθίσταται το κράτος όσο το δυνατόν ισχυρότερο; 

Έπειτα, περνώντας στον 18ο αιώνα πλέον το πρόβλημα έχει και πάλι αλλάξει: κυβερνώ πράγματι μεταξύ 
του  ελάχιστου  και  του  μέγιστου  βαθμού  έτσι  όπως  αυτά  έχουν  καθοριστεί  από  την  ίδια  τη  φύση  των 
πραγμάτων, δηλαδή από τις αναγκαιότητες τις εγγενείς στις λειτουργίες της διακυβέρνησης; Στο σημείο αυτό 
ο  Foucault εντοπίζει την ανάδυση ενός “καθεστώτος αλήθειας” ως την “αρχή του αυτο-περιορισμού της 
κυβέρνησης”.91

“Αυτοπεριορισμός του κυβερνητικού Λόγου” λοιπόν: ένας νέος τύπος ορθολογικότητας στην τέχνη της 
διακυβέρνησης  -  είναι  εκείνο  που  ονομάζουμε,  με  μια  ευρύτερη  έννοια,  “φιλελευθερισμός”.  Μόνον  ο 
καθορισμός της “φιλελεύθερης” κυβερνητικότητας μπορεί να διαφωτίσει σύμφωνα με τον  Foucault το τι 
είναι η “βιοπολιτική”. Αυτή η νέα, “φιλελεύθερη” τέχνη διακυβέρνησης αποτελεί την οργάνωση μιας σειράς 
σύνθετων εσωτερικών μηχανισμών των οποίων η λειτουργία δεν είναι τόσο να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
της ισχύος και της ευρωστίας του κράτους, όσο να περιορίσουν την άσκηση της εξουσίας διακυβέρνησης 
εσωτερικά. 

Η “αγορά” (market) θα πρέπει πλέον να είναι «εκείνο το οποίο αποκαλύπτει κάτι όπως είναι μια αλήθεια». 
Είναι ο φυσικός μηχανισμός της αγοράς και ο σχηματισμός μιας “φυσιολογικής” τιμής εκείνα τα οποία μας 
καθιστούν ικανούς να ανασκευάσουμε ή να επιβεβαιώσουμε την κυβερνητική πρακτική. Με αυτή την έννοια 
στο βαθμό που η αγορά επιτρέπει στην παραγωγή, την χρεία, την προμήθεια, τη ζήτηση, την αξία, την τιμή  
κλπ. να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω της ανταλλαγής, η αγορά σύμφωνα με τον Foucault θα συγκροτήσει 
έναν “τόπο εκδήλωσης μιας αλήθειας” (a site of veridiction): «[...] μια τοποθεσία επαλήθευσης-διάψευσης για  
την κυβερνητική πρακτική».92 Μια καλή κυβέρνηση θα είναι εκείνη η οποία λειτουργεί σε συμφωνία με την 
αλήθεια, και η σημασία της “πολιτικής οικονομίας” θα είναι ακριβώς αυτή: θα υποδείξει στην κυβέρνηση που 
θα πρέπει να ψάξει προκειμένου να ανακαλύψει την αρχή της αλήθειας της ίδιας της δικής της κυβερνητικής 
πρακτικής. 

Πλέον λοιπόν δεν πρόκειται  για  ένα  ζήτημα “δικαιοσύνης” ‘  η  αγορά δεν  αποτελεί  “τόπο απονομής 
δικαιοσύνης” (site of jurisdiction) αλλά μάλλον έναν “τόπο εκδήλωσης της αλήθειας” (a site of veridiction). 

91 Η ερώτηση, όπως διευκρινίζει ο ίδιος στην διάλεξη της 10/01/1979 είναι η ίδια όπως εκείνες που αφορούσαν την τρέλα, την  
αρρώστια, την παραβατικότητα και την σεξουαλικότητα: το πρόβλημα δεν είναι να δειχθεί πώς αυτά όλα τα αντικείμενα παρέμεναν  
κρυμμένα μέχρι εντέλει να ανακαλυφθούν, ούτε το πρόβλημα είναι να δειχθεί πως αποτελούν απλώς κακοήθεις φαντασιώσεις ή  
ιδεολογικά προϊόντα που επιτέλους θα διασκεδαστούν στο φως του Λόγου. Το ζητούμενο είναι αντιθέτως να δειχθεί διαμέσου  
ποιων συνδέσεων μια ολόκληρη σειρά πρακτικών, από την στιγμή που εναρμονίστηκε με ένα καθεστώς αλήθειας, κατέστη ικανή 
να κάνει  εκείνο  το οποίο  δεν  υπάρχει  (τρέλα,  αρρώστια,  κλπ.)  παρ’  όλα αυτά να μετατραπεί  σε κάτι,  κάτι  το οποίο  βέβαια  
εξακολουθεί να μην υπάρχει. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι να δειχθεί πώς ένα λάθος (error) ή μια ψευδαίσθηση (illusion) θα 
μπορούσαν να γεννηθούν, αλλά πώς ένα συγκεκριμένο καθεστώς αλήθειας, κάνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει ικανό να καταστεί  
όντως  κάτι.  Δεν  πρόκειται  για  αυταπάτη,  από  τη  στιγμή  που  είναι  ακριβώς  μια  ομάδα  πραγματικών  πρακτικών  που  το 
εγκαθίδρυσαν και επιτακτικά το καθόρισαν ως μέρος της πραγματικότητας. Επομένως το πρόβλημα είναι να δείξει κάποιος πώς ο 
συντονισμός  των  πρακτικών  με  ένα  καθεστώς  αλήθειας  σχηματίζει  έναν  μηχανισμό  (dispositif)  γνώσης-εξουσίας  που 
αποτελεσματικά καθορίζει ως πραγματικό εκείνο το οποίο δεν υπάρχει, και νόμιμα το υποβάλλει στον διαχωρισμό μεταξύ αλήθειας 
και ψεύδους.

Η στιγμή όπου εκείνο που δεν υπάρχει, εγγράφεται στην πραγματικότητα και εισέρχεται σε ένα νόμιμο καθεστώς αλήθειας/  
ψεύδους,  σημειώνει  για  παράδειγμα  και  την  γέννηση  μιας  «ασυμμετρικής  διπολικότητας  μεταξύ  πολιτικής  και  οικονομίας».  Η 
πολιτική και η οικονομία δεν είναι πράγματα που υπάρχουν, ούτε λάθη ούτε πλάνες ούτε ιδεολογίες: «είναι πράγματα τα οποία δεν  
υπάρχουν,  εν τούτοις εγγράφονται  στην πραγματικότητα και τίθενται  κάτω από ένα καθεστώς αλήθειας  το οποίο διαχωρίζει  την  
αλήθεια και το ψεύδος». (The Birth of Biopolitics, Lectures at  The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave 
Macmillan 2008, Lecture 10/01/1979, σελ. 19).

92 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
17/01/1979, σελ. 32.
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Η αγορά πρέπει να πει την αλήθεια (dire le vrai) σε σχέση με την κυβερνητική πρακτική ‘ αυτός ο ρόλος της 
θα υπαγορεύσει και την διάρθρωση ή μη μηχανισμών δικαιοδοσίας και τις συναφείς αρμοδιότητες.93 

Η  θεμελιώδης  ερώτηση  του  φιλελευθερισμού  είναι:  ποια  είναι  η  αξία  χρήσης  των  πράξεων  μιας 
κυβέρνησης στην κοινωνία όπου η ανταλλαγή καθορίζει την αληθή αξία των αγαθών; “Αλήθεια” της αγοράς,  
περιορισμός μέσω του υπολογισμού της κυβερνητικής ωφέλειας, η Ευρώπη ως μια επικράτεια απεριόριστης 
οικονομικής ανάπτυξης σε συσχέτιση με την παγκόσμια αγορά: αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αποδίδει στον 
φιλελευθερισμό ο Foucault.94

Η φιλελεύθερη κυβερνητική πρακτική όπως λεει χαρακτηριστικά ο  Foucault είναι «ένας καταναλωτής  
της  ελευθερίας»,95 στον βαθμό  ακριβώς  που μπορεί  να λειτουργήσει  μόνο εφόσον μια σειρά  ελευθεριών 
πραγματικά ήδη υφίστανται:  ελευθερία της αγοράς, ελευθερία να αγοράζεις και να πουλάς, ελευθερία να 
ασκείς δικαιώματα ιδιοκτησίας, ελευθερία πιθανόν λόγου και έκφρασης κλπ. Την ελευθερία πρέπει δηλαδή το 
φιλελεύθερο  σύστημα  και  να  την  παράγει,  και  με  τον  τρόπο  αυτό  η  εν  λόγω  τέχνη  διακυβέρνησης 
εμφανίζεται θα λέγαμε ως «management of freedom»: ο φιλελευθερισμός θα οργανώσει τις συνθήκες όπου 
κάποιος μπορεί να είναι ελεύθερος, πρέπει να παράγει ελευθερία ωστόσο αυτή ακριβώς η πρακτική επάγεται 
την εγκαθίδρυση περιορισμών, ελέγχων, μορφών καταπίεσης, υποχρεώσεις οι οποίες στηρίζονται σε απειλές, 
κλπ..  Η  ελευθερία  της  συμπεριφοράς  επομένως  στο  φιλελεύθερο  καθεστώς  καθίσταται  αναγκαία,  είναι 
αιτούμενο, είναι χρειώδης. λειτουργεί με μια έννοια ως ρυθμιστής, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να παραχθεί και 
να οργανωθεί. Η ελευθερία δηλαδή στον φιλελευθερισμό δεν είναι ένα δεδομένο, μια ήδη έτοιμη σφαίρα η 
οποία οφείλει να τύχει σεβασμού - ή εάν είναι έτσι είναι μόνο μερικώς, τοπικά. Η ελευθερία είναι κάτι που 
παράγεται αδιάλειπτα.96 

«Ο φιλελευθερισμός δεν είναι η αποδοχή της ελευθερίας ‘ προτίθεται να την επινοεί ασταμάτητα, να την  
προκαλεί και να την παράγει, μαζί ασφαλώς με το σύστημα καταναγκασμών και τα προβλήματα κόστους τα  
οποία προκύπτουν από αυτή την παραγωγή».97 Η αρχή εκτίμησης αυτού του κόστους μπορεί να ονομαστεί 
“ασφάλεια” (security). Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι, με την ευρεία έννοια, η προστασία του συλλογικού 
συμφέροντος έναντι των ατομικών συμφερόντων, και αντίστροφα. Η ελευθερία της οικονομικής διαδικασίας, 
οι  επιχειρήσεις  και  οι  εργάτες  εμπλέκονται  σε  αυτό  το  παιχνίδι  αποφυγής  των  “κινδύνων”,  παιχνίδι 
ελευθερίας και ασφάλειας... 

93 «exchange value and spontaneous veridiction of economic process, measures of utility and internal jurisdiction of acts of the  
public  authorities».  Ανταλλαγή και ωφελιμότητα:  η κοινή κατηγορία που θα καλύψει και τα δυο θα είναι η έννοια του 
“συμφέροντος” (interest): «interest is the principle of exchange and interest is the criterion of utility». Ο Λόγος της διακυβέρνησης 
(governmental reason) στην μοντέρνα του μορφή όπως καθιερώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, με το ουσιώδες χαρακτηριστικό 
ανεύρεσης μιας αρχής αυτο-περιορισμού, είναι ένας Λόγος που λειτουργεί με όρους συμφερόντων (πληθυντικός:  interests) ‘ μια 
σύνθετη  αλληλεπίδραση  μεταξύ  ατομικού  και  συλλογικών  συμφερόντων,  μεταξύ  κοινωνικής  ωφελιμότητας  και  οικονομικού 
κέρδους, μεταξύ ισοζυγίου της αγοράς και καθεστώτος δημόσιων αρχών, μεταξύ βασικών δικαιωμάτων και ανεξαρτησίας των 
κυβερνωμένων. Η εισαγωγή αυτού του “στρώματος” (phenomenal film) συμφερόντων ως της μόνης δυνατής επιφάνειας επέμβασης 
της διακυβέρνησης είναι σύμφωνα με τον Foucault εκείνο το οποίο εξηγεί για παράδειγμα και τις μεταβολές στον τρόπο αντίληψης 
περί τιμωρίας: «τι συμφέρον υπάρχει στην τιμωρία;» ‘ ο υπολογισμός των ωφελειών για την οικογένεια, την κοινωνία κλπ. όλα αυτά 
θα πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτό το πλαίσιο αναδιοργάνωσης του Λόγου διακυβέρνησης (The Birth of Biopolitics, Lectures at 
The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 17/01/1979, σελ. 44).

94 “Veridiction of the market, limitation by the calculation of governmental utility, Europe as a region of unlimited economic  
development  in relation to a world market” (The Birth of Biopolitics, Lectures at  The College de France 1978-1979, [ed.] M. 
Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 24/01/1979, σελ. 61).

95 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
24/01/1979, σελ. 63.

96 Το να συγκρίνουμε τις “ποσότητες ελευθερίας” μεταξύ δύο κοινωνικών συστημάτων ασφαλώς δεν έχει κάποιο νόημα. Τι εν  
τούτοις εννοούμε με τον όρο “ελευθερία”; Για τον Foucault δεν θα έπρεπε να συλλογιζόμαστε την ελευθερία ως μια παγκόσμια 
σταθερά (universal)  η οποία  βαθμιαία  πραγματώνεται  στην πορεία  του χρόνου,  ή η οποία  υφίσταται  ποσοτικές  διαβαθμίσεις, 
περισσότερο ή λιγότερο δραστικές μειώσεις. Δεν πρόκειται για μια οικουμενική σταθερά η οποία συγκεκριμενοποιείται στον χρόνο  
και  στον  γεωγραφικό  τόπο.  Η  ελευθερία  δεν  είναι  ποτέ  τίποτα  άλλο  από  «μια  πραγματική  σχέση  μεταξύ  κυβερνώντων  και  
κυβερνωμένων, μια σχέση όπου το μέτρο του “πολύ λίγη” υπαρκτή ελευθερία δίνεται από την “ακόμη περισσότερη” ελευθερία που  
απαιτείται» (The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, 
Lecture 24/01/1979, σελ. 63).

97 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
24/01/1979, σελ. 65. 
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Ταυτόχρονα συνεπώς, διευθέτηση των κινδύνων και μηχανισμοί ασφάλειας/ ελευθερίας. Αυτό θα έχει 
τρεις τουλάχιστον συνέπειες σύμφωνα με τον Foucault. Κατά πρώτον, τα άτομα θα αποκτήσουν εμπειρία της 
κατάστασής  τους,  της  ζωής  τους,  του  παρόντος  τους  και  του  μέλλοντός  τους  ωσάν  όλα  να  περιέχουν 
“κίνδυνο”. Τον 19ο αιώνα θα αναπτυχθεί «μια ολόκληρη εκπαίδευση και πολιτική κουλτούρα του κινδύνου». 
Γύρω από το έγκλημα, γύρω από καμπάνιες για τις αρρώστιες και την υγιεινή, στους φόβους που αφορούν 
την σεξουαλικότητα ή τον εκφυλισμό, παντού μπορούμε να παρατηρήσουμε μια διέγερση του φόβου του 
κινδύνου: αυτή αποτέλεσε σύμφωνα με  τον Foucault «το εσωτερικό ψυχολογικό και πολιτισμικό αντίστοιχο  
του φιλελευθερισμού. Δεν υπάρχει φιλελευθερισμός χωρίς μια κουλτούρα του κινδύνου»!98

Δεύτερη συνέπεια αυτού του φιλελευθερισμού, εκτός από τα παραπάνω είναι η σημαντική επέκταση των 
διαδικασιών ελέγχου, εξαναγκασμών και καταπίεσης. Η διασπορά των πειθαρχικών τεχνικών σε ολόκληρο το 
σώμα της κοινωνίας, προκειμένου να υπάρξει αδιάλειπτη εποπτεία της συμπεριφοράς των ατόμων σε όλες 
της τις λεπτομέρειες, είναι ακριβώς ταυτόχρονη με την εποχή των ελευθεριών όπως έχει τονίσει και αλλού ο 
Foucault: οικονομική ελευθερία, φιλελευθερισμός, πειθαρχικές τεχνικές είναι απολύτως συνδεδεμένα μεταξύ 
τους. Το μοντέλο του Πανοπτικού που εισήγαγε ο Bentham επιτηρεί την συμπεριφορά ωθώντας ταυτόχρονα 
σε  αύξηση  της  παραγωγικότητας.  «[...]  το  Πανοπτικό  είναι  η  καθεαυτό  φόρμουλα  της  φιλελεύθερης  
διακυβέρνησης».99

Μια  τρίτη  συνέπεια  του  φιλελευθερισμού  ως  διακυβέρνησης  είναι  η  εμφάνιση  μηχανισμών  με  την 
λειτουργία της παραγωγής περαιτέρω ελευθερίας, διαμέσου μολαταύτα της επίτασης του ελέγχου και των 
παρεμβάσεων. Από εδώ θα προκύψει η ιδέα πως εν τέλει η φιλελεύθερη τέχνη διακυβέρνησης εισάγει από 
μόνη  της,  ή  αποτελεί  το  θύμα  ‘από  τα  μέσα’  εκείνου  που  μπορεί  να  ονομαστεί  “κρίση  (crisis)  της 
κυβερνητικότητας”. Ο Foucault αναφέρεται στο διφορούμενο όλων εκείνων των μηχανισμών τους οποίους 
ονομάζει  “liberogenes”  και  οι  οποίοι  υποτίθεται  αποσκοπούν  στο  να  παράγουν  ελευθερία  ενώ δυνητικά 
διακινδυνεύουν να παράγουν το ακριβώς αντίθετο. Αυτή υποστηρίζει ο Foucault είναι η σημερινή κρίση του 
φιλελευθερισμού. 

Ωστόσο: η κρίση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθαρή, απλή και ευθεία προβολή των κρίσεων του 
καπιταλισμού  πάνω  στην  πολιτική  σφαίρα.  «Είναι  η  κρίση  του  γενικού  μηχανισμού  (dispositif)  της 
κυβερνητικότητας [...]».100

Στον σύγχρονο κόσμο μας μια ολόκληρη σειρά κυβερνητικών ορθολογικοτήτων αλληλεπικαλύπτονται, 
στηρίζονται  η  μία  πάνω στην άλλη,  αμφισβητούνται  αμοιβαία,  και  αντιμάχονται  η  μια  την  άλλη:  τέχνη 
διακυβέρνησης σύμφωνα με την αλήθεια, τέχνη διακυβέρνησης σε συμφωνία με την ορθολογικότητα του 
κυρίαρχου κράτους, τέχνη διακυβέρνησης σύμφωνα με την ορθολογικότητα των οικονομικών παραγόντων 
και πιο γενικά σύμφωνα με την ορθολογικότητα των ίδιων των κυβερνώμενων. Όλες αυτές οι διαφορετικές 
τέχνες,  οι  διαφορετικοί  τύποι  υπολογισμού,  εξορθολογισμού  και  ρύθμισης,  όλα  αυτά  συνιστούν  το 
αντικείμενο της πολιτικής διαμάχης σημειώνει ο Foucault. 

«Τι είναι  η πολιτική εν τέλει,  εάν όχι  ταυτοχρόνως η αλληλεπίδραση αυτών των διαφορετικών τεχνών  
διακυβέρνησης με τα δικά τους αντίστοιχα σημεία αναφοράς και η διαμάχη την οποία τελικά προκαλούν; Μου  
φαίνεται πως είναι εδώ που η πολιτική γεννιέται».101  

98 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
24/01/1979, σελ. 67.

99 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 
24/01/1979, σελ. 67.

100 The Birth of  Biopolitics,  Lectures at  The College de France 1978-1979, [ed.]  M.  Senellart,  Palgrave Macmillan 2008, 
Lecture 24/01/1979, σελ. 70.

101 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 04/04/1979, σελ. 
313.  Ο  Foucault -  ας  κάνουμε  αυτή  την  σημείωση-  παραλληλίζει  εδώ  τον  μαρξισμό  ως  την  αναζήτηση  ενός  τύπου 
κυβερνητικότητας η οποία σε τελική ανάλυση θα στηριχθεί πάνω σε μια ορθολογικότητα η οποία «δεν είναι η ορθολογικότητα των  
ατομικών συμφερόντων, αλλά η ορθολογικότητα της ιστορίας η οποία προοδευτικά εκδηλώνει τον εαυτό της ως αλήθεια» (The Birth 
of Biopolitics, Lecture 04/04/1979, σελ. 313).
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3.7.3 “Genealogy of regimes of veridiction”
Ο  Foucault δεν πιστεύει πως είναι δυνατό να ανακαλύψουμε “την” αιτία αυτής της συγκρότησης της 

αγοράς  ως  συντελεστή  επαλήθευσης  (agency of veridiction).  Εάν  θέλουμε  να  αναλύσουμε  αυτό  το 
θεμελιώδες  φαινόμενο  στην  ιστορία  της  Δυτικής  κυβερνητικότητας,  θα  πρέπει  να  εδραιώσουμε  την 
καταληπτότητα, την ευκρίνεια της διαδικασίας: πρέπει να δειχθεί δηλαδή πώς αυτό κατέστη δυνατό – που 
σημαίνει να δείξει κάποιος όχι πως αυτό ήταν αναγκαίο, (ένα μάταιο σχέδιο ούτως ή άλλως παρατηρεί ο 
Foucault), ούτε να δείξει πως είναι μια πιθανότητα μέσα σε ένα καθορισμένο πεδίο δυνατοτήτων. Εκείνο που 
μας καθιστά ικανούς να καταστήσουμε μια πραγματικότητα καταληπτή είναι απλώς το να δείξουμε πως ήταν 
δυνατόν:  «εδραίωση της  καταληπτότητας  (intelligibility)  της  πραγματικότητας συνίσταται  στο  να δειχθεί  η  
δυνατότητά της (its possibility)».102

Ο  Foucault λοιπόν  θεωρεί  ως  θεμελιώδες  φαινόμενο  της  μοντέρνας  Δύσης  τις  αναρίθμητες 
διασταυρώσεις  μεταξύ  “δικαιοδοσίας”  (jurisdiction)  και  “απόδοσης  της  αλήθειας”  (veridiction).103 Είτε 
επρόκειτο για την τρέλα, είτε για τους ποινικούς θεσμούς, είτε για την σεξουαλικότητα, είτε πρόκειται για την 
αγορά (όπου τέμνονται το καθεστώς αλήθειας με την κυβερνητική πρακτική), αυτό που εμπλέκεται είναι μια 
“ιστορία της αλήθειας”, κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συζευγμένη με μια ιστορία του νόμου. Εδώ 
ασφαλώς δεν αναφερόμαστε σε μια ανακατασκευή της γέννησης της αλήθειας διαμέσου της εξάλειψης των 
σφαλμάτων, της διάλυσης των ιδεολογιών ή της κατασκευής αυτόνομων συστημάτων αλήθειας. Αυτό στο 
οποίο  αναφέρεται  ο  Foucault είναι  η  «γενεαλογία  των  καθεστώτων  απόδοσης  αλήθειας  (regimes of 
veridiction)».104 Το καθεστώς απονομής αλήθειας (regime of veridiction) στην πραγματικότητα δεν είναι ένας 
‘νόμος (law, loi) της αλήθειας’, παρά η δέσμη των κανόνων οι οποίοι καθιστούν κάποιον ικανό να επιβάλλει 
(establish)  ποιες  δηλώσεις  σε  έναν  δεδομένο  λόγο  (discourse)  μπορούν  να  περιγραφούν  ως  αληθείς  ή 
ψευδείς.105

Αυτή η «γενεαλογία των καθεστώτων απόδοσης αλήθειας» (genealogy of regimes of veridiction) σημαίνει 
σύμφωνα  με  τον  Foucault πως εγκαταλείπουμε  το  είδος  κριτικής  της  ευρωπαϊκής  ορθολογικότητας  που 
ασκήθηκε από τον ρομαντισμό μέχρι την Σχολή της Φρανκφούρτης και αμφισβήτησε την ορθολογικότητα 
λόγω της βαρύτητας της υποτιθέμενης ιδιάζουσας σ’ αυτή εξουσίας.106 

Η «πολιτική κριτική της γνώσης» που προτείνει ο Foucault δεν συνίσταται στην καταγγελία εκείνου που 
θεωρείται  καταπιεστικό  στην  επικράτεια  του  Λόγου  ή  στην  εξόρυξη  ενός  τεκμηρίου  εξουσίας  σε  κάθε 
αλήθεια που επικυρώνεται. Η πολιτική κριτική της γνώσης συνίσταται στον καθορισμό των αποτελεσμάτων 
και των συνθηκών κάτω από τις οποίες η “απονομή” της αλήθειας πραγματώνεται. 107 Το πρόβλημα είναι να 
έρθουν στο φως οι συνθήκες οι οποίες έπρεπε να εκβάλλουν, να συναντηθούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατό 
να εκφερθεί ένας λόγος (discourse) (για την τρέλα, την παραβατικότητα, την σεξουαλικότητα κλπ.) ο οποίος 
θα  θεωρηθεί  αληθής ή ψευδής σε συμφωνία  με  τους  κανόνες  ενός  αντίστοιχου  πεδίου γνώσης (ιατρική, 
ψυχολογία,  ψυχανάλυση  κλπ.).  Δηλαδή:  ένα  καθεστώς  “απονομής”  “αλήθειας”  (regime of veridiction) 
επέτρεψε κάποτε σε κάποιους να ισχυριστούν κάποια πράγματα ως αλήθειες, πράγματα για τα οποία εμείς  
σήμερα γνωρίζουμε πως ήταν εν τέλει καθόλου “αληθή”. Σ’ αυτή τη διαπίστωση ισχυρίζεται ο  Foucault 
εκδηλώνεται  η  πολιτική  σημασία  της  ιστορικής  ανάλυσης,  ως  ιστορίας  ακριβώς  της  απόδοσης αλήθειας 
(history of veridiction).

102 The Birth of  Biopolitics,  Lectures at  The College de France 1978-1979, [ed.]  M.  Senellart,  Palgrave Macmillan 2008, 
Lecture 17/01/1979, σελ. 34.

103 Κατευθυντήρια αποτελέσματα αναφορικά προς το τι  πρόκειται  να γίνει  (effects of ‘jurisdiction’),  και  κωδικοποιητικές 
συνέπειες που αφορούν το τι πρόκειται να γνωσθεί (effects of ‘veridiction’).

104 δηλαδή η συγκρότηση ενός συγκεκριμένου δικαίου (right, droit) της αλήθειας πάνω στη βάση μιας νομικής τοποθέτησης
105 The Birth of  Biopolitics,  Lectures at  The College de France 1978-1979, [ed.]  M.  Senellart,  Palgrave Macmillan 2008, 

Lecture 17/01/1979, σελ. 35.
106 Το πρόβλημα της Σχολής της Φρανκφούρτης θα παρατηρήσει σε άλλο σημείο ο Foucault υπήρξε η αποκωδικοποίηση της 

“ανορθολογικής” ορθολογικότητας του καπιταλισμού (irrational rationality) ‘ ποια νέα κοινωνική ορθολογικότητα θα μπορούσε να 
σχηματιστεί  με τέτοιο τρόπο ώστε  να  ακυρώνεται  ο  οικονομικός  ανορθολογισμός;  (The Birth of Biopolitics,  Lectures at The 
College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 07/02/1979, σελ. 106).

107 «a type of formulation falling under particular rules of verification and falsification» (The Birth of Biopolitics, Lectures at 
The College de France 1978-1979, [ed.] M. Senellart, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 17/01/1979, σελ. 36).
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Παρέκβαση 1: Δεν υφίσταται σοσιαλιστική κυβερνητικότητα
Στη διάλεξη που έδωσε στις 31 Ιανουαρίου του 1979 ο Foucault σημειώνει: εκείνο το οποίο λείπει από 

τον  σοσιαλισμό,  δεν  είναι  τόσο  μια  θεωρία  για  το  κράτος,  όσο  μια  κυβερνητική  λογική  (governmental 
reason),  «ο προσδιορισμός  του τι  θα ήταν  μια  κυβερνητική ορθολογικότητα  στον  σοσιαλισμό,  δηλαδή  ένα  
έλλογο και υπολογίσιμο μέτρο της έκτασης, των μεθόδων και των αντικειμενικών σκοπών της κυβερνητικής  
δράσης».  Ο  σοσιαλισμός  προβάλει  για  τον  εαυτό  του  μια  ιστορική,  οικονομική  και  διοικητική 
ορθολογικότητα. Στην πράξη έχει αποδείξει πως κατέχει ορθολογικές τεχνικές παρέμβασης και διοίκησης σε 
διάφορα πεδία όπως η υγεία κλπ. Ωστόσο ο  Foucault αρνείται πως υπάρχει μια «αυτόνομη σοσιαλιστική  
κυβερνητικότητα».  Αυτό  που  συμβαίνει  είναι  πως  ο  σοσιαλισμός  εγκαθίσταται  και  συνδέεται  με 
διαφορετικούς τύπους κυβερνητικότητας, όπως είναι η φιλελεύθερη.108

Ο σοσιαλισμός  δεν  ‘οφείλει’  να  είναι  “αληθής”.  Το  γεγονός  πως  αυτή  την  ερώτηση  “true or false” 
επιμένουν να την απευθύνουν στον σοσιαλισμό είναι σύμφωνα με τον  Foucault ακριβώς επειδή υπάρχει η 
έλλειψη μιας ενδογενούς, εσωτερικής κυβερνητικής ορθολογικότητας ‘ αυτή η έλλειψη καλύπτεται με μια 
σχέση συμμόρφωσης προς ένα κείμενο. Έτσι, η ανάγνωση και ερμηνεία των κειμένων οι οποίες καλούνται να 
θεμελιώσουν τον σοσιαλισμό,  αντικαθιστούν εκείνο  που έχει  περισσότερο ανάγκη:  να καθορίσει  για  τον 
εαυτό του τον τρόπο δράσης και διακυβέρνησης. 

Το πρόβλημα επομένως δεν είναι να επιμένουμε στο εάν υπακούει ή όχι στο κείμενο, ή εάν το προδίδει... 
Θα έπρεπε  απλώς και  πάντοτε  να ρωτάμε:  ποια είναι  αυτή η αναγκαία εξωτερική  κυβερνητικότητα στα 
πλαίσια της οποίας μπορεί και λειτουργεί;  Το κυριότερο: ποια θα ήταν πραγματικά η κυβερνητικότητα η 
αρμόζουσα στον σοσιαλισμό;  Αυτό που γνωρίζουμε πάντως λεει  ο  Foucault είναι  πως εάν υπάρχει  μια 
πραγματική σοσιαλιστική κυβερνητικότητα, αυτή δεν είναι κρυμμένη στα κείμενά του, δεν μπορεί να εξαχθεί  
από αυτά, «πρέπει να επινοηθεί».109

Παρέκβαση 2: Το πρόβλημα της “επιβίωσης του καπιταλισμού”
Ο  Foucault αναφέρεται  στο πρόβλημα της “επιβίωσης του καπιταλισμού”,  στο πιθανά ανοιχτό πεδίο 

δυνατοτήτων του καπιταλισμού ως ένα σημαντικό πολιτικό διακύβευμα. 
Σε μια μαρξιστικού τύπου ανάλυση (με την ευρύτερη έννοια) είναι η “οικονομική λογική του κεφαλαίου 

και της συσσώρευσής του” εκείνη η οποία είναι καθοριστική στην ιστορία του καπιταλισμού. Τότε όμως 
παρατηρεί  ο  Foucault,  στην  πραγματικότητα  πρέπει  να  συμπεράνουμε  πως  υπάρχει  «μόνο  ένας 
καπιταλισμός» εφόσον υπάρχει μόνο μία αναγκαία λογική του κεφαλαίου: κάθε ένας θεσμός τότε το μόνο 
που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είτε ευνοεί,  προάγει αυτή την λογική είτε την εμποδίζει.  Έχουμε 
επομένως είτε έναν καπιταλισμό ακμάζοντα είτε έναν περιορισμένο με δεσμά καπιταλισμό – «εν τούτοις σε  
κάθε περίπτωση έχουμε Καπιταλισμό (le Capitalism)». 

Εάν παρ’ όλα αυτά εκείνο  που οι  οικονομολόγοι  ονόμασαν “κεφάλαιο” (le capital)  είναι  ουσιαστικά 
μόνον μια  ‘διαδικασία’  (process)  η  οποία ανήκει  στο εσωτερικό  μιας  επικράτειας  καθαρής ‘οικονομικής 
θεωρίας’, και η οποία μόνον έχει και μπορεί να έχει ιστορική πραγματικότητα μέσα σε έναν οικονομικό-
θεσμικό (economic-institutional) καπιταλισμό, τότε ο ιστορικός καπιταλισμός που γνωρίζουμε δεν συνάγεται 
ως η μόνη δυνατή και αναγκαία μορφή της λογικής του κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, ιστορικά, έχουμε 
έναν καπιταλισμό με την μοναδικότητά του, αλλά ο οποίος συνεπεία ακριβώς αυτής της μοναδικότητας, είναι 
δυνατόν να προκαλέσει θεσμικούς και τελικά οικονομικούς μετασχηματισμούς οι οποίοι διανοίγουν ένα πεδίο 
δυνατοτήτων γι’ αυτόν. 

Στον πρώτο τύπο ανάλυσης επομένως που αναφέρεται αποκλειστικά στην λογική του κεφαλαίου και της 
συσσώρευσής του υπάρχει ένας μόνον καπιταλισμός, δηλαδή καθόλου πλέον καπιταλισμός. Στον δεύτερο 
τύπο ανάλυσης έχουμε μια ιστορική μοναδικότητα μιας οικονομικής-θεσμικής μορφής μπροστά στην οποία 

108 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 31/01/1979, σελ. 
92.

109 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 31/01/1979, σελ. 
94.
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διανοίγεται  ένα  πεδίο  δυνατοτήτων  («εάν,  τουλάχιστον,  λάβει  κανείς  μια  μικρή  ιστορική  απόσταση,  και  
χρησιμοποιήσει κάποιου είδους οικονομική, πολιτική και θεσμική φαντασία»).110

3.7.4 “Φοβία του Κράτους”, “Κομματική Κυβερνητικότητα”
Τα προβλήματα που αφορούν τον νεοφιλελευθερισμό οδηγούν τον Foucault να θέσει για μια ακόμη φορά 

το μόνιμα εμφανιζόμενο πρόβλημα του κράτους: η απεριόριστη επέκταση του κράτους, η πανταχού παρουσία 
του, η γραφειοκρατική του ανάπτυξη, το κράτος με τα σπέρματα του φασισμού που εμπεριέχει, η έμφυτη 
κρατική βία που λανθάνει  κάτω από τον κοινωνικό προνοιακό πατερναλισμό κλπ. Αυτή την κριτική στο 
κράτος ο Foucault την ονομάζει «φοβία του κράτους» (state phobia).

Το πρώτο στοιχείο που σημειώνει ο Foucault είναι η ιδέα πως το κράτος κατέχει για τον εαυτό του και 
μέσω του δικού του δυναμισμού ένα είδος επεκτατικής δύναμης, μια εγγενή τάση εξάπλωσης, έναν ‘ενδογενή 
ιμπεριαλισμό’ ο οποίος διαρκώς το ωθεί εκδιπλώνει την επιφάνειά του και να επαυξάνει σε έκταση, σε βάθος 
και σε πανουργία μέχρι του σημείου όπου θα καταστεί ικανό να καταλάβει (take over) εξολοκλήρου εκείνο το 
οποίο το “άλλο” του, το “εξωτερικό” του, ο στόχος του και το αντικείμενό του: δηλαδή την κοινωνία πολιτών 
(civil society).

Το δεύτερο στοιχείο της κριτικής αυτής είναι η υπόθεση πως υφίσταται κάποια ‘συγγένεια’, ένα είδος 
γενετικής συνέχειας ή εξελικτικής συνέπειας μεταξύ διαφορετικών μορφών του κράτους, με το διοικητικό 
κράτος, το κράτος πρόνοιας, το γραφειοκρατικό κράτος, το φασιστικό κράτος και το ολοκληρωτικό κράτος, 
όλα αυτά να είναι επάλληλα παρακλάδια ενός και του αυτού μεγάλου δέντρου του κρατικού ελέγχου στην 
συνεχή και ενιαία του επέκταση.

Αυτές οι δύο ιδέες, πως δηλαδή το κράτος κατέχει μια απεριόριστη δύναμη διαστολής σε σχέση με το  
αντικείμενο-στόχο, την κοινωνία πολιτών, και έπειτα πως οι μορφές που λαμβάνει το κράτος επιφέρουν η μία 
την  άλλη  στη  βάση  ενός  ιδιαίτερου  δυναμισμού  του  κράτους,  θέτουν  σύμφωνα  με  τον  Foucault σε 
κυκλοφορία ένα είδος «πληθωριστικής κριτικής αξίας». 

Στο σημείο  αυτό επισημαίνονται  τέσσερα σημαντικά  στοιχεία:  πρώτον,  η  ανάλυση αυτού του είδους 
οδηγείται σε μια «δυνατότητα εναλλαγής». Από την στιγμή που δεχόμαστε δηλαδή την ύπαρξη αυτής της 
συνέχειας ή γενετικής συγγένειας μεταξύ διαφορετικών μορφών του κράτους, από τη στιγμή που αποδίδουμε 
έναν  σταθερό  εξελικτικό  δυναμισμό  στο  κράτος,  τότε  καθίσταται  δυνατό όχι  μόνο  να  χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικές αναλύσεις προκειμένου να ενισχύσουν η μια την άλλη, αλλά επίσης και να παραπέμπονται πίσω 
η  μια  στην  άλλη  έτσι  ώστε  τελικά  να  στερούνται  της  ιδιαιτερότητά  τους.111 Επομένως:  αυξάνουσα 
εναλλακτικότητα και επιπρόσθετα απώλεια της ιδιαιτερότητας.

Δεύτερον,  αυτού του είδους η ‘πληθωριστική  κριτική’  επιτρέπει  σύμφωνα με  τον  Foucault την εξής 
πρακτική: την γενική διαγραφή μέσω της χειρότερης εκδοχής (general disqualification by the worst): σε αυτή 
την περίπτωση, οποιοδήποτε και εάν είναι το αντικείμενο της ανάλυσης, οσοδήποτε δυσδιάκριτο ή ισχνό και 
οποιαδήποτε και εάν είναι η πραγματική λειτουργία του, στον βαθμό που μπορεί πάντοτε να αναφέρεται σε 
κάτι άλλο το οποίο θα είναι χειρότερο δυνάμει της εγγενούς δυναμικής του κράτους και των τελικών μορφών 
τις  οποίες  μπορεί  να  λάβει,  το  λιγότερο  δύναται  πάντα  να  αποκλειστεί,  ως  ακατάλληλο,  από  το 
περισσότερο.112

Μια τρίτη διάσταση του εν λόγω “πληθωριστικού μηχανισμού”: η έκθλιψη της επικαιρότητας (actuality). 
Αυτή  η  πρακτική  επιτρέπει  σε  κάποιον  να  αποφύγει  το  “αντίτιμο  της  πραγματικότητας”  και  της 
επικαιρότητας εφόσον, στο όνομα αυτού του δυναμισμού του κράτους, κάτι όπως μια συγγένεια ή κίνδυνος, 
κάτι  που μοιάζει  με μια μεγάλη φαντασία ενός παρανοϊκού και  καταστροφικού κράτους  μπορεί  πάντοτε 
τελικά να βρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, σχεδόν δεν ενδιαφέρει τι είναι αυτό που κατανοεί κάποιος από την 

110 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 21/02/1979, σελ. 
164-165. «Η ιστορία του καπιταλισμού μπορεί μόνον να είναι μια οικονομική-θεσμική ιστορία».

111 Ο Foucault θα αναφέρει ως παράδειγμα μιας τέτοιας ολίσθησης την μετάβαση στην επιχειρηματολογία από ένα καθεστώς 
κοινωνικού ελέγχου και διοικητικών μηχανισμών στην ανάλυση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όπου τότε όλη η ιδιαιτερότητα  
των αντικειμένων χάνεται.   

112 Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρηματολογίας όπου για παράδειγμα κάποιες δικαστικές ποινές καταγγέλλονται στη βάση του 
ότι  αποτελούν  “δείγμα  πως  το  κράτος  μεταβάλλεται  σε  φασιστικό”  –  εν  τούτοις  ασφαλώς  υπήρξαν,  πριν  την  εμφάνιση 
οποιουδήποτε φασισμού, άλλες καταδίκες πολύ χειρότερες... 
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πραγματικότητα  ή  ποια  όψη της  επικαιρότητας  η  πραγματικότητα  παρουσιάζει.  Είναι  αρκετό,  μέσω της 
υποψίας,  να  βρεθεί  κάτι  όπως  η  φαντασιακή  όψη του κράτους,  και  τότε  πλέον  δεν  υπάρχει  ανάγκη να 
αναλυθεί η επικαιρότητα.

Τέταρτη διάσταση της κριτικής αυτής για το κράτος: η ίδια δεν φέρνει εις πέρας θα λέγαμε μια ανάλυση 
και  κριτική  του εαυτού  της.  Δεν  ερευνά δηλαδή για να γνωρίσει  την  πραγματική  πηγή αυτής  της  αντι-
κρατικής (anti-state) καχυποψίας και φοβίας.113 

Ενάντια σε αυτή την «ασαφή» “πληθωριστική κριτική” του κράτους ο Foucault θα διατυπώσει μια σειρά 
από θέσεις: πρώτον, το κράτος πρόνοιας δεν έχει ούτε την ίδια μορφή ασφαλώς, ούτε τις ίδιες ρίζες όπως το 
ναζιστικό, το φασιστικό ή το σταλινικό κράτος. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κράτους που αποκαλούμε 
“ολοκληρωτικό”  (totalitarian)  απέχει  πολύ  από  το  να  είναι  η  ενδογενής  επίταση  και  επέκταση  των 
μηχανισμών του κράτους ‘ δεν είναι η έξαρση αλλά μάλλον ο περιορισμός, η μείωση και η υποταγή της 
αυτονομίας του κράτους, της ιδιαιτερότητάς του και του ειδικού τρόπου λειτουργίας του – σε σχέση με τι; Σε 
σχέση με το κόμμα. 

Επομένως, η πρόταση είναι πως δεν θα έπρεπε να αναζητούμε την αρχή των ολοκληρωτικών καθεστώτων 
στην εσωτερική ανάπτυξη των μηχανισμών του κράτους: το ολοκληρωτικό κράτος δεν είναι το διοικητικό 
(administrative)  κράτος  του  18ου αιώνα,  το  αστυνομικό  κράτος  (Polizeistaat)  του  19ου αιώνα  ή  το 
γραφειοκρατικό  κράτος  εξωθημένα  στα  άκρα  τους.  Το  ολοκληρωτικό  κράτος  είναι  κάτι  διαφορετικό:  η 
θεμελιώδης αρχή του δεν είναι η “κρατικοποιημένη” (etatisante ou etatisee) κυβερνητικότητα που αναδύθηκε 
τον 17ο και 18ο  αιώνα, παρά μάλλον μια μη-κρατική κυβερνητικότητα. Ο  Foucault προτείνει την έννοια: 
«κυβερνητικότητα του κόμματος» (governmentality of the party). «Το κόμμα, ένας εντελώς ιδιόμορφος, πολύ  
παράξενος και πολύ νέος οργανισμός, αυτή η πολύ καινούρια κυβερνητικότητα του κόμματος που εμφανίστηκε  
στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα βρίσκεται πιθανότατα [...] στην ιστορική απαρχή των ολοκληρωτικών  
καθεστώτων, όπως του ναζισμού, του φασισμού ή του σταλινισμού».114

Μια δεύτερη θέση: αυτό που στον παρόντα χρόνο είναι υπό συζήτηση στην δική μας πραγματικότητα, 
αυτό που διαφαίνεται στον 20ο αιώνα, δεν είναι τόσο η επέκταση του κράτους και του Λόγου του Κράτους 
(raison d’Etat),  αλλά  πολύ  περισσότερο  η  εξασθένησή  του,  με  δύο  μορφές:  υποβιβασμός  της  κρατικής 
κυβερνητικότητας  προς  όφελος  εκείνης  του  κόμματος,  και  δεύτερο  εξασθένηση  του  κράτους  μέσω  της 
αναζήτησης μιας “φιλελεύθερης” διακυβέρνησης.115

113 Η μελέτη από τον Foucault της εμφάνισης του νεοφιλελευθερισμού την περίοδο 1930-1950, έδειξε πως αυτή η κριτική του 
κράτους, η κριτική του ενδογενούς και άκρατου δυναμισμού του κράτους, των αλληλεξαρτώμενων και αμοιβαία υποβασταζόμενων  
μορφών που λαμβάνει, διατυπώθηκε με πολύ καθαρό τρόπο στα χρόνια ακριβώς μεταξύ 1930 και 1945.

114 The Birth of Biopolitics, Lectures at The College de France 1978-1979, Palgrave Macmillan 2008, Lecture 07/03/1979, σελ. 
191.

115 Ο  Foucault διευκρινίζει πως ο ίδιος δεν προσδίδει στον όρο “φιλελεύθερη” κυβερνητικότητα κάποιο αξιολογικό θετικό 
φορτίο, και βέβαια δεν αρνείται πως είναι απολύτως νόμιμο εάν κάποιος θέλει να μισεί το κράτος! Ωστόσο παρατηρεί πως είναι 
σφάλμα να φανταζόμαστε πως περιγράφουμε με ακρίβεια μια πραγματική και επίκαιρη διαδικασία  που αφορά τους εαυτούς μας  
όταν αποκλειστικά καταγγέλλουμε την ‘επαύξηση’ του κρατικού ελέγχου ή την μετάλλαξη του κράτους σε ‘φασιστικό’ ή την 
ενίσχυση της κρατικής βίας κλπ.... Αντιθέτως με αυτά, το κράτος βρίσκεται για χρόνια σε μια πορεία αποτελεσματικής ελάττωσης.  
Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς πως είναι λανθασμένη οποιαδήποτε αντίθεση, απλώς δεν πρέπει υποστηρίζει ο Foucault να απατούμε 
τους εαυτούς μας σχετικά με την φύση της ιστορικής διαδικασίας η οποία καθιστά υπό τις παρούσες συνθήκες το κράτος τόσο  
αφόρητο και προβληματικό. Αυταπατόμαστε επίσης λεει ο Foucault όταν αποδίδουμε στο κράτος το ίδιο μια διεργασία μετατροπής 
του σε ‘φασιστικό’ η οποία είναι στην πράξη “εξωγενής”. 

Η τοποθέτηση αυτή του  Foucault μάλλον απηχεί τους προβληματισμούς και τις διαμάχες που έλαβαν χώρα σχετικά με την 
Γερμανία και το ζήτημα της “τρομοκρατίας”. Εκφράστηκαν την εποχή εκείνη των διώξεων ενάντια στην ομάδα RAF, απόψεις οι 
οποίες  καταλόγιζαν  στην  κυβέρνηση  του  Helmut Schmidt την  ευθύνη  για  μια  μετάλλαξη  του  Γερμανικού  κράτους  σε  ένα 
φασιστικό κράτος ‘  o Foucault διαφώνησε με τους εκφραστές αυτής της εκτίμησης. Τέτοια ήταν για παράδειγμα η θέση των 
αριστεριστών της ομάδας Gauche Proletarienne (Βλπ.  Les Temps Modernes no.310, “Nouveau Fascisme, Nouvelle Democratie”, 
1972, παρατίθεται από τον M. Senellart, The Birth of Biopolitics, Lecture 07/03/1979, υποσημείωση 11, σελ. 208). Θα αναφερθώ εν 
συντομία σε άλλο σημείο στην “υπόθεση Croissant” η οποία σχετίζεται με αυτά τα προβλήματα.
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