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Έχει ειπωθεί ότι η σχέση του Foucault με την Αριστερά συνί
σταται στο ότι είναι ο στοχαστής των «νέων κοινωνικών κινη

μάτων». Σίγουρα η μη οικονομιστική προσέγγιση της εξουαίας 

από τον Foucault «έδωσε φωνή» σε αιτήματα και κινήματα ο 
χαρακτήρας των οποίων δεν είναι κυρίως οικονομικός. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να αποδεχτούμε γι' αυτά τα κι

νήματα τον τερατωδώς αποπροσανατολιστικό χαρακτηρισμό 

«μετα-υλιστικά». Η προσέγγιση του Foucault είναι υλιστική 

χωρίς να είναι οικονομιστική, ακριβώς επειδή καταδεικνύει την 

πολιτική σημασία μιας υλικότητας που δεν έχει κυρίως οικο

νομικό χαρακτήρα και που αναφαίνεται στους αγώνες των 

«νέων» κινημάτων. 

Ωστόσο η πολιτική συμβολή του Foucault στην Αριστερά 
είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντική και προς μια άμεσα αντι

καπιταλιστική κατεύθυνση. Η αποφυγή του οικονομικού ανα

γωγισμού μάς επιτρέπει να δούμε τον καπιταλισμό ως ένα όχι 

σκέτα οικονομικό σύστημα αλλά ως ένα σύστημσ εξσυσίας. Αν 

η οικονομία είναι όντως κυρίαρχη, αυτό δεν οφείλεται στο ότι 

παντού και πάντα η οικονομία είναι καθοριστική (έστω «σε τε

λευταία ανόλυση»), αλλά στο ότι στη νεοτερικότητα, από τη 

Βιομηχανική Επανάσταση κι έπειτα, ο καπιταλισμός είναι το 

ισχυρ6τερο σύστημα εξουσίος. Στην εποχή του νεοφιλελεύ

θερου, δηλαδή του γυμνού πλέον καπιταλισμού, η πρωτοκα

θεδρία της οικονομίας, για την Αριστερά, δεν πρέπει να είναι 

μια αναλυτική ή οντολογική αρχή, αλλά μια πολιτική κατάσταση 

που πρέπει επί τέλους να ανατραπεί. 


