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Κεφάλαιο 1ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

“Η εξουσία είναι σχέση, µιλάµε για σχέσεις εξουσίας” (Μ.
Foucault, “Η µικροφυσική της εξουσίας”, σελ 170).
Η άποψη του Foucault για την εξουσία είναι ξεκάθαρη. Η εξουσία
του Λόγου είναι ένα από τα βασικά σηµεία που µπορούµε να σταθούµε. Ο
Λόγος δηµιουργεί σχέσεις, χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει σχέσεις,
θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Λόγος έρχεται να παίξει ένα σηµαντικό
ρόλο στις σχέσεις εξουσίας και στον προσδιορισµό τους.
Τα

µέσα

µαζικής

ενηµέρωσης,

η

τηλεόραση

σήµερα,

τα

ηλεκτρονικά µέσα αύριο, έχουν Λόγο, δηµιουργούν και προσδιορίζουν
σχέσεις. Σχέσεις εξουσίας µε το κοινό, µε τους χρήστες, σχέσεις εξουσίας
µεταξύ των χρηστών. Ποιος είναι ο ρόλος του µέσου στις σχέσεις που
δηµιουργούνται ανάµεσα στους διάφορους χρήστες του µέσου, είτε το
µέσο λέγεται τηλεόραση είτε λέγεται υπολογιστής.

Η τηλεόραση έχει µπει µέσα σε κάθε σπίτι, έχει Λόγο στη ζωή µας,
έχει Λόγο στις σχέσεις µας. Ακολουθούµε τα µοντέλα που µας
παρουσιάζει, διαλέγουµε ο καθένας το δικό του και προσπαθούµε να
αντιδρούµε, να συµπεριφερόµαστε και να δηµιουργούµε τις σχέσεις
σύµφωνα µε αυτό. Η τηλεόραση µας επιτηρεί χωρίς να µας βλέπει, δεν
χρειάζεται να έχει την εικόνα µας για να νιώθουµε ότι πρέπει να
ακολουθούµε τους κανόνες που µας θέτει.
Οι σχέσεις εξουσίας που δηµιουργούµε και ακολουθούµε µεταξύ
µας ακολουθούν τα µοντέλα που µας παρουσιάζονται, και έτσι συνεχίζει
να υπάρχει το ίδιο σύστηµα σχέσεων εξουσίας.
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Τα νέα µέσα επικοινωνίας και µαζικής ενηµέρωσης εξαπλώνονται
µε όλο και πιο γοργούς ρυθµούς, και από µέσα για τους λίγους και
εκπαιδευµένους τείνουν να γίνουν µέσα για όλους. Εξήντα εκατοµµύρια
άνθρωποι µέχρι τι τέλος του χρόνου, στην Αµερική θα επικοινωνούν, θα
ενηµερώνονται και θα διασκεδάζουν στο κυβερνοχώρο, το νοητό αυτό
χώρο που δηµιουργείται από την επικοινωνία των computers.
Το Ίντερνετ (η υπαρκτή µορφή του κυβερνοχώρου σήµερα), για
κάποιους έχει όλα τα στοιχεία για να θεωρηθεί ότι αναπαριστά µε το
καλύτερο τρόπο την θεωρία του Foucault για την εξουσία του Λόγου.
Κάποιοι άλλοι αναγνωρίζουν σε αυτό το χώρο το απόλυτο µοντέλο
επιτήρησης, όπου προσφέρονται τα τελειότερα, µέχρι σήµερα, εργαλεία
για την επιτέλεση µιας µαζικής επιτήρησης όπως την περιγράφει ο
Foucault στο βιβλίο του “Επιτήρηση και Τιµωρία”. Μπορούµε µάλιστα να
µιλήσουµε, όπως θα δούµε παρακάτω, για το κυβερνοπανοπτικόν.
Στα επόµενα κεφάλαια αυτής της εργασίας θα αναφερθούµε στη
θεωρία του Foucault για την εξουσία του Λόγου, και θα δούµε πως αυτά
µπορούν να ιδωθούν προβάλλοντας τα επάνω στο τηλεοπτικό φαινόµενο,
που σήµερα είναι η µαζικότερη µορφή επικοινωνίας. Αλλά περισσότερο
θα εστιάσουµε στην εξουσία του Λόγου των νέων µέσων επικοινωνίας και
ενηµέρωσης.
Τα µέσα αλλάζουν, τα δεδοµένα αλλάζουν, οι σχέσεις αλλάζουν,
µήπως είναι καιρός να αλλάξει χέρια και η εξουσία;
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Κεφάλαιο 2ο. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ FOUCAULT

∆ύο από τους ορισµούς που χρησιµοποιεί ο Foucault για να
περιγράψει την εξουσία είναι:
“I) η σχέση εξουσίας (ή δυνάµεων) είναι δράση πάνω στη
δράση II) είναι “δόµηση του ενδεχόµενου πεδίου δράσης των
άλλων”. (Μ. Foucault, “Η µικροφυσική της εξουσίας”, σελ 91 και 93)
Έχοντας ασχοληθεί σε µεγάλο βαθµό µε την εξουσία, το δίκαιο,
τους νόµους και την κοινωνική τάξη. Αφού πέρασε τη σκέψη του πέρα
από τα όρια της εξουσίας του κράτους, της εξουσίας του σεξ, της εξουσίας
της γνώσης και µίλησε για την εξουσία του Λόγου, ακόµα και µέσα από
την επιτήρηση ο Foucault µας έδωσε ένα πολλά να σκεφτούµε για το θέµα
της εξουσίας.
Σ’ αυτό το κεφάλαιο προσπαθούµε να δούµε εν συντοµία τη σκέψη
τoυ Foucault γύρω από το θέµα της Φυσικής ή της µικροφυσικής, όπως
αναφέρει, της εξουσίας. Κυρίως από τη µεριά του φυσικού που κάποιος
εισέρχεται στο χώρο του και προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τις αρχές και
τις τεχνικές του για να περιγράψει κάτι τόσο διαφορετικό, όπως είναι οι
σχέσεις εξουσίας. Ενώ θα αναφερθούµε και στην εξουσία του Λόγου της
επιτήρησης, ένα θέµα που θα µας απασχολήσει και σε επόµενο κεφάλαιο.

Η Φυσική, η µικροφυσική και η προσπάθεια περιγραφής της
εξουσίας

“Με τον όρο εξουσία, νοµίζω πως πρέπει καταρχήν να
εννοούµε το πλήθος των σχέσεων δύναµης που ενυπάρχουν στο
χώρο όπου ασκούνται και είναι συστατικές της οργάνωσης του⋅ το
παιχνίδι που µέσα από αδιάκοπους αγώνες και συγκρούσεις τις
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µεταµορφώνει, τις ενδυναµώνει, τις αντιστρέφει⋅ τα στηρίγµατα
που αυτές οι σχέσεις δύναµης βρίσκουν αναµεταξύ τους έτσι που
να

σχηµατίζουν

αλυσίδα

ή

σύστηµα,

ή,

αντίθετα,

τις

αναντιστοιχίες, τις αντιφάσεις που αποµονώνουν τη µια από την
άλλη⋅ τις στρατηγικές τέλος µέσα στις οποίες ενεργοποιούνται και
που το γενικό τους σχέδιο ή η θεσµική τους αποκρυστάλλωση
υλοποιούνται στους κρατικούς µηχανισµούς, στη διατύπωση του
νόµου, στις κοινωνικές ηγεµονίες. (Μ. Foucault, “Η ιστορία της
σεξουαλικότητας¨, σελ 115-116)
Μπορούµε να πούµε ότι κατά τον Foucault η δυναµική (µε την
έννοια που αυτή η λέξη έχει στη Φυσική- δυναµική:

ύπαρξη της

δυνατότητας) της εξουσίας είναι κάτι που όλοι έχουµε, και η
χρησιµοποίηση ή η µετάδοση αυτής της εξουσίας στις διαπροσωπικές µας
σχέσεις µέσω των δοµών και των σχέσεων που φτιάχνουµε είναι ο τρόπος
µε τον οποίο δηµιουργείται το κοινωνικό σύστηµα. Αυτό το σύστηµα
κυκλοφορίας αυτής της εξουσίας που δηµιουργεί την κοινωνική τάξη όπως
την κατανοούµε, είναι ένα σύστηµα από διανύσµατα που περιγράφουν
σχέσεις εξουσίας, που αλληλεπιδρούν και δηµιουργούν συνεχώς νέες
αποδεκτές κοινωνικές τάξεις.
“Λέγοντας ότι η εξουσία είναι σχέση και ότι µπορούµε να
µιλάµε µόνο για σχέσεις εξουσίας και για δυναµική της εξουσίας”
(Μ. Foucault, “Η µικροφυσική της εξουσίας”, σελ 170),
είναι εύκολο να πούµε ότι θα περάσουµε και στο επόµενο στάδιο
όπου θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε αυτές τις σχέσεις, αυτό
έκανε και ο Foucault, προσπαθώντας να περιγράψει τη δικιά του
µικροφυσική της εξουσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις για να προσδιορίσει
κανείς αυτές τι σχέσεις πρέπει να µελετήσει κάποια µερικά υποσύνολα
όπου οι σχέσεις εξουσίας είναι έντονα παρατηρήσιµες και µπορούν
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εύκολα να περιγραφούν αναλυτικά, να γενικεύσει και να έχει κάποια
πολύ χρήσιµα και σηµαντικά συµπεράσµατα για το κοινωνικό σύστηµα.
Αυτό ίσως να προσπάθησε να κάνει και ο Foucault µελετώντας τα
άσυλα, τους ονοµαζόµενους τρελούς στην “Ιστορία της τρέλας”, και τους
φυλακισµένους στη “Επιτήρηση και τιµωρία”. Υποσύνολα δηλαδή της
κοινωνίας

που

είναι

εύκολο

να

µελετηθούν

οι,

ξεκάθαρες

και

προκαθορισµένες στο µεγαλύτερο µέρος τους, σχέσεις εξουσίας µεταξύ
των ατόµων, και να περιγραφεί το σύστηµα που διέπει αυτές τις σχέσεις.

Ο Λόγος -discourse- µε την ευρεία έννοια µε την οποία τον
χρησιµοποιεί ο Foucault, παίζει καίριο ρόλο στις σχέσεις⋅ ο Λόγος αυτός
χρησιµοποιείται για την επικοινωνία, την δηµιουργία και την οριοθέτηση
σχέσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Λόγος είναι ο -διανυσµατικόςφορέας µε τον οποίο ορίζονται και αλληλεπιδρούν τα διανύσµατα της
εξουσίας, µιλώντας στη γλώσσα της Φυσικής. Ένα διάνυσµα προσδιορίζει
µια σχέση µεταξύ δύο σηµείων και τη δυναµική (φορά του διανύσµατος)
που υπάρχει µεταξύ αυτών των σηµείων.
“… η εξουσία δεν είναι κάτι που αποκτιέται, αποσπάται ή
µοιράζεται, κάτι που κρατάµε ή που αφήνουµε να ξεφύγει⋅ η
εξουσία ασκείται από αµέτρητα σηµεία σ’ ένα παιχνίδι άνισων και
κινητών σχέσεων.” (Μ. Foucault, “Η ιστορία της σεξουαλικότητας”,
σελ. 117)
Σε αντιστοιχία έχουµε τις διανυσµατικές σχέσεις δυνάµεων στη
Φυσική,

υπάρχουν

µόνο

ως

σχέσεις,

έτσι

προσδιορίζονται

και

αλληλοσχετίζονται µεταξύ τους σε ένα παιχνίδι συνεχούς µεταβολής και
εξέλιξης.
Στο τέλος του βιβλίου “Η µικροφυσική της εξουσίας” στο σηµείωµα
του µεταφραστή τίθεται το ερώτηµα:
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“Πρέπει µήπως να καταφύγουµε στον ειδικό κλάδο της
Φυσικής τον αρµόδιο σε θέµατα δράσης, τη Μηχανική;”(Μ. Foucault,
“Η µικροφυσική της εξουσίας”, σελ. 170).
∆εν θα ήταν όµως δυνατό να περιγράψουµε ένα τόσο πολύπλοκο
σύστηµα,

όπως

είναι

αυτό

των

κοινωνικών

σχέσεων

εξουσίας,

χρησιµοποιώντας τα µοντέλα της κλασσικής µηχανικής. Για κάτι τέτοιο
θα ήταν προτιµότερο να απευθυνθούµε στη σχετικά νέα θεωρία του
χάους, να δανεισθούµε τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να
µελετηθούν και να περιγραφούν αυτά που στη Φυσική λέγονται χαοτικά
συστήµατα. Σαν ένα τέτοιο θα µελετήσουµε το κοινωνικό σύστηµα
σχέσεων εξουσίας⋅ και ο Foucault µε τον τρόπο που το προσεγγίζει θα
µπορούσαµε να πούµε ότι πλησιάζει πολύ στις µεθόδους περιγραφής
χαοτικών συστηµάτων.
“∆εν υπάρχει ο Λόγος της εξουσίας από τη µια µεριά κι
απέναντι ένας άλλος Λόγος που του αντεπιτίθεται. Οι Λόγοι
αποτελούν στοιχεία ή συνασπισµούς τακτικής στο πεδίο των
σχέσεων δύναµης⋅ µπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί ή ακόµα και
αντιφατικοί Λόγοι στο εσωτερικό της ίδιας “στρατηγικής”, ή
µπορούν αντίθετα να κυκλοφορούν χωρίς να αλλάζουν µορφή
ανάµεσα σε αντιτιθέµενες στρατηγικές.” (Μ. Foucault, “Η ιστορία
της σεξουαλικότητας”, σελ. 126)
Ο Λόγος ως φορέας της εξουσίας σε ένα πεδίο σχέσεων δυνάµεων,
καθαρά Φυσικοί όροι που όµως χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν
πεδία κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Οι φορείς όµως αυτοί της εξουσίας Οι Λόγοι- δεν είναι εύκολα προσδιορισµοί, ούτε περιγράψιµοι, ίσως να
µπορούσαµε να πούµε ότι οι σχέσεις αυτές είναι τόσο πολύπλοκες που
εύκολα θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε τυχαίες. Το τυχαίο
φαινόµενο, αυτό µελετάει και η θεωρία του χάους⋅ πολλοί θα λέγανε, για
παράδειγµα, ότι το σχήµα ενός σύννεφου είναι τυχαίο, κάτι που δεν
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ισχύει. Είναι τόσο πολύπλοκο να περιγραφεί που, αναγκαστικά, το
θεωρούµε τυχαίο, όµως ακολουθώντας τη µεθοδολογία και τη θεωρία
µελέτης χαοτικών συστηµάτων, µετά από συλλογή στοιχείων, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι µπορούµε να περιγράψουµε, ίσως υπό ειδικές
συνθήκες και να προβλέψουµε το σχήµα ενός σύννεφου.

Είναι ακόµα πιο δύσκολο, και ίσως παρακινδυνευµένο να πούµε ότι
παρόµοια προσέγγιση µπορούµε να πετύχουµε για της σχέσεις εξουσίας
του Λόγου στο κοινωνικό σύστηµα. Μια τέτοια, όµως, προσέγγιση είναι
αυτό που φαίνεται να θέλει ο Foucault να περιγράψει µέσα από τη
χρησιµοποίηση της Φυσικής, ή µικροφυσικής όταν χρησιµοποιείται για να
περιγράψει υποσυστήµατα.
Μπορούµε
περιγράψουµε

να

απλά,

χρησιµοποιήσουµε
σχετικά,

απλή

σχήµατα

αλλά

γεωµετρία
όταν

για

να

θέλουµε

να

περάσουµε σε πολύπλοκα σχήµατα χρησιµοποιούµε µη γραµµικά
συστήµατα (χαοτικά συστήµατα) για να τα περιγράψουµε, µιλάµε σ’ αυτή
τη περίπτωση για τα γνωστά σε όλους fractals. Σαν ένα fractal θα
µπορούσαµε να δούµε και το σχήµα των σχέσεων εξουσίας που
προσπαθεί ο Foucault να περιγράψει, ένα ακαθόριστο και ευµετάβλητο
σχήµα που στην πρώτη µατιά δίνει την εντύπωση µιας τυχαίας εικόνας,
στη δεύτερη µατιά διακρίνονται κάποιοι κανόνες τους οποίους ακολουθεί,
αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί κανείς να τους προσδιορίσει, τόσο
ανακαλύπτει ότι τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του δεν είναι αρκετά.

Η εξουσία του Λόγου της επιτήρησης

Η επιτήρηση θα µπορούσε κάποιος να πει ότι δεν έχει Λόγο, δεν
έχει το στοιχείο για να δηµιουργήσει σχέσεις εξουσίας. Για την επιτήρηση,
εκ πρώτης όψεως, δεν είναι απαραίτητη η εµπλοκή του Λόγου, όµως η
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επιτήρηση σηµαίνει ότι ο επιτηρών έχει µια σχέση εξουσίας µε τον
επιτηρούµενο.
Ο επιτηρών έχει Λόγο επάνω στον επιτηρούµενο. Του υπενθυµίζει
ότι τον παρακολουθεί και γι’ αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί σε µια τάξη
και να υπακούει σε κάποιους κανόνες.

Μέσα από αυτά που έχει πει ο Foucault είναι ξεκάθαρο ότι η
εξουσία και η επιτήρηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους.
Επανειληµµένα έχει αναφερθεί στην κοινωνία σαν ένα γιγαντιαίο
πανοπτικό, στο οποίο οι κατέχοντες την εξουσία επιτηρούν τους άλλους,
για τους οποίους η αίσθηση της συνεχούς επιτήρηση είναι η υπενθύµιση
της τιµωρίας που τους περιµένει στο πρώτο στραβοπάτηµα τους.
Η

έννοια

του

πανοπτικού

είναι

παλιά,

η

αρχιτεκτονική

χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές για να κάνει εύκολη την επιτήρηση, άλλα
και

για

να

τονίσει

στους

επιτηρούµενους,

ότι

συνέχεια

παρακολουθούνται. Η φυλακή του J. Bentham δεν είναι µια µοναδική ιδέα
αρχιτεκτονήµατος, αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγµατα
οικισµάτων επιτήρησης. Είναι συνηθισµένο, κτίρια επιτήρησης να
χτίζονται από αυτούς που έχουν την εξουσία. Πύργοι επιτήρησης
υπήρχαν πάντοτε στα τείχη των πόλεων στο παρελθόν, αλλά και σήµερα
οι φυλακές, τα κεντρικά κτίρια της αστυνοµίας (ακόµα και στην Αθήνα
τα κτίριο της ασφάλειας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα κεντρικά κτίρια
στη λεωφόρο Κατεχάκη είναι τρανταχτά παραδείγµατα) ακόµα και οι
φύλακες στις εισόδους των κτιρίων πολλαπλασιάζονται κάθε µέρα, και ας
θυµηθούµε σε πόσες πινακίδες στο δρόµο αναφέρεται η φράση έλεγχος:
“Η ταχύτητα ελέγχεται µε ραντάρ”, “Το κτίριο παρακολουθείται από την
… SECURITY”, είναι µόνο µερικά παραδείγµατα.
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Ο Λόγος της επιτήρησης και η σχέσεις εξουσίας που έχει, είναι ένα
µεγάλο θέµα που έχει απασχολήσει την ιστορία του ανθρώπου. Τα µέσα
της

επιτήρησης

εξελίσσονται,

και

οι

θεωρίες

της

επιτήρησης

ανανεώνονται µαζί τους. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το απόλυτο
µοντέλο επιτήρησης ήταν και είναι ένα όραµα για πολλούς, ο Bentham, o
Foucault, o Orwell συµπληρώνουν ο καθένας από τη πλευρά του το
ιδανικό µοντέλο.
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Κεφάλαιο 3ο. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Το τηλεοπτικό φαινόµενο, µε την σχεδόν ολοκληρωτική εξάπλωση
της τηλεόρασης, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και είναι πλέον δύσκολο
να µελετηθεί οποιαδήποτε πτυχή του. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, µε την
παγκοσµιοποίηση του µέσου (κανάλια που εκπέµπουν ταυτόχρονα σε
ολόκληρο το παγκόσµιο χωριό) και την δυνατότητα εύκολης µετάδοσης
σήµατος,

κάνουν

δύσκολη

ακόµα

και

την

προσέγγιση

µικρών

υποσυνόλων.
Θα προσπαθήσουµε στις επόµενες λίγες σελίδες να αναφερθούµε
στην τηλεόραση και τις σχέσεις εξουσίας που την περιτριγυρίζουν. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι η τηλεόραση και τα ΜΜΕ είναι ο καθρέπτης
της κοινωνίας, και έτσι να δεχτούµε ότι µελετώντας τα ΜΜΕ µελετάµε
την κοινωνία.

“Στην ιδέα αυτή (του καθρέπτη) υπάρχει πολλή αλήθεια,
αλλά όχι ακριβώς µε τον τρόπο που το θέτουν. ∆εν απεικονίζουνε
µε ακρίβεια την κοινωνική πραγµατικότητα. Μάλλον η αλήθεια
σ’αυτόν τον ισχυρισµό έγκειται στο ότι τα ΜΜΕ τείνουν να
παρουσιάζουν και να ερµηνεύουν την κοινωνική πραγµατικότητα
µέσα σ’ ένα πλαίσιο, που στο µεγαλύτερο µέρος του έχει στηθεί
από την εγχώρια εξουσία” (Νaom Chomsky, “Για τα ΜΜΕ”, σελ. 5)
Ο Chomsky µε αυτή τη σκέψη του θέτει δύο από τα πιο σηµαντικά
θέµατα που η τηλεόραση µεταφέρει µπαίνοντας σε κάθε σπίτι. Είναι
πράγµατι τα ΜΜΕ µια αναπαράσταση της κοινωνίας, ή µήπως η κοινωνία
τείνει να γίνει µια αναπαράσταση της κοινωνίας που παρουσιάζουν τα
ΜΜΕ; Μας δίνουν τα ΜΜΕ µια -όσο είναι αυτό δυνατό- αντικειµενική και
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αναλλοίωτη εικόνα της κοινωνίας, ή µας παρουσιάζουν τα πράγµατα
σύµφωνα µε τις προσταγές κάποιων συµφερόντων;

Αναφερόµαστε παρακάτω για τα πρότυπα που προβάλλονται από
τα ΜΜΕ, ως φορείς αυτού που θα µπορούσαµε να πούµε η κοινωνία των
ΜΜΕ, ενώ ορισµένα πράγµατα πρέπει να ειπωθούν και για τη εικονική
πραγµατικότητα που προβάλουν τα ΜΜΕ.

Tα πρότυπα

Τα πρότυπα που πρέπει να µιµηθούµε, τα πρότυπα που πρέπει να
µοιάσουµε,

όταν

πηγαίνουµε

σχολειό,

όταν

µεγαλώσουµε,

σαν

επαγγελµατίες, πρέπει να ξεχωρίσουµε, πως πρέπει να φερόµαστε, τι
πρέπει να κάνουµε για να είµαστε ελκυστικοί στους άλλους. Αλλά και
ποια πρότυπα πρέπει να αποφεύγουµε, σε ποιους δεν πρέπει να
µοιάσουµε, πως δεν πρέπει να φερόµαστε. Όλα είναι σε καλούπια και
αυτά τα καλούπια µας προσφέρονται εύπεπτα µέσα από την τηλεόραση
για να τοποθετηθούµε µέσα τους, να φορµαριστούµε και να ζήσουµε
υπακούοντας σε αυτά.
Ο καθένας διαλέγει το δικό του πρότυπο, υπάρχει ελευθερία στην
επιλογή. Μπορείς να διαλέξεις ποιος θέλεις να είσαι, πάντα όµως η
επιλογή πρέπει να είναι κάποια από τις προσφερόµενες, κάποια που να
είναι διαχειρίσιµη. Αν η επιλογή σου διαφέρει από τις αποδεκτές είναι
πιθανό να χαρακτηριστείς “τρελός”.
“Ο τρελός είναι εξωκοσµικός, όχι γιατί προέρχεται από έναν άλλο
κόσµο και είναι στιγµατισµένος, αλλά είναι εξωκοσµικός γιατί έχει
ξεφύγει από το πλαίσιο και έχει τοποθετήσει τον εαυτό του έξω από τα
ιερά όρια της ηθικής.” (Μ.Foucault, “Επιτήρηση και τιµωρία”)
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Τα πρότυπα προσφέρονται στα πλαίσια της εξέλιξης, ακολουθούµε
κάποια πρότυπα, επικοινωνούµε σύµφωνα µε κάποιους κώδικες και
κανόνες για να βοηθήσουµε την εξέλιξη. Τα πρότυπα είναι είναι η
προσωπικοποίηση

των

στερεότυπων,

που

είναι

τα

πλάνα

που

περιγράφουν τον σύγχρονο άνθρωπο έτσι όπως πρέπει να είναι
υπακούοντας στους κανόνες και τις νόρµες που απορρέουν από το
σύστηµα σχέσεων εξουσίας της κοινωνίας.
Το σύστηµα των προτύπων στο οποίο αναφερόµαστε εδώ, το
τοποθετούµε στο πλαίσιο του συστήµατος προπαγάνδας, όπως το
παρουσιάζει ο Chomsky:
“Το σύστηµα µας δουλεύει (Σηµείωση: εννοεί το σύστηµα
των ΗΠΑ σε σχέση µε αυτό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) πολύ
διαφορετικά

και

πολύ

πιο

αποτελεσµατικά.

Είναι

ένα

ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα προπαγάνδας, που περιλαµβάνει τα
ΜΜΕ, τα περιοδικά γνώµης και γενικότερα το µεγαλύτερο µέρος
της

λόγιας

ιντελλιγκέντσιας,

το

µορφωµένο

τµήµα

του

πληθυσµού. Τα πιο µορφωµένα στοιχεία αυτής της οµάδας, εκείνα
που έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των
περιοδικών των διανοουµένων, και τα οποία ουσιαστικά ελέγχουν
τον εκπαιδευτικό µηχανισµό, πρέπει κυρίως να αναφέρονται ως
µια τάξη “κοµισάριων”, που να ποια είναι η ουσιαστική λειτουργία
της: να σχεδιάσει, να προπαγανδίσει και να δηµιουργήσει ένα
σύστηµα δογµάτων και πεποιθήσεων, το οποίο να υπονοµεύσει
την ανεξάρτητη σκέψη και θα εµποδίσει την κατανόηση και
ανάλυση των θεσµικών δοµών, όπως και το τρόπο µε τον οποίο
αυτές λειτουργούν. …∆εν θέλω να πω πως συνειδητά κάνουν κάτι
τέτοιο. …Σ’ ένα πραγµατικά αποτελεσµατικό σύστηµα κατήχησης,
οι κοµισάριοι µάλλον δεν γνωρίζουν τι συµβαίνει και πιστεύουν
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πως και οι ίδιοι είναι ανεξάρτητοι, κριτικά µυαλά.” (Ν. Chomsky,
“Για τα ΜΜΕ”, σελ. 11-12)
Ο Chomsky αναφερόµενος εδώ σε ένα σύστηµα κατήχησης µας
παραπέµπει στο µοντέλο της χριστιανικής ποιµαντορίας του Foucault,
προσαρµοσµένο και γενικευµένο για την περίπτωση του φαινοµένου των
ΜΜΕ. Καθοδηγούµαστε και εκπαιδευόµαστε από την τηλεόραση και τα
άλλα µέσα, για το πως πρέπει να δρούµε, πως πρέπει να είµαστε, πως
πρέπει να επικοινωνούµε. Μαθαίνουµε ποιοι πρέπει να είµαστε.
Αυτό το σύστηµα της κατήχησης είναι περισσότερο ισχυρό και
αποτελεσµατικό από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστηµα. Εξάλλου το
εκπαιδευτικό σύστηµα των δυτικών κοινωνιών δεν αντιτάσσεται, θα
λέγαµε ότι µάλλον επικροτεί και σιγοντάρει αυτή τη µορφή κατήχησης.
H εξουσία του Λόγου της τηλεόρασης µέσα από την παρουσίαση
προτύπων, ιδανικών µοντέλων που είναι διαχειρίσηµα και απαραίτητα
στο δρόµο προς την εξέλιξη. Η τηλεόραση µας καθοδηγεί, µια συνεχής
καθοδήγηση, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η καθοδήγηση είναι µια
µορφή επιτήρησης.

Η εικονική πραγµατικότητα της τηλεόρασης

Εικονική ή εναλλακτική πραγµατικότητα είναι αυτή που µας
προσφέρει η τηλεόραση; Σε ποια συµφέροντα υπακούει και από ποια
φίλτρα περνάει η καθηµερινή, πραγµατική ζωή πριν µας παρουσιαστεί
µέσα από την τηλεόραση; Αλλοιώνεται και πως η πραγµατικότητα;
Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που θα έπρεπε να
απαντήσουµε αν θα θέλαµε να προσδιορίσουµε έστω και σε ένα µικρό
βαθµό τις σχέσεις εξουσίας που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή της
εναλλακτικής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η τηλεόραση.
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“Εάν ερευνήσεις τα πραγµατικά προϊόντα των ΜΜΕ,
βρίσκεις µια πολύ στενή, πολύ σφιχτά περιορισµένη και αλλόκοτα
ανακριβή περιγραφή του κόσµου που ζούµε” (Ν. Chomsky, “Για τα
ΜΜΕ”, σελ. 12)
Αυτή τη περιγραφή του κόσµου που µας προσφέρει η τηλεόραση,
αναφέρουµε σε αυτή την εργασία ως εικονική πραγµατικότητα της
τηλεόρασης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι δανειζόµαστε µια έκφραση
από το λεξικό του µέλλοντος για να περιγράψουµε ένα φαινόµενο του
σήµερα.

Είναι γεγονός, και πιθανά αναπόφευκτο, ότι η τηλεόραση µας
παρουσιάζει µια διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που όλοι µας
ζούµε στη πραγµατική ζωή. Τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα
καθηµερινά γεγονότα µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε το κανάλι
που τα ετοιµάζει. Οι ειδικές εκποµπές παρουσίασης και σχολιασµού της
πραγµατικότητας, είτε αυτές λέγονται ενηµερωτικές, είτε ψυγαγωγικές,
αλλά ακόµα και οι σαπουνόπερες ωραιοποιούν και εξιδανικεύουν ή
κατηγορούν και καταδικάζουν φυσικά πρόσωπα, καταστάσεις, θεσµούς
και ότι άλλο.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήµερα για τους οποίους η τηλεόραση
αποτελεί την κεντρική διέξοδο προς την κοινωνία, αποτελεί το παράθυρο
από το οποίο έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα σχέσεων εξουσίας την
κοινωνίας στην οποία ζουν. Όταν λοιπόν αυτό το παράθυρο είναι
εφοδιασµένο µε παραµορφωτικά κρύσταλλα, είναι φανερό ότι οι σχέσεις
εξουσίας των ανθρώπων αυτών µε το κοινωνικό σύνολο θα είναι
“παραµορφωµένες”.
Ας δούµε ένα πολύ απλό και καθηµερινό παράδειγµα, η τηλεόραση
είναι γνωστό πλέον ότι

χρησιµοποιείται κατά κόρον στο πολιτικό

παιχνίδι εξουσίας, ωραιοποιεί ή καταδικάζει µε απώτερο στόχο το
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πολιτικό κέρδος. Η τηλεόραση χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει µια
εικονική πραγµατικότητα πολιτικής κατάστασης στην οποία θα ζουν και
µε την οποία θα έχουν σχέσεις οι πολίτες. Είναι πιο εύκολη η διαχείριση
µιας εικονικής πραγµατικότητας από τους πολιτικούς. Τα τελευταία
χρόνια πολύς θόρυβος έχει γίνει γύρω από τη µεταφορά των
προεκλογικών αγώνων από τη πραγµατική ζωή στον τηλεοπτικό χώρο,
από τις συγκεντρώσεις λαοθαλασσών στα σκηνοθετηµένα debate. Οι
πολιτικοί έρχονται όλο και πιο σπάνια σε επαφή µε τον λαό, αποφεύγουν
την κατάκτηση των ψηφοφόρων µε άµεσο τρόπο, προτιµούν την
παρουσίαση µέσα από την τηλεόραση των επιχειρηµάτων και τον
απόψεων τους. Οι εµφανίσεις στη πραγµατική ζωή είναι απλές, θέλουν
να δείξουν πόσο κοινοί άνθρωποι είναι, δεν κάνουν εντυπωσιακές
εµφανίσεις (όπως πριν από µερικά χρόνια) στον πραγµατικό κοινωνικό
χώρο, αφήνουν την εικόνα µέσα από τη τηλεόραση να πείσει τον κόσµο,
µε οµιλίες και διαλέξεις, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις υπό την
καθοδήγηση σκηνοθέτη, µε την παρουσία βοηθητικού προσωπικού
(δηµοσιογράφου) και πάντα µε τους συµβούλους και καθοδηγητές, πίσω
από τις κάµερες, αφανείς ήρωες και κατασκευαστές της εικονικής
πολιτικής πραγµατικότητας που προσφέρεται στους πολίτες.
Η

εικονική

αυτή

πραγµατικότητα

προσφέρεται

σε

ένα

ανεκπαίδευτο κοινό, ένα κοινό, ακόµα, ανυποψίαστο για το περιεχόµενο
των εκποµπών της τηλεόρασης. Η κοινωνία µέσα από τα µέσα
εκπαίδευσης και επικοινωνίας (σχολείο - ΜΜΕ) δηµιουργεί ένα κοινό που
σκόπιµα είναι ανεκπαίδευτο για να µην µπορεί να µεταφράσει όλα όσα
του προσφέρονται από τη τηλεόραση.

Αυτό που θέλουµε να τονίσουµε σ’αυτή την ενότητα είναι ότι η
εξουσία του λόγου της τηλεόρασης, θα µπορούσαµε να πούµε οι σχέσεις
εξουσίας της τηλεόρασης µε το κοινό, είτε µε τη µορφή της προσφοράς
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προτύπων,

είτε

µε

τη

µορφή

παρουσίασης

µιας

εικονικής

πραγµατικότητας έχει φτάσει σε επικίνδυνα όρια. Λέγοντας επικίνδυνα
εννοούµε, ανεξέλεγκτα, και απρόβλεπτα. Μπορεί, για παράδειγµα να
πετυχαίνει ένα πολιτικό σύστηµα τους στόχους του, µέσα από τη
παρουσίαση µιας εικονικής πραγµατικότητας, µέσα από τη τηλεόραση,
αλλά κανείς δεν ξέρει τι άλλες επιπτώσεις µπορεί να έχει η παρουσίαση
αυτή στο κοινό.
Και σ’ αυτό το σηµείο είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβληµα µε την
εξουσία του λόγου της τηλεόρασης είναι ότι η εξουσία αυτή δεν είναι
παρά σχέσεις εξουσίας ανθρώπων (πολιτικών, ισχυρών ανθρώπων των
Media) µεγενθυµένες από το πρίσµα της τηλεόρασης. Σχέσεις εξουσίας
που εκµεταλλεύονται το µέσο στο µέγιστο χωρίς να λαµβάνουν υπόψιν
τους τις παρενέργειες που µπορεί να έχουν οι κινήσεις τους αυτές.
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Κεφάλαιο 4ο. ΚΥΒΕΡΝΟΠΑΝΟΠΤΙΚΟΝ

Ο Foucault, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν πρόλαβε να ζήσει
αυτό

που

σήµερα

λέµε

τεχνολογική

επανάσταση,

κοινωνία

της

πληροφορικής. Όµως πολλά από αυτά που έχει πει είναι γραµµένα για
αυτή την εποχή που σήµερα ζούµε.
Εντυπωσιακό

είναι

το

γεγονός

ότι

πολλοί

άνθρωποι,

χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η σηµερινή τεχνολογία για
να µιλήσουν για τις σκέψεις του Foucault, είναι αρκετές οι ηλεκτρονικές
συνάξεις µε θέµατα για τον Γάλλο φιλόσοφο του 20ου αιώνα. Εργασίες
γράφονται για να προσαρµόσουν την σκέψη του Foucault στις σηµερινές
εξελίξεις, προσπάθειες να ερµηνευτεί η νέα αυτή επανάσταση µέσα από
τα λεγόµενα του.

Σκεπτόµενοι ότι, σύµφωνα µε αυτά που όλο και συχνότερα
λέγονται, πλησιάζουµε στην τηλεόραση του αύριο, ένα εξελιγµένο µέσο
επικοινωνίας και ενηµέρωσης που θα είναι πάντρεµα της σηµερινής
τηλεόρασης µε τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες (ψηφιακά σήµατα
τηλεφώνων, Ίντερνετ, κλπ), θα αναφερθούµε στις νέες σχέσεις εξουσίας
που θα δηµιουργήσει, ή απλά θα βοηθήσει να δηµιουργηθούν, αυτό το νέο
µέσο.
Σε σχέση µε την τηλεόραση του σήµερα, και αναφερόµενοι στα
δύο σηµεία που αναλύσαµε στη προηγούµενη ενότητα, η εξέλιξη του
µέσου, θα προσφέρει πολλά πρότυπα και δυνατότητα επιλογής του
χρήστη, ενώ η εικονική πραγµατικότητα θα είναι µια συνειδητή
κατάσταση για όλους, ο καθένας θα µπορεί να επιλέξει την εικονική
πραγµατικότητα που θέλει, κατανοώντας πλήρως ότι αυτό που θα συµβεί
δεν είναι µια συνέχεια της πραγµατικής ζωής.
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Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε την άποψη ότι η νέα
αλληλεπιδρώσα επικοινωνία και ενηµέρωση που σήµερα προσφέρουν οι
υπολογιστές, και αύριο οι συσκευές καθηµερινής χρήσης, όπως η
τηλεόραση, αποτελεί το µοντέλο της απόλυτης επιτήρησης. Ενώ θα
αναφερθούµε και στην εξουσία του λόγου της πληροφορίας, ή η εξουσία
του λόγου του περιεχοµένου, όπως θα µπορούσε κάποιος να πει.

Το απόλυτο µοντέλο επιτήρησης

Σε συνέχεια των όσων είπαµε στη δεύτερη ενότητα αυτής της
εργασίας, για την εξουσία της επιτήρησης, και για το πανοπτικό όπως µας
το αναλύει ο Foucault, σ’ αυτή την ενότητα θα µιλήσουµε για ένα
φαινόµενο που, σήµερα απασχολήσει ένα αρκετά µεγάλο µέρος του
παγκόσµιου

πληθυσµού,

το

παγκόσµιο

δίκτυο

επικοινωνίας

και

ενηµέρωσης Ίντερνετ. Την απτή µορφή που έχει σήµερα αυτό που έχει
ονοµαστεί κυβερνοχώρος.
Καθώς

τα

µέσα

επικοινωνίας

αλλάζουν

και

πλησιάζει

η

“ηλεκτρονική” εποχή αλλάζουν και οι µέθοδοι επιτήρησης. Ο G.Orwell
αναγνώρισε στην τηλεόραση το απόλυτο όργανο επιτήρησης, έγραψε το
“1984” και έβαλε τον “Μεγάλο Αδερφό” στη ζωή όλων για να τους θυµίζει
ότι τους επιτηρεί. Το πιο εντυπωσιακό παραµύθι επιτήρησης, αλλά όπως
σε κάθε παραµύθι, του λείπουν οι λεπτοµέρειες που θα το στήριζαν για
να µπορέσει να γίνει πραγµατικότητα.
Σήµερα στη θέση του “Μεγάλου Αδερφού” έχουµε σχεδόν όλοι
στο σπίτι µας ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεόραση και computers) που
παίζουν

το

ρόλο

του

“Μικρού

Αδερφού”

που

χωρίς

να

το

πολυκαταλαβαίνουµε παρακολουθεί καθένας κίνηση. Με την τηλεόραση
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παίρνουµε συνδροµιτικά κανάλια που µας χαρακτηρίζουν (ενδιαφέρεται
για αθλητικά-SuperSport, έχει παιδιά, KidTV,κλπ) µας οµαδοποιούν και
µας παρακολουθούν.
Στη πραγµατική ζωή το Ίντερνετ δεν είναι τίποτε παραπάνω
από µια σειρά από συνδέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά πάρα
πολλοί άνθρωποι το έχουν εκλάβει ως έναν νέο κόσµο που περιµένει να
τον εξερευνήσουν. Αυτό ονοµάζουµε κυβερνοχώρο, και είναι άµεσα
συνυφασµένος µε την έννοια εξερεύνησης του διαστήµατος. Στο βιβλίο
του “Ο νευροµάντης” ο William Gibson ορίζει τον κυβερνοχώρο:
“…µια καθηµερινή εµπειρία για εκατοµµύρια ανθρώπους
κάθε µέρα, σε όλες τις χώρες του κόσµου, από παιδιά που
διδάσκονται µαθηµατικές αρχές… Μια γραφική αναπαράσταση
δεδοµένων που έχουν παρθεί από όλους τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που υπάρχουν στον κόσµο. Συνδέσεις υπολογιστών,
µε οπτικές ίνες που φτιάχνουν έναν ανύπαρκτο χώρο στο
µυαλό…”(W.Gibson, “Neuromancer”)
Αν το δούµε πιο απλά, το Ίντερνετ είναι ένας χώρος όπου ο
καθένας µπορεί να µπει (φτάνει να έχει πρόσβαση σε κάποιο computer)
και όπου όλοι αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας είναι
καθισµένος µπροστά σε µια οθόνη υπολογιστή, η ταυτότητα του
διαµορφώνεται από τις λέξεις που πληκτρολογεί και στέλνει στον
κυβερνοχώρο.

Γυρνώντας στη σκέψη του Orwell, η τηλεόραση αποτελεί ένα µέσο
επιτήρησης

έχει

πολλά

προβλήµατα

που

δεν

µπορούν

να

τη

χαρακτηρίσουν σαν ικανοποιητικό µέσο επιτήρησης. Σήµερα το απόλυτο
µέσο επιτήρησης είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, παρακολουθεί και
καταγράφει κάθε µας κίνηση.

Οι κινήσεις µας στον κυβερνοχώρο

καταγράφονται, αρχειοθετούνται και µετά από επεξεργασία µας
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“χαρακτηρίζουν”. Αφήνουµε πατηµασιές στον κυβερνοχώρο, αρκετά
σηµάδια

που

όταν

συνδυαστούν

από

τα

διάφορα

σηµεία

που

επισκεπτόµαστε στον κυβερνοχώρο προσφέρουν µια ξεκάθαρη εικόνα του
ποιοι είµαστε. Έχουµε µπει στην εποχή της επιτήρησης της πληροφορίας πληροφοροεπιτήρησης (dataveillance).
Και

δεν

είναι

µόνο

οι

βόλτες

στον

κυβερνοχώρο

που

παρακολουθούνται, αλλά και κάθε µας συναλλαγή στη καθηµερινή µας
ζωή. Κάθε αίτηση µας συνοδεύεται από µια αναλυτική κατάσταση που
περιλαµβάνει όλες τις συναλλαγές µας µε τράπεζες, αγορές µε
πιστωτικές κάρτες και ότι άλλο έχει καταγραφεί για το άτοµο µας, από
ιατρικά µας αρχεία µέχρι το επαγγελµατικό ιστορικό µας.
Αυτά που σήµερα µπορούµε να δούµε και να αναγνωρίσουµε ως
µορφές επιτήρησης είναι µόνο η αρχή. Το τηλέφωνο είναι σίγουρα το
πρώτο βήµα σ’αυτά που σήµερα µας περιβάλλουν. Η παρακολούθηση
των τηλεφωνηµάτων που δεχόµαστε και

αυτών που εµείς κάνουµε,

πλήρης κατάσταση υπάρχει για κάθε έναν από εµάς στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές

του

συναλλαγών,

οι

ΟΤΕ.

Τα

πιστωτικές

µηχανήµατα

αυτόµατων

κάρτες,

βέβαια

και

οι

τραπεζικών
ηλεκτρονικοί

υπολογιστές µε τους οποίους συνδεόµαστε στα δίκτυα της πληροφορίας.
Και θα υπάρξουν ακόµα πολλά τέτοια παραδείγµατα που θα
βλέπουµε να εισέρχονται κάθε µέρα στη ζωή µας. Καθώς θα
χρησιµοποιούµε δίκτυα για τις συναλλαγές είτε αυτές είναι το να πάµε
για ψώνια, είτε η επικοινωνία µας µε τη τράπεζα, αλλά ακόµα και η
συµµετοχή µας στα κοινά. Η επιτήρηση γίνεται όλο και πιο στενή.
Το µοναδικό πρόβληµα δεν είναι το ότι συλλέγονται πληροφορίες
για εµάς από όλο και περισσότερα σηµεία επιτήρησης, αλλά και το ποιος
θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και πως θα τις
χρησιµοποιήσει;
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Το θέµα της εξουσίας και της επιτήρησης δεν είναι καινούργιο στις
µέρες µας, αλλά καινούργιοι είναι οι όροι που κάνουν τις ερωτήσεις να
αλλάζουν πολύ γρήγορα, καµιά φορά και πριν ακόµα απαντηθούν.
Μήπως η σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας προσφέροντας τα
εργαλεία για την απόλυτη επιτήρηση, πιο ολοκληρωµένη από κάθε άλλη
φορά στο παρελθόν, προσφέρει και τη δυνατότητα για την δηµιουργία της
κατά Foucault δυστοπία (dystropia).

Η εξουσία του Λόγου της πληροφορίας

Ζούµε στην εποχή της πληροφορίας, µερικοί θα έλεγαν ότι σήµερα
οι έχοντες την πληροφορία ή τον δρόµο προς αυτή, είναι οι έχοντες την
εξουσία. Είναι γεγονός ότι η πληροφορία, η κατάλληλη γνώση τη σωστή
στιγµή, ήταν µέχρι σήµερα ένα προνόµιο που είχαν λίγοι. Σήµερα η
πληροφορία βρίσκεται σε δηµόσια θέα, και είναι εύκολη η πρόσβαση στον
καθένα.
Η πληροφορία είναι περισσότερο πολύτιµη όταν είναι φρέσκια και
όταν αλλάζει πολύ γρήγορα.
Η σηµαντικότητα του να κατέχει κάποιος την πληροφορία είναι ένα
αδιαµφισβήτητο γεγονός, αυτό που σήµερα αλλάζει ραγδαία είναι οι
κάτοχοι της πληροφορίας.
“…µε τη µαρξιστική λογική - η νοµικλατούρα σ’ αυτή τη
περίπτωση µοιάζει να είναι εξίσου οι χάκερς, αλλά και τα
υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων. Αλλά όποιοι και να είναι
έχουν ένα κοινό: τη γνώση που οδηγεί στον έλεγχο”. (U. Eco, “The
World According to Eco”)
Aυτό τονίζει και ο Eco στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό
Wired τον περασµένο Μάιο. Οι σχέσεις εξουσίας αλλάζουν σηµαντικά,
και στις αλλαγές αυτές τον κύριο λόγο έχει η τεχνολογία και οι νέες
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δυνατότητες που προσφέρονται για πρόσβαση και επεξεργασία της
πληροφορίας.
Ας δούµε ένα σύγχρονο παράδειγµα εξουσίας της πληροφορίας. Τα
χρηµατιστήρια που βρίσκονται σε κάθε χώρα, µέχρι σήµερα το να
γνωρίζει κάποιος τις τιµές και τα µεγέθη κάποιου χρηµατιστηρίου, θα
σήµαινε ότι έχει τα µέσα να έχει άµεση πρόσβαση και ειδικές γνώσεις
επεξεργασίας των στοιχείων αυτών έτσι ώστε να µπορέσει να προβλέψει
πιθανές εξελίξεις, να επενδύσει σωστά, και να εκµεταλλευτεί µε αυτό το
τρόπο την πρόσβαση του στη πληροφορία.
Πριν από µερικούς µήνες, κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι στο
Ίντερνετ, ένα παιχνίδι που σου παρέχει όλες τις πληροφορίες για το
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν,
από ιστορικά στοιχεία, µέχρι και προβλέψεις µε τις πλέον σύγχρονες
µεθόδους. Με αυτές τις πληροφορίες στη κατοχή του ο κάθε παίκτης έχει
τη δυνατότητα να παίξει στο χρηµατιστήριο, να αγοράσει να πουλήσει, να
επιτελέσει όλες τις λειτουργίες, µόνο που πρόκειται απλά για ένα
παιχνίδι και έτσι αντί να χρησιµοποιεί πραγµατικά δολάρια, χρησιµοποιεί
δολάρια της άµµου (sanddolars - που είναι και το όνοµα της εταιρίας που
λανσάρει αυτό το νέο παιχνίδι) τα οποία του προσφέρονται δωρεάν. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα µοναδικό
εκπαιδευτικό µέσο για το θέµα χρηµατιστήριο. Ίσως να µην είναι απλά
ένα παιχνίδι, ή ένα εκπαιδευτικό µέσο, αλλά να είναι ένα από τα πρώτα
σηµάδια της αλλαγής που έρχεται.

Η πληροφορία έχει Λόγο, µεταφέρει Λόγο, και η κατοχή της
αλλάζει τις υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας
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Κεφάλαιο 5ο.ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ “ΧΕΡΙΑ”

Σε αυτές τις λίγες σελίδες µας απασχόλησε το σηµαντικό, και
ανεξάντλητο θέµα της εξουσίας του Λόγου όπως αυτή παρουσιάζεται σε
αυτά που έχει πει και γράψει ο µεγάλος γάλλος φιλόσοφος του αιώνα µας
ο M.Foucault. Προσπαθήσαµε να προβάλλουµε αυτές τις θεωρίες στο
τηλεοπτικό φαινόµενο όπως σήµερα το ζούµε, αλλά και να δώσουµε την
άποψη µας για το µέλλον των µέσων επικοινωνίας και ενηµέρωσης, ένα
µέλλον για το ποίο αποκτούµε µια όλο και πιο ξεκάθαρη εικόνα κάθε
µέρα που περνάει.

Είναι αλήθεια ότι ο Foucault, δεν έζησε αυτά που εµείς βιώνουµε
σήµερα, αλλά όλα όσα έχει πει αναφέρονται άµεσα σε κάθε τι νέο
συµβαίνει. Και πως να µην αναφέρονται άλλωστε, εφόσον η σχέσεις
εξουσίας απλά εξελίσσονται, εξελίσσονται σύµφωνα µε το µοντέλο που
µελετούσε.
Έχουµε πει ότι το κοινωνικό σύστηµα σχέσεων εξουσίας είναι ένα
ευµετάβλητο σύστηµα που καθορίζεται από τους κανόνες και τις νόρµες
που οι ίδιοι οι άνθρωποι θέτουν για την µεταξύ τους επικοινωνίας. Ένα
σύστηµα που εξελίσσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου
και θα συνεχίσει να εξελίσσεται σύµφωνα µε κανόνες που δεν έχουν
καθοριστεί και ίσως να µην είναι δυνατό σήµερα να καθοριστούν. Ας µη
ξεχνάµε ότι ακόµα και στη Φυσική υπάρχουν συστήµατα τα οποία δεν
µπορούν να περιγραφούν από τις θεωρίες, τους νόµους και τα
µαθηµατικά.

Θα είναι τα µέσα του αύριο µοντέλα επιτήρησης, ή µήπως η ανάγκη
του ανθρώπου για πραγµατική ελευθερία θα βρει τον τρόπο να
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πραγµατοποιηθεί

µέσα

από

τη

χρήση

των

εξελιγµένων

µέσων

επικοινωνίας και ενηµέρωσης; Οι σκέψεις του Foucault, φαίνεται να
µπορούν

να

ερµηνευτούν,

προβαλλόµενες

στα

µέσα

µαζικής

επικοινωνίας και ενηµέρωσης, και µε τους δύο τρόπους.
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