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Περίληψη 

Από την απαρχή τους, οι διεθνείς πολιτικές αναλύσεις φαίνεται να βρίσκονται 

εγκλωβισµένες µεταξύ των νοητών άκρων της κυριαρχίας και της αναρχίας. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται πως από τις επικρατούσες θεωρίες του Ρεαλισµού και του 

Φιλελευθερισµού, µέχρι και πιο ριζοσπαστικές θεωρήσεις όπως ο Μαρξισµός, ο 

διάλογος των ∆ιεθνών Σχέσεων έχει επικρατήσει να επικεντρώνεται, πρωτίστως, στα 

ζητήµατα που αφορούν το κράτος και την εξουσία. Μια εξουσία εγγενώς 

κατασταλτική, η οποία εκκινώντας από την κορυφή της κοινωνικής πυραµίδας, 

κατευθύνεται επιβλητικά προς τη βάση της. Τι γίνεται, όµως, στην περίπτωση που η 

εξουσία δεν ασκείται µόνο από πάνω, αλλά και από κάτω, όταν αντί της ταύτισης µε 

την εκάστοτε ηγεµονική τάξη ή προσωπικότητα, µπορεί να εντοπισθεί και σε µια 

πληθώρα σχέσεων οι οποίες περιβάλουν το πλήρες φάσµα των κοινωνιών µας; 

Περαιτέρω, τι γίνεται όταν αυτή η εξουσία όχι απλά δεν αποδεικνύεται κατασταλτική, 

αλλά, όπως µας φανέρωσε σε µια πληθώρα περιπτώσεων ο Michel Foucault, 

παραγωγική; Η παρούσα εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει, ακριβώς, τα παραπάνω 

ζητήµατα, εξετάζοντας την έµµεση συνεισφορά του Γάλλου διανοουµένου στον τοµέα 

των διεθνών σπουδών. Αν και ο ίδιος δεν ασχολήθηκε ποτέ άµεσα µε τα ζητήµατα 

παγκόσµιας φύσης, το έργο του αποτελεί µια εκτενή και καλά εµπεριστατωµένη 

κριτική στις βαθύτερες πτυχές του σύγχρονου τρόπου σκέψης και άρα, αναπόφευκτα, 

µια κριτική που δύναται να τοποθετηθεί και στο πλαίσιο των διεθνών πολιτικών 

θεωριών. Ιδιαίτερα δε οι θέσεις του περί του αλληλοσυσχετισµού µεταξύ εξουσίας και 

γνώσης, καθώς και περί της σταδιακής αντικατάστασης της κυρίαρχης από την 

βιοπολιτική εξουσία, αποτελούν συνεισφορές µείζονος σηµασίας, οι οποίες ανοίγουν 

νέες διόδους στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τα ζητήµατα παγκοσµίου 

ενδιαφέροντος και, εν τέλει, την πολιτική και κοινωνική ζωή µας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Foucault, κυριαρχία, αναρχία, παραγωγική εξουσία, βιοπολιτική 
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Abstract 

Since its beginning, international political analysis seems to have been entrapped 

between the theoretical limits of sovereignty and anarchy. This fact implies that from 

mainstream international theories such as Realism and Liberalism to the more radical 

ones such as Marxism, the discourse of International Relations has been primarily 

concerned with issues of state and power. An inherently repressive power, which 

starting from the top of the social pyramid, is imposed to its bottom. Yet what happens 

when power isn’t exercised solely from above, but bottom-up as well, when instead of 

being identified with a specific class or personality, it can be also found in a multitude 

of social relations, which encompass our societies as a whole? Furthermore, what 

happens when this power not only doesn’t prove to be repressive, but proves 

productive as well, as Michel Foucault made manifest in a plethora of cases? This 

paper tries to address the above mentioned issues by examining the impact that the 

French philosopher had on the International Relations discipline. Although Foucault 

never actively concerned himself with the analysis of global concern issues, his work 

represents an extensive and well-aimed criticism towards our modern day way of 

thinking, and thus, unavoidably, a criticism that can be easily applied to the 

International Relation’s domain as well. Most notably, his views regarding the 

interconnections between power and knowledge, as well as those regarding the gradual 

replacement of sovereign by biopolitical power, represent highly valuable 

contributions which help open up new paths in our understanding of global concern 

issues, as well as issues related to our day to day political and social lives. 

 
Keywords: Foucault, sovereignty, anarchy, productive power, biopolitics
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Εισαγωγή 

Ο Michel Foucault αποτέλεσε ίσως τον σηµαντικότερο διανοούµενο του 20ου αιώνα. 

Το έργο του, ερµηνευµένο από πολλούς, επηρέασε µια πληθώρα επιστηµονικών 

πεδίων που εκτείνονται από την ψυχανάλυση µέχρι την πολιτική φιλοσοφία. Η 

παρούσα διπλωµατική εργασία δεν θα επιχειρήσει να εξετάσει εξονυχιστικά και να 

αναλύσει πλήρως τη συνολική επιστηµονική συνεισφορά του Γάλλου στοχαστή. 

Αντιθέτως, θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη ορισµένων εκ των σηµαντικότερων, ίσως, 

πτυχών της συνεισφοράς του στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής θεωρίας. Η οργάνωση 

και συµπύκνωση του φουκωικού έργου εντός µιας τόσο περιορισµένης σε έκταση 

εργασίας είναι σχεδόν αδύνατη, ξεπερνά δε τους στόχους της παρούσας εργασίας. Οι 

περιορισµοί που τίθενται εξαιτίας της δυσκολίας αυτής συνεπάγονται πως πολλά 

στοιχεία του έργου του, τα οποία θα άξιζε ίσως να εξετασθούν εδώ έστω και 

επιφανειακά, λόγω της επίδρασής τους στον ευρύτερο τρόπο σκέψης µας, πρόκειται 

να παραβλεφθούν χάριν µιας, κατά το δυνατόν, συνεκτικότερης παρουσίασης 

ορισµένων εκ των σηµαντικότερων πτυχών του, οι οποίες εµπίπτουν αµεσότερα στα 

ενδιαφέροντα του ερευνητικού κλάδου της Θεωρίας των ∆ιεθνούς Σχέσεων. 

Αν και από τις πρώτες σελίδες της εργασίας θα ασχοληθούµε µε τις θεωρίες των 

διεθνών σχέσεων, θα πρέπει να αναφέρουµε, εξαρχής, κάποιες αποφάσεις 

µεθοδολογικής φύσης, οι οποίες θα βοηθήσουν στην οµαλότερη επίτευξη του 

ερευνητικού στόχου. Καταρχήν, η πρώτη ενότητα πρόκειται να επικεντρωθεί 

πρωτίστως και µέσω της εξέτασης των θεωριών του Ρεαλισµού, του Φιλελευθερισµού 

και του Μαρξισµού σε όσα στοιχεία κρίθηκε πως µπορούν να µας βοηθήσουν στην 

καλύτερη ανάδειξη της φουκωικής σκέψης και συνεισφοράς στο πεδίο των ∆ιεθνών 

Σχέσεων. Παραβλέποντας το βάθος καθεµιάς από τις τρεις παραπάνω θεωρίες, 

έµφαση θα δοθεί αποκλειστικά σε ορισµένα από τα βασικότερα στοιχεία της 

κοσµολογίας τους. Αν και η συµπερίληψη της θεωρίας του Κονστρουκτιβισµού θα 

παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον, χάριν του πλήθους των κοινών στοιχείων που 

µοιράζεται µε τη φουκωική από µια µεταµοντέρνα διεθνή οπτική, το ίδιο ζήτηµα 

αποτέλεσε και τον καθοριστικό παράγοντα για τον αποκλεισµό της, καθώς θεωρήθηκε 

πως η συµπερίληψή µιας, σχετικά, τόσο συναφούς θεωρίας, θα απαιτούσε µια εκτενή 

συγκριτική ανάλυση, η οποία θα ξεπερνούσε τους στόχους της παρούσης εργασίας 

∆εύτερον, η εργασία θα αµφιταλαντεύεται, ανά ενότητες, µεταξύ της 

προσπάθειας ανάδειξης της φουκωικής σκέψης και της τοποθέτησής της εντός του 
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πεδίου του διεθνούς. Η εισαγωγή µιας διπλωµατικής εργασίας επιχειρεί συνήθως µια 

αρχική και σχετικά εκτενή παρουσίαση της επιλεχθείσας µεθοδολογίας, καθώς και µια 

συνοπτική παράθεση του περιεχοµένου που βρίσκεται εντός των σελίδων της. Η 

συγκεκριµένη εισαγωγή, ωστόσο, θα αναπτυχθεί διαφορετικά λόγω του αντικειµένου 

της. Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Foucault έγκειται στο ότι, κατά την εξέλιξη 

του έργου του, αποσχίστηκε από την πεπατηµένη τάξη πραγµάτων, αµφισβητώντας, 

µεταξύ άλλων, τόσο τις επικρατούσες µορφές σκέψης της εποχής του όσο και τα 

προστάγµατά τους. Αν και η επισήµανση αυτή δεν υπονοεί µια απόπειρα 

παραλληλισµού της παρούσας εργασίας µε τη φουκωική έρευνα και σκέψη, θεωρούµε 

συνεπέστερο να διαφοροποιηθούµε από τον καθιερωµένο τρόπο επιστηµονικής 

συγγραφής. 

Τα όσα ακολουθούν συνιστούν µια υποκειµενική ερµηνεία των στοιχείων 

εκείνων του φουκωικού έργου που κέντρισαν το ενδιαφέρον του γράφοντος και 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη που ακολουθεί. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στην, εκ 

προοιµίου, παράθεση δύο σηµαντικών καταρχήν συµπερασµάτων. Αφενός και 

δεδοµένης της φύσης της, η παρούσα εργασία συνιστά το αποτέλεσµα µιας εκ των 

πολλών δυνάµει ερµηνειών του φουκωικού έργου και άρα, ένα ενδεχόµενο συµβάν 

στη µακρά πορεία της πλήρους αποκρυπτογράφησης και κατανόησής του. Αφετέρου 

και ως επακόλουθο των παραπάνω, τα όσα ακολουθούν δεν αναπτύσσονται ως 

δεδοµένες πραγµατικότητες ή απόπειρες ανάδειξης της µιας και µοναδικής αλήθειας ή 

γνώσης, που προκύπτει µέσω της εξέτασης των φουκωικών γραπτών. Απόπειρες 

επεξήγησης και εν τέλει οριοθέτησης θα υπάρξουν. Ωστόσο, είναι αναγκαία η κριτική 

στάση του αναγνώστη απέναντι στα όσα θα παρατεθούν, καθώς ελπίζουµε πως οι 

διαφορετικές ερµηνείες που ενδεχοµένως να προκύψουν κατά την ανάγνωση, θα 

δώσουν τροφή για περαιτέρω σκέψη, ανάγνωση και, εν τέλει, έρευνα. 
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Εν αρχή, το Κράτος 

Αν και η επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο, απαρτιζόµενο από 

ένα πλήθος αντιµαχόµενων θεωριών, δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει κανείς την επί 

µακρόν δεσπόζουσα θέση που κατέχει ο Ρεαλισµός, καθώς και ο νεότερος διάδοχός 

του στον κλάδο.1 Κρίνεται εύλογο, λοιπόν, να ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση της 

ρεαλιστικής και νεορεαλιστικής προσέγγισης του διεθνούς περιβάλλοντος, µε την 

υπενθύµιση πως, το παρόν, αποτελεί περισσότερο µια συνοπτική εισαγωγή µε στόχο 

την καλύτερη ανάδειξη της συνεισφοράς του Γάλλου στοχαστή Michel Foucault, 

παρά µια εις βάθος εξέταση των ποικίλων διεθνών θεωριών. 

Ευθύς αµέσως θα πρέπει να αναφέρουµε πως, παρά τις µεταξύ τους διαφορές, 

στο επίκεντρο και των δύο ρεαλιστικών σχολών βρίσκεται το κυρίαρχο κράτος,2 ο 

απόλυτος και αδιαµφισβήτητος ηγεµόνας της πολιτικής σκηνής — ικανός να ασκεί 

ανενόχλητος την επιβλητική του εξουσία επί µιας δεδοµένης γεωγραφικής επικράτειας 

— και ο βασικός δρών του διεθνούς συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου εµπλέκεται 

σε έναν ατέρµονο ανταγωνισµό µε τα υπόλοιπα εθνικά κράτη 

Βεβαίως, τα κράτη, αποτελούν σχετικά σύγχρονη εφεύρεση και µπορούµε να 

πούµε πως η επίσηµη σύστασή τους ή, πιο σωστά, η διεθνής αναγνώριση της 

πρωτοκαθεδρίας τους, έναντι άλλων αρχών (π.χ. εκκλησιαστική-παπική), 

χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και τη Συνθήκη της Βεστφαλίας,3 η οποία τερµάτισε 

τόσο τον τριακονταετή πόλεµο µεταξύ των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων της 

εποχής όσο τις αυτοκρατορικές βλέψεις των Αψβούργων ηγεµόνων, καθιερώνοντας 

παράλληλα το απαραβίαστο των εθνικών συνόρων (µη επέµβαση). Εκ του 

αποτελέσµατος, δηλαδή, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα πως το έτος 1648 υπήρξε 

καθοριστικό για την εγκαινίαση µιας νέας εποχής στις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες, 

έκτοτε και σταδιακά, θα αποκτούσαν τη σηµερινή τους µορφή.4 

Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι εκεί εντοπίζονται οι απαρχές της διεθνούς 

κοινωνίας, καθώς σχέσεις µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών-πολιτικών οντοτήτων 

εκτυλίσσονταν ήδη από την αρχαιότητα πολύ πριν από την ιστορική ανάδυση του 

                                                 
1 Βλ. Smith S. & Baylis J. (2007) «Εισαγωγή», στο Baylis J. & Smith S. (επιµ.) Η Παγκοσµιοποίηση 
της ∆ιεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 43. 
2 Το ίδιο ισχύει βεβαίως (έµµεσα ή άµεσα) και στην περίπτωση των υπολοίπων θεωριών που 
εξετάζονται στην παρούσα ενότητα. 
3 Βλ. Elden S. (2007) “Governmentality, calculation, territory”, Environment and Planning D: Society 
and Space, Vol. 25, No. 3, σ. 570. 
4 Βλ. σχετικά Jackson R.H. & Owens P. (2007) «Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας», στο Baylis & 
Smith (επιµ.) ό.π., σ. 98-104. 
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έθνους-κράτους.5 Εξάλλου, ένας από τους λόγους, για τους οποίους οι ρεαλιστές 

επιµένουν ως προς την ορθότητα των ιδεών τους, είναι και η ακράδαντη πίστη στις 

ιστορικές καταβολές των ρεαλιστικών αρχών. Με απαρχή τον Θουκυδίδη και 

φτάνοντας στις µέρες µας δια µέσω του Machiavelli και του Hobbes, οι ρεαλιστές 

διατείνονται πως οι καταβολές αυτές προσδίδουν µια διαχρονική αξία στις υποθέσεις 

τους.6 Έτσι, η συµπεριφορά των Αθηναίων κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

Πολέµου, οι οποίοι στηριζόµενοι στη στρατιωτική τους ισχύ έκριναν πως 

δικαιωµατικά µπορούσαν να καθυποτάξουν τους συγκριτικά αδύναµους Μηλίους, 

αποτελεί µια καλή ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο πιστεύουν οι ρεαλιστές πως 

λειτουργεί ο κόσµος της διεθνούς πολιτικής.7 

Στην αφετηρία του συλλογισµού βρίσκεται ο άνθρωπος και συγκεκριµένα η 

ανθρώπινη φύση, η οποία πέρα από ατελής και εγγενώς κακή θεωρείται πως 

σαγηνεύεται από την ισχύ ή εξουσία. Τα παραπάνω, βέβαια, δεν µας οδηγούν 

νοµοτελειακά στο συµπέρασµα πως τα ανθρώπινα όντα δρουν ανορθολογικά, καθώς 

ως επί το πλείστον ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση της επιβίωσης και της 

ευηµερίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο όµως – και υπό ένα ρεαλιστικό πρίσµα – δρουν 

ανταγωνιστικά και βίαια και, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία, επιδιώκουν να 

επιβληθούν επί των υπολοίπων. Συνεπώς, καθώς οι ρεαλιστές αντιλαµβάνονται την 

κρατική συµπεριφορά ως καθρέφτη της κοινωνίας, µια προβολή της ανθρώπινης 

φύσης επί του διεθνούς περιβάλλοντος, εύκολα καταλαβαίνουµε γιατί αυτό το 

περιβάλλον φαίνεται να κυριαρχείται από την πολιτική της ισχύος και το δίκαιο του 

ισχυρού.8 Εν ολίγοις, µπορούµε να πούµε πως ο κόσµος, για τους ρεαλιστές, αποτελεί 

ένα πεδίο σύγκρουσης και αν, εν τη απουσία του κράτους, οι αντιµαχόµενες µονάδες 

ήταν τα άτοµα, εν τη απουσία µιας ανώτερης κρατικής, δοµής, η οποία θα µπορούσε 

να επιβάλει την τάξη στο σύστηµα, αυτή η σύγκρουση µετατοπίζεται προς τα έξω, για 

να περιβάλει τα κράτη. 

                                                 
5 Για µια ιστορική αναδροµή της διεθνούς κοινωνίας, βλ. Watson A. (2006) Η Εξέλιξη της ∆ιεθνούς 
Κοινωνίας: Μια Συγκριτική Ιστορική Ανάλυση, Αθήνα: Επίκεντρο και Jackson & Owens (2007) ό.π., σ. 
93-97. 
6 Βλ. Dunne T. & Schmidt B.C. (2007) «Ρεαλισµός», στο Baylis & Smith (επιµ.) ό.π., σ. 230, 234. 
7 Για τον διάλογο µεταξύ Αθηναίων και Μηλίων, βλ. Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 237-238, όπου 
σχετική παραποµπή σε Θουκυδίδη, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέµου, Βιβλίο Ε΄, 89-113, µτφρ. 
Άγγελου Σ. Βλάχου, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1999, σ. 73-81. 
8 Βλ. Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 236, 238-239 και Cullifer J.D. (2009) The Sovereign State as 
Political Community: A Revisiting of the Post-Structuralist Critique of the Neorealist State, PhD 
Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, σ. 7-8. 
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∆εδοµένων των παραπάνω, η απορρέουσα, ιδιοτελής «λογική του κράτους» 

(raison d’état) δεν θα πρέπει να ξαφνιάζει. Καθ’ οµοίωση του δηµιουργού τους και 

ευρισκόµενα σε ένα άνοµο περιβάλλον, το οποίο ανά πάσα στιγµή µπορεί να 

κατακλυστεί από τη µάστιγα του πολέµου, τα κράτη φροντίζουν και οφείλουν να 

φροντίζουν ενεργά για τη µεγιστοποίηση της ισχύος τους (κυρίως της στρατιωτικής).9 

Πρόκειται για µια αναγκαία πρακτική που συνάδει και µε την εκπλήρωση της 

πρωταρχικής τους αποστολής, η οποία δεν είναι άλλη από την προστασία και τη 

διαιώνιση της κοινότητας στο εσωτερικό τους.10 

Με τη σειρά της αυτή η διαδικασία έχει δύο κυρίως επιπτώσεις ή επακόλουθα. 

Αφενός και δεδοµένης της έµφασης που δίδεται στη µόνιµη κατάσταση ανταγωνισµού 

(π.χ. εξοπλισµών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου), η εν λόγω διαδικασία 

ευνοεί την επίτευξη της τόσο σηµαντικής, για τους ρεαλιστές, ισορροπίας δυνάµεων. 

Η τελευταία εξασφαλίζει πως κανένας εκ των διεθνών δρώντων δε θα µπορέσει να 

επιβληθεί επί των υπολοίπων, καταλαµβάνοντας έτσι την ηγεµονική θέση στο 

σύστηµα.11 Αφετέρου, όµως, τροφοδοτεί και διαιωνίζει και την ανταγωνιστική 

συµπεριφορά των κρατών, καθώς ελλείψει µιας ανώτερης αρχής, η οποία θα τα 

εξανάγκαζε να συµβιώσουν αρµονικά και ενάντια στα ατοµικά τους συµφέροντα να 

επιδιώξουν το συλλογικό καλό, οιαδήποτε απόπειρα ενίσχυσης ενός και µόνο κράτους 

είναι εφικτή µόνο σε βάρος των υπολοίπων, προκαλώντας εύλογη ανησυχία.12 

Αυτή η στάση διαφοροποιείται ως ένα βαθµό στην περίπτωση των 

νεορεαλιστών ή δοµικών ρεαλιστών, για τους οποίους δεν είναι η ανθρώπινη 

ιδιοτέλεια — ως αρχέγονο ένστικτο ή σύνδροµο — που ευθύνεται για την 

συµπεριφορά των κρατών, αλλά η δοµή του ίδιου του συστήµατος.13 Σηµαντική προς 

αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η συνεισφορά του Kenneth Waltz, σύµφωνα µε τον 

οποίο, η παγκόσµια τάξη πραγµάτων εξαρτάται κυρίως, και ίσως 

υπεραπλουστεύοντας, από δύο παράγοντες: την προαναφερθείσα απουσία µιας 

ανώτερης αρχής και την άνιση κατανοµή των πόρων µεταξύ των κρατών, η οποία 

κατατάσσοντάς τα σε ισχυρά και αδύναµα, καθορίζει και τη θέση τους στο σύστηµα, 

αλλά και τη δυνατότητά τους να το επηρεάσουν. 

                                                 
9 Βλ. και Smith & Baylis (2007) «Εισαγωγή», ό.π., σ. 43-44. 
10 Με αυτή τη θέση συµφωνούν όλοι οι κλάδοι του Ρεαλισµού. Σχετικά, βλ. Dunne & Schmidt (2007) 
ό.π., σ. 232-233. 
11 Ibid, σ. 233. 
12 Για περισσότερα σχετικά µε τον Ρεαλισµό, βλ. Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 243-248. 
13 Βλ. Lamy S.L. (2007) «Σύγχρονες δεσπόζουσες προσεγγίσεις: νεορεαλισµός και 
νεοφιλελευθερισµός», στο Baylis & Smith (επιµ.) ό.π., σ. 281. 
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Αναλυτικότερα, για τον Waltz, τα κράτη συνιστούν οµοειδείς µονάδες. 

Χαρακτηρίζονται από µια παρόµοια εσωτερική οργάνωση (π.χ. ιεραρχηµένο 

εσωτερικό) και έναν κοινό εξωτερικό σκοπό, ο οποίος, σε αντίθεση µε τις πεποιθήσεις 

των κλασσικών ρεαλιστών, δεν συνοψίζεται στη συσσώρευση ισχύος αλλά στη 

µεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους. Ωστόσο, το γεγονός ότι διαβιούν σε ένα άναρχο 

περιβάλλον, το οποίο αδυνατεί να τους εγγυηθεί την επιβίωσή, συνεπάγεται πως κάθε 

κράτος, ως αυτόνοµη πολιτική µονάδα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την 

προστασία της θέσης του στο σύστηµα. Το γεγονός αυτό οδηγεί µε τη σειρά του στη 

δηµιουργία εντάσεων και προστριβών, καθώς όπως διατείνονται πιο επιθετικοί 

νεορεαλιστές όπως ο Mearsheimer, ακόµη και στην περίπτωση που η διακρατική 

συνεργασία κρίνεται εφικτή, οι πολιτικοί ηγέτες οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί ως 

προς τα κέρδη που θα προσκοµίσουν οι ενδεχόµενοι συνεργάτες τους, προκειµένου να 

αποφύγουν µια πολύ πιθανή, σχετική αποδυνάµωσή τους (και το αντίστροφο). 

Εποµένως, εν τη απουσία ενός παγκόσµιου ηγεµόνα, ο οποίος θα επιφορτιζόταν µε τη 

διατήρηση της ειρήνης και τον δίκαιο καταµερισµό των πόρων, οι πολιτικοί ηγέτες 

φαίνεται να βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ένα µόνιµο «δίλληµα ασφαλείας»,14 το 

οποίο δεν τους επιτρέπει να είναι ποτέ σίγουροι για το αν µια κίνηση ενδυνάµωσης 

των υπολοίπων αποσκοπεί στην απλή αύξηση της ασφάλειάς τους ή αν καθοδηγείται 

από επεκτατικές  βλέψεις και µεγαλοϊδεατισµούς.15 

Πάντως, θα πρέπει να επισηµάνουµε πως οι οπαδοί της ρεαλιστικής σχολής δεν 

προωθούν µια αποκλειστικά πολεµοχαρή λογική ή µια µονίµως επεκτατική εξωτερική 

πολιτική. Εξάλλου, πολλές από τις φωνές που κατέκριναν τον τελευταίο µεγάλο 

πόλεµο των ΗΠΑ στο Ιράκ προήλθαν και από κύκλους επιφανών ρεαλιστών.16 

Παράλληλα, οι διεθνείς θεσµοί, η διπλωµατία και ενίοτε η σύναψη συµµαχιών, αν και 

δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε την προστασία των κρατικών συµφερόντων, 

κατέχουν σηµαντική θέση στη ρεαλιστική θεώρηση του κόσµου17 και συνιστούν 

                                                 
14 Lamy (2007) ό.π., σ. 285. 
15 Για περισσότερα, βλ. Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 239-241. Lamy (2007) ό.π., σ. 283-287. 
Cullifer (2009) ό.π., σ. 10-16. Βεβαίως, θα είχε ενδιαφέρον να αναρωτηθούµε το εξής: ακόµη κι αν η 
αναρχία και η άνιση κατανοµή της ισχύος συνιστούν τις γενεσιουργούς αιτίες της ανασφάλειας και του 
διαχωρισµού, άραγε η συνακόλουθη «φοβία» προς τον γείτονα δεν προϋποθέτει και στηρίζεται σε µια 
καχυποψία προς την ειλικρίνεια των κινήτρων του, δηλαδή σε κάτι που θα µπορούσε και πάλι να 
αναχθεί στην ανθρώπινη φύση; Εξάλλου, αν αυτή η φύση θεωρούταν εγγενώς καλή, τότε ίσως ο 
παγκόσµιος καταµερισµός των πόρων να συνιστούσε περισσότερο ένα πρόβληµα προς επίλυση, παρά 
µια ουσιαστική αιτία διαχωρισµού. 
16 Βλ. Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 251-252 και Lamy (2007) ό.π., σ. 286. 
17 Ιδιαίτερα για τους ρεαλιστές της ορθολογικής επιλογής. Βλ. σχετικά Dunne & Schmidt (2007) ό.π., 
σ. 241-242. 
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µηχανισµούς µείζονος σηµασίας για την επίτευξη της ισορροπίας δυνάµεων και τη 

διατήρηση του διεθνούς, αντιηγεµονικού status quo. Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν 

αναιρούν το γεγονός ότι, σε µεγάλο βαθµό, τα συµφέροντα κάθε τρίτου δρώντα 

εξακολουθούν να θεωρούνται εκ διαµέτρου αντίθετα και, κατά συνέπεια, ο πόλεµος ή 

οι εχθροπραξίες δεν παύουν να συνιστούν αποδεκτές διεθνείς πρακτικές και, άρα, 

νόµιµα µέσα για την επίτευξη των κρατικών σκοπών.18 Παράλληλα, ωστόσο, δεν 

πρέπει να παραγνωρίζεται και ότι η έµφαση στη «λογική του κράτους» (raison d’état) 

και σε έννοιες όπως η επιβίωση, η αυτοβοήθεια και τα σχετικά ή απόλυτα κέρδη, 

προκαλούν αναπόφευκτα παράπλευρες απώλειες, καθώς η τήρηση των ηθικών αξιών 

και ιδανικών, που ενδεχοµένως να οδηγούσαν σε µια οµαλότερη συµβίωση εντός του 

διεθνούς περιβάλλοντος, φαίνεται να µετατρέπεται σε δευτερεύον ζήτηµα της 

παγκόσµιας ηµερήσιας διάταξης.19 Εξάλλου, στο πλαίσιο ενός τόσο αφιλόξενου 

περιβάλλοντος, η ισότιµη και καλοπροαίρετη µεταχείριση του γείτονα κινδυνεύει 

πάντα να εκληφθεί και ως αδυναµία. 

Αυτή την απαισιοδοξία και καχυποψία του Ρεαλισµού έρχεται να εξοµαλύνει, 

ως έναν βαθµό, η θεωρία του Φιλελευθερισµού, η οποία συνιστά τον δεύτερο 

κεντρικό πυλώνα των θεωριών των ∆ιεθνών Σχέσεων. Για τους φιλελεύθερους, οι 

ιδέες µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σηµασία δεν 

είναι το κατά πόσο το διεθνές περιβάλλον είναι άναρχο — κάτι µε το οποίο, άλλωστε, 

συµφωνούν και οι φιλελεύθεροι — αλλά το κατά πόσο επιλέγουµε να ταυτίζουµε 

αυτήν την κατάσταση αναρχίας µε µια µόνιµη και αναπόδραστη συνθήκη πολέµου. 

Ουσιαστικά, η αναλογία µεταξύ ανθρώπινης φύσης και κράτους, η οποία 

κατέχει σηµαντική θέση και στη φιλελεύθερη θεώρηση του κόσµου, σηµατοδοτεί µια 

κατάσταση διαρκών συγκρούσεων, καθώς στην προσπάθεια εξασφάλισης της 

ευηµερίας τους κάποια κράτη µπορεί πράγµατι να είναι ανταγωνιστικά, βίαια και να 

προσπαθούν να επιβάλουν τη βούλησή τους επί των υπολοίπων. Ωστόσο, όπως τα 

ανθρώπινα όντα διαφέρουν µεταξύ τους, έτσι και οι κρατικές ταυτότητες και οι 

συνακόλουθες συµπεριφορές δεν µπορούν να χαρακτηριστούν από οµοιοµορφία. 

Έτσι, ορισµένα κράτη καθοδηγούµενα από δίκαιες αξίες και ιδανικά, επιλέγουν πιο 

                                                 
18 Ο πόλεµος γίνεται λοιπόν αντιληπτός εδώ ως συνέχεια της πολιτικής µε άλλα µέσα. Βλ. σχετικά 
Mearsheimer J.J. (2002) “Realism, the Real World, and the Academy”, στο Brecher M. & Harvey F.P. 
(επιµ.) Realism and Institutionalism in International Studies, Ann Arbor: University of Michigan Press, 
σ. 25. 
19 Βλ. και Dunne & Schmidt (2007) ό.π., σ. 231. 
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ειρηνικές και συνεργατικές διόδους επικοινωνίας µε τον διεθνή περίγυρό τους.20 Αν 

µη τι άλλο, στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, µε τις αποστάσεις να µικραίνουν, τον 

καπιταλισµό να έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρη την υδρόγειο και την 

αλληλεξάρτηση τόσο σε διακρατικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο να έχει ενταθεί 

πέραν κάθε προηγουµένου, για τους φιλελεύθερους, η συνεργασία και η πρόοδος 

φαίνεται να έχουν µετατραπεί σε λέξεις-κλειδιά της εποχής. Η θέση αυτή δεν αντηχεί 

απλά µια σχετική υποβάθµιση της πατροπαράδοτης σηµασίας των συνοριακών τειχών, 

αλλά τη σταδιακή υποχώρηση του κάποτε παντοδύναµου κράτους.21 

Στο διεθνές παιχνίδι προστίθενται οι οµάδες συµφερόντων, οι µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, η ελεύθερη αγορά, αλλά και διεθνείς θεσµοί και κανονισµοί, τείνοντας να 

αντικαταστήσουν τα κράτη ως εγγυητές της ειρήνης, η οποία µε τη σειρά της 

ευνοείται από την παγκόσµια εξάπλωση των δηµοκρατικών αξιών και ιδανικών, 

καθώς σύµφωνα µε τον Immanuel Kant, τα φιλελεύθερα-δηµοκρατικά κράτη τείνουν 

να εµπλέκονται πιο δύσκολά — αν όχι ποτέ — σε πόλεµο.22 Η θέση αυτή ενισχύεται 

και από τις πλείστες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

συστήµατος παραγωγής και οι οποίες, εκλιπόντος του διαχωρισµού µεταξύ λιγότερο 

και περισσότερο κερδισµένων ή χαµένων, κρίνονται επωφελείς για όλους τους 

συµµετέχοντες (αµοιβαία κέρδη, έναντι ενός παιχνιδιού µηδενικού αθροίσµατος). 

Εποµένως, ίσως να είναι ορθό να πούµε πως, για τους φιλελεύθερους, ο κατεξοχήν 

ρόλος του εγγυητή της διεθνούς ασφάλειας και ευηµερίας ανήκει όχι στα κράτη, αλλά 

στον µηχανισµό της παγκόσµιας οικονοµίας.23 

Βεβαίως, τα παραπάνω, δεν σηµατοδοτούν απαραίτητα και την πλήρη 

αποστασιοποίηση των φιλελεύθερων από ορισµένες παραδοσιακές ρεαλιστικές αρχές. 

Για παράδειγµα, αν και οι φιλελεύθεροι δίδουν µεγαλύτερη έµφαση στα ιδανικά της 

ελευθερίας (πρωτίστως οικονοµικής), της δικαιοσύνης και αναγνωρίζουν τη σηµασία 

του ορθολογισµού στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εκάστοτε δρώντων, δεν 

διαφωνούν µε τους ρεαλιστές ως προς τις επιπτώσεις που έχει το άναρχο διεθνές 

περιβάλλον στη συµπεριφορά των κρατών, αλλά ούτε και ως προς το ότι αυτή η 

συµπεριφορά δύναται να ερµηνευθεί δια της αναγωγής στην ανθρώπινη 

ιδιοσυγκρασία. Μάλιστα, οι οµοιότητες µεταξύ των σύγχρονων εκδοχών και των δύο 

                                                 
20 Βλ. Dunne T. (2007) «Φιλελευθερισµός», στο Baylis & Smith (επιµ.) ό.π., σ. 258-259. 
21 Βλ. σχετικά Smith & Baylis (2007) ό.π., σ. 44-45, 47 και Dunne (2007) ό.π., σ. 267-268. 
22 Σχετικά µε το ζήτηµα της δηµοκρατικής ειρήνης, βλ. Dunne (2007) ό.π., σ. 261-262. 
23 Βλ. και Dunne (2007) ό.π., σ. 263-265 και 270. 
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θεωριών, του Νεοφιλελευθερισµού και του Νεορεαλισµού, αντιστοίχως, µοιάζουν να 

είναι ακόµη περισσότερες. Ωστόσο, υπάρχουν και διαφορές. 

Πράγµατι, η αναγκαιότητα διατήρησης του διεθνούς status quo, καθώς και η 

υπερίσχυση των εθνικών συµφερόντων σε βάρος των ηθικών αξιών αποτελούν τόπους 

κοινής συνεύρεσης των δύο σχολών. Ωστόσο, όταν η συζήτηση καταλήγει στο ποια 

ακριβώς είναι αυτά τα συµφέροντα και πώς θα πρέπει να επιτευχθούν, επέρχεται 

διαφωνία. Για τους νεορεαλιστές, τα θέµατα γεωπολιτικής και ασφάλειας συνιστούν, 

ιστορικά, τον κεντρικό πόλο ενδιαφέροντος, ενώ στην αντίπερα όχθη η διεθνής 

πολιτική ατζέντα των νεοφιλελεύθερων καθορίζεται από την έντονη πίστη τους στην 

πρωτοκαθεδρία της οικονοµίας, τις πλείστες δυνατότητες συνεργασίας και την 

επιδίωξη αµοιβαίων κερδών. Μάλιστα, η σηµασία της συνεργασίας καθίσταται 

προφανέστερη, αν αναλογισθεί κανείς τα νέα προβλήµατα παγκοσµίου ενδιαφέροντος 

(π.χ. τροµοκρατία), τα οποία δίχως να µπορούν να αντιµετωπιστούν µονοµερώς, 

θέτουν προβλήµατα για την επιβίωση και την ευηµερία του συνόλου των διεθνών 

δρώντων. Συνεπώς, ίσως η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στην έµφαση που δίδουν 

οι νεοφιλελεύθεροι στην προώθηση των φιλελεύθερων αξιών και την εδραίωση 

διεθνών θεσµών και ενώσεων, όπως η Ε.Ε., οι οποίες θέτοντας περιορισµούς στην 

κρατική κυριαρχία και αναλαµβάνοντας έως έναν βαθµό τον ρόλο υπερεθνικών 

αρχών, επιφορτίζονται µε την προσπάθεια εξεύρεσης συλλογικών λύσεων, για τα 

ζητήµατα παγκοσµίου ενδιαφέροντος.24 

Συνοψίζοντας, αν και οι φιλελεύθεροι διακατέχονται από µια σχετική 

αισιοδοξία, συγκριτικά µε τους πιο «προσγειωµένους» ρεαλιστές, ούτε και αυτοί 

αµφισβητούν πλήρως τον ρόλο του κράτους ως βασικού δρώντα της διεθνούς σκηνής 

ή τις επιπτώσεις που έχει η απουσία µιας υπερεθνικής αρχής για την σταθερότητα του 

συστήµατος. Βεβαίως, απόπειρες επίλυσης του εν λόγω ζητήµατος µπορούν να 

εντοπιστούν αφενός µεν στην ιδιαίτερη βαρύτητα που αναγνωρίζεται στον ρόλο των 

διεθνών θεσµών, αφετέρου δε στις απόπειρες περιορισµού της κρατικής κυριαρχίας 

και των επακόλουθών της µέσω της εποπτείας και του ελέγχου. Ωστόσο, αν και 

δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει κανείς την αξία εννοιών όπως η ελευθερία και η 

ισότητα εντός ενός κράτους-δικαίου, εξίσου δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει και τις 

αντιφάσεις που προκύπτουν µέσα από τον συσχετισµό ορισµένων αντικρουόµενων 

φιλελεύθερων εννοιών. Τι γίνεται, για παράδειγµα, στην περίπτωση που η οικονοµική 

                                                 
24 Για περισσότερα, βλ. Lamy (2007) ό.π., σ. 281-282 και 288-293. 
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ελευθερία αποδεικνύεται ζηµιογόνα για το εξίσου σηµαντικό ζήτηµα της πολιτικής 

ισότητας ή όταν ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ευρύτερων 

φιλελεύθερων αξιών προωθείται µέσα από τη βίαιη επιβολή δηµοκρατικών θεσµών σε 

χώρες µε διαφορετικά από τα δυτικά πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης; Αν µη τι άλλο, 

η διεθνής πραγµατικότητα µας υπενθυµίζει διαρκώς πως και ο κόσµος δεν είναι όσο 

δίκαιος θα θέλαµε, αλλά και πως οι ιδέες δεν επιφέρουν πάντοτε τα αποτελέσµατα που 

οραµατίστηκαν οι εµπνευστές τους.25 

Τέλος, στην αντίπερα όχθη και ως κριτική απάντηση στην υπερβολική στήριξη 

των φιλελεύθερων στον µηχανισµό της αγοράς, βρίσκεται η τρίτη και τελευταία από 

τις θεωρίες που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα. Με τη λήξη του Ψυχρού 

Πολέµου, οι µαρξιστικές θεωρίες απώλεσαν πολλά από τα πολιτικο-οικονοµικά και 

κοινωνικά τους στηρίγµατα. Η εξέλιξη αυτή είχε ήδη διαφανεί και νωρίτερα µε τη 

σταδιακή διάλυση Σοβιετικής Ένωσης και την συνακόλουθη κυριαρχία του 

καπιταλισµού και των δηµοκρατικών θεσµών. Ωστόσο, οι µαρξιστικές θεωρίες 

παρέµειναν ενεργές στο παγκόσµιο προσκήνιο, κυρίως χάρη στη διαχρονική αξία της 

ανάλυσης του καπιταλισµού από τον Marx.26 

Όπως και η φουκωική πτυχή των διεθνών θεωριών (ευρύτερα ενταγµένη στις 

µεταµοντέρνες θεωρίες), η µαρξιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων αποτυπώνει 

λιγότερο την οπτική του ίδιου του Marx επί του διεθνούς, παρά τις θέσεις όσων, 

εµπνευσµένοι από τη σκέψη του, µετατόπισαν την εστία της ανάλυσής του προς τα 

έξω.27 Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά που συνδέουν τις εν 

λόγω θεωρήσεις, διαφοροποιώντας τες από αυτές των εκδοχών του Ρεαλισµού και 

Φιλελευθερισµού, είναι η πεποίθηση πως η επιστηµονική διαίρεση του κόσµου σε 

πεδία θέτει εµπόδια στην πραγµατική κατανόησή του. Για τους µαρξιστές, δηλαδή, ο 

κόσµος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία ολότητα, την οποία οι ίδιοι προσεγγίζουν 

υλιστικά, δίδοντας έµφαση σε ζητήµατα βάσης-εποικοδοµήµατος και στην 

πρωταρχική σηµασία της οικονοµίας, ως κινητήριου µοχλού της ιστορίας. Ωστόσο, σε 

αντίθεση µε τους φιλελεύθερους, για τους οποίους η ιστορία γίνεται αντιληπτή ως ένα 

                                                 
25 Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα αφορά τον άνισο καταµερισµό εισοδηµάτων και κερδών 
παγκοσµίως. Όταν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του πληθυσµού, ιδίως στη ∆ύση, απολαµβάνει ένα 
δυσανάλογα µεγάλο κοµµάτι της πίτας και, αντίστοιχα, η συντριπτική πλειοψηφία του υπόλοιπου 
κόσµου, ιδίως οι υπανάπτυκτες χώρες, βιώνει καθηµερινά την εξαθλίωση και τη φτώχεια, δύσκολα 
µπορούµε να αναφωνήσουµε πως «το πείραµα, πέτυχε». Βλ. σχετικά Hobden S. & Jones R.W. (2007) 
«Οι µαρξιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων», στο Baylis & Smith (επιµ.) ό.π., σ. 306, πλαίσιο 10.2. 
Για περισσότερα σχετικά µε τον Φιλελευθερισµό, βλ. Dunne (2007) ό.π., σ. 271-276. 
26 Βλ. σχετικά Hobden & Jones (2007) ό.π., σ. 304-305. 
27 Ibid, σ. 307. 
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χρονικό προόδου και εξέλιξης προς ένα καλύτερο «αύριο», ή µε τους ρεαλιστές, για 

τους οποίους καταδεικνύει κάποιες αιώνιες αλήθειες της ανθρώπινης φύσης και 

πολιτικής, για τους µαρξιστές, η ίδια ιστορία συνιστά το πολυτάραχο πεδίο 

σύγκρουσης µεταξύ των εκάστοτε κοινωνικών-οικονοµικών τάξεων. Αν και από την 

εδραίωση του καπιταλισµού αυτή η σύγκρουση φαίνεται να έχει τοποθετήσει την 

αστική τάξη στο βάθρο της κυριαρχίας, η χειραφέτηση του προλεταριάτου συνεχίζει 

να θεωρείται ως ένα πάντοτε επίκαιρο ζήτηµα.28 

Αν, δηλαδή, για τους ρεαλιστές και τους φιλελεύθερους, η ουσία της πολιτικής 

συνοψίζεται στη διαχείριση ή τη βελτίωση µιας επιθυµητής τάξης πραγµάτων, για 

τους µαρξιστές, στόχος είναι η βίαιη ανατροπή της και, συγκεκριµένα, η ανατροπή 

του καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής, το οποίο, εκτός των άλλων, θεωρείται και 

ως ο οµφάλιος λώρος της διεθνούς πολιτικής. Για τους µαρξιστές, η πλειοψηφία των 

διεθνών δρώµενων, από τους πολέµους µέχρι τις διεθνείς συµβάσεις και τις 

συµφωνίες, µπορούν να εξηγηθούν δια της αναγωγής στην οικονοµία, η οποία, στη 

θέση του διακρατικού µοντέλου και της αναρχίας, έρχεται να αναλάβει τον ρόλο της 

κεντρικής δοµής του παγκόσµιου συστήµατος.29 Όπως πρεσβεύει η θεωρία βάσης-

εποικοδοµήµατος, οι οικονοµικές σχέσεις/σχέσεις παραγωγής εντός των κοινωνιών 

µας, σε συνδυασµό µε τη µονοπώληση των µέσων παραγωγής από την καπιταλιστική 

τάξη, καθορίζουν το νοµικό-πολιτικό εποικοδόµηµα που κατευθύνει τις ζωές µας και, 

άρα, ένα φάσµα θεµάτων που εκτείνεται από τις εθνικές πολιτικές και την ιεροποίηση 

της κυριαρχίας του κράτους, µέχρι τις διεθνείς αλληλεπιδράσεις και τα ζητήµατα 

παγκοσµιοποίησης.30 

Βεβαίως, δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των διαφορετικών µαρξιστικών 

σχολών, όπως πλήρης οµοφωνία δεν υπάρχει µεταξύ των ερευνητών κανενός εκ των 

εξετασθέντων θεωρητικών κλάδων. Έτσι, από τη Θεωρία Παγκοσµίων Συστηµάτων 

του Wallerstein µέχρι την Κριτική Θεωρία και τον Νεοµαρξισµό οι αναλύσεις και οι 

ερµηνείες του µαρξιστικού έργου, ποικίλουν.31 Ωστόσο, µπορούµε να επικεντρωθούµε 

σε ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο, πέραν των τριών που παραθέσαµε, 

µοιράζονται και µια πληθώρα άλλων πολιτικών και µη θεωριών. Πρόκειται για το 

ζήτηµα της κυριαρχίας και, συνακολούθως, την ίδια την έννοια της εξουσίας. 

                                                 
28 Βλ. σχετικά Hobden & Jones (2007) ό.π., σ. 307-309. 
29 Ibid, σ. 306. 
30 Ibid, σ. 327-329. 
31 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 310-327. 
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Με αφετηρία παραδοσιακούς στοχαστές, όπως ο Hobbes, και εν µέρει χάρη στη 

µακρά ηγεµονία του Ρεαλισµού ως δεσπόζουσας θεωρίας, η αντίληψή µας περί 

εξουσίας φαίνεται να έχει µείνει προσκολληµένη σε κεντρικές φιγούρες της πολιτικής 

σκηνής, οι οποίες άλλοτε χάριν «θείας» επιλογής ή χάριτος, άλλοτε ως αποτέλεσµα 

εκχώρησης-διορισµού µέσω ενός κοινωνικού συµβολαίου και άλλοτε εξαιτίας των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν τον συµβολικό 

τόπο διαµονής της.32 Στην ουσία, ταυτισµένη µε το πρόσωπο του µονάρχη, του 

κράτους ή/και των νόµων, η έννοια της κυριαρχίας οδήγησε σε µια εξήγηση της 

εξουσίας ως εκκινούσας από την κορυφή της κοινωνίας και κατευθύνουσας προς την 

βάση της. Έτσι, η δυτική σκέψη δεν έπαψε ποτέ να σαγηνεύεται από εκείνη την 

συµβολική φιγούρα, την οποία σε µεγάλο βαθµό η ίδια ανακήρυξε κυρίαρχη και από 

την οποία προσµένει ακόµη να ακούσει, παραφράζοντας την περίφηµη φράση του 

Λουδοβίκου Ι∆΄: « l’État, c’est moi » 

Ακόµη και στις πιο ριζοσπαστικές θεωρίες, όπως ο µαρξισµός ή ακόµη και ο 

αναρχισµός, η έννοια της εξουσίας δεν αποκόπηκε ποτέ πλήρως από τον κεντρικό και 

άνωθεν της κοινωνίας συµβολικό της τόπο. Αυτό που έπρεπε να ανατραπεί, που 

όφειλε να ανατρέψει η ριζοσπαστική σκέψη και πρακτική, ήταν η µόνιµα 

καταπιεστική εξουσία του κράτους, ο δεσποτισµός της κυρίαρχης οικονοµικής τάξης, 

ή, λίγο-πολύ, το κράτος ως φερέφωνο της αστικής τάξης (ή του µονάρχη). Ακόµη 

περισσότερο, ο τελικός στόχος της επανάστασης, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις 

µαρξιστικές θεωρίες, ήταν η βίαιη ανατροπή και µεταβίβαση της εξουσίας στον λαό, 

την παραγωγική τάξη, το προλεταριάτο: δικτατορία του προλεταριάτου, τυραννία των 

αστών, κυριαρχία του κράτους και χειραφέτηση του καθυποταγµένου υποκειµένου. 

Ανεξαρτήτως οπτικής και βλέψεων, διαπιστώνουµε το ίδιο επαναλαµβανόµενο µοτίβο 

της εξουσίας ως ιδιόκτητου αγαθού και, στον αντίθετο πόλο, της αντίστασης ως 

απελευθερωτικού όπλου για τη χειραφέτηση των καθυποταγµένων.33 

Το τελευταίο, βέβαια, προκύπτει και ως αποτέλεσµα της επικρατούσας τάσης 

που θέλει την κυριαρχία να συνδέεται µε τον νόµο και την εξουσία, να ταυτίζεται µε 

µια κατ’ ουσίαν απαγορευτική δύναµη επιβολής και απαγόρευσης, η οποία αφενός µεν 

περιορίζει την ελευθερία των ατόµων, αφετέρου δε προσδίδει µια διπλή υπόσταση και 

λειτουργικότητα στους νόµους. Οι νόµοι, συγκεκριµένα, γίνονται αντιληπτοί ως όπλο 

                                                 
32 Βλ. και Newman S. (2004) “The place of power in political discourse”, International Political 
Science Review, Vol. 25, No. 2, σ. 139-140. 
33 Βλ. σχετικά ibid, σ. 141-143. 
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και σύµµαχος της εξουσίας, ένας ενισχυτικός παράγοντάς της και, ταυτόχρονα, ως ένα 

από τα σηµαντικότερα µέσα για την καταπίεση των λαών και άρα ένα εµπόδιο που 

πρέπει να ξεπεραστεί, αν είναι να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη χειραφέτησή τους. Τι 

γίνεται, όµως, στην περίπτωση που η εξουσία δεν ασκείται µόνο από πάνω, αλλά και 

από κάτω, από τη βάση της κοινωνίας· όταν εντοπίζεται σε ένα δίκτυο κοινωνικών 

σχέσεων και όχι στην κατοχή της εκάστοτε ηγεµονικής τάξης ή προσωπικότητας, που 

ντύνεται τον µανδύα της κυριαρχίας; Επιπλέον, τι γίνεται όταν αυτή η εξουσία δεν 

είναι απλά κατασταλτική, αλλά, όπως µας φανέρωσε σε µια πληθώρα περιπτώσεων ο 

Foucault, παραγωγική;34 

Αυτό το ζήτηµα θα µας απασχολήσει στην επόµενη ενότητα. Ωστόσο, πρέπει να 

σηµειωθεί εκ των προτέρων πως η σχεσιακή διάσταση της εξουσίας συνιστά 

περισσότερο µια κριτική απάντηση στις διαδεδοµένες πεποιθήσεις, παρά µια 

ολοκληρωµένη, εναλλακτική, θεώρησή της. Το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, 

συνεπάγεται πως όσα ακολουθούν δεν αποτελούν τόσο µια νοµοτελειακή ανάλυση 

του φουκωικού έργου, όσο µια υποκειµενική προσέγγισή του. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά 

το ζήτηµα της εξουσίας, ο ίδιος δεν επιδίωξε παρά µόνο προς το τέλος της ζωής του 

να αναπτύξει µια ολοκληρωµένη θεωρία της. Αυτό, όµως, που τον προβληµάτιζε ήταν 

η µέχρι τότε ανεπαρκής θεώρησή της, η οποία, για τον ίδιο, ξεκινούσε από λάθος 

αφετηρία, δίνοντας υπερβολική έµφαση στην πρωτοκαθεδρία του κράτους και της 

ταξικής κυριαρχίας, σε στοιχεία, δηλαδή, τα οποία, όπως θα δούµε παρακάτω, 

θεωρούσε περισσότερο ως τις καταληκτικές µορφές της.35  

                                                 
34 Βλ. Σχετικά και Thiele L.P. (1986) “Foucault’s triple murder and the modern development of 
power”, Canadian Journal of Political Science, Vol. 19, No. 2, σ. 247-248. 
35 Βλ. και ibid, σ. 243-244. 
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Κατασκευάζοντας την αλήθεια 

Στον πρώτο τόµο της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας (Η Βούληση για Γνώση), ίσως ένα 

από τα πιο γνωστά και πολυδιαβασµένα έργα του, ο Foucault ξεκινά παρατηρώντας 

ότι σύµφωνα µε µια εδραιωµένη πεποίθηση της εποχής, η σεξουαλικότητα βρίσκεται 

υπό καταστολή.36 Σε αντίθεση µε την περίοδο της Αναγέννησης — ίσως την 

τελευταία που χαρακτηρίστηκε από ένα υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας ως προς το σεξ 

και τις εκφάνσεις του — από τον 17ο και ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα, βιώνουµε τη 

σταδιακή επιβολή ενός καθεστώτος σιωπής, το οποίο έχοντας µετατρέψει τη 

σεξουαλικότητα σε ένα από τα µεγαλύτερα ταµπού των κοινωνιών µας, την έχει 

καταδικάσει στη λήθη. 

Αυτή η «υπόθεση της καταστολής», όπως την ονοµάζει,37 παρουσιάζει µια 

δυσµενή εικόνα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, οι οποίες µε απαρχή την 

εγκαθίδρυση της αστικής τάξης φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί σε µια εποχή 

λογοκρισίας και ολοένα αυξανόµενων απαγορεύσεων, οι οποίες καθορίζουν το 

επιτρεπτό και το νόµιµο όχι βάσει κάποιου ηθικού-αξιακού συστήµατος, αλλά 

συµβαδίζοντας µε την καπιταλιστική τάξη πραγµάτων βάσει της χρησιµότητας και της 

παραγωγικής τους αξίας. Έτσι, το σεξ ως µια άσκοπη σπατάλη της επιζητούµενης 

εργασιακής δύναµης εξοβελίζεται στη σφαίρα του µη κανονικού, του µη χρήσιµου και 

του αφύσικου, νοµιµοποιούµενο µονάχα στην κρεβατοκάµαρα του έγγαµου ζευγαριού 

(τον κατεξοχήν χώρο παραγωγής ζωής/απογόνων). Παράλληλα, εισχωρεί στους 

µηχανισµούς κέρδους (π.χ. οίκοι ανοχής) και κοινωνικής επανένταξης (π.χ. 

ψυχιατρικές κλινικές), όπου οι ειδικοί θα αναλάβουν το έργο της εκµετάλλευσης και 

επιδιόρθωσης (αντίστοιχα) των σεξουαλικών ιδιοτροπιών. Καθώς, λοιπόν, τα 

διαφορετικά είδη σεξουαλικότητας ακολουθούν µια αµετάκλητη πορεία προς τον 

αφανισµό, δηµιουργείται η εντύπωση πως, οι παραµικρές αναφορές στο µη αποδεκτό 

σεξ, στο πλαίσιο µιας τόσο καταπιεστικής ως προς την οριοθέτησή του εξουσίας, 

ισοδυναµούν µε µια πράξη αντίστασης, απάρνησης και προσωρινού θριάµβου, η 

οποία προµηνύει τη χειραφέτηση του εκάστοτε «εξεγερµένου» οµιλητή.38 

Βεβαίως, για τον Foucault, τα παραπάνω αποτελούν παρερµηνεία του ευρύτερου 

τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η εξουσία.39 Σαφώς, δεν αµφισβητεί την ύπαρξη 

                                                 
36 Να αναφερθεί πως ο Foucault έγραφε τη δεκαετία του 1980. 
37 Foucault M. (2011) Η Ιστορία της Σεξουαλικότητας I. Η Βούληση για Γνώση, Αθήνα: Πλέθρον, σ. 19. 
38 Βλ. ibid, σ. 11-16. 
39 «[…] η ιστορία των τελευταίων αιώνων στις δυτικές κοινωνίες δεν παραπέµπει κατά κανένα τρόπο 
στο παιχνίδι µιας κατ’ ουσίαν κατασταλτικής εξουσίας». Ibid, σ. 97. 
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απαγορεύσεων στην καθηµερινή οµιλία και πρακτική.40 Ωστόσο, πίσω από αυτή την 

υποτιθέµενη καταστολή και τις φαινοµενικά διαρκείς προσταγές επιδιώκει να 

αναδείξει µια ουσιωδώς διαφορετική πτυχή της εξουσίας, η οποία προτρέπει τους 

ανθρώπους (και µάλιστα διαρκώς) να µιλούν για το σεξ, καθώς είναι πεπεισµένη πως 

στα άδυτα της ανθρώπινης φύσης βρίσκονται κρυµµένες οι βαθύτερες αλήθειες του 

είναι µας. Η ίδια πτυχή της εξουσίας, αναγνωρίζοντας στη σεξουαλικότητα έναν 

δυναµικό παράγοντα για την ενίσχυση των δυνάµεών της, ενδιαφέρεται να τη 

γνωρίσει σε τέτοιον βαθµό, ώστε να καταλήγει στην παραγωγή και, εν τέλει, όχι την 

καταστολή, αλλά την εδραίωση των διαφορετικών µορφών της. Πρόκειται για µια 

πτυχή της εξουσίας, δηλαδή, η οποία παρά τις όσες απαγορεύσεις, ακολουθεί ένα 

συστηµατικό πρόγραµµα παραγωγής και πολλαπλασιασµού των λόγων (discourses) 

περί το σεξ.41 

Οι «λόγοι» αυτοί, αν και δεν διαθέτουν έναν σαφή προσδιορισµό,42 δεν θα 

πρέπει να συγχέονται µε τις ευρύτερες διαδικασίες οµιλίας. Ο Foucault δεν 

αναφέρεται αόριστα στον τρόπο εκφοράς των ατοµικών πεποιθήσεων, απόψεων ή 

ιδεών. Αντιθέτως, η έννοια του λόγου αφορά τις «σοβαρές πράξεις οµιλίας» (“serious 

speech acts”).43 Οι «πράξεις οµιλίας» αυτές είναι «σοβαρές» στον βαθµό που 

στηρίζονται σε και κυρίως µεταφέρουν νοήµατα, τα οποία γίνονται ευρέως αποδεκτά 

στις κοινωνίες µας ως αλήθειες. Αν σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους η αλήθεια 

αυτή συνδεόταν µε µεταφυσικές οντότητες («ο λόγος του Θεού»), γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πως στις µέρες µας ταυτίζεται µε την επιστηµονική γνώση. Εποµένως, οι 

λόγοι, σχετίζονται πρωτίστως µε τις επιστήµες και αποτελούν εξίσου τα παράγωγα, 

αλλά και τα κυκλώµατα δια µέσω των οποίων µεταδίδονται οι αποδεκτές ως έγκυρες 

                                                 
40 Ibid, σ. 21-22. 
41 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 28-64. 
42 Καθώς η έννοια χρησιµοποιείται σε ένα εύρος επιστηµονικών κλάδων από την ψυχανάλυση έως τις 
διεθνείς σχέσεις, το τι γίνεται αντιληπτό ως «λόγος» εναπόκειται τις περισσότερες φορές στην κρίση 
του εκάστοτε ερευνητή και θεωρητικού. Ακόµη και ο ίδιος ο Foucault χρησιµοποίησε τον όρο 
ποικιλοτρόπως κατά την εξέλιξη του έργου του, άλλοτε προσδίδοντας µεγαλύτερο βάρος στην εξέταση 
των µεµονωµένων λόγων, άλλοτε διευρύνοντας το πεδίο αναφοράς τους (το τι συµπεριλαµβάνεται σε 
αυτούς) και άλλοτε υπονοµεύοντάς τους, χάριν µιας ανάλυσης µε όρους σχέσεων εξουσίας/γνώσης. 
Βλ. σχετικά και Ζαραλή Κ. (2009) Εξουσία και Υποκείµενο στις Θεωρίες του Λόγου του Michel 
Foucault και του Ernesto Laclau. Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία, ΠΜΣ Πολιτικής Θεωρίας και 
Φιλοσοφίας, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 14-19. Willaert T. (2012) Postcolonial Studies after 
Foucault: Discourse, Discipline, Biopower, and Governmentality as Travelling Concepts. PhD Thesis, 
International PhD Programme “Literary and Cultural Studies” (IPP), International Graduate Centre for 
the Study of Culture, Justus Liebig University Giessen, σ. 28, 34-36, 38 και 41-43. 
43 Dreyfus H.L. & Rabinow P. (1983) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 
Chicago: University of Chicago Press, σ. 48. 
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αλήθειες του κόσµου µας. Συσχετίζουν λέξεις, εκφράσεις και ιδέες µε αντικείµενα 

(υλικά και µη), εµπειρίες και συµβάντα και, αφού τους προσδώσουν ένα νόηµα, τα 

προσδέσουν σε µια ουσία, καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα κατανοούµε. Όπως 

πολύ όµορφα το θέτει η Sarah Mills, οι λόγοι απαρτίζουν «ένα σύστηµα που δοµεί τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα».44 

Σε αυτό το πλαίσιο, µπορούµε να πούµε πως οι λόγοι συνιστούν δηλώσεις-

φορείς της αλήθειας και εποµένως, εκ των πραγµάτων, δεν µπορούν να εξετασθούν 

ξέχωρα από τη γνώση. Αντιστοίχως και δεδοµένου ότι για να αποτελέσει κάτι 

«γνώση», θα πρέπει πρώτα να εκφραστεί και να µεταδοθεί δια του λόγου,45 γίνεται 

σαφές πως η σχέση αλληλεξάρτησης είναι αµοιβαία.46 Χάριν ευκολίας, λοιπόν, και 

δίχως να παραβλέπουµε πως τόσο οι λόγοι όσο και η γνώση δεν διαθέτουν µια 

αποκλειστικά προφορική υπόσταση,47 στο εξής οι δύο έννοιες θα αντιµετωπίζονται ως 

ταυτόσηµες. Αυτό, µε τη σειρά του, µας βοηθά να κατανοήσουµε γιατί ο 

πολλαπλασιασµός των λόγων επί του σεξ ισοδυναµεί µε µια αύξηση των γνώσεων σε 

σχέση µε τη σεξουαλικότητα και άρα κάτι που σε ένα πρώτο στάδιο αντικρούει την 

εικόνα µιας εγγενώς απαγορευτικής εξουσίας. 

Για να επιστρέψουµε, λοιπόν, στην υπόθεση της καταστολής, καθίσταται σαφές 

πως τα παραπάνω αποτελούν ένα αρχικό αντεπιχείρηµα έναντι της κρατούσας, 

αρνητικής θεώρησης της εξουσίας, η οποία αν είχε πράγµατι επιφορτιστεί µε τον ρόλο 

ενός δικαστή επί των λεχθέντων, θα έπρεπε να ασκεί και ένα είδος ελέγχου επί των 

όσων δεν θα ήθελε να µαθευτούν, ώστε εν συνεχεία να ειπωθούν. Προς την ίδια 

κατεύθυνση και δίδοντας έµφαση στο σκέλος της χειραφέτησης, αυτή τη φορά, θα 

πρέπει να συνυπολογίσουµε και δύο ακόµη παράγοντες, που συµβάλουν στην 

κατάρριψη της κατασταλτικής υπόθεσης. 

Αφενός, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε πως για να υφίσταται αυτή η 

δυνατότητα χειραφέτησης, η οποία θα ήταν αρκετό να συνιστά µια απλή άρθρωση της 

αλήθειας, θα έπρεπε να υπάρχει και µια µορφή γνώσης (ή αλήθειας), η οποία εξ 

ορισµού και µε την απλή ιδιότητα της ύπαρξής της θα αποτελούσε το αντίπαλο δέος 

                                                 
44 Mills S. (2005) Routledge Critical Thinkers: Michel Foucault, New York: Routledge, σ. 55. 
45 ∆ιαφορετικά, θα αποτελούσε ένα ανεκµυστήρευτο, προσωπικό πιστεύω και άρα κάτι που δεν θα 
µπορούσε να έχει την ευρεία αποδοχή και αναγνώριση των λόγων. 
46 Βλ. σχετικά και Kelly M.G.E. (2008) The Political Philosophy of Michel Foucault, New York: 
Routledge, σ. 20. 
47 Λόγου χάριν, η Βίβλος (ή το Κοράνι) σε συνδυασµό µε τις ποικίλες αναλύσεις και σχολιασµούς που 
αποσπά κατά καιρούς και που την καθιστούν µια µόνιµα επίκαιρη πραγµατικότητα (ή γνώση) των 
κοινωνιών µας, µπορεί να θεωρηθεί ως συµµετέχουσα σε έναν θρησκευτικό, εν προκειµένω, λόγο, ο 
οποίος βρίσκεται σε διαρκή κυκλοφορία. Βλ. Mills (2005) ό.π., σ. 54. 
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µιας καταπιεστικής και απόλυτης εξουσίας. Αφετέρου και καθώς αυτή η αλήθεια θα 

διέφευγε της ασφυκτικής λαβής της — έστω και µόνο µε το να ακουστεί — δεν θα 

µπορούσε παρά να αποτελεί κάτι ουσιωδώς διαφορετικό, ένα ξένο, αυτόνοµο και κατά 

τα φαινόµενα εχθρικό προς την εξουσία σώµα. 

Βεβαίως, στηριζόµενοι στον παραπάνω συλλογισµό, θα µπορούσαµε εύκολα να 

ανατρέξουµε στην παράδοση του ουµανισµού που αναγνώριζε ένα αγεφύρωτο χάσµα 

µεταξύ της εξουσίας και της γνώσης, µεταξύ αυτών που κατέχουν την εξουσία και 

αυτών που κατέχουν τη γνώση.48 Όµως, ανατρέχοντας στον Foucault, αυτό το χάσµα 

φανερώνεται περισσότερο ως ένας «µύθος»,49 παρά ως µια αδιαµφισβήτητη 

αλήθεια.50 Αν µη τι άλλο, θα πρέπει να τονίσουµε πως για τον Γάλλο διανοούµενο δεν 

υπάρχει καµµία εγγενής αντιπαράθεση µεταξύ εξουσίας και γνώσης(/αλήθειας). 

Ακολουθώντας τη σκέψη του, καλούµαστε µάλιστα να αναλογισθούµε τους δύο όρους 

ως τις όψεις ενός νοµίσµατος, οι οποίες αν και σχηµατίζουν από κοινού µία ολότητα, 

δεν παύουν να είναι διαφορετικές, καθώς αδυνατούν να ταυτιστούν πλήρως.51 Με 

άλλα λόγια, το έργο του δεν αποτελεί µια εκτεταµένη επανάληψη του ρητού «η γνώση 

είναι δύναµη», αλλά µια απόπειρα ανάδειξης του τρόπου µε τον οποίο η εξουσία και η 

γνώση αλληλοσχετίζονται. 

Έτσι, στο Επιτήρηση και Τιµωρία (Η Γέννηση της Φυλακής), κατόπιν µιας εκ 

των πλέον παραστατικών περιγραφών ενός δηµοσίου, µεσαιωνικού βασανιστηρίου,52 

ο Foucault θα αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «η εξουσία παράγει γνώση»53 και πως οι 

δύο έννοιες όχι απλά δεν βρίσκονται σε αντιδιαστολή, αλλά «συνεπάγονται η µια την 

άλλη»54. «Η άσκηση εξουσίας δηµιουργεί διαρκώς γνώσεις και […] η γνώση επιφέρει 

συνεχώς αποτελέσµατα εξουσίας»,55 διότι όπως «δεν είναι δυνατόν για την εξουσία να 

                                                 
48 Βλ. Gordon C. (επιµ.) (1980) Power/Κnowledge: Selected Interviews and Other Writings: 1972-
1977, by Michel Foucault, New York: Pantheon Books, σ. 51  
49 Faubion J.D. (επιµ.) (2000) The Essential Works of Michel Foucault: 1954-1984, Volume 3: Power, 
New York: New Press, σ. 32. 
50 Μάλιστα σε µία από τις εκδοθείσες διαλέξεις του, ο Γάλλος διανοούµενος φαίνεται να εντοπίζει τις 
ρίζες αυτού του µύθου στην αρχαιότητα και συγκεκριµένα κατά το µεταβατικό στάδιο από την αρχαία 
στην κλασσική Ελλάδα και τον Πλάτωνα. Τότε, από µια συνδυαστική θεώρηση της εξουσίας και της 
γνώσης, αµφότερες προσωποποιηµένες στην εικόνα του απόλυτου τυράννου (στην συγκεκριµένη 
ανάλυση του Οιδίποδα), φαίνεται να δηµιουργήθηκε ένα χάσµα από το οποίο οι δύο έννοιες 
αναδύθηκαν και κατά τον ίδιο παρέµειναν έκτοτε στη (δυτική) αντίληψή µας ως αντίθετες. Βλ. σχετικά 
Faubion (επιµ.) (2000) ό.π., σ. 17-32. 
51 Βλ. και Dreyfus & Rabinow (1983) ό.π., σ. 114. 
52 Βλ. σχετικά Foucault M. (1995) Discipline & Punish: The Birth of the Prison, New York: Vintage 
Books, σ. 3-6. 
53 Foucault (1995) ό.π., σ. 27. 
54 Στο πρωτότυπο χρησιµοποιείται το ρήµα “imply”, που θα µπορούσαµε να µεταφράσουµε 
εναλλακτικά ως «υπονοούν» ή «υποδηλώνουν». Ibid. 
55 Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 52. 
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ασκείται χωρίς γνώση», έτσι «είναι αδύνατον [και] για τη γνώση να µη γεννήσει 

εξουσία.»56 Συνεπώς, αντί µιας πλήρους σύγκλισης βάσει της οποίας θα µπορούσαµε 

εφεξής να χρησιµοποιούµε τους δύο όρους εναλλακτικά, αυτό που παρουσιάζεται 

είναι περισσότερο ένα είδος άµεσης αλληλεξάρτησης. Μια σχέση µεταξύ συµµάχων, 

στην οποία η γνώση καλείται να στηρίξει, να τροφοδοτήσει και να αποδεχθεί τη µοίρα 

της ως αναπόσπαστου κοµµατιού της εξουσίας, όντας ταυτόχρονα και ένα απλό 

παράγωγό της, ένα κατασκεύασµά της. 

Με τη σειρά της, αυτή η θέση µας οδηγεί σε µια δεύτερη ρήξη µεταξύ του 

Foucault και κάποιων εκ των παραδοσιακών θεωρητικών του ∆ιαφωτισµού. Αν η 

γνώση αποτελεί κατασκεύασµα, τότε η αλήθεια χάνει την αξιοπιστία της, όχι γιατί 

στερείται κάποιας αξίας ή δεν αντιπροσωπεύει κάτι υπαρκτό, αλλά επειδή παύει να 

ταυτίζεται µε εκείνη την υπερβατική και αποξενωµένη από την εξουσία οντότητα. 

Χάνει τη θέση της στη σφαίρα του µεταφυσικού που απλά υφίσταται πέραν και 

ανεξαρτήτως της σύστασης των ανθρωπίνων κοινωνιών και παύει να είναι µία, 

αιώνια, ιδεατή πραγµατικότητα που απλά προσέµενε να ανευρεθεί. Καθώς τα 

παραπάνω αναδεικνύουν κάποιες από τις νιτσεϊκές καταβολές (ενός µέρους) της 

ερευνητικής συνεισφοράς του Foucault, θα θέλαµε να επιµείνουµε λίγο περισσότερο 

στο ζήτηµα.57 

Αναλυτικότερα, όπως για τον Nietzsche έτσι και για τον Foucault, η γνώση και 

η αλήθεια δεν συναντώνται έξω από τον κοινωνικό χώρο, αλλά εφευρίσκονται εντός 

των πυλών του. Μάλιστα, ένας από τους στόχους του Foucault αφορούσε την 

ανάδειξη του τρόπου, µε τον οποίο οι κοινωνικές πρακτικές και συνακολούθως οι 

ευρύτερες πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις εντός των κοινωνιών µας οδηγούν στη 

σύσταση πεδίων γνώσης. Πώς µέσα από ένα τέτοιο σύµπλεγµα σχέσεων 

ξεπροβάλλουν νέες γνώσεις, νέα αντικείµενα προς εξέταση (π.χ. ψυχοπαθολογία) και 

νέα υποκείµενα (π.χ. ο ψυχοπαθής), τα οποία δεν προϋπάρχουν εντός της ιστορίας, 

αλλά παράγονται και αναπαράγονται διαρκώς εντός της κοινωνίας.58 Μάταια θα 

ψάξουµε να βρούµε κάποια αναγνώριση περί ιστορικής συνέχειας στο έργο του. Οι 

τελεολογίες, οι πεποιθήσεις πως µέσω της διαρκούς εξέλιξης της γνώσης και των 

                                                 
56 Ibid. 
57 Περί της επιρροής που άσκησε ο Nietzsche στον Foucault έχουν γραφτεί πολλά, οπότε κρίνουµε πως 
δεν χρειάζεται κάποια µακροσκελής επεξήγηση. Ωστόσο, ενδεικτικά, βλ. Sheridan A. (2005) Michel 
Foucault: The Will to Truth, New York: Routledge, σ. 114-118, αλλά και Faubion (επιµ.) (2000) ό.π., 
σ. 5-15, όπου µέσω µιας ανάλυσης της σηµασίας του Nietzsche από τον ίδιο τον Foucault διαφαίνονται 
πολλά από τα σηµεία σύγκλησης µεταξύ των δύο θεωρητικών. 
58 Βλ. και Faubion (επιµ.) (2000) ό.π., σ. 2. 
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κοινωνιών µας οδηγούµαστε προς έναν απώτερο προορισµό και σκοπό, καθώς και η 

πίστη στην ύπαρξη κάποιου βαθύτερου νοήµατος που καθοδηγεί την ύπαρξή µας 

εκλείπουν.59 Αντιθέτως, το ενδιαφέρον του για την εξέταση των ιστορικών 

ασυνεχειών —που εντόπιζε στη µη γραµµική εξέλιξη ενός πλήθους εµπειρικών 

επιστηµών
60 — καθώς και για την αποκάλυψη της υποβόσκουσας σύνδεσης µεταξύ 

της εξουσίας και της γνώσης, τον οδήγησαν να συµπεράνει πως «οι καθολικές αξίες 

του ανθρωπισµού µας», δεν είναι τίποτα παραπάνω από το «αποτέλεσµα της τυχαίας 

εµφάνισης επιβεβληµένων ερµηνειών»,61 οι οποίες παραλλάσουν κάθε φορά το πώς 

αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα. 

Γνώση και αλήθεια, λοιπόν, δεν παρουσιάζονται ως σύµφυτες στον άνθρωπο, 

ούτε τους αναγνωρίζεται ένας απλός ρόλος ανακάλυψης του περίγυρού του. Αν µη τι 

άλλο, ανάµεσα στα εγκόσµια αντικείµενα και τον άνθρωπο (ή τη φύση του) φαίνεται 

να διαδραµατίζεται ένα είδος πολέµου, στον οποίο η γνώση-αναπαράσταση έχοντας 

αναλάβει τα καθήκοντα ενός ταξινόµου, µοιάζει να µας θυµίζει την εικόνα του 

κυρίαρχου κράτους που υψώνεται ως προστατευτικό τοίχος απέναντι σε έναν κόσµο 

«χωρίς τάξη […] και χωρίς νόµο».62 

Σε αντίθεση, δηλαδή, µε τα µοτίβα του ∆ιαφωτισµού, η τεχνητή διάσταση της 

γνώσης αναδεικνύει όχι µια εγγενή περιέργεια του ανθρώπου, αλλά µια τάση 

επιβολής· µια απόπειρά του να δαµάσει και να επιβάλλει την τάξη σε έναν κατά τα 

άλλα χαοτικό και άναρχο κόσµο.63 Σε αυτό το πλαίσιο, ο συσχετισµός µεταξύ 

αναπαράστασης και εγκόσµιων αντικειµένων παύει να θεωρείται ικανοποιητικός. 

∆ιότι αν µέσω της γνώσης φανερώνεται ένα είδος επικυριαρχίας, µια προσπάθεια της 

ανθρώπινης φύσης να επιβληθεί επί του κόσµου, τότε αυτό που αντιλαµβανόµαστε ως 

αλήθεια καταλήγει να είναι περισσότερο το επακόλουθο µιας καθοδηγούµενης, 

βιοµηχανικής, διαδικασίας παραγωγής, παρά το αποτέλεσµα µιας διαρκούς 

χαρτογράφησης της πραγµατικότητας που θα στηριζόταν σε ένα είδος αγνής, φυσικής, 

περιέργειας. 

                                                 
59 Βλ. και Dreyfus & Rabinow (1983) ό.π., σ. 72-75, 91 και 106. Να αναφερθεί πως στη συγκεκριµένη 
έρευνα οι συγγραφείς συνυπολογίζουν και τη στροφή του Foucault από την αρχαιολογία στη 
γενεαλογία. Ωστόσο, καθώς η παρούσα εργασία είναι αδύνατον να αναλύσει πλήρως την έκταση της 
φουκωικής σκέψης, η παρουσίαση των προαναφερθέντων αναλυτικών εργαλείων, καθώς και των 
µεταξύ τους διαφορών θα παραβλεφθεί προς όφελος µιας συνοπτικότερης ανάλυσης. 
60 Σχετικά, βλ. και Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 111-113. 
61 Dreyfus & Rabinow (1983) ό.π., σ. 108. 
62 Faubion (επιµ.) (2000) ό.π., σ. 9. 
63 Βλ. και Kelly (2008) ό.π., σ. 18-20. 
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Ωστόσο, αυτή η εναλλαγή χαρτών και µηχανών, αυτή η παραγωγή λόγων δεν 

είναι ούτε ακανόνιστη ούτε αυθαίρετη. Αν µη τι άλλο, προϋποθέτει πως µεταξύ άλλων 

το εκάστοτε θέµα-αντικείµενο, το οποίο επιδιώκουµε να αναλύσουµε (π.χ. 

εγκληµατικότητα), υπάρχει και µπορεί να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις. Ειδάλλως 

το πού, σε ποια κατηγορία γνώσης θα επιλέγαµε να το εντάξουµε (π.χ. ποινικό 

δίκαιο), αλλά και το πώς, σε σχέση µε τι θα καταλήγαµε να το συνδέσουµε (π.χ. 

αντικανονική συµπεριφορά), θα αποτελούσαν παράγοντες άνευ σηµασίας. 

Επιπροσθέτως, στηρίζεται και καθοδηγείται από ένα οργανωµένο σύστηµα κανόνων, 

οι οποίοι καθιστούν εφικτό τον διαχωρισµό µεταξύ αλήθειας και ψέµατος.64 Ένα 

σύστηµα, συγκεκριµένα, το οποίο ρυθµίζει εκ των προτέρων τον ορθό, επιστηµονικά 

αποδεκτό τρόπο θεµελίωσης της γνώσης (τα πρότυπα παραγωγής) και το οποίο 

διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο κατά την ενδεχοµενική αποδοχή ή καταδίκη της. 

Τέλος, τίθεται ένας περιορισµός τόσο ως προς τους εγκεκριµένους χώρους παραγωγής 

της (επί το πλείστον ακαδηµαϊκοί θεσµοί) όσο και ως προς το δυναµικό που τους 

απαρτίζει (οι ειδικοί). Στην ουσία πρόκειται για έναν ιεραρχικό διαχωρισµό µεταξύ 

των εκπροσώπων και των τελικών παραληπτών της γνώσης — µεταξύ αυτών που 

δικαιούνται να αρθρώσουν έναν αληθινό λόγο και των υπολοίπων, οι οποίοι οφείλουν 

να τον αποδεχτούν — αλλά και έναν θεσµικό ως προς τα εγκεκριµένα σηµεία 

παραγωγής και διανοµής της. Έτσι, αντί µιας ανυπόστατης ή αυθαίρετης επιβολής, 

αυτό που παρατηρούµε είναι περισσότερο ένα είδος ορθολογικής οριοθέτησης των 

όσων µπορούν να τεθούν, αλλά και να κυκλοφορήσουν εντός του λόγου.65 

Επωφελούµενοι του υποδείγµατος της βιοµηχανικής παραγωγής, αν 

αναλογισθούµε τα αντικείµενα της γνώσης ως την πρώτη ύλη που θέτουµε προς 

επεξεργασία, φανερώνεται ένας πρώτος, θεµιτός περιορισµός (µια δικλείδα 

ασφαλείας), ο οποίος καθιστά εφικτό τον διαχωρισµό της γνώσης από τη µυθοπλασία. 

Κατ’ αντιστοιχία προς τις διαδικασίες µεταποίησης, το παραγόµενο προϊόν, δηλαδή η 

γνώση, δεν µπορεί να προκύψει εκ του µηδενός, αλλά εξαρτάται και περιορίζεται εκ 

των πραγµάτων από τις ιδιότητες του αρχικού. Ωστόσο, εξετάζοντας τα πράγµατα 

αντιστρόφως, φανερώνεται και ένας δεύτερος περιορισµός, ο οποίος µας φέρνει 

αντιµέτωπους µε την προαναφερθείσα πτυχή του πολέµου. 

                                                 
64 Βλ. Kelly (2008) ό.π., σ. 21. 
65 Για µια εκτενέστερη και πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση περί λόγων(/γνώσης), βλ. Mills (2005) ό.π., σ. 
53-66. 
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∆εδοµένου ότι το τελικό προϊόν αποτελεί µια κατεργασµένη µορφή του αρχικού 

και άρα κάτι καινούργιο — απόρροια της δυνατότητάς µας να το 

κατανοήσουµε/αναπαραστήσουµε και όχι της πραγµατικής του φύσης66 — ο τρόπος 

µε τον οποίο το κατατάσσουµε στη µεγάλη εγκυκλοπαίδεια της γνώσης δεν 

αντιστοιχεί τόσο σε µια προϋπάρχουσα πραγµατικότητα, όσο στον εµπειρικό και 

συνεπώς υποκειµενικό τρόπο θέασής της. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αέναα. 

Αρκεί να αναλογισθούµε ότι χάριν συνεκτικότητας αλλά και προκειµένου να 

διατηρήσουν µια ορισµένη χρηστική αξία, οι λόγοι αδυνατούν να περιγράψουν 

πλήρως τα όσα αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις.67 

Στο ίδιο µοτίβο, αν αναλογισθούµε επίσης ότι οι γνώσεις προκύπτουν ως 

συσχετισµοί λέξεων και νοηµάτων, θα πρέπει να συνεκτιµήσουµε και ότι αµφότερα, 

λέξεις και νοήµατα, δεν αντιστοιχούν επακριβώς στα αντικείµενα που περιγράφουν. 

Μπορούν µόνο «να σχετίζονται µε αυτά, µε έναν αναπόφευκτα ανεπαρκή τρόπο (και) 

διαµέσου των κανόνων ενός δεδοµένου λόγου ή µιας εποχής»,68 στοιχείων δηλαδή 

που δεν είναι διαχρονικά και καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισµό των ραδιουργιών 

της εξουσίας. Εποµένως, το ενδιαφέρον µας θα πρέπει να στραφεί στα υπόλοιπα µέρη 

της εξίσωσης, τα οποία αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί κάτι 

αληθινό, αλλά και τα υποκείµενα και τους θεσµούς της γνώσης που κατά περιόδους 

δικαιούνται να συµµετάσχουν σε ένα τέτοιο είδος διαδικασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η προαναφερθείσα ρητορική του πολέµου που µαίνεται 

µεταξύ ανθρώπου και αντικειµενικής πραγµατικότητας δεν αποσκοπεί στο να 

αναδείξει µια σκοπίµως βίαιη συµπεριφορά. Απεναντίας, επιδιώκει να διαφωτίσει τα 

ορθολογικά µεν, περιοριστικά δε όρια που συντροφεύουν κάθε προσπάθεια 

κατανόησης ενός κόσµου, ο οποίος εκ των προτέρων έχει περιορισµένο φάσµα. Η 

επιβολή δηλαδή δεν συνιστά συνώνυµο της πλάνης. Μας παραπέµπει, όµως, σε µια 

επιλεκτική διαδικασία εκµάθησης, στην οποία η αλήθεια και οι λόγοι — η αλήθεια 

εκφρασµένη δια λόγου — κρίνονται ως ελλιπείς,69 αλλά και ως το επακόλουθο της 

εξουσιαστικής βούλησης του ανθρώπου.70 ∆ιότι αν, σε ένα πρώτο στάδιο, οι κανόνες 

διασφαλίζουν πως η γνώση θα ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και όχι σε 

                                                 
66 Μπορούµε, άραγε, να υποστηρίξουµε πραγµατικά πως γνωρίζουµε τη φύση της τρέλας; Για τον 
λογικό άνθρωπο, η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά µιας τέτοιας πάθησης µπορούν να γίνουν αισθητά 
µόνον µέσω µιας συγκριτικής εξέτασης των συµπτωµάτων και των επακόλουθών της. 
67 Σχετικά, βλ. Kelly (2008) ό.π., σ. 21-22. 
68 Ibid, σ. 23. 
69 Ibid, σ. 24. 
70 «…ενός αγώνα για την επικράτηση». Ibid, σ. 28. 
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κάποιο αποκύηµα της φαντασίας, σε ένα δεύτερο και χωρίς να εξασφαλίζουν πως 

καταλήγουµε πιο κοντά στην ανεύρεση µιας φυσικής και προϋπάρχουσας αλήθειας, 

αποκλείουν την εµφάνιση νέων µορφών θεώρησής της. Αποκλείουν, δηλαδή, την 

ανάπτυξη καινούργιων λόγων, οι οποίοι στηριζόµενοι σε νέες οπτικές και εκλιπόντων 

των προσχεδιασµένων, κατευθυντήριων, γραµµών, ίσως να συνέβαλαν στη διεύρυνση 

των οριζόντων µας.71 Αντ’ αυτού, η επιβολή πολλαπλών οριοθετήσεων εντείνει µια 

επιλεκτική διαδικασία παραγωγής, κατά την οποία ο συγκυριακός και ενδεχοµενικός 

διαχωρισµός µεταξύ ορθού-λανθασµένου και λογικού-παραλόγου καθορίζει εκ 

προοιµίου το τι, που, πώς και από ποιόν µπορεί να ειπωθεί κάτι αληθινό. 

Για τον λόγο αυτόν, ο Foucault παραλληλίζοντας τον πανεπιστηµιακό θεσµό µε 

ένα µονοπώλιο της γνώσης, παρατηρεί πως οποιαδήποτε µορφή γνώσης ξεφεύγει της 

επίβλεψής του, καταδικάζεται και στιγµατίζεται ως αντιεπιστηµονική, εξαιτίας της 

άρνησής της να συµβιβαστεί µε τις εντολές του κυρίαρχου, γνωσιακού δόγµατος.72 Το 

ζητούµενο, όµως, δεν είναι να καταδικασθεί ο ακαδηµαϊκός χώρος, αλλά να 

κατανοήσουµε ότι ο διαχωρισµός µεταξύ επιστηµονικών και µη γνώσεων, χωρίς να 

µας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια, επιφέρει συνέπειες και αποτελέσµατα εξουσίας. 

Όπως το θέτει ο Foucault, «θα πρέπει να […] αναρωτιόµαστε» και µάλιστα διαρκώς, 

«σχετικά µε τη βούληση για εξουσία που είναι συνυφασµένη µε την αξίωση του να 

αποτελεί [κάτι] επιστήµη.»73 

Τέλος και προτού προχωρήσουµε στην επόµενη ενότητα, θα πρέπει να γίνει µια 

επιπλέον σηµαντική διευκρίνιση. Το ενδιαφέρον του Foucault επικεντρώθηκε 

αποκλειστικά στις αλήθειες που παράγονται µέσω των ανθρωπιστικών επιστηµών.74 

των επιστηµών, δηλαδή, που περιεργάζονται τον άνθρωπο τόσο ως υποκείµενο όσο 

και ως αντικείµενο της γνώσης. Στην ουσία, θέτοντας στο στόχαστρό του επιστήµες 

όπως η ιατρική και η ψυχανάλυση, οι οποίες εκ των πραγµάτων και τουλάχιστον ως 

προς το πρακτικό τους σκέλος, διατηρούν σχέσεις αλληλεξάρτησης µε κοινωνικές 

δοµές και θεσµούς — που µε τη σειρά τους βρίθουν περιπτώσεων κοινωνικών 

ανισοτήτων και επιβολών — έκρινε πως θα φανερώνονταν πιο εύκολα οι πανταχού 

                                                 
71 Το παράδειγµα που ακολουθεί είναι σαφώς απλοϊκό και ανταποκρίνεται σε µια πολύ επιδερµική 
προσέγγιση των όσων συνεπάγονται οι κανόνες. Ωστόσο, ίσως να έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθούµε 
κατά πόσο οι µεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας θα διέθεταν σήµερα κάποιο κύρος, εν τη απουσία 
εκτενών βιβλιογραφιών και παραποµπών που να συνόδευαν τα έργα τους. 
72 Βλ. Foucault M. (2003) “Society must be defended”: Lectures at the College de France, 1975-76, 
New York: Picador. σ. 183. 
73 Στο πρωτότυπο: “we should be […] asking ourselves about the aspiration to power that is inherent in 
the claim to being a science”. Ibid, σ. 10. 
74 Βλ. ibid. 
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παρούσες και υποβόσκουσες σχέσεις εξουσίας.75 Όπως είδαµε, η κριτική του δεν 

απευθύνεται τόσο στα γνωσιακά παράγωγα των εν λόγω επιστηµών, όσο στα 

φαινόµενα εξουσίας που ενυπάρχουν, αλλά και προκύπτουν σε µεγάλο βαθµό ως 

αποτέλεσµα των πρακτικών τους. 

                                                 
75 Βλ. και Faubion (επιµ.) (2000) ό.π., σ. 111-112. 
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Οι αλήθειες των διεθνών σχέσεων 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, επηρεασµένος από τον Nietzsche ο Foucault 

αµφισβήτησε την ύπαρξη µιας ανεπηρέαστης από την εξουσία αλήθειας, 

καταδεικνύοντας ότι η εξουσία παράγει και ενισχύεται από τη γνώση. Καθώς, λοιπόν, 

οι περισσότερες πολιτικές θεωρίες, συµπεριλαµβανοµένων των θεωριών των ∆ιεθνών 

Σχέσεων, αποτελούν µορφές γνώσης, οι οποίες διατείνονται πως µπορούν να 

εξηγήσουν την πραγµατικότητα, το λογικό επακόλουθο είναι να εξετάσουµε τον 

αντίκτυπο που είχε η φουκωική ανάλυση στον τοµέα αυτών που θα κατατάσσαµε ως 

τις βασικές αλήθειες των διεθνών θεωριών. 

Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, ο Foucault δεν ασχολήθηκε ποτέ άµεσα µε τα 

ζητήµατα παγκόσµιας φύσης και την ευρύτερη ανάλυση του διεθνούς. Ωστόσο, 

αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για µια πληθώρα ερευνητών, οι οποίοι στράφηκαν προς 

την αποδόµηση και την κριτική εξέταση κάποιων εκ των αδιαµφισβήτητων αληθειών 

των διεθνών θεωριών,76 καθώς και την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο αυτές οι 

έννοιες τίθενται εντός του λόγου, αναπαράγοντας και ενισχύοντας µια δεδοµένη 

µορφή θεώρησης του κόσµου.77 

Οι µελετητές αυτοί εντάσσονται στο ρεύµα του µεταµοντερνισµού, το οποίο, 

σύµφωνα µε τους Smith και Owens, «ασχολείται [...] µε την αποδόµηση και την 

αµφισβήτηση οποιασδήποτε περιγραφής της ανθρώπινης ζωής που ισχυρίζεται ότι 

έχει άµεση πρόσβαση στην ‘αλήθεια’.»78 Εποµένως, η εν λόγω κριτική θα µπορούσε 

κάλλιστα να αναφέρεται σε ιδέες και αξίες, όπως αυτές περί του «τέλους της 

ιστορίας», της «αιώνιας ειρήνης», της επαναστατικής και αναπόφευκτης 

χειραφέτησης του καθυποταγµένου υποκειµένου, αλλά και σε πεποιθήσεις όπως αυτή 

περί της απαγορευτικής φύσης της εξουσίας, η οποία αναλύθηκε στην προηγούµενη 

ενότητα και στην οποία θα επανέλθουµε και στη συνέχεια του κεφαλαίου. Ωστόσο, 

αντί µιας γενικευµένης προσέγγισης, η οποία θα οµαδοποιούσε το πλήθος των 

διεθνών αληθειών, επιδιώκοντας να τις αποκαθηλώσει, θα προτιµούσαµε να 

επικεντρωθούµε στην εξέταση µερικών από τις πιο άµεσες και καθοριστικές 

πραγµατικότητες της διεθνούς σκηνής. 

                                                 
76 Βλ. Fournier P. (2012) “Michel Foucault's considerable sway on International Relations Theory”, 
Bridges: Conversations in Global Politics, Vol. 1, Iss. 1, σ. 18. 
77 Βλ. και Cullifer (2009) ό.π., σ. 28-30. 
78 Smith S. & Owens P. (2007) «Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διεθνή θεωρία», στο Baylis & Smith 
(επιµ.) ό.π., σ. 376. 
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Συγκεκριµένα, µε αφετηρία τη φουκωική σκέψη, καθώς και άλλων θεωρητικών 

όπως ο Derrida, επιστήµονες όπως ο Ashley και ο Walker άσκησαν κριτική στις µετα-

αφηγήσεις των διεθνών σχέσεων και στο ευρύτερο καθεστώς αλήθειας που 

απολαµβάνουν η έννοια της «διεθνούς αναρχίας» και η άνευ όρων ανακήρυξη των 

κρατών σε κυρίαρχους δρώντες της διεθνούς σκηνής. Μια κριτική, ουσιαστικά, η 

οποία απευθύνεται στην ανάγκη µας να χτίζουµε σταθερά γνωσιακά θεµέλια, τα 

οποία, αν και προσδίδουν µια επιφανειακή εγκυρότητα σε κάποιες από τις 

νοµοτελειακές αντιλήψεις του ευµετάβλητου περιβάλλοντός µας, παραβλέπουν τα 

ιστορικά «συµπτώµατα ασυνέχειας, ενδεχοµενικότητας και ασάφειας»79 που 

ενυπάρχουν στην αντικειµενοποίηση και διαιώνιση τόσο αφηρηµένων, θεωρητικών 

και αµφιλεγόµενων εννοιών, ενώ παράλληλα αποκλείουν και a priori την εµφάνιση 

νέων ερµηνειών.80 

Όπως και µε την περίπτωση της φουκωικής κριτικής του πανεπιστηµιακού 

θεσµού, έµφαση δίδεται εδώ στον εκ προοιµίου και ως έναν βαθµό ανυπόστατο 

αποκλεισµό των οιωνδήποτε εναλλακτικών µορφών σκέψης. Τον αποκλεισµό, 

δηλαδή, γνώσεων, οι οποίες αν και θα µπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτικές 

ερµηνείες του κόσµου µας, παραµένουν δέσµιες εντός του ασφυκτικού, κρατικού 

κλοιού. Γιατί; ∆ιότι, η περίοπτη θέση την οποία κατέχουν το κράτος και η διεθνής 

αναρχία συνεπάγεται πως ο κλάδος των διεθνών σχέσεων αποτελεί ένα αφιλόξενο 

περιβάλλον για όσες προσεγγίσεις θα επέλεγαν να εξετάσουν τα πράγµατα από 

διαφορετική οπτική και εκκινώντας από διαφορετικές θέσεις. Ο Ρεαλισµός και κυρίως 

ο Νεορεαλισµός εξετάζονται ως λόγοι, ως µορφές εξουσίας/γνώσης, οι οποίες 

καθορίζουν, περιορίζουν και δυσχεραίνουν τη διαχείριση της παγκοσµιοποιηµένης 

πλέον πραγµατικότητας, θέτοντας το προκαθορισµένο πλαίσιο εντός του οποίου 

οφείλουν να κινούνται οι εκάστοτε διεθνείς αναλύσεις, αλλά και πολιτικές.81 

Παρατηρούµε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, µια επανάληψη της επιβλητικής, 

κατασταλτικής-περιοριστικής πτυχής της εξουσίας/γνώσης, αυτή τη φορά όµως 

προεκτεινόµενης στο επίπεδο του διεθνούς. Να σηµειωθεί βεβαίως πως η παραπάνω 

κριτική, απούσης της φουκωικής ορολογίας και µεθοδολογικής προσέγγισης, δεν 

φέρει µονάχα την υπογραφή του µεταµοντερνισµού. ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου πως µια 
                                                 
79 Fournier (2012) ό.π., σ. 20, αναφέρεται και σε Ashley R. (1984) “The poverty of Neorealism”, 
International Organization, Vol. 38, No. 2, σ. 225-286. 
80 Βλ. Fournier (2012) ό.π., σ. 19-20 και Andrew W.N. (2009) “Michel Foucault”, στο Edkins J. & 
Vaughan-Williams N. (επιµ.) Critical Theorists and International Relations, New York: Routledge, σ. 
165. 
81 Για περισσότερα, βλ. Cullifer (2009) ό.π., σ. 59-64. 
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από τις συνηθέστερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ρεαλιστική σχολή, αφορά την 

αδυναµία της να εξηγήσει στον απόηχο της κλιµακούµενης διασυνδεσιµότητας και 

παγκόσµιας αλληλεξάρτησης την ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή και επιρροή που 

ασκούν οι διεθνείς, µη-κρατικοί δρώντες στην αρένα της παγκόσµιας πολιτικής.82 Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει, για µερικούς, την περιορισµένη αναλυτική ικανότητα του 

Ρεαλισµού, αλλά και τη σταδιακή υποβάθµιση της σηµασίας του κράτους και των 

θεµελιακών στηριγµάτων του.83 Ωστόσο, η µεταµοντέρνα οπτική προχωρά σε µια 

βαθύτερη ανάλυση του ζητήµατος, ενασχολούµενη και µε το παραγωγικό σκέλος της 

εξίσωσης. Τι γίνεται, λοιπόν, στο επίπεδο του παραγόµενου, νεορεαλιστικού, ως επί 

το πλείστον, λόγου και της συνακόλουθης αλήθειας που εγκαθιδρύεται; 

Ο Philippe Fournier εντοπίζει ένα είδος παραλληλισµού µεταξύ της φουκωικής 

κριτικής του Ορθολογικού Ανθρώπου και της κριτικής του Ashley ως προς την 

κυριαρχία του κράτους. Για τον Foucault, συγκεκριµένα, υπάρχει ένα παράδοξο στην 

ταυτόχρονη αντιµετώπιση του όντος «άνθρωπος», τόσο ως υποκειµένου όσο και ως 

αντικειµένου της γνώσης· του Ανθρώπου, τόσο ως εµπειρικού όσο και ως του 

υπερβατικού εκείνου όντος που αν και διατηρεί αναπόφευκτα µια σχέση εξάρτησης 

και αλληλεξάρτησης µε το περιβάλλον διαβίωσής του — µια σχέση, η οποία 

διαµορφώνει τον τρόπο µε τον οποίο κατανοεί την αλήθεια και τον εαυτό του — 

κατέχει δικαιωµατικά και το προνόµιο να αποτελεί την ανεξάρτητη, αµετάβλητη και 

αιώνια πηγή κάθε πιθανής γνώσης και αλήθειας. Κατ’ αντιστοιχία, το παράδοξο του 

κυρίαρχου κράτους έγκειται στο ότι αν και εκ της φύσης του διακατέχεται από µια 

ακλόνητη αυτογνωσία και µια αδιαµφισβήτητη δυνατότητα αυτοαναφοράς, — καθώς 

αποτελεί τη θεµελιακή αφετηρία κάθε δυνάµει πολιτικής δράσης — δεν µπορεί παρά 

να αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση µε ένα άναρχο, ξένο ως προς το ίδιο και διαρκώς 

µεταβαλλόµενο, εξωτερικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, µέσω της κρατικής 

κυριαρχίας φανερώνεται η εικόνα µιας σταθερής και αναλλοίωτης στο χρόνο δοµής, 

ενός περιφραγµένου και ασφαλούς εσωτερικού χώρου (µια αλήθεια πέραν της 

ιστορίας) που στερείται, ωστόσο, κάθε αξίας αν δεν συνοδεύεται και από την 

αντίστοιχης σηµασίας εικόνα ενός άναρχου, εξωτερικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση 

µε το οποίο παρέχει τον απαραίτητο και µοναδικά κατάλληλο για την άσκηση της 

ανθρώπινης λογικής ιεραρχηµένο χώρο (µια αλήθεια ως αποτέλεσµα της ιστορίας).84 

                                                 
82 Βλ. για παράδειγµα Lamy (2007) ό.π., σ. 298-300 και Cullifer (2009) ό.π., σ. 31. 
83 Βλ. και Cullifer (2009) ό.π., σ. 57-59. 
84 Βλ. Fournier (2012) ό.π., σ. 20-21. 
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Από τα παραπάνω, ίσως και να µπορούµε να θέσουµε το εξής ερώτηµα: 

∆εδοµένου ότι η ύπαρξη του κράτους προϋποτίθεται ως η γενεσιουργός αιτία κάθε 

ορθολογικής κοινότητας, πώς γίνεται (το κράτος) να αποτελεί ταυτοχρόνως το 

µοναδικό δυνάµει αποτέλεσµα µιας ορθολογικής διαδικασίας (παραχώρηση της 

ατοµικής κυριαρχίας-ελευθερίας, χάριν της επιβίωσης), από τη στιγµή που η ίδια αυτή 

διαδικασία θα έπρεπε να ήταν αδύνατη υπό συνθήκες αναρχίας. Αν, δηλαδή, εν τη 

απουσία του το ενδεχόµενο κοινωνικής συµβίωσης ήταν σχεδόν αδύνατο, εξαιτίας 

µιας φυσικής κατάστασης στην οποία θα βασίλευε ο νόµος της ζούγκλας, τότε η 

ύπαρξή του δεν θα έπρεπε να αποτελεί περισσότερο µια ασύλληπτη, παρά µια 

δεδοµένη και επιθυµητή πραγµατικότητα; Ωστόσο, εδώ ακριβώς έγκειται και το 

παράδοξο, διότι η αντιδιαστολή µεταξύ «αναρχίας» και «κυριαρχίας» αποτελεί και 

τον συνδετικό κρίκο που καθιστά εφικτή την ύπαρξη, την κατανόηση, αλλά και τις 

θεωρητικές και πρακτικές επενέργειες των δύο εννοιών. 

Από µόνες τους, καµία εκ των δύο (αναρχία/κυριαρχία) δεν φέρει κάποιο 

συγκεκριµένο νόηµα, καθώς µπορούν να γίνουν αντιληπτές µόνον συγκριτικά.85 

Ωστόσο, συνδυαστικά παράγουν µια δεδοµένη πραγµατικότητα και καθορίζουν ένα 

εκτενές φάσµα σηµαντικών, απορρεόντων ζητηµάτων. Όπως σηµειώνει η Cullifer,86 η 

έννοια της κυριαρχίας «είτε ανατίθεται σε µια θεότητα, ένα πρόσωπο ή έναν θεσµό, 

[…] παρέχει κάποια δικαιώµατα […] και διαµορφώνει αλληλεπιδράσεις». Πέραν, 

όµως, του πρακτικού σκέλους, όπως θα ήταν η επιβολή µιας ποινής ή η συµµόρφωση 

µε τα προστάγµατα του νόµου, αυτό έχει αντίκτυπο και εκκινεί από ένα νοητό 

επίπεδο, το οποίο αφορά το πλέγµα των ιδεών και αξιών που συνενώνει. 

Καταρχήν, λοιπόν, ο όρος «κυριαρχία», προωθεί και συνοδεύεται από έναν 

ενωτικό λόγο. Μας παραπέµπει στην εικόνα µιας οµοιογενούς υφηλίου, όπου τόσο οι 

άνθρωποι όσο και τα κράτη µοιράζονται κάποια κοινά γνωρίσµατα. Στο µικροεπίπεδο 

και ανατρέχοντας στο χοµπσιανό συµβόλαιο, τείνει να θεωρείται πως κάθε άτοµο έχει 

παραχωρήσει την ελευθερία του, µέρος του δικαιώµατός του να αποφασίζει και να 

πράττει ανεµπόδιστα, προκειµένου να εξασφαλίσει ένα βιώσιµο και ασφαλές 

περιβάλλον. Επαγωγικά, λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως όλοι οι άνθρωποι 

                                                 
85 Μάλιστα και η εσωτερική οµοιογένεια, την οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται η έννοια της 
κυριαρχίας, µπορεί να προσδιορισθεί µόνο κατ’ αντιδιαστολή µε µια εξίσου προϋποτιθέµενη 
ανοµοιογένεια στο εξωτερικό. Βλ. Dornelles F.K. (2010) Postmodernism and IR: From Disparate 
Critiques to a Coherent Theory of Global Politics, Global Politics Network Paper, διαθέσιµο στη 
διαδικτυακή τοποθεσία <www.globalpolitics.net/essays/Krause_Dornelles.pdf> [ανακτήθηκε στις 31 
Μαΐου 2013], σ. 9. 
86 Cullifer (2009) ό.π., σ. 32-33. 
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διακρίνονται τουλάχιστον χάρη στα κοινά, φυσικά τους δικαιώµατα και την ικανότητά 

τους να λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. Στο µακροεπίπεδο, κατ’ επέκταση, 

οδηγούµαστε στην εικόνα της ανυπέρβλητης κυριαρχίας των κρατών, τα οποία 

διατηρώντας τη θέση του νόµιµου και µόνιµου αποτελέσµατος της εν λόγω 

παραχώρησης, δεν µπορούν παρά να είναι ισότιµα και να ταυτίζονται ως προς τον 

σκοπό, την οργάνωση και τα δικαιώµατά τους. Παρατηρούµε, έτσι, µε αφορµή την 

κυριαρχία, έναν συσχετισµό οµοειδών οµάδων τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. 

Την ίδια, όµως, στιγµή που ενοποιεί, η ίδια έννοια κατασκευάζει και προωθεί και 

διαφορές — εµπεριέχει και έναν δεύτερο λόγο, της διαφορετικότητας (discourse of 

difference) — διότι η αξία της, όπως είπαµε, στηρίζεται και δεν µπορεί να αποµονωθεί 

από αυτές.87 

Η σηµαντικότερη εξ αυτών έχει αναφερθεί ήδη και αφορά το γεγονός ότι µέσω 

της κυριαρχίας οδηγούµαστε σε µια κατάσταση, στην οποία το κράτος πέρα από ένα 

αυταπόδεικτο δεδοµένο της διεθνούς σκηνής και των ανθρωπίνων κοινωνιών, κρίνεται 

και ως προαπαιτούµενο για την επιβίωση και την πολιτική οργάνωση των εν λόγω 

κοινωνιών. «Μέσω αυτού που ο Ashley αποκαλεί ηρωική ‘πρακτική’»88 (heroic 

practice), καθιερώνεται διά του λόγου και µέσω της καθηµερινής αναπαραγωγής του 

µια κυρίαρχη κρατική ταυτότητα, η οποία πέραν του ότι κρίνεται εκ των προτέρων ως 

προτιµότερη της αναρχίας, καθιστά το κράτος τον µοναδικό δυνατό τόπο κοινωνικής 

συµβίωσης. Έτσι, ο µείζονος σηµασίας διαχωρισµός µεταξύ εµπόλεµου-αφιλόξενου 

εξωτερικού και ειρηνικού-φιλόξενου εσωτερικού, παρά το γεγονός ότι στηρίζεται σε 

ένα αυτοεπιβεβαιούµενο αξίωµα, έχει και έναν πολύ «ρεαλιστικό» αντίκτυπο: 

δηµιουργεί ένα είδος µονοπώλησης των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων 

κοινωνικής οργάνωσης, φέρνοντάς τες υπό την αιγίδα µιας και µόνο υπαρκτής και 

κατάλληλα οργανωµένης δοµής ή, αλλιώς, του παντοδύναµου κράτους.89 Μια 

µονοπώληση που εκτείνεται (και προϋποθέτει) στο δικαίωµα άσκησης της εξουσίας 

εντός των συνόρων, αλλά και στην αρµοδιότητα λήψης των πολιτικών αποφάσεων σε 

σχέση µε το εξωτερικό. 

Συνακολούθως, το πλήθος των διεθνών οργανισµών, ενώσεων και οργανώσεων, 

εκτός των άλλων, υποβιβάζονται σε δευτερεύουσας σηµασίας δρώντες της 

παγκόσµιας σκηνής, µε την οιαδήποτε σηµαντική επιρροή τους να εκλαµβάνεται ως 

                                                 
87 Βλ. σχετικά ibid, σ. 34-35. 
88 Ibid, σ. 37. 
89 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 35-39, 44 και 47. 
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αποτέλεσµα παραχώρησης (εξουσίας) από την πλευρά των κρατών.90 Στην ουσία, ο 

συσχετισµός της κυριαρχίας µε την αποκλειστική δοµή του κράτους πέραν της 

κατάδειξης ενός ηθικού τόπου, όπου µπορούν να ευδοκιµήσουν οι ανθρώπινες 

κοινωνίες, αναδεικνύει και προϋποθέτει και δύο ακόµη αλήθειες της διεθνούς σκηνής. 

Αφενός, καθορίζει την αναρχία ως τη µοναδική δυνατή δοµή του παγκόσµιου 

συστήµατος, καθώς η προνοµιούχα φύση του κράτους σηµατοδοτεί µια κατάσταση, 

κατά την οποία η ύπαρξη µιας ανώτερης (ή και κατώτερης) και, το σηµαντικότερο, 

κυρίαρχης διεθνούς αρχής φαντάζει αδύνατη. Αφετέρου και ως επακόλουθο του 

παραπάνω αξιώµατος, αναγάγει τις εκάστοτε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κρατών 

στις µοναδικές, καθοριστικές µεταβλητές του διεθνούς συστήµατος, οριοθετώντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο ποια ζητήµατα χρήζουν ενδιαφέροντος και οφείλουν να 

εξετάζονται ως σηµαντικά.91 Κατά συνέπεια, λοιπόν, και παρά την αυξανόµενη 

συµβολή των δευτερευόντων δρώντων στον καθορισµό της παγκόσµιας ηµερήσιας 

διάταξης, αυτή η θέση ανατροφοδοτεί και ενισχύει την υφιστάµενη πρωτοκαθεδρία 

του κράτους, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο επαλήθευσης κάποιων τεχνιτών 

στοιχειωδών αρχών και απόρριψης των εναλλακτικών τους. 

Τέλος, θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση και στα όσα συµβαίνουν στο 

µικροεπίπεδο των συσταθέντων κοινωνιών καθαυτών. «Ο ρόλος της κρατικής 

κυριαρχίας», αναφέρει ο Fournier,92 «[...] τείνει να ενισχύει µια σύλληψη των 

(εθνικών) ταυτοτήτων ως αλληλοαναιρούµενων και συγκρουσιακών.» Στην ουσία, 

µπορεί η θεωρία να πρεσβεύει πως οι κοινότητες αποτελούν οµοειδείς οµάδες, καθότι 

η ύπαρξή τους στηρίζεται σε µια καθολική διαδικασία παραχώρησης των ατοµικών 

ελευθεριών, ωστόσο, όπως και η κρατική προέκτασή τους, µπορούν να 

αυτοπροσδιοριστούν µόνον, δια της αντιδιαστολής. Μιας αντιδιαστολής, η οποία στο 

πλαίσιο του άναρχου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όπου διαβιούν, οδηγεί στην 

εννοιολογική τοποθέτηση ενός «εµείς» και ενός «αυτοί» και την εγκαθίδρυση ενός 

διαχωρισµού µεταξύ αυτών που εµπίπτουν στην κατηγορία των φίλων (κυρίως το 

«εµείς») και αυτών που γίνονται αντιληπτοί ως εν δυνάµει εχθροί (οι «άλλοι»). 

Θέτοντάς το ελαφρώς διαφορετικά, η εγκαθίδρυση µιας κοινής ταυτότητας στο 

εσωτερικό, η οποία αποτελεί κοινό γνώρισµα παγκοσµίου βεληνεκούς, οδηγεί και σε 

έναν αναπόφευκτο κατακερµατισµό της διεθνούς κοινωνίας, καθώς οι εκάστοτε 

                                                 
90 Ibid, σ. 11-12. 
91 Ibid, σ. 40-43. 
92 Fournier (2012) ό.π., σ. 22. 
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κοινότητες µπορούν να αυτοπροσδιορίζονται µονάχα µέσω της ανέγερσης νοητών, 

προστατευτικών τοίχων, τα οποία τις διαχωρίζουν από τους «δυνητικά κακόβουλους 

‘άλλους’»93 του εξωτερικού. Μπορούµε να πούµε, δηλαδή, πως η αιώνια κόντρα 

µεταξύ κρατών φαίνεται να µετατίθεται και στο εσωτερικό τους, δηµιουργώντας 

ταυτοχρόνως και µια αιώνια ανησυχία ως προς τις προθέσεις του γείτονα. Ωστόσο, 

όπως ίσως να έχει καταστεί φανερό µέχρι τώρα, η µεταµοντέρνα οπτική δεν θα 

µπορούσε να αποδεχθεί ούτε καν τη συγκρουσιακή και συγκυριακή σύσταση των 

ταυτοτήτων ως ένα µόνιµο και αναλλοίωτο ιστορικό δεδοµένο. 

Το παράδειγµα του David Campbell σχετικά µε τη σύσταση της αµερικανικής 

ταυτότητας αρκεί για να κατανοήσουµε τον παραπάνω ισχυρισµό. Συγκεκριµένα, ο 

Campbell παρατηρεί πως η ιδιοµορφία του αµερικάνικου έθνους, το οποίο ανέκαθεν 

αποτελούταν από οµάδες µεταναστών, οδήγησε ιστορικά στην παραγωγή ενός 

διαρκώς µεταβαλλόµενου λόγου εθνικής σύστασης και διαχωρισµού, προκειµένου δια 

της ενσωµάτωσης ή µη των εκάστοτε εισρεόντων οµάδων, να επιτευχθεί ένα είδος 

τεχνητής, αλλά, ταυτοχρόνως, και αιώνιας οµοιογένειας. Μιας οµοιογένειας, η οποία 

ενισχύθηκε και από τις διαρκείς συγκρίσεις (και συγκρούσεις) µε τους διάφορους 

«κακόβουλους άλλους» (π.χ. τροµοκράτες), στους οποίους, ίσως, δεν θα ήταν άτοπο 

να προσθέσουµε και τους Σοβιετικούς (ως ιδεολογικών αντιπάλων) κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέµου.94 Έτσι, ανά την ιστορία του, το αµερικανικό έθνος φαίνεται να 

αυτοπροσδιορίζεται διαρκώς µέσω της αναπαραγωγής και του αναπροσδιορισµού 

ενός κυρίαρχου λόγου ηρωικών συµβόλων και εθνικών µύθων, αλλά και µέσω της 

εφεύρεσης και αξιοποίησης καινούργιων ιδεολογικών και πολιτισµικών αντιπάλων, 

«ώστε αυτό που είναι ενδεχοµενικό και υποκείµενο σε µεταβολές,95 να (µπορέσει να) 

καταστεί µονιµότερο».96 Παράλληλα, θα πρέπει να σηµειωθεί πως αντίστοιχες 

απόπειρες έχουν γίνει και από άλλους µεταµοντέρνους ερευνητές, µε τη συµβολή τους 

να αναδεικνύει περαιτέρω το πώς οι εκάστοτε εθνικές (και όχι µόνο) ταυτότητες δεν 

αποτελούν αδιαµφισβήτητα δεδοµένα της ανθρώπινης πραγµατικότητας και λογικής, 

αλλά κατασκευάζονται και ανακατασκευάζονται διαρκώς µέσω του λόγου και της 

ρητορικής.97 

                                                 
93 Fournier (2012) ό.π., σ. 21. 
94 Αν και η συγκεκριµένη πρόταση, εν τη απουσία µιας εκτενέστερης βιβλιογραφίας, χρήζει σαφώς 
περαιτέρω εξέτασης. 
95 Εν προκειµένω, µεταναστευτικές ροές. 
96 Βλ. Fournier (2012) ό.π., σ. 24, αναφέρεται σε Campbell, D. (1998) Writing Security: United States 
Foreign Policy and the Politics of Identity, Manchester: Manchester University Press, σ. 31. 
97 Βλ. σχετικά Fournier (2012) ό.π., σ. 25-27. 



35 
 

Συνοψίζοντας, ο Νεορεαλισµός παρουσιάζεται ως µια µορφή εξουσίας/γνώσης 

που δεν είναι (αποκλειστικά) κατασταλτική ή εγγενώς αρνητική, αλλά παράγει και 

προωθεί, απεναντίας, ως επιστηµονικός λόγος, έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο 

αναπαράστασης της διεθνούς κοινωνίας. Αν και θέτει όρια στα όσα µπορούν να 

ειπωθούν ή να πραχθούν, θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγική 

πτυχή του διπόλου (εξουσίας/γνώσης), το οποίο διαπερνώντας όλα τα επίπεδα των 

σύγχρονων κοινωνιών, καθορίζει τι αντιλαµβανόµαστε ως πραγµατικό. ∆ιότι, µέσω 

της διαρκούς ανατροφοδότησης κάποιων νοητών, διαχωριστικών γραµµών — είτε 

αυτές αφορούν δοµές είτε άτοµα — κάτι συγκυριακό και ενδεχοµενικό αποκτά την 

αξία καθολικής γνώσης και καθίσταται εφικτή η σύνδεση και ταύτισή του µε το πεδίο 

της πραγµατικότητας. Σε αυτήν την κριτική, ακριβώς, συνίσταται η σηµαντικότερη 

συνεισφορά του µεταµοντερνισµού. Στην ανάδειξη, συγκεκριµένα, του ότι όλοι αυτοί 

οι διαχωριστικοί περιορισµοί, όλη αυτή η οριοθέτηση των όσων µπορούν να ειπωθούν 

και να υποτεθούν εντός του κλάδου των ∆ιεθνών Σχέσεων, στηρίζεται σε 

ενδεχοµενικές και όχι αιώνιες αλήθειες. 

Για τους µεταµοντέρνους, δηλαδή, δεν υπάρχουν ιστορικές βάσεις-αφετηρίες, οι 

οποίες θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν το οιοδήποτε υπάρχον status quo. 

Απεναντίας, είναι µια σειρά διαρκών αλλαγών, µετατοπίσεων (π.χ. των κρατικών 

συνόρων) και διαφοροποιηµένων ερµηνειών (π.χ. της έννοιας της κυριαρχίας), οι 

οποίες µπορούν να γίνουν αντιληπτές µέσω της εξέτασης των ιστορικών 

αλληλεπιδράσεων και µεταβολών που διαδραµατίστηκαν στο επίπεδο της εξουσίας 

και της γνώσης· των ιστορικών µεταβολών στις σχέσεις εξουσίας/γνώσης.98 Για 

αυτούς, η ιστορία δεν αποτελεί µια συνεχή διαδροµή προς την επαλήθευση της 

κρατικής κυριαρχίας και των απορρεόντων αξιών. Αντιθέτως, συνιστά περισσότερο 

ένα είδος απρογραµµάτιστης εναλλαγής µεταξύ κυρίαρχων λόγων, η οποία 

αποκαλύπτει τη συγκυριακή και προσωρινή υπερίσχυση της µιας µορφής γνώσης επί 

των υπολοίπων.99 Είναι µια ιστορία πολέµου και όχι της µίας και µοναδικής αλήθειας, 

µια ιστορία επιβολών, στα πλαίσια των οποίων η αιώνια σοφία του Ρεαλισµού 

αποδεικνύεται ως µία ακόµη ερµηνεία, στηριγµένη στην επιλεκτική ανάγνωση των 

µεγάλων, πολιτικών θεωρητικών της κυριαρχίας,100 µια ακόµη ερµηνεία, η οποία στον 

                                                 
98 Βλ. και Dornelles (2010) ό.π., σ. 3 και 6. 
99 Ibid, σ. 14. 
100 Π.χ. Machiavelli και Hobbes. 
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βωµό της συνοχής παρέβλεψε και αποσιώπησε πολλά στοιχεία του έργου τους,101 µια 

ακόµη ερµηνεία, τέλος, η οποία στηρίζεται και στηρίζει την τάση του Ρεαλισµού να 

εκλαµβάνει ως δεδοµένες τις απαραίτητες για την ύπαρξή του θεωρητικές 

προϋποθέσεις, καταλήγοντας έτσι µέσω της προώθησης ενός εχθρικού, ως επί το 

πλείστον, τρόπου συµπεριφοράς στο διεθνές σύστηµα, να οδηγείται σε µια διαδικασία 

«αυτοεκπληρούµενων προφητειών».102 

Στην ουσία, η βαθιά πίστη στην ανταγωνιστική φύση του διεθνούς συστήµατος, 

η οποία δικαιολογεί τις ένοπλες συγκρούσεις, ανάγοντάς τες σε αποδεκτό µηχανισµό 

προστασίας των κρατικών συµφερόντων (βλ. ενότητα 1), δηµιουργεί και τις 

κατάλληλες συνθήκες ώστε, υπό ορισµένες προϋποθέσεις (π.χ. διακινδύνευση 

κρατικής ασφάλειας), αυτές οι συγκρούσεις να καθίστανται κάτι παραπάνω από 

αναπόφευκτες: καθηµερινές κανονικότητες στο πολυτάραχο διεθνές πεδίο. 

Επανερχόµαστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο ζήτηµα της γνωσιακής επιβολής και του 

πολέµου, αν και από τα όσα προηγήθηκαν, δύσκολα θα µπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς πως φύγαµε και ποτέ από αυτό. 

Η εντεινόµενη έµφαση στην κρατική κυριαρχία, την αναρχία και, κατά 

συνέπεια, τον αιώνιο ανταγωνισµό µεταξύ κρατών και ατόµων θεµελιώνει έναν τρόπο 

σκέψης που, χωρίς να στηρίζεται σε µια, αποδεδειγµένα, αιώνια πραγµατικότητα, 

καθορίζει έναν πολύ πραγµατικό και, ως επί το πλείστον, εχθρικό τρόπο 

συµπεριφοράς. Ωστόσο, για να επανέλθουµε στο έργο του Foucault, θα πρέπει να 

προσθέσουµε πως η έννοια του πολέµου κατέχει και µια πολύ πιο ουσιώδη και 

πρακτική θέση, ως το θεµελιακό στήριγµα όλων των παραπάνω. 

Συγκεκριµένα, ανατρέχοντας στην ιστορία της Γαλλίας και της Αγγλίας και 

µέσω της εξέτασης των διαφόρων ιστορικοπολιτικών λόγων που παραµερίστηκαν και 

αποσιωπήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου από αυτό που κατέληξε να αποτελέσει τον 

κυρίαρχο πολιτικό λόγο της εποχής µας, ο Foucault ανακαλύπτει πως πίσω από την 

οργάνωση των κοινωνιών µας δεν κρύβεται κάποιο είδος ορθολογικής απόφασης, 

πέραν ίσως της υποταγής σε ένα πολύ άµεσο είδος επιβολής. Τα σύγχρονα κράτη, 

όπως παρατηρεί, δεν προήλθαν από την καθολική παραχώρηση ενός αρχέγονου, 

φυσικού δικαιώµατος, αλλά αναδύθηκαν µέσα από τις στάχτες και τα ερείπια του 

                                                 
101 Για περισσότερα, βλ. Dornelles (2010) ό.π., σ. 7-9. 
102 Ibid, σ. 5, αναφέρεται σε George J (1994) Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction 
to International Relations, Boulder: Lynne Rienner, σ. 13. 
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πολέµου.103 Κατά συνέπεια, οι νόµοι, το δίκαιο, ολόκληρο το νοµικό-πολιτικό 

οικοδόµηµα που καθορίζει τις ζωές µας, δεν µπορούν να έχουν ως σηµείο αναφοράς 

κάποιες προϋπάρχουσες, φυσικές, αξίες: «Γεννήθηκαν µέσα από αληθινές µάχες, 

νίκες, σφαγές και κατακτήσεις· […] σε φλεγόµενες πόλεις και λεηλατηµένα πεδία»104 

και, συνεπώς, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τα αποτελέσµατα µιας πολύ 

ρεαλιστικής, ανθρώπινης συµπεριφοράς και λογικής. 

Ωστόσο, για τον Γάλλο διανοούµενο, η περιχάραξη ενός εννόµου, εσωτερικού 

περιβάλλοντος δεν συνεπάγεται και την εναλλαγή της κατάστασης του πολέµου µε 

µια κατάσταση ειρήνης. Αν µη τι άλλο, αυτή η συγκρουσιακή σχέση, η οποία οδήγησε 

στη σύσταση των κρατών, ενυπάρχει σε κάθε πρόσταγµα του νόµου και σε κάθε 

διαδικασία επισηµοποίησης µιας γνώσης και περιθωριοποίησης µιας άλλης. Ο 

πόλεµος, δηλαδή, συνεχίζει να µαίνεται, αν και µε σαφώς πιο ήπια µέσα, και στο 

πλαίσιο του, η αλήθεια δεν είναι παρά ένα ακόµη «όπλο [...] µια τακτική ανάπτυξη105 

εντός αυτού του πολέµου».106 

Συνεπώς, µπορούµε να πούµε πως η έννοια της κυριαρχίας και, συνακολούθως, 

ο λόγος των ∆ιεθνών Σχέσεων, εν τη βασιλεία του Ρεαλισµού, αναπαράγουν το 

αποτέλεσµα του ίδιου πολέµου που όρισε την εξουσία ως ανήκουσα στην κορυφή της 

κοινωνικής πυραµίδας και το δίκαιο ως τον τρόπο έκφρασής της. ∆εδοµένου ότι οι 

νόµοι στην ουσία επιβάλλουν ορθούς τρόπους συµπεριφοράς, δεν είναι δύσκολο να 

καταλάβουµε γιατί, για τον Foucault, ο πόλεµος και όχι η αντιπροσώπευση θα έπρεπε 

να αποτελεί το πρίσµα ανάλυσης της εξουσίας. Καταλήγουµε, έτσι, στην αντιστροφή 

του περίφηµου ισχυρισµού του Clausewitz και στη θέαση της πολιτικής «ως συνέχειας 

του πολέµου µε άλλα µέσα»,107 την αναγνώριση των σχέσεων εξουσίας/γνώσης ως 

σχέσεων επιβολής και, εν τέλει, την απόρριψη της αιτιολόγησης, τουλάχιστον, ως 

προς την αναγκαιότητα διχοτόµησης της διεθνούς κοινωνίας σε ανταγωνιζόµενα έθνη-

κράτη. 

Πάντως, προτού κλείσουµε, αξίζει να σηµειωθεί πως όλη αυτή η αποδόµηση της 

πραγµατικότητας και η απόπειρα εξάλειψης κάθε αληθινής βάσης, από την οποία θα 

                                                 
103 Να αναφερθεί πως, στην ουσία, την ίδια θέση συµµερίζονται και οι µεταµοντέρνοι ερευνητές της 
διεθνούς σκηνής, όταν αποδίδουν την επικράτηση του λόγου της κυριαρχίας και της συνακόλουθης 
γένεσης του κράτους στις ιστορικά εναλλασσόµενες σχέσεις εξουσίας/γνώσης. Βλ. σχετικά Dornelles 
(2010) ό.π., σ. 15. 
104 Foucault (2003) ό.π., σ. 50. 
105 Εναλλακτικά, «η παράταξη µιας τακτικής». 
106 Foucault (2003) ό.π., σ. 173. 
107 Ibid, σ. 16. 



38 
 

εκκινούσε µια έγκυρη εξήγηση του περιβάλλοντός µας, έχει αποτελέσει το έναυσµα 

για την κριτική της µεταµοντέρνας ρητορικής. Έτσι, µεταξύ άλλων, ο 

µεταµοντερνισµός κατηγορείται για τις µηδενιστικές του τάσεις και την αδυναµία του 

να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις ως προς το αν, τελικά, υπάρχει κάποια θεωρία, η 

οποία να είναι σε θέση να εξηγήσει τι συµβαίνει πραγµατικά. Εξάλλου, η επιµονή του 

στην τεχνητή φύση της αλήθειας (η αλήθεια ως κατασκεύασµα), οδηγεί αναπόφευκτα 

στο συµπέρασµα ότι και ο µεταµοντερνισµός, µε τη σειρά του και ως κοινωνικό 

κατασκεύασµα, δηµιουργεί µια εξίσου ανυπόστατη αλήθεια, αυτοαναιρώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο και τις δικές του υποθέσεις. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί 

πως, αν µη τι άλλο, η µεταµοντέρνα οπτική δεν επιδιώκει να δώσει έτοιµες και 

παντοτινές απαντήσεις, αλλά να αναδείξει την αβεβαιότητα και τις παγίδες που 

συνοδεύουν τη θετικιστική και εµπειρική προσέγγιση ενός µεταβαλλόµενου 

κόσµου,108 αναδεικνύοντας έτσι και κάτι πολύ πραγµατικό: ότι, δηλαδή, θα πρέπει να 

βρισκόµαστε σε µια ατέρµονη επιφυλακή, προκειµένου να µπορέσουµε να 

εξετάσουµε κριτικά τον αντίκτυπο που έχει η εγκαθίδρυση των διαφόρων καθεστώτων 

εξουσίας-γνώσης-αλήθειας στην πραγµατικότητα και τον τρόπο σκέψης µας. 

                                                 
108 Βλ. και Dornelles (2010) ό.π., σ. 10. 
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Βιοπολιτικές κοινωνίες 

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάσαµε τον τρόπο, µε τον οποίο η εντεινόµενη 

κυριαρχία των ρεαλιστικών υποθέσεων στον τοµέα των διεθνών σπουδών αναπαράγει 

έναν συγκεκριµένο και περιορισµένο τρόπο θέασης του κόσµου. Αυτή η µορφή 

επιβεβληµένης γνώσης, µε τη σειρά της, οδηγεί σε έναν κατακερµατισµό της διεθνούς 

κοινωνίας, καθώς, εκτός των άλλων, δίδει έµφαση στην παραγωγή διαφορετικών, 

αντιµαχόµενων, εθνικών ταυτοτήτων, δια της αντιδιαστολής τους µε ένα αφιλόξενο 

και εχθρικό εξωτερικό, όπου κατοικούν οι εν δυνάµει επικίνδυνοι «άλλοι». 

Παρατηρούµε, έτσι, πως στο επίπεδο του διεθνούς, το παντοδύναµο υποκείµενο 

φανερώνεται ως κατασκεύασµα µιας εξουσίας και µιας γνώσης — ενός λόγου — που, 

αν µη τι άλλο, του προσδίδει µια γεωγραφικώς διαφοροποιούµενη υπόσταση (ή 

ταυτότητα). Για να επιστρέψουµε, λοιπόν, στο έργο του Foucault, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πως και ο λόγος της σεξουαλικότητας, στον οποίο αναφερθήκαµε στη 

δεύτερη ενότητα, επιφέρει παρόµοια αποτελέσµατα στο επίπεδο των κοινωνικών, 

αυτή τη φορά, ταυτοτήτων. 

Όπως στο Επιτήρηση και Τιµωρία, όπου ο Foucault ανέδειξε πώς οι διάφορες 

κατηγορίες εγκληµατικών υποκειµένων κατασκευάστηκαν µέσω ενός ποινικού-

νοµικού λόγου, ο οποίος οδήγησε στην περιθωριοποίηση, την επιτήρηση και την 

καταστολή τους, έτσι και στην Ιστορία της Σεξουαλικότητας αποκαλύπτει πώς ο 

αντίστοιχης βαρύτητας ψυχιατρικός λόγος του 19ου αιώνα οδήγησε στην κατασκευή, 

οµαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των σεξουαλικών υποκειµένων, µε αφορµή την 

κανονική ή θεωρούµενη ως παρεκκλίνουσα, σεξουαλική συµπεριφορά τους. Ως 

αποτέλεσµα και µεταξύ άλλων, έχουµε τη σταδιακή εµφάνιση της υστερικής 

γυναίκας, της σεξουαλικότητας του παιδιού (µε την συνακόλουθη ανάγκη τιθάσευσής 

της), αλλά και την αντικατάσταση της κάποτε ευρέως στιγµατισµένης οµάδας των 

σοδοµιστών µε αυτήν της εξίσου, ίσως, περιθωριοποιηµένης οµάδας των 

οµοφυλόφιλων.109 Το σηµαντικό, ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι θα είχε ενδιαφέρον 

να προβούµε σε µια εκτενέστερη παρουσίαση της εν λόγω φουκωικής ανάλυσης, είναι 

πως αυτό που εντοπίζουµε στο επίκεντρο των παραπάνω διαδικασιών 

υποκειµενοποίησης είναι η εξουσία/γνώση· µια εξουσία, η οποία αν και έχει 

επικρατήσει να ταυτίζεται µε την καταστολή, µε «ένα απλό όριο που τίθεται στην 

                                                 
109 Σχετικά, βλ. και Pollis C.A. (1987) “The apparatus of sexuality: reflections on Foucault’s 
contributions to the study of sex in history», Journal of Sex Research, Vol. 23, No. 3, σ. 403. 
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ελευθερία»,110 αποδεικνύεται εκ νέου ως παραγωγική. Αυτό που παράγει, εν 

προκειµένω, µε τη στήριξη της γνώσης είναι το υποκείµενο· το ίδιο το άτοµο. 

Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, αυτή του λόγου της σεξουαλικότητας και του 

λόγου της εγκληµατικότητας, οι ειδικοί στον ρόλο των µόνων εγκεκριµένων κατόχων, 

παραγωγών και διαµοιραστών της γνώσης, είναι αυτοί οι οποίοι ορίζοντας την 

αλήθεια, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και την υποκειµενικότητα. Όπως αναφέρει ο 

Heller,111 για τον Foucault, «τα ατοµικά υποκείµενα [...] παράγονται πάντα µέσα από 

ένα προϋπάρχον σύστηµα (ή δίκτυο) σχέσεων εξουσίας» και άρα µέσα από 

προκαθορισµένες µορφές λόγου και γνώσης. ∆εδοµένου ότι γεννιόµαστε εντός ενός 

προϋπάρχοντος συστήµατος λόγων, το οποίο ασκεί σηµαντική επιρροή στην 

ικανότητά µας να κατανοήσουµε το περιβάλλον µας και τον εαυτό µας, µπορούµε, 

δηλαδή, να πούµε πως οι ταυτότητες, τις οποίες επιλέγουµε και µέσω των οποίων 

καταλήγουµε να αυτοπροσδιορισθούµε, δεν µπορούν να είναι ποτέ το αποτέλεσµα 

µιας αυτόνοµης και ανεπηρέαστης από εξωτερικούς παράγοντες προσωπικής 

επιλογής.112 Προσεγγίζοντας τα όρια της µεταφυσικής, δηλαδή, ίσως να µην είναι 

λάθος να καταλήξουµε ότι οι ευρύτερες επιλογές, καθώς και η ατοµική εξέλιξή µας, 

είναι σε ένα βαθµό προδιαγεγραµµένες ως προς το πιθανό φάσµα τους, καθώς οι 

δυνατότητες επιλογής µιας υποκειµενικότητας ανεπηρέαστης από τον περίγυρό µας 

και από τις σχέσεις εξουσίας καθίστανται σχεδόν ουτοπικές. 

Για να επιστρέψουµε, λοιπόν, στον συσχετισµό αλήθειας και απελευθέρωσης, 

καταλαβαίνουµε γιατί η αναφορά στο σεξ όχι µόνο δεν µπορεί απλά να ισοδυναµεί ή 

να ταυτίζεται µε ένα είδος αντίστασης, απέναντι σε µια επιβεβληµένη κυρίαρχη 

γνώση ή κατασταλτική εξουσία, αλλά απεναντίας αποτελεί ένα είδος καθηµερινής 

επανάληψης, επανεπιβεβαίωσης και εν τέλει εδραίωσης των τεχνητών αποτελεσµάτων 

ενός πλήρως συσχετιζόµενου µε την εξουσία λόγου. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτό αν αναλογισθούµε ότι η εν λόγω πράξη οµιλίας, αυτή η εκµυστήρευση της 

βαθύτερης και απαγορευµένης προσωπικής αλήθειας που απελευθερώνει, αδυνατεί να 

απαγκιστρωθεί από τα δίχτυα της εξουσίας και για έναν ακόµη λόγο: αποτελεί µια 

θεµιτή και πλήρως συµβατή µε τις ανάγκες της διαδικασία συσσώρευσης 

πληροφοριών. 
                                                 
110 Foucault (2011) ό.π., σ. 103. 
111 Heller K.J. (1996) “Power, subjectification and resistance in Foucault”, SubStance, Vol. 25, No. 1, 
Issue 79, σ. 91. 
112 Όπως αναφέρει και ο Foucault, «το άτοµο, µε την ταυτότητά του και τα χαρακτηριστικά του, είναι 
το παράγωγο µιας σχέσης εξουσίας που ασκείται επί των σωµάτων, των πολλαπλοτήτων, των 
κινήσεων, των επιθυµιών, των δυνάµεων». Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 74. 
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Όπως προαναφέραµε, η εξουσία χρειάζεται τη γνώση, χρειάζεται την αλήθεια 

και όσο δεν µπορεί να ασκηθεί εν τη απουσία της, άλλο τόσο δεν µπορεί να ασκηθεί 

και χωρίς να την παράγει.113 Η ίδια η πίστη, λοιπόν, τόσο βαθιά ριζωµένη µέσα µας, 

στο ιδεατό µιας αλήθειας που απελευθερώνει και που εναντιώνεται στα επιβεβληµένα 

δεσµά µας µε το να ακουστεί, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένα από τα πλέον 

σηµαντικά παράγωγα και κατάλοιπα της εξουσίας. Εν προκειµένω, µιας εξουσίας, η 

οποία εκκινώντας από τη δυτική χριστιανοσύνη καθιέρωσε έναν µηχανισµό ή ένα 

«τελετουργικό»,114 όπως το αποκαλεί ο Foucault, για να µαθαίνει την αλήθεια: την 

οµολογία. 

Η οµολογία, τέκνο και εργαλείο στα χέρια της εκκλησιαστικής εξουσίας, 

χρησιµοποιήθηκε επανειληµµένα για την αναγνώριση του διαφορετικού (του άπιστου, 

του κολασµένου, του ειδωλολάτρη κλπ.) και την πειθάρχηση ή, πολλές φορές, την 

εξάλειψή του (π.χ. κάψιµο των µαγισσών). Η οµολογία, επίσης, εκφράστηκε µε όρους 

αλήθειας και απελευθέρωσης, ισοδυναµώντας µε την επιστροφή στον σωστό δρόµο· 

τον κανονικό δρόµο.115 Όµως, η πρακτική της δεν παρέµεινε δέσµια του θεσµού που 

την καθιέρωσε και, έτσι, µε την επικράτηση του επιστηµονικού λόγου έναντι του 

θρησκευτικού, µεταλαµπαδεύτηκε στις επιστήµες (π.χ. ψυχανάλυση), διαπέρασε 

θεσµούς (π.χ. διαδικασία της ∆ίκης) και η σεξουαλικότητα, όπως και η 

εγκληµατικότητα εξάλλου, δεν απέφυγε το άγρυπνο µάτι της.116 ∆ιαπέρασε, θα 

λέγαµε, ολόκληρη την κοινωνία, κατέστη µια «υποχρέωση» που µας προσέγγισε και 

µας επιβλήθηκε «από τόσα διαφορετικά σηµεία, […] ενσωµατώθηκε τόσο βαθιά µέσα 

µας, που δεν την αντιλαµβανόµαστε (πλέον) ως αποτέλεσµα µιας εξαναγκαστικής 

εξουσίας»,117 αλλά πιστεύουµε πως η τελευταία τίθεται ως εµπόδιο στην οµολογία· 

στην «αλήθεια [… που] ζητά απλώς να βγει στο φως».118 

Συνεπώς, η οµολογία, φανερώνεται ως ένας ακόµη µηχανισµός της εξουσίας 

και, µάλιστα, ένας από τους πλέον αποδοτικούς, ευρέως διαδεδοµένους και 

αξιόπιστους µηχανισµούς για την εύρεση-κατασκευή της αλήθειας, ένας µηχανισµός 

ιεροεξεταστικού τύπου, ο οποίος µε τη σειρά του συντελεί στην περαιτέρω 

                                                 
113 Βλ. Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 93. 
114 Foucault (2011) ό.π., σ. 73. 
115 Όλοι γνωρίζουµε την πρακτική της µετάνοιας που θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε σε µια φράση: 
«µετανόησε, για να απελευθερωθείς, να απαλλαγείς από τα δεινά της αµαρτίας». Κι αυτό, πώς; Με το 
«να µιλήσεις, να πεις την αλήθειά σου, να (εξ)οµολογήσεις τα παραστρατήµατά σου από ό,τι θεωρείται 
πρέπον, σωστό και κανονικό». 
116 Βλ. και Foucault (2011) ό.π., σ. 74. 
117 Ibid, σ. 75. 
118 Ibid. 
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αναπαραγωγή του ίδιου µοτίβου εξουσίας/γνώσης. Στην ουσία, θεµελιώνει µια σχέση 

εξάρτησης και ιεραρχικής διαβάθµισης µεταξύ ενός οµιλούντος υποκειµένου (π.χ. 

ασθενής), το οποίο δεν γνωρίζει αλλά θέλει να µάθει και ενός ειδικού (π.χ. 

ψυχίατρος), ο οποίος στον ρόλο του ειδήµονα-ανακριτή δύναται να ερµηνεύσει και να 

εκθέσει ενώπιον του πρώτου τις βαθύτερες αλήθειες του. Κατά συνέπεια, µπορούµε 

να πούµε πως µέσω της εξοµολογητικής διαδικασίας ασκείται ένα είδος γνωσιακής 

επιβολής(/εξουσίας) που θεµελιώνεται σε έναν ιεραρχικό διαχωρισµό, καθώς στο ένα 

άκρο, το κατώτερο ιεραρχικά, η εκµυστήρευση των βαθύτερων σκέψεων και 

επιθυµιών — αυτή η πλήρης έκθεση ενός ατόµου στο διαπεραστικό βλέµµα της 

εξουσίας του ειδικού — οδηγεί µέσω του άλλου άκρου στην κατασκευή µιας 

καθοριστικής για το υποκείµενο αλήθειας: την κατασκευή της ίδιας του της 

ταυτότητας. Το σηµαντικότερο, ωστόσο, είναι πως αυτός ο έξωθεν καθορισµός της 

υποκειµενικότητας, αυτή η τόσο σηµαντική µορφή εξουσίας, που είναι σε θέση να 

προσδώσει µια ταυτότητα στο ίδιο µας το «είναι», δεν διαθέτει κανένα από τα 

παραδοσιακά γνωρίσµατα που τις προσάπτονται και διαφεύγει τόσο της αντίληψης 

που την εξισώνει µε µια µονοµερώς απαγορευτική και κατασταλτική δύναµη, όσο και 

αυτής που την θέλει να ασκείται, αποκλειστικά, από τα πάνω.  

Όπως και στην περίπτωση των διεθνών λόγων, µέρος των οποίων εξετάσθηκε 

στις προηγούµενες ενότητες, η παραγωγή των επιστηµονικών λόγων, οι οποίοι 

καθορίζουν το φάσµα της κοινωνικής µας πραγµατικότητας, την ταυτότητά µας και 

εµµέσως την ευρύτερη συµπεριφορά µας, δεν εναποτίθεται σε κάποιο από τα 

πατροπαράδοτα κέντρα εξουσίας. Απεναντίας, αυτή η προαγωγή των µορφών 

υποκειµενικότητας ή ταυτοτήτων εκκινεί από την οµάδα των ειδικών και 

εµπειρογνωµόνων, των παντοδύναµων εκπροσώπων της γνώσης. ∆εν είναι ο 

Λεβιάθαν, λοιπόν, ο οποίος ασκεί αυτήν την τόσο καθοριστική εξουσία επί της 

προσωπικότητάς µας, αλλά µια διακεκριµένη µερίδα του πλήθους των 

«περιφερειακών σωµάτων» που συνθέτουν το άψυχο σώµα του και τα οποία δεν 

µπορούν παρά να «συγκροτούνται [και τα ίδια, µε τη σειρά τους] ως υποκείµενα µέσω 

των αποτελεσµάτων εξουσίας(/γνώσης)».119 

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι λάθος, σύµφωνα µε τον Foucault, να ταυτίζουµε την 

εξουσία µε την εικόνα µιας κεντρικής, µεταφυσικής οντότητας, η οποία θα επέβαλε τη 

βούλησή της επί της πολιτικής και κοινωνικής σκηνής. Η εξουσία, όπως αναφέρει, 

                                                 
119 Ibid, σ. 29. Βλ. σχετικά και Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 98. 
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«ασκείται σε επίπεδα και µε µορφές που υπερβαίνουν το κράτος και τους 

µηχανισµούς του»,120 δεν περικλείεται µονάχα εντός των τοίχων του, αλλά βρίσκεται 

παντού. «Είναι ένα µηχάνηµα στο οποίο πιάνονται όλοι [… και το οποίο] δεν ανήκει 

σε κανέναν»,121 χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα και πως όλοι κατέχουν µια 

ιεραρχικά ισότιµη θέση ως προς την ικανότητα άσκησής της.122 Ωστόσο, όλοι 

συµµετέχουν στην περαιτέρω διαιώνισή της, καθώς αυτή παράγεται και αναπαράγεται 

καθηµερινά εντός και διαµέσου της ολότητας των κοινωνικών σχέσεων. Παράγεται 

και υποβόσκει σε κάθε σχέση µεταξύ ατόµου και σχολείου, γονέα και παιδιού, 

γιατρού και ασθενή ή εγκλείστου και δεσµοφύλακα, ενώ το σεξ, η σεξουαλικότητα 

και οι διαφορετικές µορφές τους, δεν αποτελούν παρά έννοιες-παράγωγά της σε µια 

απόπειρα καλύτερης κατανόησης του ανθρώπινου σώµατος και όντος, καλύτερης 

κατηγοριοποίησής του µε βάση τις διαφορές και τις οµοιότητες και, κατά συνέπεια, 

καλύτερης διαχείρισής του. 

Όµως, κατά τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο λανθασµένο συσχετισµό και την 

παρερµηνεία της σχέσης εξουσίας-γνώσης-αλήθειας, αποτύχαµε, για τον Foucault, να 

παρατηρήσουµε και µια σηµαντική µεταβολή εντός του εν λόγω τρίπτυχου, η οποία 

συντελέστηκε όταν τα κράτη αντικατέστησαν τους µονάρχες. «Οι δυτικές µοναρχίες», 

όπως αναφέρει,123 «οικοδοµήθηκαν ως σύστηµα δικαίου». Τα δικαιώµατα, η εξουσία 

του µονάρχη, έγιναν γνωστά στους υπηκόους του και εκφράστηκαν µέσω ενός 

νοµικού λόγου, ο οποίος µε τη σειρά του και καθώς αυτός ήταν ο σκοπός του, παρείχε 

την πολιτική νοµιµοποίηση, το απαραίτητο στήριγµα-θεµέλιο αυτής της µορφής 

εξουσίας.124 Ωστόσο, όπως και στη περίπτωση της οµολογίας, ο θεσµός του ∆ικαίου 

δεν παρέµεινε προσκολληµένος στην Αρχή που τον καθιέρωσε. ∆ιαπέρασε την κάθε 

µονάδα του κοινωνικού συνόλου και προτού µετατραπεί στον λόγο της ισότητας και 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που φαίνεται να κυριαρχεί στην εποχή µας, παρήγαγε 

(ή τροφοδότησε) έναν πόλο αντίστασης. 

Συγκεκριµένα, η κριτική απέναντι στο µονοπώλιο εξουσίας του µονάρχη (την 

κυριαρχία του) που τελικά οδήγησε στη σύσταση των σύγχρονων εθνών-κρατών, 

διατυπώθηκε µέσα από το ίδιο καθεστώς γνώσης που µέχρι τότε δικαιολογούσε την 

αναγκαιότητα ύπαρξής του, µια εξουσία εκφρασµένη µέσα από και εις το όνοµα της 

                                                 
120 Foucault (2011) ό.π., σ. 106. 
121 Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 156. 
122 Βλ. ibid, σ. 159, 198 και Foucault (2003) ό.π., σ. 168. 
123 Foucault (2011) ό.π., σ. 104. 
124 Βλ. ibid, σ. 25-26. 
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ανερχόµενης αστικής τάξης, αντιτέθηκε σε αυτήν του Στέµµατος, υιοθετώντας το 

∆ίκαιο — το ίδιο το θεµέλιο της Μοναρχίας — για να εκπληρώσει τους σκοπούς της. 

Αυτό ενέτεινε, αλλά και ίσως ισχυροποίησε την πεποίθησή µας πως «η εξουσία πρέπει 

πάντα να ασκείται µε τη µορφή του δικαίου.»125 Αποκεφαλίσαµε τον βασιλιά (στην 

περίπτωση της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, κυριολεκτικά κιόλας), αλλά διέφυγε 

της αντίληψής µας, εµποτισµένη καθώς ήταν µε την αλήθεια του Νόµου, του 

Βασιλικού Νόµου, πως στην πραγµατικότητα δεν το αντικαταστήσαµε απλά µε 

περισσότερα κεφάλια — λιγότερο διακριτά και µόνιµα, αλλά πιο δίκαια, καθώς ήταν 

δηµοκρατικά και εναλλάξιµα. Παραµείναµε δέσµιοι της κυριαρχίας, του θεωρητικού 

διδύµου εξουσίας-νόµου, παραβλέποντας πως οι συσχετισµοί, αλλά και τα µέσα της 

εξουσίας, είχαν και έχουν αλλάξει.126 

Αναλυτικότερα, ο Foucault παρατηρεί πως από τον 18ο αιώνα η εξουσία στα 

δυτικά κράτη έπαψε να χαρακτηρίζεται από την καταστολή.127 Βεβαίως, 

αναλογιζόµενοι τα όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, δύσκολα θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε και πως η καταστολή αποτέλεσε ποτέ το µοναδικό χαρακτηριστικό της 

γνώρισµα. Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο, το ζήτηµα της καταστολής και των ευρύτερων 

απαγορεύσεων, συνδέεται περισσότερο µε το τι αντιλαµβανόµαστε πως συµβαίνει στο 

επίπεδο της απόλυτης εξουσίας, στο πεδίο της κυριαρχίας. 

Αυτή η καταστολή, λοιπόν, άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιβολή δια του νόµου 

της βούλησης µια ανώτατης αρχής (προηγουµένως του µονάρχη) δεν εξαφανίστηκε 

πλήρως, αλλά παραχώρησε µεγάλο µερίδιο της ισχύος και των αρµοδιοτήτων της σε 

µια νέα µορφή εξουσίας που δεν καταδυναστεύεται από την επιβολή και την οποία ο 

Foucault επιδίωξε επανειληµµένα να θεωρητικοποιήσει, αποφεύγοντας να τη συνδέσει 

αποκλειστικά µε τον νόµο.128 Εξάλλου, για τον ίδιο, ο Νόµος δεν µπορεί να είναι 

τίποτε παραπάνω από «ένα εργαλείο της εξουσίας»,129 ένας ηγεµονικός λόγος, θα 

λέγαµε, µέσω του οποίου, η ανώτατη εξουσία καθίσταται ορατή και ευκολότερα 

εντοπίσηµη· ευκολότερα προσβάσιµη στην ανάλυση και κριτική. 

Ωστόσο, οι εκφάνσεις της δεν µπορούν να αποδοθούν κατ’ αποκλειστικότητα σε 

ένα νοµικό εποικοδόµηµα. Για τον Foucault, η εξουσία συνδέεται µε µια 

                                                 
125 Ibid, σ. 105. Παράλληλα, βλ. και Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 94-95 και 201. 
126 Βλ. και Foucault (2011) ό.π., σ. 104-106. 
127 Βλ. και ibid, σ. 97. 
128 Ibid, σ. 107-108. 
129 Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 141. 
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«πολλαπλότητα σχέσεων δύναµης»130 και, όπως είπαµε, βρίσκεται παντού, όχι γιατί 

υποτάσσει τα πάντα στη βούληση µιας κεντρικής οντότητας (π.χ. το Κράτος), από 

όπου διαχέεται στην υπόλοιπη κοινωνία, αλλά επειδή προκύπτει ως αποτέλεσµα 

σχέσεων δύναµης µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών οντοτήτων (π.χ. των ατόµων, του 

σχολείου, της κλινικής). Αυτή η αλληλεπίδραση, αυτή η «σύνθετη στρατηγική 

κατάσταση εντός µιας δεδοµένης κοινωνίας»131 αναπαράγει την εξουσία, η οποία 

βρίσκει απλά την τελική της έκφραση σε θεσµούς, όπως το κράτος και ο νόµος ή στην 

κυριαρχία µιας οµάδας σε βάρος µιας άλλης (π.χ. αστική-εργατική τάξη, ελεύθεροι 

πολίτες-δούλοι). Ωστόσο, αυτό δεν την καθιστά προνόµιο και ιδιοκτησία των 

καταληκτικών της σταδίων.132 Οι νόµοι, όπως και οι ευρύτεροι εξουσιαστικοί θεσµοί 

δεν είναι παρά ένα ακόµη κατασκεύασµα, ένας ενισχυτικός παράγοντας και, εν τέλει, 

ένα απλό µέσο για την άσκησή της, ένα µέσο προσβάσιµο σε όλους, το οποίο 

αδυνατεί να τεθεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο µιας κεντρική βούλησης. Απεναντίας, 

δύναται να εξυπηρετήσει µια πληθώρα διαφορετικών και, ενίοτε, αντικρουόµενων 

βουλήσεων, χωρίς όµως να ταυτίζεται και απόλυτα µαζί τους. 

Η εξουσία, λοιπόν, δεν ανήκει σε κανέναν και όλοι την προωθούν ή της 

αντιστέκονται, αναλόγως των στόχων που επιδιώκουν, οι οποίοι µπορεί και να 

βρίσκονται σε ασυµφωνία µε τους αντίστοιχους της ανώτατης εξουσίας.133 Για τον 

Foucault, δηλαδή, η έννοια της εξουσίας εµπεριέχει και δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς 

συγκεκριµένους στόχους, αλλά και χωρίς την αντίσταση, η οποία αποτελεί και τον 

αντίπαλο τον οποίο θα πρέπει να υπερβεί.134 

Το παραπάνω, µάλιστα, είναι σηµαντικό, καθώς µας αποµακρύνει από µια 

µονοδιάστατη θεώρηση βάσει της οποίας, η εξουσία απλά θα ασκούταν ανεµπόδιστα 

επί µιας µάζας καθυποταγµένων υποκειµένων. Θα πρέπει να τονίσουµε, λοιπόν, πως η 

αντίσταση αποτελεί συστατικό αλλά και προϋποτιθέµενο στοιχείο της άσκησής της. 

                                                 
130 Foucault (2011) ό.π., σ. 109. 
131 Ibid, σ. 110. 
132 Περισσότερο, θα λέγαµε, η τελική µορφή της εξουσίας, η οποία αποκτά µορφές έκφρασης µέσω του 
κράτους, του νόµου και οποιουδήποτε άλλου θεσµού, οργανισµού ή ένωσης που θεωρείται πως την 
ασκεί, αποτελεί απλά συνάθροιση των επιµέρους δυναµικών σχέσεων εξουσίας εντός µιας κοινωνίας, 
οι οποίες στην πλειοψηφία τους αποδέχονται και ενδυναµώνουν την πρώτη. 
133 Όπως στην περίπτωση των δηµοσίων βασανιστηρίων, τα οποία αποτελούν ένα πολύ καλό 
παράδειγµα εναντίωσης στην επιβλητική εξουσία του Μονάρχη. Βλ. σχετικά Foucault (1995) ό.π., σ. 
59-69. 
134 Για περισσότερα βλ. ibid, σ. 111-120 και Heller (1996) ό.π., σ. 94-100. Ωστόσο, το γεγονός ότι η 
εξουσία ασκείται µε συγκεκριµένους στόχους, δεν συνεπάγεται και πως τα αποτελέσµατα της άσκησής 
της ταυτίζονται ή οδηγούν νοµοτελειακά στην εκπλήρωση των εν λόγω στόχων. Απεναντίας, καθώς η 
άσκηση της εξουσίας προϋποθέτει µια πληθώρα διαφορετικών και αλληλοσυγκρουόµενων εν τέλει 
βουλήσεων, το τελικό αποτέλεσµα διαφεύγει του ελέγχου τους. Βλ. και Heller (1996) ό.π., σ. 87-89. 
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«Όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει [και] αντίσταση»135 και θα µπορούσαµε να 

προσθέσουµε πως οι δύο έννοιες εκτός από άµεσα συσχετιζόµενες, µπορούν να 

θεωρηθούν και ως ταυτόσηµες. Η αντίσταση είναι και αυτή µια µορφή εξουσίας. Μια 

µορφή εξουσίας, η οποία εναντιώνεται στην απόπειρα επιβολής µιας διαφορετικώς 

εκφρασµένης εξουσίας/γνώσης. Συνιστά, δηλαδή, την αντεστραµµένη, ως προς τους 

σκοπούς, έκφραση της ίδιας δύναµης· της ίδιας ως προς τη µορφή σχέσης 

εξουσίας/γνώσης. Εξουσία και αντίσταση, λοιπόν, παρευρίσκονται σε έναν ατέρµονο 

κύκλο συγκρούσεων, σε µια σύγκρουση εξουσιών και βουλήσεων, οι οποίες 

συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα και διαφορετικά µεταξύ τους γνωσιακά 

στηρίγµατα. 

Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα γιατί ο 

πόλεµος αποτέλεσε ένα ικανοποιητικό µοντέλο για την ανάλυση των σχέσεων 

εξουσίας/γνώσης. Αν στο επίπεδο της κυριαρχίας, της αναγνωρισµένης ανώτατης 

εξουσίας, το ζητούµενο είναι η επιβολή µιας κεντρικής βούλησης επί των υπολοίπων, 

η επιτυχής επικράτηση µιας κυρίαρχης λογικής επί των υπολοίπων και, άρα, µια 

διαδικασία, η οποία αντί της παραχώρησης και του διορισµού διαδραµατίζεται µεταξύ 

των άκρων της επιβολής και της υποταγής, τότε εξ ορισµού η σύγκρουση και ο 

πόλεµος αποτελούν το µοναδικά κατάλληλο για την ανάλυση της εξουσίας πρίσµα. 

Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν αναλογισθούµε ότι τα σύγχρονα κράτη, οι 

σύγχρονοι κυρίαρχοι της παγκόσµιας πολιτικής σκηνής, συνιστούν το επακόλουθο 

µιας ιστορικής µορφής αντίστασης (ή σύγκρουσης), η οποία εκφράστηκε µέσα από 

την προσπάθεια περιορισµού και οριοθέτησης των εξουσιών του ηγεµόνα. Στην 

ουσία, δηλαδή, τα πρώιµα βεστφαλικά κράτη αποτελούν το δοµικό κατασκεύασµα 

ενός (αντί-)λόγου, που εναντιώθηκε στην επιβλητική και τυραννική µορφή ενός 

κοινωνικά και ιστορικά προσωποποιηµένου Λεβιάθαν.136 

Όµως, πέραν της κατάδειξης της εξουσίας (και της αντίστασης) ως πανταχού 

παρούσας και µη ανήκουσας σε κανέναν, η πραγµατική µεταβολή την οποία 

παρατήρησε ο Foucault αφορά τις µεθόδους της ανώτατης εξουσίας. Για να 

επιστρέψουµε στην εικόνα του αποκεφαλισµένου βασιλιά, αυτό που συντελέστηκε 

κατά την αντικατάστασή του από το κράτος δεν ήταν µια απλή µετάθεση ή ένας απλός 

πολλαπλασιασµός των κέντρων εξουσίας, αλλά µια µεταβολή στις βλέψεις και τις 

στοχεύσεις, στην ίδια την φύση και την ουσία της ανώτατης εξουσίας. 

                                                 
135 Foucault (2003) ό.π., σ. 280. 
136 Βλ. σχετικά και Cullifer (2009) ό.π., σ. 33. 
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Όπως αναφέραµε, ο θεσµός της µοναρχίας, της αναγνωρισµένης ανώτατης 

εξουσίας συνδέθηκε µε τον νόµο και ο νόµος παρείχε το απαραίτητο στήριγµα-

θεµέλιό της, αλλά και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων τον πόλο αντίστασής της. 

Εκ του αποτελέσµατος, όµως, µπορούµε να πούµε πως αποτέλεσε και το πλασµατικό, 

έστω, µέσο για την σκιαγράφησή της, καθώς σε αµφότερες τις περιπτώσεις διατύπωνε 

ή επεδίωκε να οριοθετήσει και να περιορίσει τα δικαιώµατα ενός ανώτατου άρχοντα 

επί της ζωής των υπηκόων του. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας κοινωνίας, στην οποία οι σχέσεις εξουσίας θα 

µπορούσαν να συνοψιστούν ή να παραλληλιστούν µε τις διαδικασίες της αρπαγής και 

της παρακράτησης (π.χ. φόροι, πρόσοδοι κ.λπ.) — σε δυναµικές σχέσεις αρνητικού 

χαρακτήρα — ο µονάρχης επέβαλε την εξουσία του, απειλώντας τη ζωή.137 Στην 

ουσία, η ανώτατη εξουσία γινόταν αντιληπτή και µπορούσε να εκφραστεί µέσω του 

νοµικά θεσµοθετηµένου δικαιώµατος της µοναρχίας «να επιβάλλει τον θάνατο ή να 

επιτρέπει τη ζωή»138 σε όσους αντιστέκονταν ή αντιστοίχως υποτάσσονταν. Ωστόσο, 

κατά τη γένεση του έθνους-κράτους που συνοδεύτηκε, ας µη ξεχνάµε, και από τη 

σταδιακή επικράτηση της δηµοκρατίας και των σύγχρονων µορφών καπιταλισµού, 

αυτό το δικαίωµα της εξουσίας στον θάνατο, το ίδιο το νοµικό (επ)οικοδόµηµα ως 

µηχανισµός επιβολής προσανατολισµένος στην καταστολή παραµερίστηκε (όχι 

πλήρως βέβαια), διευκολύνοντας την εµφάνιση περισσότερο δηµιουργικών και 

παραγωγικών µορφών εξουσίας. 

Αν αναλογιστούµε τα παλαιά καθεστώτα ως προσωποκεντρικά και µε 

πρωταρχικό στόχο την επιβολή, διά της απειλής θανάτου, µιας κυρίαρχης βούλησης 

επί των υπολοίπων, τότε αυτό που τα αντικατέστησε ήταν µια κυρίαρχη εξουσία 

προσανατολισµένη στη ζωή, η οποία διατήρησε το δικαίωµα του θανάτου µόνο ως το 

ύστατο φρούριό της: «µια εξουσία του να δίνεις ζωή ή να πετάς στον θάνατο.»139 

Αυτή η µορφή εξουσίας βρήκε τον κυριότερο τόπο έκφρασής της στην προτροπή, 

παραγωγή και ενίσχυση, στον έλεγχο και την επιτήρηση, στην αύξηση όσων 

εξουσιάζει και την προσπάθεια ανεύρεσης καλύτερων, οικονοµικότερων και 

αποδοτικότερων τρόπων οργάνωσής τους. Μετατράπηκε σταδιακά και είναι πλέον µια 

εξουσία, η οποία θέλει να πολλαπλασιάσει, να ελέγξει και να διαχειριστεί τη ζωή και 

                                                 
137 Βλ. Foucault (2011) ό.π., σ. 157-158 και Foucault (2003) ό.π., σ 240. 
138 Foucault (2011) ό.π., σ. 158. 
139 Ibid, σ. 161. 
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η οποία ακόµα και στην περίπτωση της µαζικότερης επιβολής θανάτου που δύναται να 

απαιτήσει (τον πόλεµο) θέτει ως πρωταρχικό της µέληµα τη διατήρηση της ζωής. 

Βεβαίως, τα παραπάνω δεν την καθιστούν αυτοµάτως πιο «ανθρώπινη». 

Εξάλλου, θυµόµαστε πολύ καλά πως τα µεγαλύτερα εγκλήµατα του 20ου αιώνα έγιναν 

στο όνοµα της καθαρότητας της φυλής, του ζωτικού χώρου και των εν γένει 

φυλετικών διακρίσεων. Παράλληλα, όµως, δεν την καθιστούν και εγγενώς κακή.140 Η 

εξουσία δεν µπορεί να εξετάζεται υπό το πρίσµα χαρακτηρισµών όπως το «καλό» και 

το «κακό», διότι από µόνη της δεν υποδηλώνει τίποτα παραπάνω από την απλή 

ύπαρξη µιας σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων κοινωνικών µονάδων· µια σχέση η 

οποία διαδραµατίζεται εντός µιας κοινωνίας και διαπερνά ολόκληρο το φάσµα της.141 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η εµφάνιση αυτής της µορφής εξουσίας επί της 

ζωής δεν µπορεί να αποµονωθεί ούτε από τις λειτουργίες και τους µηχανισµούς της 

οικονοµίας, αλλά ούτε και από την αλλαγή της τέχνης του κυβερνάν, τη λογική της 

διακυβέρνησης ή την «κυβερνητικότητα», την οποία ανέλυσε ο Foucault σε δύο από 

τις τελευταίες εκδοθείσες διαλέξεις του. 

Αυτή η µεταµόρφωση, λοιπόν, στους µηχανισµούς και τους στόχους της 

εξουσίας θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως συσχετιζόµενη µε την ανάπτυξη και την 

εξέλιξη της καπιταλιστικής οικονοµίας.142 Μάλιστα, η οικονοµία αν και δεν 

συγκαταλέχθηκε ποτέ στα άµεσα πεδία ενδιαφέροντος του Γάλλου στοχαστή, 

φαίνεται να υποβόσκει στο µεγαλύτερο τµήµα του έργου του ως η πανταχού παρούσα 

αρχή, η οποία κατευθύνει τα νήµατα των πολιτικών και όχι µόνο αποφάσεων. Κατά 

συνέπεια, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε πως η φουκωική ανάλυση των σχέσεων 

εξουσίας/γνώσης στηρίζεται, αλλά και ταυτόχρονα εξελίσσει τη µαρξιστική ανάλυση 

της οικονοµίας, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσµα ζητηµάτων, τα οποία θα πρέπει 

να συγκαταλεχθούν στις εκάστοτε πολιτικοοικονοµικές αναλύσεις και κριτικές. 
                                                 
140 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να θυµηθούµε και το παράδειγµα της οµάδας των οµοφυλοφίλων, οι 
οποίοι στον σύγχρονο λόγο της ιατρικής αντικατέστησαν την πάλαι ποτέ αξιόποινη και θεωρούµενη ως 
αιρετική οµάδα των σοδοµιστών. Στην ουσία, µπορεί ο πιο σύγχρονος λόγος, βάσει του οποίου, οι 
οµοφυλόφιλοι κατατάσσονται ως σχετικά παρεκκλίνοντα από τη νόρµα άτοµα, να µην έχει οδηγήσει 
στην πλήρη κοινωνική ενσωµάτωσή τους (τουλάχιστον όχι παγκοσµίως) ή την αποδοχή των 
σεξουαλικών τους προτιµήσεων, ωστόσο δεν παύει να τους αναγνωρίζει, σε αντίθεση προς τον 
παλαιότερο εκκλησιαστικό λόγο, ένα ισότιµο δικαίωµα στην ύπαρξη. Θέτοντάς το διαφορετικά, αν και 
η κατηγοριοποίηση και ο διαχωρισµός των ανθρώπων δεν παύει να αποτελεί ένα δυσάρεστο φαινόµενο 
της καθηµερινότητάς µας, το οποίο εντείνεται και µέσα από τη λειτουργία των επιστηµονικών λόγων 
(π.χ. οµαδοποίηση-διαχωρισµός), δύσκολα θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η καύση στην 
πυρά αποτελεί µια συγκριτικά καλύτερη πραγµατικότητα από αυτήν του χειρότερου δυνατού 
κοινωνικού στιγµατισµού. 
141 Βλ. και Neal A.W. (2009) “Michel Foucault”, στο Edkins & Vaughan-Williams (επιµ.) ό.π., σ. 163. 
142 Σχετικά, βλ. και Lazzarato M. (2006) “From biopower to biopolitics”, Tailoring Biotechnologies, 
Vol. 2, Issue 2, σ. 9. 
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Ωστόσο, η σηµασία της οικονοµίας δεν έγκειται σε µια απλή αντιστοίχιση ή 

µετάθεση των εγγενών συσσωρευτικών και διαχωριστικών τάσεων του καπιταλισµού 

µε ένα περισσότερο κοινωνικό επίπεδο (π.χ. αστική τάξη έναντι προλεταριάτου). Η 

µεταστροφή στις βλέψεις και τις στοχεύσεις της εξουσίας σχετίζεται περισσότερο µε 

ένα είδος συγχώνευσης της πολιτικής µε την οικονοµία ή, διαφορετικά, µε την 

εφαρµογή των προτύπων και αξιών της πολιτικής οικονοµίας. Προκύπτει, δηλαδή, 

από τη στιγµή, κατά την οποία η πολιτική εξουσία άρχισε να υπολογίζει τα οφέλη και 

τις ενδεχόµενες απώλειες των δράσεών της, όπου ως οφέλη και απώλειες όµως θα 

πρέπει να κατανοήσουµε κάτι πολύ ευρύτερο από έναν απλό αριθµητικό ή στατιστικό 

υπολογισµό.143 Εν προκειµένω, η οικονοµία θα πρέπει να γίνει αντιληπτή υπό το 

πρίσµα της έννοιας της κυβερνητικότητας και των αξιών του φιλελεύθερου και, 

κυρίως, νεοφιλελεύθερου δόγµατος και σε µεγάλο βαθµό σχετίζεται µε την έµπρακτη 

εφαρµογή των αξιών του laissez-faire στο επίπεδο των σχέσεων εξουσίας/γνώσης και, 

ως επί το πλείστον, στο επίπεδο της ανώτατης εξουσίας.144 

Εποµένως, η εµφάνιση αυτής της εξουσίας επί της ζωής προκύπτει ως το 

σταδιακό αποτέλεσµα µιας αλλαγής στις βλέψεις και τους υπολογισµούς της 

ανώτατης εξουσίας. Σε ένα πρώτο στάδιο και δεδοµένων των νέων αναγκών που 

προέκυψαν λόγω των ιστορικών, οικονοµικοπολιτικών ανακατατάξεων που 

συνόδευσαν την σταδιακή επικράτηση των φιλελεύθερων δηµοκρατιών, µπορούµε να 

πούµε πως αυτή η µεταστροφή στις στοχεύσεις της ανώτατης εξουσίας σηµατοδοτεί 

ουσιαστικά τη µεταστροφή από µια κυρίαρχη βούληση, η οποία ασκείται επί των 

εδαφών και της επικράτειας του απόλυτου ηγεµόνα, σε µια λογική διακυβέρνησης ή 

µια κυβερνητικότητα, η οποία οφείλει να λάβει υπόψη της έναν πληθυσµό µε 

διακριτές ανάγκες και στόχους (π.χ. ευηµερία).145 

Από τα παραπάνω, µπορούµε, ενδεχοµένως, να κατανοήσουµε γιατί στο πλαίσιο 

αυτής της νέας λογικής διακυβέρνησης, αυτής της φιλελεύθερης και µετέπειτα 

νεοφιλελεύθερης κυβερνητικότητας, η αξία βάσει της οποίας θα κρίνονται οι 

πρακτικές της ανώτατης εξουσίας θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται. ∆εδοµένου, 

δηλαδή, του ότι τα νέα κίνητρα της εξουσίας τείνουν να συσχετισθούν µε την 

ικανοποίηση των αναγκών ενός πληθυσµού και την οικονοµικότερη δυνατή 
                                                 
143 Ibid, σ. 11-12. 
144 Για µια εκτενή ανάλυση, βλ. Foucault M. (2008) The Birth of Biopolitics: Lectures at College de 
France, 1978-79, µτφρ. G. Burchell, London: Palgrave Macmillan. 
145 Σχετικά µε το ότι η έννοια της κυριαρχίας συνδέεται µε µια εξουσία επί των εδαφών — της 
ευρύτερης επικράτειας του Μονάρχη — αντί των ανθρώπων και ενός πληθυσµού, βλ. και Foucault 
(2003) ό.π., σ. 36. 
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διαχείρισή του, «η επιτυχία και η αποτυχία» εκπλήρωσης αυτών των σκοπών, θα 

έρθουν να «αντικαταστήσουν τον [παλαιό] διαχωρισµό µεταξύ νοµιµότητας και 

παρανοµίας»,146 ως οι γνώµονες για την αποδοχή ή καταδίκη, αντιστοίχως, της 

ανώτατης εξουσίας. Παράλληλα, όµως, αυτή η οικονοµικότερη µορφή διαχείρισης, η 

οποία διαφοροποιείται εκ θεµελίων από την πολυέξοδη (οικονοµικά και πολιτικά) 

επιβολή µιας κυρίαρχης βούλησης, προϋποθέτει πως η εξουσία δεν µπορεί ασκείται 

επί ενός πλήθους υποταγµένων µονάδων, αλλά επί ελευθέρων ως προς τις επιλογές 

τους ατόµων. 

Γιατί ελευθέρων; ∆ιότι η σταδιακή ανάδυση αυτού του νέου τρόπου 

διακυβέρνησης, συνοδεύτηκε και από την συνειδητοποίηση ότι στο πλαίσιο ενός τόσο 

ραγδαία αναπτυσσόµενου οικονοµικού µοντέλου (καπιταλισµός), το οποίο 

προϋποθέτει και ένα ελάχιστο όριο ελεύθερης δράσης (οικονοµικής) προκειµένου να 

λειτουργήσει, η εσωτερικοποίηση των ορθών τρόπων συµπεριφοράς, η συνειδητή 

απόφαση συµβιβασµού µε τις πειθαρχίες, τα πρότυπα και, εν τέλει, τα προστάγµατα 

της εξουσίας είναι µια κατά πολύ αποδοτικότερη µέθοδος για τη διοίκηση των 

πληθυσµών. Σε αυτό το σηµείο γίνεται φανερή και η πραγµατική συνεισφορά του 

Bentham και του πανοπτικού συστήµατος, το οποίο σχετίζεται ακριβώς µε την 

προσπάθεια «εκµάθησης» ή επιβολής ενός είδους αυτοελέγχου επί των αντικειµένων 

της εξουσίας.147 Θέτοντάς το µε τα λόγια του ίδιου του Foucault,148 «ένας χαζός 

δεσπότης µπορεί να περιορίσει τους σκλάβους του µε σιδερένιες αλυσίδες, αλλά ένας 

πραγµατικός πολιτικός τους δένει ακόµη περισσότερο από την αλυσίδα των ίδιων τους 

των ιδεών». 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως η εξουσία µεταλλάσσεται, 

για να µετατραπεί από µια δύναµη επιβολής στην «ικανότητα τροποποίησης των 

δράσεων των άλλων»149
· στη «δυνατότητα ενός ατόµου (ή και περισσοτέρων) να 

επηρεάσει και να τροποποιήσει τις δράσεις άλλων ατόµων προκειµένου να επιτύχει 

κάποιους τακτικούς σκοπούς» και, εν τέλει, να «δηµιουργήσει (την) αλλαγή»,150 η 

οποία όµως δεν µπορεί ούτε να υπολογισθεί εκ των προτέρων, ούτε και να ελεγχθεί 

εξολοκλήρου.151. 

                                                 
146 Foucault (2008) ό.π., σ. 16. 
147 Σχετικά, βλ. Gordon (επιµ.) (1980) ό.π., σ. 147-148 και Foucault (1995) ό.π., σ. 170 κ.ε. 
148 Foucault (1995) ό.π., σ. 102-103. 
149 Heller (1996) ό.π., σ. 103. 
150 Ibid, σ. 83. 
151 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 80-83 και 85-87. 
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Αυτό που διαδραµατίστηκε, λοιπόν, σύµφωνα µε τον Foucault, κατά τους 

τελευταίους αιώνες, αυτό που ήρθε στο πολιτικό προσκήνιο ήταν µια νέα 

«τεχνολογία»152 της εξουσίας· µια «βιοεξουσία».153 Άµεσα συνδεδεµένη µε την 

ανάπτυξη του καπιταλισµού (και της φιλελεύθερης κυβερνητικότητας), η εξουσία 

αυτή επικεντρώθηκε, µε την χρήση δύο «τεχνικών»,154 στο ανθρώπινο σώµα ως 

µηχανή παραγωγής και ως έµβιο ον µε διακριτά γνωρίσµατα λειτουργίας 

(αναπαραγωγή, κατάσταση υγεία κ.λπ.), τα οποία έπρεπε να εξετασθούν και να 

ρυθµισθούν. Χρησιµοποίησε µια «ανατοµοπολιτική του σώµατος», προκειµένου να το 

πειθαρχήσει, να το καταστήσει αποδοτικότερο, να το εκγυµνάσει και να τιθασεύσει τις 

παραγωγικές του δυνάµεις, και µια «βιοπολιτική του πληθυσµού», προκειµένου να 

ελέγξει, ρυθµίσει και κατατάξει το σύνολο των υποκειµένων που εντάσσονταν στην 

επικράτειά της, φροντίζοντας παράλληλα για την υγεία και τον διαιωνιζόµενο 

πολλαπλασιασµό τους.155 Σε αυτό το πλαίσιο, ο θάνατος µετατράπηκε στο 

διαχωριστικό νήµα µεταξύ αυτών που συγκαταλέγονται στην εξουσία επί της ζωής και 

αυτών που αφήνονται να πεθάνουν.156 

Βεβαίως, όπως προαναφέραµε, η εξουσία δεν µπορεί να ασκηθεί χωρίς 

συγκεκριµένες βλέψεις και στοχεύσεις και, άρα, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένων 

συµφερόντων που να την καθοδηγούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η βιοπολιτική 

φανερώνεται ως «η ικανότητα ελέγχου των ατόµων µε το να τους διατηρείς εν ζωή, 

[...] µε το να ελέγχεις την ίδια τη ζωή»157 και, συνεπώς, ως κάτι που µπορεί να µας 

βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα γιατί, τουλάχιστον στις σύγχρονες κοινωνίες, η 

εξουσία φαίνεται να ασκείται πρωτίστως από τα κάτω. Συγκεκριµένα και καθώς ο 

Νόµος θεωρείται ακόµη ως η γλώσσα της εξουσίας, έχει ενδιαφέρον να αναφερθούµε 

στο ζήτηµα του εγκεφαλικού θανάτου και πώς η εν λόγω σωµατική κατάσταση γίνεται 

αντιληπτή και διαχειρίσιµη στο πλαίσιο των βιοπολιτικοποιηµένων πλέον κοινωνιών 

µας. 

Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε πως η εµφάνιση της έννοιας του «εγκεφαλικού 

θανάτου», η οποία χρησιµοποιείται για την περίπτωση ασθενών που βρίσκονται σε 

κώµα και οι οποίοι θεωρείται πως δεν πρόκειται να επανέλθουν σε µια θεωρούµενη 

                                                 
152 Foucault (2011) ό.π., σ. 162. 
153 Ibid, σ. 163 
154 Ibid, σ. 164. 
155 Για περισσότερα βλ. ibid, σ. 162 κ.ε. 
156 Βλ. Neal (2009) ό.π., σ. 164.  
157 Kelly M. (2004) “Racism, nationalism and biopolitics: Foucault’s Society Must Be Defended, 2003”, 
Contretemps, Vol. 4, September 2004, σ. 60. Βλ. και Dreyfus & Rabinow (1983) ό.π., σ. xxvi. 



52 
 

ως λειτουργική σωµατική κατάσταση, οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ως προς το 

ζήτηµα της εξουσίας αποτέλεσµα. Οδήγησε συγκεκριµένα στη νοµική διατύπωση 

εντός των ΗΠΑ και κάποιων χωρών της ΕΕ του δικαιώµατος θανάτωσης όσων 

ενέπιπταν στην εν λόγω παθολογική κατηγορία, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά µια 

άµεση εξουσία των ειδικών (και των συγγενών) επί της ζωής τους.158 Στην ουσία, 

δηλαδή, παρατηρούµε πώς στις σύγχρονες βιοπολιτικές κοινωνίες, η κάποτε απόλυτη 

εξουσία του Μονάρχη επί της ζωής των υπηκόων του µεταλαµπαδεύεται και 

«µετατοπίζεται από στενά πολιτικές επιταγές και σφαίρες σε ένα περισσότερο ασαφές 

πεδίο, όπου ο ιατρός και ο κυρίαρχος φαίνεται να ανταλλάσσουν ρόλους.»159 

Πέραν αυτού, όµως, µέσω της έννοιας της βιοπολιτικής µπορούµε να 

παρατηρήσουµε και µια από τις ελάχιστες, άµεσες αναφορές, του Foucault στο διεθνές 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια διακρατικών συγκρούσεων που 

διαδραµατίζονται υπό το φως των εθνικών πλέον καθεστώτων, αυτό που παρατηρεί 

είναι µια αλλαγή ακόµη και στη φύση του πολέµου (αυτή τη φορά µε µια πολύ 

κυριολεκτική σηµασία). Η διεξαγωγή του έπαψε ουσιαστικά να στηρίζεται στην 

προστασία ή την αύξηση του κύρους ενός ανώτατου άρχοντα (υπαρκτού ή 

πνευµατικού) και αντικαταστάθηκε από την επιδίωξη του κάθε κράτους να 

υπερασπισθεί και να ενισχύσει το βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού του.160 

Αν συµφωνήσουµε, λοιπόν, µε την ανάλυση του Foucault, είναι δύσκολο να µην 

αποδεχτούµε και ότι η βιοεξουσία µη διαφεύγοντας, αλλά αντιθέτως αναπτύσσοντας 

σε µεγαλύτερο βαθµό τα σύµφυτα της εξουσίας/γνώσης χαρακτηριστικά, επεκτάθηκε 

σε όλα τα επίπεδα των σύγχρονων κοινωνιών: σχολεία και στρατώνες 

προσανατολισµένοι στην κατεργασία του σώµατος ως πρώτης ύλης και θεσµοί 

δικαίου (π.χ. ανθρώπινα δικαιώµατα), στατιστικές µετρήσεις και υγειονοµικοί θεσµοί, 

επικεντρωµένοι στην διαχείριση των πληθυσµών, την κατηγοριοποίηση, τον 

διαχωρισµό και αναλόγως της ωφελιµότητάς τους, την προστασία τους. Υγιείς-

άρρωστοι, πολλοί-λίγοι, επωφελείς-προς αναµόρφωση, ασφαλιστικά µέτρα, δηµόσια 

περίθαλψη, κλινικές αποτοξίνωσης, αποτελούν ελάχιστα από τα παραδείγµατα 

διαχωρισµού και δηµιουργίας ή δηµιουργίας διαχωρισµού που υπάγονται πλέον στην 

εξουσία επί της ζωής. Μια «βιοκοινωνία», θα µπορούσαµε να πούµε, µε πρωταρχικό 

της µέληµα την παρακολούθηση, εποπτεία και θέσπιση κανόνων όχι τόσο µε ρόλο 

                                                 
158 Βλ. σχετικά Agamben G. (2005) Homo Sacer: Κυρίαρχη Εξουσία και Γυµνή Ζωή, Αθήνα: Scripta, σ. 
247-250. 
159 Ibid, σ. 224. 
160 Βλ. Σχετικά Foucault (2011) ό.π., σ. 158-161. 
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επιβολής (όχι µόνο τουλάχιστον), όσο σε ρόλο κατευθυντηρίων γραµµών για την 

οµαλή, υγιή και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία της. Μια βιοκοινωνία της 

οικονοµικά αποδοτικότερης αυτοπειθαρχίας και των αυτοπεριορισµών, στην οποία η 

ίδια η ανάγκη του ανήκειν σε µια οµάδα (ή περισσότερες) δεν µπορεί να αποσυνδεθεί 

από το πρίσµα της βιοεξουσίας. Όπως αναφέρει ο Kelly, «δεν υπάρχει πληθυσµός µε 

τη σύγχρονη έννοια πριν τη βιοπολιτική»,161 όπως δεν υπήρχε και «µετανάστης» µε 

την σύγχρονη έννοια πριν από αυτήν. Στη βάση αυτού του διαχωρισµού θα 

συνεχίσουµε την εξέταση της συνεισφοράς του Γάλλου στοχαστή στις Θεωρίες των 

∆ιεθνών Σχέσεων. 

                                                 
161 Kelly M.G.E. (2010) “International biopolitics: Foucault, globalisation and imperialism”, Theoria, 
Vol. 57, No. 123, σ. 5. 
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Η Βιοπολιτικοποίηση του διεθνούς 

Από την παρουσίαση που προηγήθηκε, ενδεχοµένως να µην παρουσιάζεται κάποια 

ιδιαίτερη συνάφεια µεταξύ της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας και του πεδίου των 

∆ιεθνών Σχέσεων πέραν ίσως της παροχής ενός χρήσιµου βοηθήµατος για την 

ανάδειξη της πανταχού παρούσας και υποβόσκουσας λειτουργίας των λόγων. Παρά 

ταύτα, µε αφετηρία τη θεωρία της βιοπολιτικής έχει αναπτυχθεί µια εκτενής 

βιβλιογραφία, η οποία αποπειράται να εφαρµόσει τη βιοπολιτική ανάλυση του 

Foucault στο διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικότερα, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, ο 

οποίος εκτός των άλλων επιδιώκει να αποδείξει την ύπαρξη ή µη µιας παγκόσµιας 

βιοπολιτικής, άλλοτε εννοούµενης µε τον τρόπο που την παρουσίασε ο Γάλλος 

στοχαστής και άλλοτε παρεκκλίνοντας ελαφρά.162 

Για παράδειγµα, o Mark Kelly αποδέχεται πως η βιοπολιτική αποτελεί την 

κυριότερη τεχνική της σύγχρονης εξουσίας για τη ρύθµιση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος των κρατών. Στην αντίπερα όχθη, όµως, η ύπαρξη ενός παγκόσµιου 

πληθυσµού και κυρίως ενός παγκόσµιου µηχανισµού που θα επιφορτιζόταν µε τη 

διαχείριση και την εξασφάλιση της ευηµερίας του — δεδοµένα, δηλαδή, που θα 

συνηγορούσαν υπέρ της ανάδειξης της βιοπολιτικής σε παγκόσµιο φαινόµενο — 

εµποδίζονται τουλάχιστον από την παρατεταµένη ύπαρξη και συντήρηση των 

διακρατικών συνόρων.163 Το δεδοµένο αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί το φαινόµενο της 

σταδιακής αντικατάστασης των γεωγραφικών από τα βιοπολιτικά σύνορα.164 Αυτό 

µπορεί να γίνει ευκολότερα αντιληπτό, αν αναλογισθούµε τις διευρυντικές διαδικασίες 

που υλοποιούνται στα πλαίσια των σύγχρονων διεθνών θεσµών και οργανισµών, όπως 

η Ε.Ε. 

Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση ως «σύνορα» δεν θα πρέπει να νοηθούν οι 

τεχνητές διαχωριστικές γραµµές σε επίπεδο κρατών, αλλά οι νοητές γραµµές που 

διαχωρίζουν πληθυσµούς και οι οποίες δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ αυτών που 

υπάγονται στις τεχνολογίες της βιοεξουσίας (της εξουσίας επί της ζωής) και αυτών 

που υπάγονται σε ό,τι απέµεινε από το παλαιό δικαίωµα του µονάρχη να επιβάλει τον 

θάνατο. Ο µηχανισµός που επιφορτίζεται µε τον έλεγχο των όσων πληρούν τα 

κριτήρια για να τεθούν υπό τη βιοπολιτική φροντίδα, παρακάµπτοντας το παράδοξο 

                                                 
162 Ενδεικτικά, βλ. ibid, σ. 2-4. 
163 Βλ. ibid, σ. 5-6. 
164 Βλ. ibid, σ. 7. 
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της συνύπαρξης δύο αντικρουόµενων πολιτικών τεχνολογιών εντός της ανώτατης 

εξουσίας (ζωής-θανάτου) είναι, σύµφωνα µε τον Foucault, ο «κρατικός ρατσισµός».165 

Αντιστοίχως, ο «ρατσισµός» αυτός δεν θα πρέπει να νοηθεί ως µια απλή και 

απροκάλυπτη εχθρότητα ή ως η παραδοσιακή αίσθηση ανωτερότητας που µπορεί να 

νιώθει µια µερίδα ατόµων απέναντι σε ένα διαφορετικό έθνος. Παράλληλα, όµως, δεν 

συνιστά µια αποκλειστικά βιολογική µορφή διαχωρισµού, όπως αυτή εκφράστηκε 

στις γνωστές γενοκτονικές πρακτικές του ναζιστικού καθεστώτος. Αν και σαφώς 

έννοιες όπως το «έθνος» και η «φυλή» µπορούν να συνδεθούν µε την ευρύτερη 

τεχνολογία της βιοεξουσίας/γνώσης, το βιολογικό στοιχείο που ενυπάρχει στη 

συγκεκριµένη έκφανση του ρατσισµού, θα πρέπει να νοηθεί ως κάτι κατά πολύ 

ευρύτερο και άµεσα συνδεόµενο µε την ανάδυση των σύγχρονων µορφών 

βιοπολιτικής οργάνωσης. 

Ο «κρατικός ρατσισµός», όπως φαίνεται και από την ονοµασία, συνιστά ένα 

είδος διαχωρισµού, ο οποίος τίθεται πρωτίστως από το κράτος σε ρόλο ανώτατου 

άρχοντα, το οποίο αν και ως το κυριότερο µέσο άσκησης της βιοπολιτικής είναι 

επιφορτισµένο µε το να φροντίζει για τη ζωή των πληθυσµού του, διατηρεί το 

δικαίωµα να επιβάλει τον αποκλεισµό και τον θάνατο, σε όσους δεν επιθυµεί να 

περιθάλψει ή, αντιστοίχως, επιθυµεί να εξοντώσει. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσει 

οτιδήποτε αντιλαµβάνεται ως εχθρικό για τις παραγωγικές λειτουργίες της 

βιοεξουσίας τόσο εντός όσο και εκτός των γεωγραφικών του συνόρων (π.χ. 

µετανάστες, αλλά και εγκληµατίες ή ναρκοµανείς), παρουσιάζοντάς το ως έναν 

ενδεχόµενο κίνδυνο για την επιβίωση και την ευηµερία του πληθυσµού που καλείται 

να προστατεύσει.166 

Εποµένως, µπορούµε να πούµε πως µέσω της έννοιας του κρατικού ρατσισµού, 

αυτό που κάνει την εµφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο είναι µια διεθνής διάσταση 

της βιοπολιτικής, η οποία µέσω της σύστασης νέων «εµείς» και «αυτοί» διαιωνίζει 

περαιτέρω τον κατακερµατισµό της διεθνούς, και όχι µόνο, κοινωνίας. Βεβαίως, όπως 

αναφέραµε και στην 3η ενότητα, οι αναλύσεις που επικεντρώνονται στα ζητήµατα των 

διεθνών διαχωρισµών, έχουν επηρεαστεί και από άλλες πτυχές του φουκωικού έργου 

και κυρίως της ανάλυσης λόγων (discourse analysis), προκειµένου να αναδείξουν το 

τεχνητό στοιχείο που ενυπάρχει στη σύσταση των εθνικών ταυτοτήτων. Ωστόσο, η 

                                                 
165 Ως θεωρία αναπτύχθηκε στην τελευταία µιας σειράς δηµοσιεύσεων µε τίτλο: Society Must Be 
Defended. Βλ. ibid, σ. 58. 
166 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 58-62. 
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βιοπολιτική εξέταση του ζητήµατος προσδίδει µια νέα πνοή και ένα µεγαλύτερο 

βάθος στην πραγµατικότητα των διεθνών, αυτή τη φορά, πληθυσµιακών 

διαχωρισµών. 

Τα παραπάνω δεν συνεπάγονται και την εξάλειψη των γεωγραφικών συνόρων. 

Ωστόσο, σε έναν κόσµο όπου οι αποστάσεις οδεύουν προς την πλήρη απώλεια της 

σηµασίας τους και οι ευρύτερες µετακινήσεις τείνουν να καταστούν µια ευκολότερα 

προσβάσιµη πραγµατικότητα για έναν ολοένα αυξανόµενο αριθµό ατόµων, µπορούµε 

να πούµε πως τα παραδοσιακά σύνορα έχουν αρχίσει να ενσωµατώνονται και τείνουν 

να αντικατασταθούν από τα βιοπολιτικά. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί, εκτός των άλλων, το ότι η έξοδος ενός 

ατόµου (π.χ. µετανάστη, τουρίστα) από την επικράτεια ενός κράτους δεν έχει πλέον 

ως επακόλουθο την αφαίρεσή του από τον τοπικό πληθυσµό, όπως, αντίστοιχα, η 

έλευσή του εντός της επικράτειας ενός άλλου δεν οδηγεί νοµοτελειακά και στην 

συµπερίληψη ή αποδοχή του εντός αυτού (του πληθυσµού).167 Μπορούµε να πούµε, 

δηλαδή, πως βρισκόµαστε ενώπιον ενός νέου µεταναστευτικού καθεστώτος, το οποίο 

στηριζόµενο σε έναν µηχανισµό εξουσίας και γνώσης (κρατικός ρατσισµός), µε 

λειτουργίες κατάταξης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών ειδών µετανάστη, 

διαβαθµίζει τα επίπεδα και τις δυνατότητες ένταξης ή αποκλεισµού τους σε µια 

κοινωνία. Οι δυνατότητες αυτές καθορίζονται και υπολογίζονται λεπτοµερώς σε 

συνάρτηση µε τα οφέλη και τις ενδεχόµενες απώλειες που µπορούν να προσκοµιστούν 

από τις εκάστοτε συσωρευτικές, πληθυσµιακές τάσεις που συνοδεύουν τις παγκόσµιες 

εξελίξεις (κύµατα µετανάστευσης). 

Είναι προφανές, λόγου χάρη, πως στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων αλλιώς γίνεται δεκτός και άλλα πλεονεκτήµατα απολαµβάνει ένας 

εξειδικευµένος και µορφωµένος µετανάστης (π.χ. γιατροί), ο οποίος αποτελεί και 

σηµαντικό γρανάζι του βιοπολιτικού συστήµατος και αλλιώς ένας εργάτης, ο οποίος 

διαθέτει µονάχα την εργατική του δύναµη.168 Εξάλλου, είναι γνωστό πως τα 

ανεπτυγµένα κράτη επωφελούνται εδώ και καιρό από την εισροή ανθρωπίνου 

                                                 
167 Ibid, σ. 8. 
168 Προτιµήθηκε η λέξη «εργάτης» έναντι αυτής του ανειδίκευτου µετανάστη, καθώς ο γράφων θεωρεί 
πως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων παραγωγής και του απορρέοντος βαθµού ένταξης στη βιοπολιτική 
της βιοεξουσίας, η ευρύτερη κατηγορία του «εργάτη» αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγµα επί του 
οποίου µπορούν να παρατηρηθούν οι λειτουργίες των βιοπολιτικών συνόρων τόσο εκτός όσο και εντός 
των γεωγραφικών. Σαφώς µια τέτοια θέση προϋποθέτει και απαιτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. 
Παράλληλα, βλ. και ibid, σ. 62-64, σχετικά µε τα βιοπολιτικά οφέλη και της απώλειες των 
µεταναστευτικών ροών µέσα από την εξέταση της περίπτωσης της Αυστραλίας. 
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κεφαλαίου από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου και, σε πολλές 

περιπτώσεις, επιδίωξαν ενεργά τη δηµιουργία των κατάλληλων για τη διαρροή τους 

συνθηκών, µέσω της παροχής των κατάλληλων κινήτρων (π.χ. διαφήµιση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και διαβίωσης ή, κοινώς, βιοεξουσίας). 

Ο Kelly, µάλιστα, προχωρά στο να παρουσιάσει την αποδοχή ή µη των 

πολιτικών προσφύγων υπό το πρίσµα της ωφελιµότητάς τους για τα κράτη υποδοχής, 

καθώς στην περίπτωση που οι πρώτοι προέρχονται από εχθρικά καθεστώτα και χώρες, 

η ανάληψη της φροντίδας και της ασφάλειάς τους από ένα κράτος οδηγεί, 

τουλάχιστον, σε µια σχετική αποδυνάµωσή των ανταγωνιστών του (π.χ. απώλεια 

κύρους). Άρα, αν και εκ του αποτελέσµατος η ιδέα µιας βιοπολιτικής παγκοσµίου 

βεληνεκούς, η οποία θα αγκάλιαζε ολόκληρη την υδρόγειο, αφήνοντας κατά µέρους 

τις εξαιρέσεις και τους διαχωρισµούς, δεν υφίσταται, µπορούµε να πούµε µε 

βεβαιότητα πως αυτό που παρατηρείται είναι ένα είδος «βιοπολιτικού παρασιτισµού» 

των ανεπτυγµένων κρατών, σε βάρος των υπανάπτυκτων.169 

Τα στοιχεία που συνηγορούν ενάντια σε µια τέτοια κριτική, λαµβάνοντας υπόψη 

τους ποικίλους µηχανισµούς εξισορρόπησης των αδικιών, όπως η παροχή βοήθειας 

προς τις φτωχότερες χώρες, είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Η περίπτωση της 

οικονοµικής βοήθειας, ανεξαρτήτως του αν αυτή προέρχεται από κρατικούς ή 

ιδιωτικούς φορείς, φαίνεται να αποτελεί µια υπολογισµένη τακτική για την 

εξασφάλιση καλύτερων εµπορικών συµφωνιών, καθώς κάποια από τα µεγαλύτερα 

ποσά που διατίθενται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης κατευθύνονται προς τις 

πλούσιες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Παράλληλα, αν και φαινοµενικά αλτρουιστική 

ως πράξη, είναι δύσκολο να αποσυνδεθεί και από µια δευτερευούσης, ίσως, σηµασίας 

προπαγανδιστική λειτουργία, την οποία εξυπηρετεί. Εν τέλει, η διαφήµιση και η 

αποδοχή των θέλγητρων της δηµοκρατίας, του καπιταλισµού και του ευρύτερου 

δυτικού τρόπου ζωής και σκέψης, τα οποία συνοδεύουν τα εκάστοτε πακέτα στήριξης, 

συµβάλλουν πρωτίστως στη σταθερότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος και κατ’ 

επέκταση στη διαιώνιση της ευηµερίας και ασφάλειας των ανεπτυγµένων δυτικών 

κρατών. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό, αν αναλογιστούµε πως στην περίπτωση της 

καταπολέµησης των πανδηµιών — ζήτηµα που συγκαταλέγεται µε απόλυτη ακρίβεια 

στο πεδίο της βιοπολιτικής — το ενδιαφέρον των διεθνών φορέων φαίνεται να 

επικεντρώνεται περισσότερο στον περιορισµό και τον έλεγχο όσων ασθενειών 

                                                 
169 Για περισσότερα, βλ. ibid, σ. 6-12. 
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µαστίζουν τις ανεπτυγµένες βιοκοινωνίες, παρά στην πραγµατική βελτίωση του 

παγκοσµίου επιπέδου υγείας.170 Ίσως, όµως, το σηµαντικότερο ζήτηµα να µπορεί να 

συνοψιστεί στο ότι η παροχή βοήθειας µπορεί να γίνει αντιληπτή και ως ένας 

παράγοντας που εντείνει το χάσµα µεταξύ του Τρίτου Κόσµου και των ανεπτυγµένων 

κρατών. 

Βεβαίως, ο Kelly δεν ισχυρίζεται πως θα έπρεπε να µειωθούν ή να τερµατιστούν 

οι παροχές προς τις υπανάπτυκτες χώρες. Προβαίνοντας, ωστόσο, σε έναν 

παραλληλισµό µε το καθεστώς της οικονοµικής µετανάστευσης που στην περίπτωση 

της διαρροής εγκεφάλων φαίνεται να οδηγεί στην αποδυνάµωση των κρατών 

προέλευσης, παρατηρεί πως τα κονδύλια που προορίζονται για την ενίσχυση των 

υπανάπτυκτων χωρών επισύρουν ένα παρόµοιο αποτέλεσµα στο επίπεδο της 

πολιτικής. Συγκεκριµένα και ανεξαρτήτως του αν η οικονοµική βοήθεια διανέµεται 

άµεσα στους κρατικούς µηχανισµούς ή στις τοπικές κοινωνίες, αυτό που παρατηρείται 

πολλές φορές είναι µια σχετική αποσύνδεση των µεν από τους δε· µια αποσύνδεση και 

µια ταυτόχρονη ενίσχυση των σχέσεων εξάρτησης µε το εξωτερικό — «τον ευεργέτη» 

— η οποία θέτει εµπόδια στην ενδεχόµενη µελλοντική ανάπτυξη βιοπολιτικών 

µηχανισµών στο εσωτερικό τους.171 Για να το θέσουµε διαφορετικά, αν οι πολιτικές 

ελίτ ή η πληθυσµιακή βάση µιας χώρας ενισχύονται οικονοµικά ή επιδέχονται 

ιατρικής περίθαλψης από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία αντικαθιστούν 

το κράτος στον ρόλο του εγγυητή της ευηµερίας τους, τότε ποιος ο λόγος να 

εµπλακούν και να αναπτύξουν εντός της επικράτειάς τους τις τεχνικές της 

βιοεξουσίας; 

Από τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε πως ο Kelly συνδυάζοντας την 

λενινιστική εξέταση του διεθνούς µε τη φουκωική ανάλυση της βιοπολιτικής, 

καταλήγει στην παρουσίαση µιας διεθνούς στρατηγικής της εξουσίας, η οποία πέραν 

της οικονοµικής προσδίδει και µια «βιοπολιτική διάσταση»172 στον ιµπεριαλισµό.173 

                                                 
170 Λόγου χάριν, η εκστρατεία για την καταπολέµηση της ελονοσίας που θερίζει ετησίως περισσότερες 
ζωές από ό,τι ο ιός του HIV, συγκεντρώνει κάτι λιγότερο από το 5% των κονδυλίων που επενδύονται 
για την καταπολέµηση του AIDS που θεωρείται η µάστιγα των σύγχρονων κοινωνιών. Βλ. ibid, σ. 14. 
171 Για µια εκτενέστερη ανάλυση των αρνητικών, κυρίως, επιπτώσεων της διεθνούς παροχής βοήθειας 
υπό το πρίσµα της βιοπολιτικής, βλ. ibid, σ. 12-21. 
172 Βλ. ibid, σ. 21. 
173 Κατά Lenin, ο ιµπεριαλισµός αποτελεί το τελευταίο στάδιο του καπιταλισµού. Συγκεκριµένα, σε 
αντίθεση µε τη µαρξιστική ανάλυση, η οποία θεωρεί πως ο καπιταλισµός αποτελεί ένα αναγκαίο βήµα 
προς την ιστορικά αναπόφευκτη επικράτηση του σοσιαλισµού, η λενινιστική ανάλυση διατείνεται πως 
το µονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισµού, ή αλλιώς ο ιµπεριαλισµός διχοτοµεί το παγκόσµιο 
προλεταριάτο. Η ανάπτυξη ενός ισχυρού οικονοµικά κέντρου (δυτικές χώρες) που αποµυζά την 
υπανάπτυκτη περιφέρεια (υπόλοιπος κόσµος), στην ουσία προκαλεί και µια ταυτόχρονη βελτίωση του 
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Ωστόσο, ο στόχος του δεν είναι να παρουσιασθούν οι δυτικές κοινωνίες ως οι 

τυραννικοί καταπιεστές και δυνάστες της ανθρωπότητας, αλλά, στα βήµατα του 

Foucault, να αναδειχθούν οι αθέατες συνέπειες των πρακτικών της βιοεξουσίας και 

των ευρύτερων σχέσεων εξουσίας/γνώσης. 

Για να συνεχίσουµε, λοιπόν, µε ένα πιο γνώριµο θέµα των ∆ιεθνών Σχέσεων, 

παρατηρούµε πως παρά την επικράτηση της βιοπολιτικής οι εξωτερικές σχέσεις των 

ανεπτυγµένων κρατών εξακολουθούν να ασκούνται µε όρους θανάτου και 

αποκλεισµού. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα και επακόλουθο 

της ίδιας της εξουσίας επί της ζωής, καθώς από τα καθηµερινά ζητήµατα διαχωρισµού 

µέχρι και τα πιο ακραία φαινόµενα της επιστράτευσης και της απώλειας χιλιάδων (π.χ. 

στους τελευταίους πολέµους των ΗΠΑ), όλα δικαιολογούνται στο όνοµα της 

προστασίας και της ευηµερίας των πληθυσµών.174 Μάλιστα, θα είχε ενδιαφέρον να 

στρέψουµε για λίγο την προσοχή µας και στο ζήτηµα του σχετικά πρόσφατου, ακόµα, 

πολέµου στο Ιράκ και ευρύτερα του πολέµου κατά της τροµοκρατίας. 

Θα πρέπει να αναφέρουµε, λοιπόν, πως ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας τείνει 

να θεωρείται από πολλούς ότι καταδεικνύει ένα είδος οπισθοδρόµησης του διεθνούς 

συστήµατος, από την παγκοσµιοποίηση των πολλών δρώντων και των πολλαπλών 

κέντρων εξουσίας, προς την επανεγκαθίδρυση και επαναφορά της κυριαρχίας του 

κράτους και τη µετάβαση σε µια εποχή παγκόσµιου ιµπεριαλισµού. Ενός 

ιµπεριαλισµού µε αµερικάνικες ρίζες, ο οποίος βρήκε την έκφρασή του στους δύο 

τελευταίους πολέµους των ΗΠΑ (στο Αφγανιστάν και το Ιράκ) και ο οποίος 

συνοδεύεται από µια παραπλήσια τάση των δυτικών χωρών να υιοθετήσουν και να 

επαναφέρουν στο προσκήνιο, ως µείζονα θέµατα και εις το όνοµα της προστασίας 

τους, κάποια από τα παραδοσιακά ζητήµατα της ρεαλιστικής, πολιτικής 

προσέγγισης.175 

Τα παραπάνω, βεβαίως, φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση µε τις 

µεταψυχροπολεµικές τάσεις αποκέντρωσης της εξουσίας, την οποία πρέσβευαν οι 

                                                                                                                                            
επιπέδου ζωής των εργατών στις ανεπτυγµένες κοινωνίες εις βάρος αυτών της περιφέρειας. Κατά 
συνέπεια προκαλείται ένας διαχωρισµός συµφερόντων εντός της ίδιας τάξης (προλεταριάτο). Βλ. 
Hobden & Jones (2007) ό.π., σ. 310-311. 
174 Σχετικά µε το ότι µέσω της βιοπολιτικής προσφέρονται νέα πατήµατα για τη διεξαγωγή των 
σύγχρονων πολέµων, βλ. και Reid J. (2008) “Life struggles: war, discipline and biopolitics in the 
thought of Michel Foucault”, στο Morton S. & Bygrave S. (επιµ.) Foucault in an Age of Terror: Essays 
on Biopolitics and the Defence of Society, London: Palgrave Macmillan, σ. 24. 
175 Σχετικά, βλ. Reid J. (2005) “The biopolitics of the war on terror: a critique of the ‘return of 
imperialism’ thesis in International Relations”, Third World Quarterly, Vol. 26, No. 2, σ. 237, 239 και 
241-242. 
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φιλελεύθεροι διανοούµενοι, αλλά και µε τις πεποιθήσεις επιστηµόνων όπως οι Hardt 

και Negri, οι οποίοι προς το τέλος του 20ου αιώνα διατυµπάνιζαν τη 

βιοπολιτικοποίηση των παγκοσµίων µορφών κοινωνικής οργάνωσης και την 

εντεινόµενη υποβάθµιση των πάλαι ποτέ παντοδύναµων υπερβατικών δοµών, όπως το 

κράτος.176 Ωστόσο, όπως ορθώς παρατηρεί ο Julian Reid, η ανάλυση του πολέµου 

κατά της τροµοκρατίας θα πρέπει να υπερβεί τα στενά όρια της κυριαρχίας και των 

διεθνών θεσµών — της σύγκρουσης µεταξύ της απόλυτης εξουσίας και των 

προσπαθειών περιορισµού της — τα οποία, εν τέλει, διαιωνίζουν την εξέταση του 

διεθνούς περιβάλλοντος υπό το πρίσµα είτε του Ρεαλισµού είτε του 

Φιλελευθερισµού.177 Αν µη τι άλλο, το ζήτηµα της τροµοκρατίας και των 

τροµοκρατικών επιθέσεων, µπορεί να αναλυθεί και εµπίπτει, αν όχι περισσότερο, τότε 

σίγουρα και στη σφαίρα της βιοπολιτικής.  

Για αρχή, µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε πως το φαινόµενο της 

τροµοκρατίας υποσκάπτει τη θεµελιακή βάση της κρατικής κυριαρχίας και των 

κοινωνικών θεσµών, καθώς συνιστά ένα πλήγµα στην ικανότητα των σύγχρονων 

βιοπολιτικών κρατών να προστατεύσουν την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών 

τους.178 Για αυτό, λοιπόν, και ο πόλεµος που διεξάγεται στο όνοµα της 

καταπολέµησής της είναι ένας βιοπολιτικός πόλεµος, ο οποίος µεταξύ άλλων 

στηρίζεται στην και δικαιολογείται από την παραβίαση/αθέτηση ενός βιβλικών 

διαστάσεων κοινωνικού συµβολαίου. Στην ουσία, αποτελεί την απάντηση-αντεπίθεση 

µιας βιοπολιτικής κοινωνίας, η οποία έχοντας υποστεί ένα βαρύ πλήγµα στην 

ικανότητά της να προστατεύσει τη ζωή, φτάνει σε εκείνο το άκρο στο οποίο ο πόλεµος 

και ο θάνατος που επιφέρει δικαιολογούνται στο όνοµα της προστασίας ενός 

συνόλου.179 Ωστόσο, η βιοπολιτική διάσταση του εν λόγω πολέµου δεν µπορεί να 

περιοριστεί σε µια χοµπσιανού τύπου, αλλά υπό το πρίσµα της φουκωικής σκέψης, 

εξέταση. 

Έτσι, αν αναλογισθούµε το στρατηγικό πλαίσιο που συνόδευσε τον εν λόγω 

πόλεµο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε ότι κάποιες από τις τακτικές που 

χρησιµοποίησαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ ήταν ουσιωδώς βιοπολιτικές, καθώς 

σχετίζονταν µε την απόπειρα υπονόµευσης ή και καταστροφής της «βιοπολιτικής 

                                                 
176 Βλ. ibid, σ. 238. 
177 Βλ. ibid, σ. 240. 
178 Σχετικά, βλ. ibid, σ. 242. 
179 Σχετικά, βλ. Kelly (2004) ό.π., σ. 64-65. 
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ικανότητας»180 των εχθρών τους (π.χ. βοµβαρδισµός υποδοµών).181 Παράλληλα, θα 

πρέπει να δώσουµε έµφαση και στο γεγονός ότι ο ίδιος πόλεµος στηρίχθηκε ρητορικά 

και λογιστικά, εκτός των άλλων, σε προϋπάρχουσες δοµές, υποδοµές και κίνητρα (π.χ. 

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων) βιοπολιτικού χαρακτήρα και προελεύσεως (π.χ. 

πρόγραµµα “oil for food”), τα οποία κατόπιν της ολοκλήρωσής του πέρασαν υπό την 

επίβλεψη και την προστασία των κατοχικών δυνάµεων. Με την ολοκλήρωση του 

πολέµου, οι ΗΠΑ σε συνεργασία µε µια πληθώρα βιοπολιτικών, κατά βάση, θεσµών 

και οργανισµών, µε τους οποίους είχε ήδη έρθει σε επαφή πριν την έναρξή του, 

ανέλαβαν το έργο της επανοικοδόµησης του ιρακινού κράτους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

µπορούµε να πούµε πως ο βιοπολιτικός σχεδιασµός για την επαύριον του πολέµου, 

προϋπήρξε της κυρίαρχης επιβολής, η οποία ευνοήθηκε και από τις λειτουργίες 

παγκόσµιων, βιοπολιτικών οργανισµών, όπως ο ΟΗΕ.182 

Βεβαίως, όλα τα παραπάνω, δεν συνεπάγονται πως τα κίνητρα και οι πρακτικές 

της αµερικανικής κυβέρνησης διακατέχονταν, στην πλειοψηφία τους, από µια 

αλτρουιστική διάθεση υποστήριξης και ενίσχυσης των ανθρωπιστικών αξιών. Αν µη τι 

άλλο, οι οικοµικοπολιτικές σκοπιµότητες, µε ενδεχοµένως σηµαντικότερη την 

εξασφάλιση µιας σταθερής εισροής πετρελαίου για την αµερικανική κοινωνία, 

αποτέλεσαν έναν καθοριστικό παράγοντα για την εµπλοκή σε έναν, κατά τα άλλα, 

πολυδάπανο πόλεµο. Ωστόσο, το εν λόγω ζήτηµα των οικονοµικών οφελών µπορεί 

επίσης να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα της βιοπολιτικής, καθώς, στην ουσία, 

σηµατοδοτεί µια κατάσταση της οποίας τα κύρια αποτελέσµατα ήταν η ενίσχυση και η 

περαιτέρω εξασφάλιση της ευηµερίας του αµερικανικού πληθυσµού.183 

Τέλος και προτού κλείσουµε την παρούσα ενότητα, θα πρέπει να τονίσουµε και 

ένα τελευταίο στοιχείο του ευρύτερου πολέµου κατά της τροµοκρατίας, το οποίο έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη δοµή της 

διεθνούς κοινωνίας. Συγκεκριµένα, ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας, αποτελεί µια 

ιδιάζουσα περίπτωση του διεθνούς συστήµατος, καθώς τα τροµοκρατικά δίκτυα και οι 

οργανώσεις, δεν διαθέτουν την παραδοσιακή, εδαφική υπόσταση που θα ανέµενε 

κανείς από τον αντίπαλο της µοναδικής, εναποµείνασας υπερδύναµης του διεθνούς 

συστήµατος. Αν µη τι άλλο, η τροµοκρατία αποτελεί µια ιδεολογική-πολιτική µορφή 

                                                 
180 Ibid, σ. 26. 
181 Για περισσότερα βλ. ibid, σ. 21 κ.ε. 
182 Για περισσότερα, βλ. Reid (2005) ό.π., σ. 243 και 245-247. 
183 Kelly (2004) ό.π., σ. 66. 
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επίθεσης, που δεν φέρει τη σφραγίδα καµιάς πατρίδας, γεγονός που µας οδηγεί σε ένα 

καίριο ζήτηµα της διεθνούς πολιτικής σκηνής. 

Συγκεκριµένα, η τάση αποκέντρωσης των εξουσιών, η οποία παρατηρείται στο 

πλαίσιο της εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης, αναδεικνύει όπως και στην περίπτωση 

των βιοπολιτικών συνόρων, µια τάση απώλειας της παραδοσιακής σηµασίας που είχαν 

τα γεωγραφικά σύνορα και το ευρύτερο καθεστώς των εδαφών στην καθηµερινότητα 

της διεθνούς κοινωνίας. Η εµφάνιση, δηλαδή, της βιοπολιτικής φαίνεται να ευνοεί την 

πορεία προς µια εποχή αποεδαφικοποιηµένων εξουσιών. Όµως, όπως παρατηρούν 

συγγραφείς όπως οι Deleuze και Guattari, οι εν λόγω διαδικασίες αποεδαφικοποίησης 

(deteritorialization) συνοδεύονται και από µια αντίστοιχη τάση επανεδαφικοποίησης 

(reteritorialization) που, ενώπιον του ενδεχοµένου απώλειας της δύναµής τους, 

αντανακλά την απάντηση των κρατών απέναντι στη λαίλαπα της παγκοσµιοποίησης. 

Πρόκειται για µια απάντηση, η οποία αντιστοιχεί σε µια απόπειρα επανεπιβεβαίωσης 

και επαναφοράς στο διεθνές προσκήνιο των εξουσιών και της κυριαρχίας τους.184 

Υπό αυτή την οπτική, λοιπόν, το να ακολουθούµε µια δυσδιάστατη οπτική, η 

οποία θα ταλαντευόταν µεταξύ της αποκέντρωσης και της επαναφοράς των εξουσιών 

υπό την αιγίδα του παντοδύναµου Λεβιάθαν, παραβλέπει το συγκρουσιακό, αλλά και 

αλληλεξαρτώµενο στοιχείο που συνοδεύει την όλη διαδικασία. Κατ’ αντιστοιχία µε τη 

φουκωική ερµηνεία των σχέσεων εξουσίας/γνώσης, αυτό που παρατηρείται είναι µια 

αµφίρροπη κατάσταση, ένα παιχνίδι εναλλαγών ή µια σύγκρουση µεταξύ επιδέξιων 

αντιπάλων, µε την ζυγαριά να κλίνει άλλοτε προς την επικράτηση του ενός (π.χ. 

κυριαρχία) και άλλοτε προς την επικράτηση του άλλου (π.χ. βιοπολιτική). Εν τέλει, 

όπως αναφέρει ο Reid, «η πράξη της επανεδαφικοποίησης, µέσω της οποίας το έθνος-

κράτος επανεγκαθιδρύει την κυριαρχία του, [...] προϋποθέτει (απαραίτητα) την 

ύπαρξη (και λειτουργία κάποιων) απεδαφικοποιητικών ροών».185 Προϋποθέτει, 

δηλαδή, την ύπαρξη βιοπολιτικών µηχανισµών και µορφών οργάνωσης, οι οποίες 

καθορίζουν και καθορίζονται µέσω της συγκριτικής αντιδιαστολής τους µε τις 

κυρίαρχες τάσεις επανεδαφικοποίησης. Οι τάσεις αυτές αναδεικνύουν όχι τόσο µια 

απόπειρα εξαφάνισης του αντιπάλου, όσο µια προσπάθεια συγχώνευσης και θέσης της 

βιοπολιτικής υπό τον έλεγχο του κράτους.186 

                                                 
184 Βλ. Reid (2005) ό.π., σ. 243-244. 
185 Ibid, σ. 244. 
186 Για περισσότερα, ibid, σ. 247-249. 
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Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε ότι µέσω της έννοιας της 

κυβερνητικότητας η διατυµπανισµένη υποχώρηση του κράτους ενώπιον της 

επέκτασης της φιλελεύθερης οικονοµίας φανερώνεται ως το αποτέλεσµα µιας πολύ 

καλά υπολογισµένης λογικής· ως το επακόλουθο µιας κυβερνητικότητας, η οποία 

στηρίζεται στον οικονοµικότερο δυνατό έλεγχο του πληθυσµού της.187 Στην ουσία, 

όπως το κράτος έκανε την εµφάνισή του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

διακυβέρνησης µιας φεουδαρχικής κοινωνίας, η οποία βρισκόταν σε µια µόνιµη 

κατάσταση σύγκρουσης, έτσι και η υποχώρησή του µπορούµε να πούµε πως αποτελεί 

την απάντηση απέναντι στη ζήτηση µιας σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας για 

περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Παράλληλα, συνιστά και µία λογική κίνηση από 

την πλευρά της ανώτατης εξουσίας για την αποδοτικότερη διαχείριση της εν λόγω 

κοινωνίας. Όπως, δηλαδή, το κράτος, είναι το αποτέλεσµα ενός πολύ συγκεκριµένου 

τρόπου κυβέρνησης,188 έτσι και η σταδιακή υποχώρησή του, δεν θα πρέπει να 

ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα κάποιας δοµικής αδυναµίας του ή ανικανότητάς του να 

ανταπεξέλθει σε µια επελαύνουσα παγκόσµια οικονοµία, αλλά σηµατοδοτεί, ίσως, ένα 

καινούργιο βήµα προς µια διαφορετική και ακόµη αχαρτογράφητη περιοχή της 

ιστορίας της διεθνούς κοινωνίας. 

                                                 
187 Βλ. και Lemke T. (2000) “Foucault, governmentality, and critique”, paper presented at the ‘Rethinking 
Marxism Conference’, University of Amherst (MA), September 21-24, 2000, σ. 10-11. 
188 Βλ. Foucault (2008) ό.π., σ. 6. 
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Επίλογος 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, τα όσα αναλύθηκαν στις σελίδες που 

προηγήθηκαν αφορούν µια σχετικά περιορισµένη πτυχή του φουκωικού έργου, η 

οποία αναπόφευκτα αδυνατεί να ταυτιστεί µε την ολότητα της πραγµατικής 

συνεισφοράς του Γάλλου στοχαστή. Βεβαίως, όπως ενδέχεται να έχει καταστεί 

φανερό κατά την πορεία της ανάγνωσης, ίσως η πραγµατική συνεισφορά του Foucault 

να έγκειται περισσότερο στην προσπάθεια ανάδειξης µιας διαφορετικής θέασης του 

κόσµου και της πραγµατικότητάς µας, παρά σε µια απόπειρα παρουσίασης ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωµένου έργου ή µιας γραµµικής παρουσίασης, η οποία θα 

κατέληγε στην ταυτοποίηση µιας αιώνια απαράλλακτης γνώσης, που, ως τέτοια, θα 

καθοδηγούσε και θα δοµούσε αέναα την καθηµερινότητά µας. Αν µη τι άλλο, η 

διαρκής έµφαση που έδινε στην ανάδειξη των τρόπων, µέσω των οποίων ο πανταχού 

παρόν αλληλοσυσχετισµός µεταξύ εξουσίας και γνώσης καθορίζει την αντίληψή µας 

για την πραγµατικότητα, αποτελεί µια συµβολή µεγίστων διαστάσεων, η οποία πέραν 

του να µας προτρέπει σε µια µόνιµα επιφυλακτική στάση απέναντι σε οποιονδήποτε 

ισχυρισµό γνώσης και αλήθειας, ανοίγει και νέες διόδους στον τρόπο µε τον οποίο 

µπορούµε να αντιληφθούµε αυτές τις τόσο αµφιλεγόµενες έννοιες. 

Παράλληλα, αν και δεν αναφέρθηκε στο κυρίως µέρος της εργασίας, θα θέλαµε 

να προσθέσουµε, έστω και εκ των υστέρων, πως η ανάδειξη της εξουσίας ως µιας 

δύναµης που ασκείται από πολλαπλά σηµεία εντός της κοινωνίας, χωρίς να µπορεί να 

ταυτιστεί αποκλειστικά µε κάποια υπερβατική δοµή ή πολιτική φυσιογνωµία, αυτή η 

ανάδειξη των ευρύτερων σχέσεων εξουσίας/γνώσης, οι οποίες διαπερνούν ολόκληρο 

το φάσµα των κοινωνιών µας, φαίνεται να µας οδηγεί και σε ένα δευτερεύον, αλλά 

πολύ σηµαντικό για τον κλάδο µας συµπέρασµα. Ένα συµπέρασµα µε αφυπνιστικές 

λειτουργίες, το οποίο µοιάζει να µας υπενθυµίζει πως δεν θα µπορέσουµε ποτέ να 

ανατρέψουµε κάτι πραγµατικά, να «αλλάξουµε το σύστηµα» ή το status quo ή ακόµη 

και να τα ερµηνεύσουµε πραγµατικά, όσο θα επιµένουµε να παραβλέπουµε πως το 

ίδιο το αντικείµενο της ανατροπής-εξέτασης, αυτό το τόσο εξανθρωπισµένο, 

χοµπσιανό δηµιούργηµα, δεν είναι τίποτε παραπάνω από µια απλή προέκταση, το 

απλό αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης ή ενός παιχνιδιού που, µε διαφορετικούς όρους 

ανά τις εποχές, διαδραµατίζεται µεταξύ όλων. 

Συνεπώς, ακολουθώντας τη φουκωική σκέψη και κριτική, ίσως είναι καιρός να 

αντιληφθούµε πως τα πραγµατικά αποτελέσµατα της εξουσίας είναι ως επί το 
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πλείστον παραγωγικά. Παράγουν τον κόσµο, τον περίγυρο και εν τέλει, το ίδιο µας το 

«είναι». Επιπλέον, ίσως επίσης είναι ο καιρός να αντιληφθούµε πως τα ίδια 

αποτελέσµατα δεν είναι απαραίτητα περιοριστικά ή αρνητικά, µε όσα µπορεί να 

συνεπάγεται η χρήση των συγκεκριµένων λέξεων. Ίσως, το νόηµα να µη βρίσκεται 

στην προσπάθεια απάρνησης κάθε εξουσίας — κάτι που αν ακολουθήσουµε τη σκέψη 

του Foucault, φαντάζει εξάλλου αδύνατο — αλλά στην κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της, του τρόπου αλληλεπίδρασής της µε τη γνώση και του τρόπου 

αλληλεπίδρασής της µε εµάς τους ίδιους, ώστε να προσπαθήσουµε στη συνέχεια να 

περιορίσουµε ή και να εξαλείψουµε εκείνες τις επιπτώσεις που κρίνουµε ως 

αρνητικές. Επιπτώσεις, στις οποίες, µεταξύ άλλων και µε ευκολία, θα 

συµπεριλαµβάναµε όλα εκείνα τα φαινόµενα διαχωρισµού που συνάδουν µε τον 

ολοένα αυξανόµενο βαθµό κατηγοριοποίησης των ειδών «ανθρώπου». Ειδάλλως, 

φαίνεται να είµαστε καταδικασµένοι σε µια διαρκή επανάληψη του ίδιου παιχνιδιού 

εξουσίας/γνώσης. Ενός παιχνιδιού του οποίου οι κανόνες µπορεί να διαφοροποιούνται 

και να µεταλλάσσονται ιστορικά, αλλά το οποίο δεν παύει να διαιωνίζει την ύπαρξη 

ιεραρχικά διαχωρισµένων, διχοτοµηµένων και κατακερµατισµένων κοινωνιών, στο 

όνοµα µιας γνώσης που φαίνεται να παραβλέπει τις περισσότερες φορές και το πλήθος 

των κοινών στοιχείων που µπορούν να εντοπιστούν µεταξύ τόσο ανόµοιων κατά τα 

λοιπά µονάδων, όπως τα άτοµα. Μια παράβλεψη η οποία, όπως φαίνεται να µας 

δείχνει ο Foucault, επιφέρει και τα ανάλογα αποτελέσµατα επιβολής, σε έναν κόσµο 

εντεινόµενων αδικιών. Εν τέλει, τι σηµασία µπορεί να έχει η αντικατάσταση της 

κυριαρχίας µιας τάξης από την εξίσου επιβλητική κυριαρχία µιας άλλης, αν το µόνο 

που µπορεί να αλλάξει ή να αντικαταστήσει, ακολουθώντας την πεπατηµένη µορφή 

σκέψης, είναι τα πρότυπα και οι κανόνες που καθοδηγούν το εκάστοτε κοινωνικό 

συνονθύλευµα ανθρώπων, χωρίς όµως να εξαλείφει την έµπρακτη καθηµερινή 

επιβολή που υφίσταται µια µερίδα αυτών από άλλους; 
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