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ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT
Κάποιες από τις κατηγορίες οι οποίες έχουν απευθυνθεί ενάντια στον Foucault εστιάζουν σε «ανακρίβειες» 

των αναλύσεων -  ακόμη και  «προκαταλήψεις» όσον αφορά τις  ιστορικές  του αφηγήσεις.  Ορισμένοι  άλλοι 
μελετητές  επισημαίνουν  «διφορούμενα»  στον  λόγο  του  Foucault –  λόγος  «διαφεύγον»  ή  ακόμη  και 
«παιγνιώδης»,  μια  ρητορική  «ελλειπτική».  Το  ύφος,  το  στυλ  της  γραφής,1 οι  πολεμικές  και  στρατιωτικές 
μεταφορές, οι καταθλιπτικοί (μη)τόποι εγκλεισμού, τα βασανιστήρια και οι εικόνες μάχης, όλα αυτά υπήρξαν 
αντικείμενο  κριτικής.  Κάποιοι  άλλοι  επικριτές  του  τον  ψέγουν  για  «ατομιστικό  αισθητισμό». 
«Ανορθολογισμός»,  «σχετικισμός»,  «μηδενισμός»  -  σοβαρότερες  από  πλευράς  δριμύτητας  υπήρξαν  οι 
ενστάσεις για «αισθητικοποίηση της πολιτικής».

Όπως  αναφέραμε  και  στο  πρώτο  μέρος  αυτής  της  εργασίας,  η  απομάκρυνση  του  Foucault από  μια 
πειθαρχημένη  -και  καθοδηγούμενη  από  μια  “πρωτοπορία”-  επαναστατική  διαδικασία,  η  τοποθέτηση  του 
πλησίον μιας περισσότερο “μοναχικής” στάσης ανυποταξίας ή ατομικής εξέγερσης,  το κατέστησε και πάλι 
στόχο  της  κριτικής.  Ο  Foucault είδαμε  υποστήριξε  κάποια  στιγμή:  «δεν  υπάρχει  κάποια  εξήγηση  για  τον  
άνθρωπο που εξεγείρεται. Η πράξη του είναι αναγκαία μια ρήξη που σπάει το νήμα της ιστορίας και τη μακριά  
αιτιακή  της  αλυσίδα,  έτσι  που  ο  άνθρωπος  μπορεί  ειλικρινά  να  προτιμήσει  το  ρίσκο του  θανάτου  αντί  της  
σιγουριάς της υποταγής».2 Θα πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτικές συνέπειες και αυτής της θέσης.

Ξεκινώ τη σύντομη αυτή επισκόπηση και αναδρομή στην κριτική που απευθύνθηκε στον Foucault, με την 
επίδραση  του  Nietzsche και  τις  –χαρακτηριστικές  του  είδους-  κατηγορίες  για  «αντιανθρωπιστικό 
ανορθολογισμό» και «σχετικισμό».

(1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE
Η νιτσεϊκή γενεαλογία λαμβάνει από τον  Foucault όπως έχουμε δει μια ιδιαίτερα σημαντική κριτική και 

πολιτική σημασία.3

Κριτική: Όψεις “Ανορθολογισμού”
Εκτός από τον σχετικισμό αναφορικά με την αλήθεια που θα εξετάσουμε σύντομα παρακάτω, ορισμένοι 

επικριτές του Foucault επισημαίνουν μια, υποτιθέμενη, υπόγεια “συγγένεια” με ρεύματα ανορθολογισμού που 
εγγίζουν ακόμη και φασιστικές πολιτικές ενοράσεις.4

1 Βλπ. παράδειγμα: J. W. Bernauer: Michel Foucault’s Force of Flight: Toward an Ethics for Thought, Humanities Press 1990, 
σελ. 1-23.

2 “Is it Useless to Revolt?”,  Faubion James D. (ed.),  Power: Essential Works of  Foucault, 1954- 1984, Volume 3, New Press 
2001.

3 α)  Η  γενεαλογία  δεν  είναι  “αναζήτηση  των  απαρχών”,  β)  Η  γενεαλογία είναι  ανάλυση  της  “καταγωγής”  και  ως  τέτοια 
τοποθετείται στη διάρθρωση σώματος και ιστορίας,  γ) Η  γενεαλογία κατανοεί την εμφάνιση μιας ιστορικής ανάπτυξης όχι ως την 
παρουσία ενός σκοπού που πραγματοποιείται στο τέλος μιας διαδικασίας (τελεολογία) αλλά ως μια διαδοχή συστημάτων ερμηνείας-  
καθυπόταξης ("η γενεσιουργός αιτία ενός πράγματος και η τελική του χρησιμότητα, η πραγματική του χρήση και τοποθέτηση σε ένα  
σύστημα σκοπών, είναι δύο πράγματα εντελώς ξεχωριστά"(Nietzsche)). δ) Η γενεαλογία  συλλαμβάνεται ως "ενεργός ιστορία" ή ως 
"ιστορικό  νόημα"  ή  "ιστορική  αίσθηση",  ε)  Η  γενεαλογία αντιτίθεται  στην  “ιστορία-ως-γνώση”  και  στρέφεται  εναντίον  της 
“αλήθειας” (Fr.  Nietzsche:  Γενεαλογία  της  ηθικής,  “Εισαγωγή:  Τέσσερις  ερμηνείες  της  γενεαλογίας  του  Nietzsche”  από την  Λ. 
Τρουλινού, σελ. 5-43, Εκδοτική Θεσ/νίκης).
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Την “γοητεία του ανορθολογισμού”,  όπως την ονομάζει,  εξετάζει  για  παράδειγμα ο  Richard Wolin,  σε 
σχέση με στοχαστές όπως ο Heidegger, ο  Nietzsche, ο  G.Bataille. Αναφερόμενος ειδικότερα στη Γαλλία της 
δεκαετίας του ’60, ο Wolin παρατηρεί: πολλοί διανοούμενοι τότε πρόκριναν «τον πολιτισμικό σχετικισμό έναντι  
της φιλελεύθερης αξίας της “ανεκτικότητας”». Σε συνδυασμό με ένα «αντιανθρωπιστικό μίσος της Δύσης για τον  
εαυτό της, ο ηθικός σχετικισμός οδήγησε σε άκριτη εξύμνηση του Τρίτου Κόσμου», μια τάση που κορυφώθηκε 
υποστηρίζει ο  Wolin με την ενθουσιώδη υποδοχή της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν από τον  Foucault. 
Εφόσον η “δικτατορία των μουλάδων” ήταν αντινεωτερική, αντιδυτική και αντιφιλελεύθερη, «ικανοποιούσε ex 
negativο πολλά από τα πολιτικά κριτήρια που θεωρούνταν “προοδευτικά” από τους τριτοκοσμιστές».5 

Ο  Foucault στην  Ιστορία  της  Τρέλας,  σύμφωνα  με  τον  Wolin «εξήρε  το  κυρίαρχο  εγχείρημα  του  
ανορθολογισμού», αντιδιαστέλλοντας της πρακτικές αποκλεισμού της σύγχρονης επιστημονικής κοσμοθεωρίας 
προς την αντικομφορμιστική δύναμη της “τρέλας” ως έτερον του ορθού λόγου: ο τελευταίος δεν αποτελεί παρά 
μηχανισμό καταπίεσης.6

Γράφει σε άλλο σημείο  Wolin: ο  Foucault «ισχυριζόταν ότι η ιδέα της  χειραφέτησης δεν είναι παρά μια  
παγίδα που έχουν στήσει οι δυνάμεις της “κυβερνητικότητας” για να πιάσουν το “υποκείμενο” στα δίχτυα της  
“εξουσίας-γνώσης”. Άλλωστε εάν η εξουσία βρίσκεται παντού, τότε η αντίσταση σε αυτήν είναι μάταια. Αντί να  
αμφισβητούν έμπρακτα την κυριαρχία, οι μεταμοντέρνοι προτιμούν να παραμένουν στο σχετικά ασφαλές πεδίο της  
“μεταπολιτικής”  [...]».  Οι  “πολιτισμικές”  προσεγγίσεις  της  εξουσίας  λοιπόν  αφήνουν  άθικτα  τα  δομικά 
στοιχεία της κυριαρχίας.  «Το συγκαταβατικό χαρακτήρα αυτής της θεώρησης αποκαλύπτει  χαρακτηριστικά η  
πρόταση  του  Foucault στην  Ιστορία  της  Σεξουαλικότητας,  να  αντικαταστήσουμε  τα  παραδοσιακά  αριστερά 
παραδείγματα της κοινωνικής αλλαγής, που έχουν κατ’ αυτόν απαξιωθεί, με μια “διαφορετική οικονομία των  
σωμάτων και των ηδονών”».7

Σύμφωνα  με  αυτή  τη  γραμμή  κριτικής  ο  Foucault υποτίθεται  εξίσωσε  τους  ‘κανόνες’  με  την 
“κανονικοποίηση”, την παραγωγή πειθήνιων μυαλών και υπάκουων σωμάτων: «οι κανόνες για τον  Foucault 
αποτελούν απλά γρανάζια στο μηχανισμό του πειθαρχικού καθεστώτος της σύγχρονης κοινωνίας. [...] Η διάσταση  
της “αρχής” εξαφανίζεται και γίνεται νερό στο μύλο της νεωτερικότητας ως “κοινωνίας του εγκλεισμού”». Οι 
κανόνες λοιπόν έχουν κάποια αξία μόνον ως αντικείμενα «παράβασης» ή «αυθυπέρβασης».8 Ό, τι θεωρούσαμε 
λοιπόν “ως ελευθερία” – «το σύνταγμα, οι πολιτικές ελευθερίες, η ήπια τιμωρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» – 
αποτελούν απλώς μια «εξελιγμένη και δόλια διαδικασία κοινωνικού ελέγχου».9

Στον  Foucault λεει ο  Wolin η εξουσία «αναγορεύεται σε ακατανίκητη κινητήρια δύναμη των πάντων. Η  
λειτουργία της δεν κλονίζεται από καμία προσπάθεια ανατροπής της, όσο καλές προθέσεις και εάν έχει. Η λαϊκή  
κυριαρχία και οι αρετές του δημόσιου λόγου ελάχιστα επηρεάζουν την ικανότητα της εξουσίας να αναπαράγεται  
και να επεκτείνεται».10 Έτσι,  ο λόγος που ο  Foucault,  στα ύστερα γραπτά του,  καταφεύγει  στο σχήμα της 

4 Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι επιχειρούν να σκιαγραφήσουν ομοιότητες των θέσεων του Foucault με εκείνες του Carl Schmitt. 
Παράδειγμα: “Perpetual war, or 'war and war again': Schmitt, Foucault, fascism”, Mark Neocleous στο Philosophy Social Criticism 
1996;  22;  47.  Επίσης για την συνάντηση με τον Schmitt:  “Sovereign  and  Plebs:  Michel  Foucault Meets  Carl  Schmitt”,  Mika 
Ojakangas στο Telos, Spring 2001 p.32. Βλπ. σε ελληνική μετάφραση: Carl Schmitt: Πολιτική Θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από  
τη διδασκαλία της κυριαρχίας, [επιμέλεια-μετάφραση Παν. Κονδύλης] Λεβιάθαν 1994. Στο  Carl Schmitt:  Η Έννοια του Πολιτικού, 
παρατηρούμε το εξής ενδιαφέρον σημείο: ο  Schmitt υπογραμμίζει το «ασυμβίβαστο» του ατομικιστικού φιλελευθερισμού και της 
ίδιας της έννοιας του “πολιτικού”: ο «συνεπής ατομικισμός» οδηγεί στην άρνηση του πολιτικού και τη δυσπιστία απέναντι  στο 
κράτος. Ο φιλελεύθερος ατομικισμός λεει ο  Schmitt «ηθικολογεί», παραχαράσσει το συγκρουσιακό περιεχόμενο της πολιτικής και 
οδηγεί την “αυτονομία” των σφαιρών της ανθρώπινης ζωής «στα άκρα» στην απόλυτη απομόνωση και εξειδίκευση. (Carl Schmitt: Η 
Έννοια του Πολιτικού, εκδ. Κριτική 1988, σελ. 106-109).

5 Richard Wolin:  Η Γοητεία  του  Ανορθολογισμού,  εκδ.  Πόλις  2007,  σελ.  36.  Επίσης  ενδεικτικό  είναι  το  άρθρο του  Wolin 
"Foucault's Aesthetic Decisionism", Telos 67 (1986), 71-86. Η συμπάθεια του Foucault για την Ιρανική επανάσταση είναι δεδομένη. 
Όπως  μπορούμε  να διαπιστώσουμε  και  από  το  κείμενο  της  συνέντευξης  “La Securite et l’Etat”,  (interview)  Tribune Socialiste 
24/11/1977, ο  Foucault παίρνει αποστάσεις από την «τρομοκρατία» μικρών (ακρο-αριστερών) πολιτικών ομάδων, αλλά βλέπει με 
συμπάθεια την πολιτική αντι-βία του πλήθους των ανθρώπων που αγωνίζονται- για παράδειγμα για ανεξαρτησία.

6 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, σελ. 37. (Βλπ. επίσης σελ. 86-88). Πιο αναλυτικά στο R. Wolin: The Terms of  
Cultural Criticism: The Frankfort School, Existentialism, Poststrucuralism, New York:  Columbia University Press, 1992.  Από μια 
διαφορετική σκοπιά: D. Carroll: Paraesthetics: Foucault, Lyotard, Derrida, Routledge 1987, βλπ. σελ. 1-22, 53-80, 107-130.

7 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, σελ. 45.
8 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, σελ. 274.
9 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, σελ. 433-434.
10 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, σελ. 309 και 311.
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“αισθητικής της ύπαρξης” είναι για «να βγάλει τη θεωρία του από το κανονιστικό αδιέξοδο της φαινομενικά  
παντοδύναμης “βιοεξουσίας”».11

Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων
Τι σημαίνει «εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων»; 
Όπως  έχουμε  δει,  σύμφωνα με  τον  Foucault μπορούμε  και  πρέπει  να  μάθουμε  από αυτούς  οι  οποίοι 

αποκλείστηκαν: φέρουν γνώσεις μέσα από την ιστορία και τη μνήμη τους Οι διάφορες θεωρητικές πρωτοπορίες 
επιδίωξαν ιστορικά, μέσα από την ίδρυση της δικής τους “επιστήμης”, να αποκλείσουν λόγους και υποκείμενα 
εμπειρίας και γνώσης. Θα πρέπει να διερευνήσουμε ποιου είδους κυριαρχία θέλουν με τον τρόπο αυτό να 
εγκαθιδρύσουν.12 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι  η γενεαλογία  αποτελεί  την προσπάθεια να χειραφετηθούν οι  ιστορικές 
γνώσεις  από την υποδούλωση στον επιστημονικό  λόγο;  Ο γενεαλόγος  καταρρίπτει  τον  ανθρωπισμό – δεν 
αναζητεί τις ρίζες, τις σταθερές βάσεις μιας ταυτότητας - αντιθέτως διαλύει την ταυτότητα, δείχνει ότι μια 
συνεπής και συμπαγής ταυτότητα είναι φενάκη.13

Η γενεαλογία  αποτελεί  ακόμη μια  “μεγάλη αφήγηση”;  Όχι  -  η  γενεαλογία  δεν  δημιουργεί  απλώς νέες 
αφηγήσεις διότι επιβεβαιώνει  την προοπτικότητα της γνώσης και ρητά δέχεται  την θέασή της ως μερική ‘ 
δείχνει καθαρά την προοπτική της.

Οι καθολικές θεωρίες έχουν απαξιώσει στο διάβα του χρόνου αναρίθμητες λαϊκές, τοπικές, ασυνεχείς και 
“μη-λόγιες” “αποκλίνουσες” γνώσεις καθώς και αφηγήσεις έγκλειστων και τροφίμων ιδρυμάτων. Πώς μπορούν 
αυτές  οι  τόσο διαφορετικές  γνώσεις  να συντεθούν,  να συνενωθούν;  Υπάρχει  σε όλα αυτά μια εν δυνάμει 
κατάφαση κάποιου άλλου τύπου κοινωνικού σχηματισμού; 

Στον  Nietzsche η  τολμηρότητα  και  η  αυτο-θυσία  αποκτούν  μεγάλη  σημασία.  Καταδικάζονται  δε  η 
δουλικότητα,  η  άθλια  και  «αξιοθρήνητη ευδαιμονία»,  τα πειθήνια  υποκείμενα  χωρίς  εσωτερική  ώθηση για 
αγώνα - εισάγεται η έννοια του «Υπερ-άνθρωπου». Κάποιοι ρωτούν: μήπως εν τέλει μας παραπέμπουν ευθέως 
όλα αυτά σε κάποιου είδους φιλοπόλεμα ένστικτα και σε έναν «κοινωνικό δαρβινισμό»;

Μήπως, εφόσον δεν υπάρχουν κανονιστικά κριτήρια και η αλήθεια και η ηθικότητα είναι παράγωγα μιας 
εξουσίας με συνεκτική στρατηγική μορφή, τότε η κατάληξη είναι απλά ένας απόλυτος “αμοραλισμός”;14

Παρέκβαση: για τον Nietzsche

(α) Προοπτικισμός
Ο  Nietzsche αντιπαλεύει  την  δογματικότητα  με  την  οποία  εμφανίζεται  εν  γένει  κάθε  εδραιωμένη  και 

κυρίαρχη άποψη.  Δογματισμός, γι’ αυτόν, σημαίνει  επικυριαρχία,  επιβολή μιας άποψης στον τρόπο ζωής και 
θέασης του κόσμου άλλων ανθρώπων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποσιώπηση της δεδομένης μερικότητας της 
άποψης (δεν υπάρχει μία μοναδική αληθής άποψη). Οι δογματικοί  αυταπατώνται με το να χρεώνουν στην 
ουσία του κόσμου την επαλήθευση της άποψής τους που προκύπτει όταν, σε δεύτερο χρόνο, ερμηνεύουν την 
πραγματικότητα, «ξεχνώντας» την πρότερη διαδικασία προβολής…

Σαν  αντίδραση  στην  παραδοσιακή  μεταφυσική,  ο  Nietzsche εισάγει  την  έννοια  του 
«προοπτικισμού»  ως  απόρριψη  της  έννοιας  του  πράγματος  καθεαυτού,  της  αντιστοιχιστικής  θεωρίας  της  
αλήθειας και κατ’ επέκταση της θεμελιοκρατικής αντίληψης για τη γνώση.15 

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες κατασκευάζουν για τον κόσμο εικόνες, για τις οποίες δεν μπορούμε 
να πούμε εάν είναι αληθείς ή ψευδείς διότι η πραγματικότητα δεν έχει κάποια δομή που να αντιστοιχίζεται με 

11 Richard Wolin: Η Γοητεία του Ανορθολογισμού, υποσημείωση 1 σελ. 544. 
12 Βλπ. και Allan Megill: Prophets of Extremity, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, University of California Press 1985, 

Part III, “M. Foucault and the Activism of Discourse”, σελ. 183-256.
13 Ανάλυση της μεθοδολογίας του Foucault και στο: David Owen: Maturity & Modernity, Nietzsche, Weber, Foucault and the 

Ambivalence of Reason, Routledge 1994, κυρίως κεφ.: 8, 9, 10, σελ. 140-213.
14 Δεν μπορεί να γίνει εδώ, ωστόσο είναι ίσως διαφωτιστικός ένας παραλληλισμός με τη σκέψη του  G.  Bataille. Βλπ. και το: 

Φώτης Τερζάκης:  Νιτσεϊκές Μεταμορφώσεις- Για την πρόσληψη του Nietzsche στην εποχή του τεχνικοποιημένου καπιταλισμού , εκδ. 
Futura 2004.

15 Βλπ.  Α. Νεχαμάς: Nietzsche: Η ζωή σαν λογοτεχνία, εκδ. Αλεξάνδρεια, π.χ., σελ.19-26, 71-75, 106-112, και αλλού. 
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οποιαδήποτε από τις εικόνες αυτές. Δεν υπάρχει το πράγμα καθεαυτό πίσω από τη φαινόμενη πραγματικότητα.16 

Ο Nietzsche, προχωρώντας ακόμη παραπέρα δεν δέχεται ούτε την πραγματιστική θεωρία, αφού η ίδια η ζωή δεν 
μπορεί να είναι επιχείρημα υπέρ κάποιας άποψης, διότι η ζωή συγκροτείται από το ψεύδος... 

Οι προοπτικές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ψευδείς υπό την προϋπόθεση μόνο της ύπαρξης μιας 
ερμηνείας για τον κόσμο που δεν θα απαιτούσε υποκειμενικούς χειρισμούς και θα εκλαμβανόταν τότε ως μέτρο 
της αλήθειας για τις υπόλοιπες. Ο νιτσεϊκός προοπτικισμός δεν αφήνει δυνατότητα ύπαρξης ερμηνείας έξω από 
κάποια οπτική γωνία.17 

Οντολογικά,  το  πράγμα  καθεαυτό  δεν  υπάρχει,  και  γνωσιακά  η  αλήθεια αποσυνδέεται  από  την 
απόδοσή της σε μια μερική εικόνα. Αυτό δεν συνεπάγεται, αναγκαία, σχετικισμό, μια και η αλήθεια μπορεί να 
αποδοθεί  σε διάφορες  ερμηνείες  μας,  αλλά θα σημαίνει  κάτι  διαφορετικό  από τη μία απόλυτη έννοια  της 
αλήθειας. Μπορεί, για παράδειγμα, η αλήθεια να αποδίδεται στην «καλύτερη» ερμηνεία, με βάση κάποια δικά 
μας κριτήρια, η οποία πετυχαίνει κάποιο σκοπό που εμείς πάλι επιλέγουμε, ενώ όλο το πλαίσιο είναι (χρονικά) 
μεταβαλλόμενο. Η υιοθέτηση και αποδοχή κάποιας προοπτικής συνδέεται με την απόφαση να συμμορφωθούμε 
με ένα σύνολο  αξιών, με ένα  τρόπο ζωής και, έτσι, δεν πρόκειται για μια ανάλαφρη επιλογή που εξαρτάται 
απλά από τις διαθέσεις μας κάθε φορά. Ελλείψει εξωτερικών κριτών και κριτηρίων, αποτελεί απόφαση ζωής. 
Πρόκειται μάλιστα, για αναγκαία διαδικασία που συμβαίνει ούτως ή άλλως, είτε αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
της μόνοι ως ελεύθεροι και αυτόνομοι άνθρωποι, είτε αποδεχόμενοι τυφλά την κυρίαρχη ερμηνεία.

Έχουμε  προοπτικές  «ασύμμετρες»  μεταξύ  τους,  αφού  αφορούν  διαφορετικά  ενδιαφέροντα  ή 
σκοπούς. Επιπλέον, σε επιμέρους τομείς μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές προοπτικές, μεταξύ των οποίων 
μπορεί να αναπτυχθεί μια διαδικασία αξιολόγησης με βάση μια συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτό όμως που δεν 
μπορεί να υπάρξει είναι μία καθολικά καλύτερη προοπτική.18 

Η αλήθεια για τον  Nietzsche δεν ανακαλύπτεται αλλά δημιουργείται,  κατασκευάζεται. Ο άνθρωπος 
έχει ανάγκη να πιστεύει ότι ακολουθεί διαδικασίες ανακάλυψης και όχι δημιουργίας. Το «ψέμα», η «πλάνη», η 
αυτοεξαπάτηση αποτελούν συνθήκες απαραίτητες για τη ζωή. Η βεβαιότητα της απόλυτης ύπαρξης και του 
ακλόνητου θεμελίου είναι αναγκαία για να αποδυθεί ο άνθρωπος στην δημιουργία του δικού του κόσμου. Η 
επιστήμη εμφανίζει τις μεθόδους της και τα αντικείμενα μελέτης ως πιο αληθή και πραγματικά από οτιδήποτε 
άλλο. Αποκρύπτει τη μερικότητά της και την αυτοανακύρηξή της ως ανώτερη μορφή κατανόησης του κόσμου. 
Ο Nietzsche αρνείται ότι η ποσοτική και μαθηματική φύσης της αποτελεί προνομιακή οδό προς την ορθότητα 
και την αλήθεια. 

Αν υποθέσουμε ότι ισχύει ο προοπτικισμός, με βάση αυτήν του ακριβώς τη θέση, αφού και αυτή δεν 
είναι  παρά  μόνο  μια  προοπτική  και  αφού  είναι  πιθανό  υπό  μία  άλλη  (που  ο  ίδιος  ο  προοπτικισμός  τη 
νομιμοποιεί) να μην ισχύει, δεν αυτουπονομεύεται η νιτσεϊκή θέση; Πώς μπορεί να πείσει ο Nietzsche για την 
ορθότητα της θέσης του, αν δεν υποστηρίξει (δογματικά) ότι είναι η καλύτερη έναντι των υπολοίπων; Αυτό το 
παράδοξο για τον Νεχαμά είναι επιφανειακό.19 Δημιουργείται υπό την άρρητη προκείμενη ότι μια οποιαδήποτε 
προοπτική είναι όντως λανθασμένη, εάν θέτει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο και μόνο αληθεύει. Εκλαμβάνουμε 
(πρόκειται για διαστρέβλωση λόγω δογματισμού) ως λανθασμένη κάθε άποψη ή ερμηνεία που δεν κηρύττει την 
απόλυτη αλήθεια της και δεν αποκλείει την περίπτωση να είναι μερική. Η ταύτιση, έτσι, της μερικότητας με το 
λάθος και ο αποκλεισμός του ενδεχομένου της μερικής ισχύος, αποτελούν το μόνο μέσο στήριξης της εκάστοτε 

16 Ο Nietzsche εναντιώνεται στη διάσπαση του γεγονότος σε αιτία και αποτέλεσμα, σε δρων υποκείμενο και τις πράξεις του. Το 
είναι δεν προϋπάρχει, είναι ένα διαρκές γίγνεσθαι που δεν έχει τέλος. Η ζωή, ο κόσμος είναι γεγονότα και όχι υποστάσεις και ουσίες.  
Οι πράξεις είναι αυτές που συνιστούν τον κόσμο, και όχι τα υποκείμενα. Το αντικείμενο δεν προϋπάρχει αλλά δημιουργείται από μία  
ερμηνευτική υπόθεση που «συσσωματώνει» κάποια γεγονότα και τα διαχωρίζει από άλλα. Το γεγονός δηλαδή είναι παράγωγο κατά  
κάποιον τρόπο των γεγονότων και όχι αιτία τους. Ο κόσμος λοιπόν, αποτελεί ένα όλον με μέρη που δεν υπάρχουν αυθύπαρκτα έξω 
από αυτόν. Νόημα και υπόσταση παίρνουν τα μέρη από τη συμμετοχή τους στο όλον. Υπάρχουν μόνο σχέσεις και οι διαφορές και όχι  
τα αντικείμενα τα οποία απλώς απορρέουν. Οι σχέσεις αυτές είναι μεταβλητές στο χρόνο και στις προοπτικές και το μόνο που δεν  
αλλάζει είναι ο κόσμος ως όλον. Με αυτόν τον τρόπο, η αποδοχή ή όχι μιας αλληλοσυσχέτισης σε ένα σύνολο γεγονότων, μια νέα 
ερμηνεία ή αναδιάταξη, αλλάζει εντελώς το συγκροτούμενο αντικείμενο ή την εικόνα του κόσμου.

17 Δεν υπάρχει η «ματιά του Θεού», ένα αρχιμήδειο σημείο που θα έπαιζε το ρόλο ενός γνωσιακού θεμελίου.
18 Στον  Nietzsche υφίσταται παρ’ όλα αυτά ένας αξιολογικός διαχωρισμός των πεποιθήσεων, μια και προκρίνονται αυτές που 

είναι καταφατικές ως προς τη ζωή.
19 Α. Νεχαμάς: Nitzsche: Η ζωή σαν λογοτεχνία, σελ. 65-68.
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άποψης. Ο  Nietzsche, χωρίς να απαξιώνει  ή να μειώνει  την σημασία της «προσγειωμένης» αλήθειας τους, 
διδάσκει τη μερικότητα των απόψεων, το ενδεχόμενο του λάθους. 

Τελικά, οφείλουμε να συνεχίζουμε να ψάχνουμε για την «αλήθεια», έχοντας όμως επίγνωση ότι κινούμαστε 
μέσα στην «ψευδαίσθηση» της προοπτικής μας. Ένα «ελεύθερο πνεύμα» πρέπει να επερωτά τις θεμελιακές 
άρρητες ερμηνείες που δέχεται λόγω συνθηκών και εποχής (κοινωνικό- πολιτικό- πολιτιστικό πλαίσιο), γιατί 
αυτές δεν είναι παρά ακριβώς ερμηνείες. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να υπάρχει συνείδηση του γεγονότος ότι η 
προοπτική που είναι για μένα σήμερα η καλύτερη, μπορεί να μην είναι τέτοια για πολλούς άλλους (είναι δε  
κατασκευή μου, δεν μπορώ να την επιβάλλω σε κανέναν). Αυτή η πεποίθηση διαχωρίζεται από την σχετικιστική  
θέση  η  οποία  εκλαμβάνει  όλες τις  αντιλήψεις  ως  ισοδύναμες.  Αυτή  η  σχετικιστική  ισοδυναμία-εξίσωση 
σημαίνει  ουσιαστικά  ότι  υπάρχει  και  ένα  (μοναδικό,  προνομιακό)  σημείο  θέασης  έξω  από  τις  δυνατές 
προοπτικές, από το οποίο όλες οι προοπτικές εμφανίζονται ως ισοδύναμες. 

(β) Θέληση για δύναμη
Ως θέληση ορίζεται η τάση για διαιώνιση ‘ σκοπός της, δηλαδή, είναι η διαιώνιση μιας δραστηριότητας. Η 

θέληση για δύναμη μπορεί να εννοηθεί ως δραστηριότητα επέκτασης μιας, φυσικής ή πνευματικής, σφαίρας 
επιρροής.  Αυτή  η  θέληση  για  δύναμη  εναντιώνεται  σε  οποιαδήποτε  μορφή  διατήρησης  μιας  κατάστασης. 
Διαιώνιση σημαίνει εξάπλωση ‘ όμως πρόκειται για εξάπλωση που αποδυναμώνει. Η δημιουργία γεγονότων 
και η ανάπτυξη συσχετίσεων (φορείς της εξάπλωσης) διαλύουν και αποδιοργανώνουν την σφαίρα επιρροής. 
Μοιάζει σαν να αποτελεί, η θέληση για δύναμη, επέκταση και επιβολή μιας αντίληψης η οποία είναι άρρηκτα  
δεμένη με τον ίδιο της τον θάνατο. Η θέληση για δύναμη συνυφαίνεται με την αλλαγή. Η ζωή συνίσταται στην 
«ανάλωσή» της, μια ανάλωση που προκύπτει από έναν εσωτερικό πλούτο, μια αφθονία που ξεχειλίζει και θέλει  
να επεκταθεί. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Nietzsche, για τον ιδεατό τρόπο ζωής. 

Τα ίδια τα υποκείμενα είναι απλώς ένα σύνολο γεγονότων που υπό μία ερμηνευτική μπορούν να 
συσχετιστούν ισχυρά και να δημιουργήσουν μια τοπική υπόσταση, μία εστία θέλησης για δύναμη. Η τελευταία 
εξαπλώνει, αναγκαία, την επιρροή της μέσω νέων γεγονότων ή ερμηνειών που προκαλεί και που οδηγούν στην 
αναπόφευκτη αλλαγή της αρχικής  υπόστασης.  Ο κόσμος είναι,  συγκροτητικά,  απροσδιόριστος:  μορφές και  
οντότητες διαρκώς αναδύονται μέσω μιας ερμηνευτικής προοπτικής, για να διαχυθούν και να χαθούν μέσω της  
θέλησης για δύναμη.

(γ) Γενεαλογία
Βασική  αρχή  του  Nietzsche στη  μάχη  του  ενάντια  για  την  αποκάλυψη  της   μερικότητας  των  δήθεν 

απόλυτων  οντολογικών  υποθέσεων  είναι  η  επερώτηση  των  κατεστημένων  δομών (άρρητες  παραδοχές  και 
αποκρυσταλλώσεις)  και  η  επανερμηνεία  τους.  Εργαλείο  επανεξέτασης  αποτελεί  η  γενεαλογική έρευνα. 
Ζητούμενο είναι η γνώση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε μια αντίληψη και η επανένταξή της στην  
ιστορική  της  διάσταση,  η  εμφάνιση  της  μερικότητάς  της.  Η  γενεαλογία  επιτρέπει  πολλές  εναλλακτικές 
ιστορικές  ανασυγκροτήσεις  και δεν καταλήγει  ποτέ σε μία απόλυτη άποψη. Η επίφαση αντικειμενικότητας 
καταργείται. Ξεκαθαρίζεται ότι  η αιτία γέννησης ενός πράγματος είναι άλλο πράγμα από την χρησιμότητά του,  
την τελική εφαρμογή και την κατάταξή του σε ένα σύστημα σκοπών  (Νεχαμάς). Γενικά κάθε φαινόμενο του 
κόσμου  δεν  είναι  κάτι  άλλο  από  την  επικράτηση  μιας  δύναμης  πάνω  σε  μια  άλλη,  έχει  δηλαδή  τα  
χαρακτηριστικά  της  κυριαρχίας  και  της  υποταγής.  Κυριαρχία  και  υποταγή,  όμως,  συνεπάγεται  μία  νέα 
ερμηνεία,  οπότε  η  προηγούμενη  αποσιωπάται  και  εγκαθιδρύεται  η  νικήτρια.  Η  ιστορία  των  πραγμάτων 
αποτελείται  τελικά  από  τέτοιες  αλυσίδες  ερμηνειών  και  εφαρμογών,  που  διαδέχονται  η  μία  την  άλλη 
«συμπτωματικά» ανάλογα με το ποιος κυριαρχεί κάθε φορά.

Η γενεαλογική μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  το ηθικό ιδεώδες αποτελεί το αρχέτυπο και την  
πηγή κάθε ιδεώδους. Η ανάγκη να μάθουμε τι πρέπει να είναι (ηθική) γέννησε την ανάγκη να μάθουμε τι είναι 
(ιδεώδες της γνώσης και της αλήθειας).20 

20 Δεν υπάρχουν έννοιες «καλές» ή «κακές», αλλά κάθε έννοια περικλείει τουλάχιστον δύο αντίθετες μεταξύ τους σημασίες. Η 
θεμελιώδης αντίθεση δυνατός- αδύνατος που προκύπτει από τη θέληση για δύναμη, συγκροτεί τη βασική διάκριση ανάμεσα στους  
ανθρώπινους τύπους: αγελαίος (παθητικός, αμυντικός, χυδαίος) και μοναχικός (ενεργητικός, επιθετικός, ευγενικός). Η έκβαση της 
σύγκρουσης αυτών των τύπων συνιστά τη διαμορφούμενη κάθε φορά ηθική (για παράδειγμα Γενεαλογία της ηθικής, σελ. 78-84 και 
αλλού).
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(δ) Tο ασκητικό ιδεώδες και η επιστήμη
Το πέρασμα του ανθρώπου από την ζωώδη κατάσταση στην οργανωμένη κοινωνία  βιώθηκε,  κατά τον 

Nietzsche, ως βίαιος αποχωρισμός, άλμα, πτώση. Όλα τα ένστικτα εκείνα που του εξασφάλιζαν την επιβίωση, 
που ήταν η δύναμη και η ευχαρίστησή του, αχρηστεύτηκαν. Αυτό που του απέμεινε ήταν η συνείδηση. Τα 
ένστικτα λοιπόν, δεν παραιτήθηκαν από τις αξιώσεις τους ‘ αδυνατώντας να ικανοποιηθούν προς τα έξω λόγω 
των  καταπιεστικών  κοινωνικών  δομών,  όρμησαν  προς  το  εσωτερικό  των  ίδιων  των  ανθρώπων, 
διαμορφώνοντας ταυτόχρονα αυτό που ονομάζουμε σήμερα «ψυχή». Η στροφή προς το εσωτερικό ενστίκτων 
όπως η έχθρα, η σκληρότητα, η δίψα για επίθεση και καταστροφή οδήγησαν στην δημιουργία της «κακής 
συνείδησης». Το ζώο που δεν δικαιούται να έχει εξωτερικούς εχθρούς εκτονώνεται στον ίδιο τον εαυτό του. 
Γεννιέται έτσι μια απειλητική για το ανθρώπινο γένος αρρώστια, ο πόνος που προκαλεί ο ίδιος στον εαυτό του.  
Η ζωή μεταβλήθηκε από σκοπό σε μέσο, και επικράτησε η κυριαρχία του ανθρώπου από την θρησκευτική  
πίστη.  Η  ίδια  βέβαια  η  εσωτερική  σύγκρουση  μπορεί  να  παράγει  όμορφα  πράγματα  που  εξυψώνουν  τον 
άνθρωπο, όπως η αυταπάρνηση και η ανιδιοτέλεια.

Το ασκητικό ιδεώδες έρχεται να καλύψει την απορία του ανθρώπου για το γεγονός ότι υποφέρει. 
Παρουσιάζει ως αιτία της ανθρώπινης μιζέριας τον ίδιο τον άνθρωπο. Ανακουφίζει επειδή δίνει ένα νόημα σε 
όλα αυτά. Δέχεται τότε ο άνθρωπος τον πόνο ως δεδομένο και για να τον δικαιολογήσει αναπτύσσει την έννοια  
της τιμωρίας (ποινικοποίηση προθέσεων και κινήτρων). Κακό γίνεται κάθε τι που ανήκει στη φυσική ζωή, και 
τα  πάθη,  τα  έντονα  συναισθήματα,  η  ικανοποίηση  των  αισθήσεων  απαξιώνονται.  Η  ζωή  βιώνεται  ως 
σφάλμα…, γέφυρα για μια άλλη μεταθανάτια ζωή. Οι άνθρωποι καταντούν να αποστρέφονται τον εαυτό τους  
και να ευχαριστιούνται με το να υποφέρουν. Ο πόνος τελικά, καταλήγει να δίνει, εκτός από νόημα, και ηδονή. 

Η ασκητική ζωή συνιστά αντίφαση διότι εκεί κυριαρχεί η μνησικακία του ανικανοποίητου ενστίκτου ή της 
θέλησης για δύναμη που δεν μπορεί να εξουσιάσει την ίδια τη ζωή. Ο ασκητής μοναχός είναι ο μεγαλύτερος 
εχθρός  της  ζωής.  Το  κήρυγμα  του  ασκητή  κατευθύνει  τη  μνησικακία  προς  ένα  μοναδικό  πρόσωπο. 
Προσωποποιεί  την  αιτία  της  λύπης.  Αυτή  την  ένοχη  ύπαρξη  την  αναζητά  εκείνος  που  υποφέρει  για  να 
εκφορτίσει πάνω της τα πάθη του, αποτελεί τονωτικό και ναρκωτικό. Το πρόσωπο που δείχνει ο ασκητής είναι 
ο ίδιος μας ο εαυτός, «αυτός φταίει για όλα»… Η πραγματική αιτία της δυστυχίας και του πόνου αποκρύπτεται  
και η κυριαρχία της υπεύθυνης θέλησης για δύναμη διαιωνίζεται. Οι ίδιοι οι άνθρωποι γίνονται επιτηρητές των 
εαυτών τους, πειθήνιοι, άβουλοι, έρμαια της τύχης, αυτοπειθαρχούν και μετατρέπονται σε ακίνδυνα πλάσματα 
για τους κυρίαρχους.

Η επιστήμη (η οποία θα ήταν πιθανό να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να προβάλει ένα εναλλακτικό ιδεώδες 
ενάντια  στην  ασκητική  ζωή),  για  τον  Nietzsche δεν  είναι  αντίθετη  με  το  ασκητικό  ιδανικό,  αλλά  η  πιο 
πρόσφατη και εξυψωμένη μορφή του!21 Αντιτίθεται μόνο στην θρησκευτική του μορφή. Η έλλειψη δύναμης, η 
αγωνιώδης  προσπάθεια  συντήρησης  της  μίζερης  «γενικής  ευτυχίας»  υπηρετούνται  από  το  πρόγραμμα  της 
επιστήμης για την υποταγή και  τον  έλεγχο της  φύσης.  Τώρα,  το  ασκητικό ιδεώδες  αντί  για  μεταφυσικές-
θρησκευτικές «λύσεις», προσφέρει στον μέσο άνθρωπο που υποτάσσει, υλικά-τεχνολογικά πλεονεκτήματα.22 

Το κομβικό  σημείο  σε όλα αυτά αποτελεί  για  τον  Nietzsche η υπερεκτίμηση,  η  θεοποίηση της 
έννοιας της  αλήθειας.23 Η επιστήμη, λόγω της θρησκευτικής αφοσίωσης στην απόλυτη έννοια της αλήθειας, 
κατασκευάζει έναν άλλο κόσμο από αυτόν της πραγματικής ζωής. Πρόκειται για ένα κόσμο ο οποίος βασίζεται 
στις ψευδείς προκείμενες της ταυτότητας, της ύπαρξης υποκειμένων και σήμερα, της ανακάλυψης καθολικών 
μαθηματικών νόμων. Έτσι όμως αρνείται η επιστήμη την χαοτική, προοπτικού χαρακτήρα φύση του κόσμου. 
Τελικά πρόκειται για ανάγνωση των μεταφυσικών απόψεων των οπαδών του ασκητικού ιδεώδους πάνω στον 
κόσμο,  η  οποία  προκύπτει  αφού  έχει  προηγηθεί  η  προβολή  τους  σ’  αυτόν.  Στην  πραγματική  ζωή  η 
ψευδαίσθηση και το λάθος είναι απαραίτητα.

21 Α. Νεχαμάς: Nitzsche: Η ζωή σαν λογοτεχνία, σελ. π.χ. 201-206 κ.α.
22 Η  επιστήμη αποδεικνύεται  αποτελεσματική στο να προσφέρει μια μέτρια, άνετη και αβασάνιστη ζωή, με τελική συνέπεια 

ακόμη έναν ασκητικό- «ορθολογικό» περιορισμό των ανθρώπινων απαιτήσεων: κάποιος πρέπει να επιθυμεί μόνο ό,τι η επιστήμη και 
η τεχνολογία του προσφέρουν… Η επιβολή του προτύπου μια άνετης και ασφαλούς ζωής μέσω της τεχνολογίας (και αυτή ακόμα η  
μηχανοποίηση  των  δραστηριοτήτων  μέσα  από  τον  καταμερισμό  και  την  μηχανική  επανάληψη)  διαιωνίζει  την  αδυναμία  στο  
φυσιολογικό και διανοητικό επίπεδο. Το βάρος της «παντοδύναμης» επιστήμης μας αδρανοποιεί…

23 βλπ. και Nietzsche: Περί αλήθειας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια.
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Η επιστήμη αποκρύβει το γεγονός ότι αποτελεί  ερμηνεία,  άρα μια ψευδαίσθηση που προκύπτει από  
την τυφλή πίστη σε μια αλήθεια αυτονόητη, λογική, φυσική… Η επιστημονικότητα αναγορεύεται σε απόλυτο 
κριτή των πάντων. Το πρόβλημα είναι: γιατί έχουμε μια οπτική γωνία πρόσληψης του κόσμου με τις μεθόδους 
και τις αρχές του αριθμητικού υπολογισμού και των γενικών νόμων, της λογικής, της ύπαρξης ουσιών, αιτιών 
και αποτελεσμάτων, μορφής και περιεχομένου κλπ.; Ο Nietzsche θεωρεί ότι αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος 
για την επιβίωση του ανθρώπου. Η πηγή αυτών των θεμελιακών γνωσιακών και λογικών αρχών δεν είναι θεϊκή 
ή μεταφυσική, είναι η ίδια η αποτελεσματικότητά τους και η χρησιμότητά τους στη ζωή. Οι λογικές αλήθειες 
έχουν  το  θεμέλιό  τους  στη  φυσιολογία.  Η γνώση λοιπόν  δεν  έχει  την  έννοια  μιας  αλήθειας  ουδέτερης  ή 
υπερβατολογικής  που αντανακλά την πραγματικότητα ανεξάρτητα από τις  επιδιώξεις  μας.  Γνώση αποτελεί 
κάθε  τι  που τίθεται  στην υπηρεσία διατήρησης της ζωής ‘  την «αντικειμενικότητα» την αποδίδουμε εμείς  
αυθαίρετα εκ των υστέρων. Η επιστημονική γνώση προκύπτει από μια ερμηνεία που βοηθά την επιβίωση, αλλά 
αρνείται  την  πολυπλοκότητα  και  την  αβεβαιότητα.  Οργανώνει  και  απλοποιεί  τον  κόσμο  ώστε  να  είναι 
συμβατός με το είδος μας. 

Η  ασκητική  ηθική  ανυψώθηκε  σε  επιστημονική  γνώση,  αλλά  ταυτόχρονα,  αποτινάσσοντας  την 
προστασία του θεού το ασκητικό ιδανικό έφτασε ακριβώς στο όριο της αυτοαναίρεσή του. 

«Τι σημαίνει κάθε θέληση για αλήθεια; […] τι νόημα θα είχε όλη η ύπαρξή μας αν όχι αυτό, ότι μέσα μας η  
θέληση για αλήθεια συνειδητοποιεί τον εαυτό της ως πρόβλημα; Αναμφίβολα από την στιγμή που η θέληση για  
αλήθεια αποκτά συνείδηση του εαυτού της η ηθική πάει κατά διαόλου […] ».24

Ο “Θετικισμός” του Foucault
Κατά τον Sartre ο Foucault υπήρξε ένας «απελπισμένος θετικιστής»,25 κυρίως με την έννοια της απόρριψης 

μιας οντολογίας της ελευθερίας. Ωστόσο όταν ο Deleuze αναφέρεται στον «αραιό θετικισμό» του Foucault το 
κάνει όπως παρατηρεί ο P. Macherey με μια διαφορετική έννοια: εννοεί την αλλαγή εκείνη στην επιστημολογία 
η οποία μας οδηγεί να λαμβάνουμε υπόψη μας αποκλειστικά και μόνο τις αποφάνσεις χωρίς να τις συνδέουμε 
με κάποιο αναφερόμενο, είτε από την πλευρά ενός υποκειμένου είτε από εκείνη του αντικειμένου.26 Με τον 
τρόπο  αυτό  το  πρόβλημα  της  γνώσης  τίθεται  με  όρους  καταγραφής  του  λεχθέντος  –  ο  “αρχειοθέτης” 
αποκαθιστά  επιγραφές  ανεξάρτητα  από  τα  αποτελέσματα  αλήθειας  που  μπορούν  αυτές  να  παράγουν  και 
μοιάζουν φαινομενικά να κρύβουν.27 Η τάξη της γνώσης ανάγεται σε καθαρές σχέσεις αποφάνσεων. Υπό το 
πρίσμα των “επιγραφών”, οι αποφάνσεις δίνονται απλώς ως τέτοιες ‘ δεν υπάρχει κάτι από πίσω, ή πριν απο 
αυτές: μόνο το «ιστορικό  a priori» του συνόλου των διατυπώσεων που συνιστά το “γνωστικό  corpus” μιας 
εποχής.  Στα πλαίσια αυτού του θετικισμού,  η αλήθεια συνιστά απλά το αποτέλεσμα που απορρέει  από τη 
λειτουργία των αποφάνσεων.28

Εν  τούτοις  ο  θετικισμός  του  Foucault δεν  ταυτίζει  απλώς  τη  γνώση  με  τα  λεχθέντα  μιας  εποχής, 
επανατοποθετεί τις αποφάνσεις στο δίκτυο των σχέσεων με τις “ορατότητες”, δηλαδή τους θεσμούς. Οι θεσμοί 
δεν  αποτελούν  όμως  απλή  συγκεκριμενοποίηση,  εφαρμογή  ενός  προϋπάρχοντος  συστήματος  σκέψης  και 
μορφών λόγου: οι διάφορες θεωρίες αποτελούν επίσης και αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτών των θεσμών από 
τους οποίους δεν μπορούν να διαχωριστούν. Εδώ ο  Deleuze θεωρεί πως ο θετικισμός του  Foucault γίνεται 
«πραγματισμός».29 

Η γνώση συντίθεται από πρακτικές οι οποίες επιτελούνται τόσο στην τάξη του λόγου όσο και στην τάξη 
των πραγμάτων. Σε αυτό το σημείο ο Deleuze μιλά για «νεο-καντιανισμό» του Foucault: η ομιλία και η όραση, 
οι αποφάνσεις και οι ορατότητες αποτελούν τις a priori προϋποθέσεις για την διατύπωση όλων των ιδεών και 

24 Nietzsche: Γενεαλογία της ηθικής, εκδ. Θεσσαλονίκης, σελ. 251
25 Αναφορά του Cohen-Solal στο Sartre, Gallimard 1985, p. 575. Για τη σχέση Foucault και Sartre αναλυτικά στο: Mark Poster: 

Foucault, Marxism & History, Polity 1984, σελ. 1-43. Επίσης για τον Sartre: Mark Poster: Critical Theory and Poststructuralism, In  
search of a context, Cornell University 1989, κεφάλαιο “Sartre’s Concept of the Intellectual” σελ. 34-52. Ακόμη: Thomas R. Flynn: 
Sartre, Foucault and Historical Reason, Volume Two: A post-structuralist mapping of history, University of Chicago Press, 2005. 

26 Pierre Macherey,  Revue de synthèse, no.2, 1987, pp. 276-285. Ελληνική μετάφραση: Ο Foucault με τον Deleuze, από τον Τ. 
Μπέτζελο, στο Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005.

27 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 39-41. 
28 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 97-99.
29 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 93. 

7



την εκδήλωση όλων των συμπεριφορών. Η αλήθεια, δεν προϋπάρχει της εμφάνισής της ‘ προκύπτει από την 
σύμπλεξη αυτών των δύο ετερογενών μορφών.30

Αυτός λοιπόν είναι ο «θετικισμός» του Foucault σημειώνει ο  Macherey:31 η γνώση εξαρτάται (ιστορικά) 
από τον συνδυασμό θεωριών και μηχανισμών, χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί με “αιτίες” της τάξης της αμιγούς 
εμπειρίας ή αμιγούς σκέψης, εφόσον και η εμπειρία και η σκέψη υπάρχουν ακριβώς στον ορίζοντα αυτού του 
συνδυασμού.

Υπό ποιες προϋποθέσεις όμως πραγματοποιείται αυτή η σύνθεση; Εδώ παρεμβαίνει η «σκέψη του έξω». Οι 
θεσμοί και οι λόγοι κάθε εποχής διαχέονται στο εσωτερικό ενός «διαγράμματος» (δικτύου) το οποίο υπακούει 
στη  λογική  της  διασκόρπισης  των  δυνάμεων,  δηλαδή  σε  μια  «ανώνυμη,  «βουβή»,  «τυφλή»  στρατηγική 
εξουσίας,  η οποία προηγείται  της γνώσης και  μένει  εξωτερική ως προς αυτήν.  Η γνώση οικοδομείται  στο 
έδαφος «μιας πρόσκαιρης και αμορφικής δυναμικής των σχέσεων δύναμης», αποτελεί μια προσωρινή απόπειρα 
σταθεροποίησης.

Η αλήθεια τελικά δεν βρίσκεται “μέσα” στη γνώση: κυκλοφορεί μεταξύ εξουσίας και γνώσης, ως αυτό που 
παράγεται  από την αμοιβαία προσαρμογή μιας ύλης και μιας μορφής. Η αλήθεια βρίσκεται «έξω» από τη 
γνώση, ως απαίτηση συσχέτισης με μια ύλη: δίχως αυτή τη συσχέτιση η οργάνωση της γνώσης θα ήταν μια  
κούφια δομή ανίκανη να δημιουργήσει με τη δική της αυθόρμητη κίνηση τα κριτήρια νομιμότητάς της.

Η εξουσία δεν αποτελεί θεμέλιο ή εγγύηση νομιμότητας της γνώσης. Η εξουσία είναι «το έξω» της γνώσης, 
και  ταυτόχρονα  βρίσκεται  ολοκληρωτικά  εκτός  του  εαυτού  της,  δίχως  «μέσα»,  ως  απόλυτη  διασκόρπιση 
δυνάμεων τις οποίες δεν κατορθώνει να συγκρατήσει σε ένα σταθερό σχήμα. Ο ρόλος της γνώσης είναι να 
παρέχει περιστασιακά στην εξουσία (μια αδιάκοπη ροή ρευστών σχέσεων) την οργάνωση που της λείπει.

«Μια γνώση χωρίς εξουσία θα ήταν κενή, ενώ μια εξουσία δίχως γνώση θα ήταν τυφλή».32 
Η έννοια του υποκειμένου πηγάζει, σύμφωνα με τον  Deleuze, άμεσα από τις έννοιες της γνώσης και της 

εξουσίας, συνιστά το αποτέλεσμά τους. «Το μέσα ως διεργασία του έξω»: σε όλο του το έργο «ο  Foucault 
μοιάζει να καταδιώκεται από αυτό το θέμα, ενός μέσα που θα ήταν μόνο πτυχή του έξω [...]».33

Ο Foucault απαρνήθηκε κάθε ενοποιητική προβληματική που θα ανήγαγε την αλήθεια σε ομοιογενείς και 
ομοιόμορφες  προϋποθέσεις,  στα  πλαίσια  μιας  τάξης  με  οριστικά  καθορισμένο  χαρακτήρα.  Αλλά  αυτό, 
σημειώνει  ο  Macherey «δεν  σημαίνει  ότι  μετατοπίζοντας  το  πεδίο  εφαρμογής  της  έννοιας  της  αλήθειας 
παραιτήθηκε από αυτήν και  από έναν ορισμένο τρόπο του φιλοσοφείν»: διότι το εγχείρημά του έτεινε  στην 
αναζήτηση μιας άλλης αλήθειας «που οι κανόνες της δεν θα ήταν απλώς μορφικοί και το σχήμα της δεν θα  
μπορούσε να παγιωθεί οριστικά». Ο  Foucault ακολούθησε τις  μεταμορφώσεις  της αλήθειας στερώντας της 
κάθε δυνατότητα να ορισθεί με βάση ένα δια παντός καθορισμένο σχήμα - ωστόσο αυτό δεν τον οδήγησε όπως  
λέγεται σε “γενικευμένο σκεπτικισμό” ή σε μια “βίαιη απάρνηση κάθε έννοιας”: προσπάθησε να διαμορφώσει 
τις συνθήκες για έναν «νέο τρόπο σκέψης» και κράτησε απόσταση από αρχέτυπα όπως “ο” άνθρωπος “το” 
πραγματικό “η” επιστήμη...

Σχετικισμός Αναφορικά με την αλήθεια;
Η αλήθεια στον Foucault είναι με μια έννοια απορροφημένη από την εξουσία. Το κρίσιμο ερώτημα όπως 

είδαμε παραπάνω, δεν αφορά το λάθος ή την ψευδαίσθηση, την αποξενωμένη συνείδηση ή την ιδεολογία, αλλά 
«την ίδια την αλήθεια». Στο σημείο αυτό ρωτούν κάποιοι: τότε λοιπόν ποιο είναι το status των λόγων του ίδιου 
του Foucault;

Οι σχετικιστικές θέσεις όσον αφορά το ζήτημα της αλήθειας μπορούν συνοπτικά να κωδικοποιηθούν και ως  
εξής:

(1)Υπάρχουν πλήθος λόγων που είναι  όλοι «αληθείς», ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά δεν υπάρχει  μια 
μοναδική αλήθεια προς την οποία θα μπορούσαν να συγκλίνουν. (2) Ο ισχυρισμός κάποιου λόγου ότι ενσαρκώνει  
την αλήθεια φανερώνει μια θέληση για αλήθεια και γνώση, η οποία στην πραγματικότητα συγκαλύπτει  θελήσεις  

30 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 107-108, 118.
31 Foucault Avec Deleuze. Le Retour Eternel du Vrai, 1987.
32 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 255.
33 Deleuze: Foucault, εκδ. Πλέθρον 2005, σελ. 164. Ο Foucault, για αυτό το θέμα της «πτυχής» και της «αναδίπλωσης» άντλησε 

από το έργο των Heidegger και  Merlau-Ponty. (Ο Deleuze προχωρά και σε μια σύγκριση των Foucault,  Heidegger,  Merlau-Ponty. 
Deleuze: Foucault, σελ. 184-191).
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για δύναμη και κυριαρχία.  (3) Η ίδια η λέξη «αληθές»  δεν δηλώνει τίποτα και  δεν έχει  κανένα νόημα στην 
επιστημονική, ηθική ή και την καθημερινή απλή γλώσσα. (4) Η λέξη «αληθές» έχει σημασία και αναφορά, αλλά  
αυτά  ακριβώς  είναι  σχετικά ως  προς  ορισμένα  άτομα,  ως  προς  το  πλαίσιο  αναφοράς,  ή  ως  προς  κάποιες  
πρακτικές. (5) Η ίδια η έννοια της αλήθειας αποτελεί αντικείμενο έρευνας μόνο και μόνο για να μελετήσουμε τα  
αποτελέσματα της χρήσης αυτής της έννοιας τα οποία παραγάγουν αυτοί που την διεκδικούν. Αυτά συνιστούν  
ρητορικά αποτελέσματα και, ταυτόχρονα , είναι αποτελέσματα δύναμης. Αυτό που μένει σε εμάς να κάνουμε είναι  
να  μελετήσουμε  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  άτομα  ή  ομάδες  αναλαμβάνουν  τον  ρόλο,  σε  συγκεκριμένες  
ιστορικές  περιόδους,  «διδασκάλων  της  αλήθειας».  (5)  Δεν  υπάρχει  μέθοδος  καθολικής  και  αντικειμενικής  
επικύρωσης του αληθούς, παρά μόνο ποικίλα «συστήματα αληθολογίας» μέσω των οποίων διάφορες  εξουσίες  
οικειοποιούνται το δικαίωμα να μιλούν αληθινά και προωθούν τους ισχυρισμούς τους μέσω διαφόρων μορφών  
αφηγήσεων. Ο λόγος αμφισβήτησης ενός άλλου λόγου (στο όνομα, γα παράδειγμα, μιας καλύτερης επικύρωσης)  
δεν αποτελεί παρά μία ακόμα αφήγηση, εξίσου έγκυρη αλλά και εξίσου αυθαίρετη.  

Για κάποιον “σχετικιστή”, η ύπαρξη πρακτικών κριτηρίων επαλήθευσης (ή και ενός ιδεώδους αλήθειας σε  
κάποιο  λόγο)  δεν  αποδεικνύουν  ότι  αυτά  τα  κριτήρια  θεμελιώνονται  πραγματικά  σε  κάποια  ουσία ή  σε  μια  
υποκείμενη  δομή της  πραγματικότητας  κοινή  σε  αυτές  τις  πρακτικές  (ή  σε  αυτούς  τους  λόγους),  την  οποία  
«αντανακλούν».

Τι συμβαίνει  με τον  Nietzsche; Σύμφωνα με τον  νιτσεϊκό προοπτικισμό, δεχόμαστε κάποιες προτάσεις ως  
αληθείς, επειδή έχουμε ορισμένες αξίες οι οποίες καθορίζουν ορισμένες ερμηνείες που δίνουμε στα φαινόμενα,34 

δεν υπάρχει ‘η’ “αντικειμενική πραγματικότητα” πέρα από τις ερμηνείες μας ‘ η αλήθεια είναι απλώς αντικείμενο  
της θέλησής μας για δύναμη και οφείλουμε να πάμε πέρα από το ‘Αληθές’ και το ‘Ψευδές’. Η ‘θέληση για δύναμη’  
υποκαθιστά την αλήθεια. 

«Ο  σχετικισμός όσον αφορά την αλήθεια δέχεται πως δύο θέσεις μπορούν να αντιφάσκουν μεταξύ τους 
αλλά μπορούν να είναι ταυτόχρονα αληθείς. […] επειδή είναι σχετικές ως προς μια προοπτική […] και οι δύο 
είναι αληθείς, η καθεμιά σύμφωνα με τη δική της προοπτική. Αυτό αποτελεί απλώς έναν τρόπο να πούμε ότι 
ορισμένοι πιστεύουν ένα πράγμα και άλλοι κάτι άλλο. Αλλά εάν αυτό που πιστεύω εγώ αντιφάσκει με αυτό που 
πιστεύετε εσείς, πώς μπορεί να πει κανείς ότι οι δύο πεποιθήσεις μας είναι ταυτόχρονα αληθείς; Ο σχετικιστής 
θα πει ότι πρόκειται επίσης για μια «προοπτική». Αλλά εάν μπορεί να υπάρξει μια προοπτική κατά την οποία  
δύο  αντιφατικές  θέσεις  μπορούν  να  είναι  αληθείς,  πρέπει  να  μπορεί  να  υπάρξει  τουλάχιστον  άλλη  μία 
προοπτική, ο ρεαλισμός, σύμφωνα με τον οποίο δύο αντιφατικές θέσεις δεν μπορούν να είναι αληθείς». Ο 
σχετικιστής,  λοιπόν,  «δεν  μπορεί  να  παραδεχτεί  αυτό  το  γεγονός  […]  επειδή  το  εξεταζόμενο  παράδειγμα 
υποτίθεται πως δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει μια εξαίρεση του ρεαλισμού».35 

Σχετικά με το πρόβλημα της δικαιολόγησης δύο θέσεων, ο σχετικιστής «θα πει ότι και οι δύο θεωρίες είναι 
εξίσου δικαιολογημένες από τα διαθέσιμα δεδομένα. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα λογικής συνοχής […]. Για να 
υποστηρίξει κανείς το σχετικισμό ως προς τη δικαιολόγηση, πρέπει να ισχυριστεί ότι οι κανόνες δικαιολόγησης 
εκείνων που πιστεύουν την πρώτη θεωρία και εκείνων που πιστεύουν τη δεύτερη είναι εξίσου δικαιολογημένες.  
Και εδώ ο σχετικιστής θα χρειαστεί να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην ίδια του τη θέση και να παραδεχτεί ότι  
οι  κανόνες  δικαιολόγησης που υιοθετεί  είναι  εξίσου καλοί  όσο και  εκείνοι  του αντιπάλου του».  Αλλά δεν 
μπορεί να παραδεχτεί κάτι τέτοιο «εκτός αν προϋποθέτει την εγκυρότητα της άποψης σύμφωνα κατά την οποία 
ορισμένοι κανόνες είναι καλύτεροι από άλλους».36 

Σύμφωνα με την κριτική αυτή, ένας σχετικισμός αναφορικά με τους σκοπούς των θεωριών καταλήγει στην 
πραγματιστική  «σύγχυση»  της  χρησιμότητας  μιας  θέσης  με  την  αλήθειας  της.  Η  συσταλτική  δηλαδή 
προσέγγιση  σφάλλει  όταν  υποστηρίζει  ότι  το  να  αποδίδουμε  αξία  στην  αλήθεια  σημαίνει  ουσιαστικά  να 
αποδίδουμε αξία στις συνέπειες των αληθών πεποιθήσεων.

Πάντοτε, υποστηρίζει ο P.Engel, έχει κανείς την αίσθηση ότι το να αναγνωρίσει τον πολλαπλό και σχετικό 
χαρακτήρα της αλήθειας αποτελεί μια  μορφή απελευθέρωσης απέναντι στην τυραννία της μιας και μοναδικής  
αλήθειας. Αλλά «αυτή η ιδέα στερείται λογικής συνοχής». Το ότι η αλήθεια διαθέτει ισχύ και ότι μπορεί να 

34 Fr. Nietzsche: Περί αλήθειας και ψεύδους υπό εξω-ηθική έννοια, στο Η αλήθεια και η ερμηνεία, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη 1991.
35 P. Engel: Η αλήθεια, εκδ. Scripta, σελ. 112.
36 P. Engel: Η αλήθεια, εκδ. Scripta, σελ. 113. Τα θέματα των «αληθών πεποιθήσεων», των συναφών “θεωριών δικαιολόγησης”, 

οι  διαμάχες γύρω από τον νατουραλισμό και τον ρεαλισμό - ευρύτερα τα συναφή προβλήματα γνωσιολογίας,  μεταφυσικής, του 
σκεπτικισμού κλπ. είναι μεγάλης σημασίας αλλά δεν μπορούμε να τα πραγματευθούμε στην εργασία αυτή. 
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αποτελεί  καταναγκασμό  «δεν  αποτελεί  μεγαλύτερη  απειλή  από  το  γεγονός  ότι  ένα  πιστόλι  κολλημένο  στον  
κρόταφό μας έχει ισχύ καταναγκασμού.[…] Μπορώ να ασκήσω ισχύ πάνω σας υποστηρίζοντας ότι κατέχω την  
αλήθεια, ή να σας την επιβάλω ως κανονιστική αρχή αντίθετα προς τη θέλησή σας. Αλλά αυτός ο καταναγκασμός  
δεν μπορεί να λειτουργήσει απλώς επειδή υποστηρίζω ότι κατέχω την αλήθεια. Γιατί θα αρκούσε να υποστηρίξετε  
και εσείς κάτι τέτοιο για να μου ασκήσετε καταναγκασμό». 

Με βάση αυτή τη συλλογιστική, συμπεραίνουμε ότι η αλήθεια από μόνη της δεν έχει καμία σχέση με τον 
καταναγκασμό ή την κυριαρχία. Ο πραγματικός ένοχος δεν είναι η αλήθεια, αλλά καθαυτό το γεγονός του 
καταναγκασμού, και μπορεί πάντοτε να συμβεί: «Στην πραγματικότητα, ο διανοητικός καταναγκασμός ασκείται  
με τελείως διαφορετικά μέσα: ασκείται μέσω της αυθεντίας […] Αλλά το καλύτερο μέσο για να αντισταθεί κανείς  
στην εξουσία, στην αυθεντία, όταν είναι παράνομη, είναι η αλήθεια». Η αλήθεια, λοιπόν, κατά τον  Engel έχει 
πολλές και καλές χρήσεις και η ιδέα ενός «αληθειακού αφοπλισμού» αποτελεί «μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν  
που καταγγέλλει».37

Αλήθεια και Απελευθέρωση
Σύμφωνα  με  τον  Ian Hacking ο  Foucault δεν  υπερασπίζεται  μια  ανορθολογική  θεωρία  της  αλήθειας: 

εξετάζει τις εμπειρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιστημονικές δηλώσεις συμβαίνει και αποτιμούνται ως 
δυνάμει αληθινές ή ψευδείς.38 Για την “επιφανειακή” (surface) γνώση ο γαλλικός όρος που χρησιμοποίησε ο 
Foucault ήταν “connaissance”. Ο όρος “savoir” σημαίνει κάτι “παραπάνω” από επιστήμη: είναι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο οι “υποθέσεις επιφάνειας” παίρνουν το νόημά τους, δεν πρόκειται για ένα σώμα συμπαγών 
προτάσεων ‘ ως “γνώση βάθους” όπως την αποκαλεί ο Hacking, η savoir, αποτελεί έναν αριθμό (αξιωματικά) 
«αποδεκτών κανόνων οι  οποίοι  καθορίζουν  ποιου  είδους  προτάσεις  πρόκειται  να  εκτιμηθούν ως  αληθείς  ή  
ψευδείς μέσα σε κάποιο πεδίο». Η γνώση της εξουσίας/ γνώσης είναι λοιπόν η savoir.39

Σύμφωνα με τον Hacking είναι σαφές πως ο Foucault δεν συζήτησε και αποδοκίμασε την πειθαρχία όσον 
αφορά  μόνο  την  αστική  κοινωνία,  «θα  υπάρξει  και  μια  αρχαιολογία  των  Gulags εξίσου».40 Τι  πρέπει  να 
κάνουμε; Είναι εφικτό να προχωρήσουμε χωρίς την προσφυγή σε «ρομαντικές αριστερές ψευδαισθήσεις», γιατί 
παραμένει η “πράξη” (praxis). Διαχωρίζοντας τον θεσμό του Gulag από την ερώτηση για τα Gulags, τι πρέπει 
να κάνουμε γι’ αυτά σ’ αυτή την τωρινή στιγμή; Εκτός από «ιστορικό αντικείμενο είναι επίσης ένα θετικό  
παρόν».  Το  ίδιο  όσον  αφορά  τις  φυλακές.  Εάν  εγκαταλειφθεί  η  ρομαντική  ιδέα  της  “επαναστατικής 
απελευθέρωσης” με τι  θα έπρεπε να αντικατασταθεί;  Σύμφωνα με τον  Foucault το ζητούμενο δεν είναι η 
«απελευθέρωση  της  αλήθειας  από  κάθε  σύστημα  εξουσίας»  αλλά  η  αποσύνδεσή  της  από  τις  μορφές  της 
ηγεμονίας, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής, εντός των οποίων λειτουργεί σήμερα. Τι σημαίνει αυτή η 
«αποσύνδεση»  της  αλήθειας;  Στη  συζήτηση  του  Foucault με  τον  Chomsky,  ο  δεύτερος  εμφανίζεται  ως 
«εξόχως εχέφρων φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής»: ας κάνουμε την δικαιοσύνη να λειτουργήσει  σωστά...  «Ο 
Foucault ακούγεται περισσότερο σαν αναρχικός: καταστρέψτε το δικαστικό σύστημα».41 Στη συζήτηση με τους 
γάλλους μαοϊκούς ο Foucault προτρέπει στη μη δημιουργία δικαστηρίων: ο ρόλος τους είναι να διαχωρίζουν 
και  να ελέγχουν τις  μάζες.  Σύμφωνα με τον  Hacking ο  Foucault «δεν είναι  αναρχικός,  μερικώς επειδή η  
αναρχία είναι αδύνατη». Το να ενστερνισθούμε ένα καθεστώς όπου θα λέμε αληθινά ή λανθασμένα πράγματα 
για τον εαυτό μας, είναι ισοδύναμο με το να εισαχθούμε σε ένα καθεστώς εξουσίας και δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι μπορούμε να αποσυνδεθούμε από μια τέτοια εξουσία.42

Η  αντικατάσταση  των  σημερινών  μορφών  ηγεμονίας  από  άλλες  ήταν  μια  ψευδαίσθηση  που  είχαμε 
παράλληλα με τις ιδέες για μια “αληθινή ανθρωπότητα” ή έναν “αληθινό εαυτό”. Ο Foucault μας αποτρέπει 

37 P. Engel: Η αλήθεια, εκδ. Scripta, σελ. 114-115.
38 Αναλυτικά για την ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών σύμφωνα με τον Hacking βλπ.:  Ian Hacking: Αναπαριστώντας και  

Παρεμβαίνοντας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2002.  (Επίσης,  Ian Hacking:  The Emergence of Probability:  A philosophical 
study of early ideas about probability, induction and statistical inference, Cambridge University Press 1975).

39 Βλπ. το Ian Hacking: “The Archaeology of Foucault”, στο D. Couzens Hoy: Foucault: A Critical Reader, Blackwell 1986.
40 Βλπ.  και στο Ian  Hacking:  Historical  Ontology,  Harvard  University  Press  2002,  σελ.  83-86  (αναλυτικότερα:  Historical  

Ontology, σελ. 73-120). 
41 “The Archaeology of Foucault”, στο Foucault: A Critical Reader, Blackwell 1986, σελ. 39.
42 Ας σημειώσουμε: σύμφωνα με τον  James Miller η αντιμετώπιση από τον  Foucault των “εγκληματιών” τον θέτει  σε μια 

ξεχωριστή γαλλική παράδοση που περιλαμβάνει οπαδούς του Fourier, αναρχικούς, σουρεαλιστές «και φυσικά τον Jean Genet» (James 
Miller: The Passion of Michel Foucault, 1993 υποσημείωση 75, σελ. 434).
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από τη βολή μιας τέτοιας αυταπάτης. Οι μικρές ριζοσπαστικές πράξεις αντίστασης και μετασχηματισμού δεν 
αποκτούν  το  νόημά  τους  μπροστά  σε  ένα  φόντο  προόδου  και  ελπίδας  με  την  έννοια  της  παραδοσιακής 
αριστεράς. Ο Foucault βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο με τον Kant: «κάθε ερώτηση του Kant αντιστρέφεται  
προσεκτικά και  εξουδετερώνεται.  “Τι  είναι  ο  άνθρωπος;”,  ρώτησε ο  Kant.  Τίποτα λεει  ο  Foucault.  “Σε τι  
μπορούμε να ελπίζουμε;”, ρωτούσε ο Kant. Την ίδια απάντηση “σε τίποτα” δίνει και πάλι ο Foucault;».43 Το να 
νομίσουμε κάτι τέτοιο για τον Hacking σημαίνει πως έχουμε παρανοήσει το νόημα που έδωσε ο Foucault στην 
ερώτηση για τον άνθρωπο: η έννοια “άνθρωπος” είναι μια απάτη, όχι ότι εσείς και εγώ είμαστε ένα τίποτα. Τα 
ίδια ισχύουν για την έννοια της «ελπίδας»: οι  ελπίδες που αποδίδονται  στον  Marx ή στον  Rousseau είναι 
πιθανότατα μέρος αυτής της έννοιας του “ανθρώπου”, και αποτελούν σαθρή βάση για έναν τέτοιο οπτιμισμό. 
«Οπτιμισμός, πεσιμισμός, μηδενισμός και οι άλλες συναφείς έννοιες, έχουν νόημα μόνο στο εσωτερικό της ιδέας  
ενός υπερβατικού και διαρκούς υποκειμένου. Ο Foucault δεν είναι καθόλου ασυνάρτητος σε σχέση με όλα αυτά.  
Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, αυτό δεν θα έπρεπε να οφείλεται στο ότι είναι απαισιόδοξος. Είναι επειδή δεν έχει  
δώσει κάποιο υποκατάστατο για ό,τι είναι αυτό το οποίο αναβλύζει αδιάλειπτα από την ανθρώπινη καρδιά».44   

Όπως το θέτει ο Charles Taylor οι αναλύσεις του Foucault συνιστούν «ένα ξεσκέπασμα»: μια αποκάλυψη 
των σύγχρονων περισσότερο ύπουλων μορφών της εξουσίας η οποία δεν γίνεται αντιληπτή ως τέτοια αλλά ως 
“επιστήμη” ή “ολοκλήρωση” ή ακόμη και ως “απελευθέρωση”. Ωστόσο ο  Foucault μας αποθαρρύνει:  δεν 
υπάρχει κάτι όπως “το καλό” το οποίο θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε ως αποτέλεσμα της κατανόησης των 
αναλύσεών του. Αυτό αποτελεί για πολλούς ένα παράδοξο μια και οι έρευνές του φέρνουν «τα κακά» (evils) 
στο φως ‘ ο  Foucault παίρνει αποστάσεις από την υπόθεση ότι η υπέρβαση αυτών των κακών προωθεί κάτι 
καλό.  Η  ιδέα  μιας  “απελευθερωτικής  αλήθειας”  αποτελεί  ψευδαίσθηση,  και  δεν  υπάρχει  διαφυγή  στην 
ελευθερία, εφόσον τα συστήματα εξουσίας είναι συνεκτατά (co-extensive) με την ανθρώπινη κοινωνία. «Αυτό 
τουλάχιστον φαίνεται να ισχυρίζεται ο Foucault».45

Είναι η στάση του η “ουδετερότητα”; Στις αναλύσεις του Foucault φαίνεται να υφίσταται σοβαρός λόγος 
για να αρνηθούμε τις  διαφωτιστικές  αξιολογήσεις.  Η ανάγνωση του μοντέρνου ανθρωπισμού είναι  σαφής: 
πρόκειται για την αντανάκλαση ενός νέου συστήματος κυριαρχίας προσανατολισμένου στην συντήρηση και 
επαύξηση της “βιο-μάζας” (biomass) λεει ο Taylor.

Η επισήμανση του  Foucault πως  δεν  έχουμε  κάνει  ακόμη την απαραίτητη  μετατόπιση από το  δίπολο 
“ανώτατη αρχή/ υπακοή” στους σύγχρονους όρους “κυριαρχία/ υποταγή” μας φέρνει κοντά στις αναλύσεις της 
Σχολής της Φρανκφούρτης: εργαλειακός Λόγος, εργαλειακή στάση απέναντι στη φύση και κυριαρχία. Το να 
αντικειμενοποιούμε  τη  φύση  μας  και  να  προσπαθούμε  να  την  θέσουμε  κάτω από  τον  έλεγχο  του  Λόγου 
σημαίνει πως διαχωρίζουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι μια ζώσα ενότητα. 

Για τον Foucault, σημειώνει ο Taylor, η αντικειμενοποίηση και κυριαρχία επί της “εσώτερης φύσης” (inner 
nature) πραγματοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο μέσω της εξάσκησης και της εσωτερίκευσης συγκεκριμένων 
πειθαρχιών: οργάνωση των σωματικών κινήσεων, οργάνωση του χρόνου, οργάνωση του χώρου – όλα αυτά στο 
εσωτερικό κοινωνικών θεσμών όπως το σχολείο ή το εργοστάσιο. Η εγχάραξη των έξεων της αυτο-πειθαρχίας 
είναι συχνά η επιβολή της πειθαρχίας από κάποιους σε κάποιους άλλους. Αυτοί είναι οι τόποι όπου οι μορφές 
κυριαρχίας εδραιώνονται μέσω της εσωτερίκευσής τους. 

Σύμφωνα με τον Taylor ο  Foucault εν τέλει πρόσφερε στη Σχολή της Φρανκφούρτης μια πιο λεπτομερή 
εξήγηση  της  εσωτερικής  σύνδεσης  μεταξύ  κυριαρχίας  επί  της  φύσης  και  κυριαρχίας  επί  του  ανθρώπου. 
Αντιθέτως όμως ο Foucault δεν θα υιοθετήσει κάποια ρομαντικών καταβολών έννοια “καταπίεσης” της φύσης 
ή “απελευθέρωσης” και “αυθεντικής έκφρασης”.

Πολιτική Παρρησία και Προσωπική Αυτονομία
Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του ο Foucault όπως είδαμε στο τέλος του πρώτου μέρους αυτής της 

εργασίας,  ασχολήθηκε  διεξοδικά  με  την  αρχαιοελληνική  έννοια  της  «παρρησίας»,  όρος  ο  οποίος  στην 
κυριολεξία του σημαίνει «να λέει κανείς τα πάντα». Ο Foucault την ορίζει ως «το θάρρος να λεει κανείς την  

43 “The Archaeology of Foucault”, στο Foucault: A Critical Reader, Blackwell 1986, σελ. 39.
44 “The Archaeology of Foucault”, στο Foucault: A Critical Reader, Blackwell 1986, σελ. 40.
45 Charles Taylor: “Foucault on Freedom and Truth”, στο D. Couzens Hoy: Foucault, A Critical Reader, Blackwell 1986, σελ. 

69-70.  
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αλήθεια»  και  πιστεύει  ότι  έχει  έναν  συγκεκριμένο  στόχο:  ο  Σωκράτης  θέλει  να  συμπαρασταθεί  στους 
συμπολίτες του σαν πατέρας τους προκειμένου να τους δείξει ότι το σημαντικό στη ζωή δεν είναι τα χρήματα ή 
η υπόληψη αλλά το «επιμελείσθαι εαυτού», η φροντίδα για την δική τους ψυχή (ποιος είμαι και πώς μπορώ να 
γίνω καλύτερος).

Η ίδια η φιλοσοφία για τον  Foucault,  από την πρώτη της εμφάνιση, δεν αποτελούσε τόσο μια έκθεση 
δογματικών αρχών για τον κόσμο, όσο μάλλον μια προσπάθεια να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων σε ατομικό  
επίπεδο.

Η θεϊκή φωνή που εμπόδισε τον Σωκράτη να προχωρήσει σε πολιτική δράση σηματοδοτεί μια εξαιρετικά 
σημαντική διάκριση: από τη μία πλευρά τίθεται η “παραδοσιακή” “πολιτική παρρησία”, η δημόσια πρακτική 
του να λες στους ηγέτες ή στους συμπολίτες την αλήθεια που ίσως να μην ήθελαν να ακούσουν και για την 
οποία ενδέχεται και να σε τιμωρήσουν ‘ από την άλλη πλευρά εισάγεται μια πιο ιδιωτική πρακτική κατάθεσης  
της αλήθειας.

Σε  αντίθεση  με  τον  προφήτη  ή  τον  μάντη  ή  έναν  καθημερινό  άνθρωπο  που  ακούει  έναν  χρησμό,  ο  
Σωκράτης δεν θεωρεί δεδομένα όσα του αποκαλύπτει ο θεός. Σε αντίθεση με τον σοφό, που παρεμβαίνει μόνο 
όταν το κρίνει απαραίτητο, ο Σωκράτης παραμένει πάντοτε στο πόστο του. Τέλος, σε αντίθεση με τον ειδικό, ο 
Σωκράτης δεν μεταδίδει στους άλλους γνώσεις ή ό,τι πιστεύει ότι ξέρει. Σύμφωνα με τον Foucault, δείχνει με 
θάρρος στους άλλους ότι δεν ξέρουν και ότι πρέπει να δώσουν προσοχή στον εαυτό τους. «Απευθύνομαι σε  
εσάς, λέει ο Foucault στις διαλέξεις του, όχι για να σας μεταδώσω τη γνώση που σας λείπει, αλλά, αφού έχετε  
συνειδητοποιήσει ότι δεν γνωρίζετε τίποτα, θα μάθετε με τα όσα σας λεω να φροντίζετε τον εαυτό σας».

Η σωκρατική παρρησία λοιπόν, η άμεση δήλωση της αλήθειας, είναι ένας τρόπος να βρει κανείς ποιος 
είναι, και ο Foucault υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο στόχος της επιμέλειας εαυτού. Σύμφωνα με την ερμηνεία 
του Νεχαμά, η επιμέλεια  εαυτού «προηγείται, ή ίσως συνιστά την φροντίδα για τον άλλο».46

Ο Foucault, στην ερμηνεία του για τον Σωκράτη, δίνει έμφαση, εκτός από την επιμέλεια εαυτού, σε δύο 
ακόμη σημαντικά στοιχεία: το ένα είναι το θάρρος το οποίο απαιτείται προκειμένου να πει κανείς στους άλλους 
μια  δυσάρεστη αλήθεια  που τους  αφορά,  και  το  άλλο στοιχείο  είναι  η  “χρησιμότητα” που είχε  ο  ίδιος  ο 
Σωκράτης για την πόλη του, το πόσο ωφέλιμος ήταν για τους συμπολίτες του. Ο Σωκράτης χρειαζόταν θάρρος 
επειδή ζητούσε να του προσφέρουν οι συνομιλητές τον εαυτό τους και στη συνέχεια του γνωστοποιούσε ότι δεν 
του άρεσε αυτό που έβλεπε, τους απέρριπτε. Ο Foucault χρειαζόταν θάρρος διαφορετικού τύπου: προσπάθησε 
να αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά των ατόμων και των θεσμών, για να φανερώσει πίσω από την “πρόοδο” και  
τον “ανθρωπισμό” τις νέες μορφές σκληρότητας που επινοούνταν. Αποκηρύσσοντας ανοιχτά τα “επιτεύγματα” 
της εποχής του προσπάθησε βρει τη δική του αλήθεια και καλοσύνη. «Ο  Nietzsche και ο  Foucault λεει ο 
Νεχαμάς, ήταν πολεμικοί στοχαστές».   

Για  τον  Νεχαμά δύο είναι  οι  βασικές  προκείμενες  που διέπουν τη  σκέψη του  Foucault:  η  πρώτη,  σε 
συμφωνία  με  τον  Nietzsche,  είναι  ότι  οι  περισσότερες  καταστάσεις  στις  οποίες  βρισκόμαστε  αποτελούν 
προϊόντα της ιστορίας παρ’ ότι εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι πρόκειται για φυσικά και αναγκαία γεγονότα. Οι 
συγκεκριμένες  απόψεις  μας,  οι  συνήθειές  μας,  οι  θεσμοί  μας έχουν επομένως ενδεχομενικό χαρακτήρα. Η 
δεύτερη, είναι η βαθιά καχυποψία για την «πρόοδο». Κεντρική ιδέα αυτών των δύο προκείμενων ήταν «ότι  
άτομα και ομάδες αποτελούν τμήματα ενός τεράστιου δικτύου πάνω στο οποίο έχουν μερικό ή και καθόλου  
έλεγχο».47 Ο Foucault επεδίωξε να περιγράψει αυτό το δίκτυο, ανάλυσε την ιστορική του βάση και άφησε να 
υπονοηθεί η απαισιόδοξη εκτίμησή του ότι διαιωνίζει τον εαυτό του.  

Τα υποκείμενα δεν είναι ελεύθερα “δρώντα”, είναι δημιουργήματα της ίδιας τους της ιστορίας, προϊόντα 
ιστορικών δυνάμεων πέρνα του συνειδητού ελέγχου, ενώ διαφορετικές συνθήκες παράγουν διαφορετικά είδη 
υποκειμένων. 

Όπως και τον Nietzsche ή τον Bataille έτσι και τον Foucault τον γοήτευε πάντοτε αυτό που ένα άτομο ή 
μια κοινωνική ομάδα πρέπει να αποκλείσει και να καθυποτάξει προκειμένου να σχηματίσει μια θετική εικόνα  
για τον εαυτό της.  Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε  τι  είδους  άτομα είμαστε εξαρτάται  από τον 
αποκλεισμό και τον έλεγχο ολόκληρων ομάδων ανθρώπων οι οποίες δεν ταιριάζουν με τις κατηγορίες που 
ανέπτυξε ο Διαφωτισμός με σκοπό να εδραιώσει ό,τι θα θεωρούνταν έκτοτε «κανονικό».

46 Αλέξανδρος Νεχαμάς: Η τέχνη του βίου, εκδ. Νεφέλη 2001, σελ. 227.
47 Αλέξανδρος Νεχαμάς: Η τέχνη του βίου, εκδ. Νεφέλη 2001, σελ. 230.
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Ο Foucault δεν φαίνεται να πίστευε σε οποιαδήποτε αλλαγή: το πολιτικό σύστημα είναι τόσο διεφθαρμένο 
που  δεν  επιδέχεται  βελτιώσεις,  ενώ  η  σύγχρονη  εξουσία  καλυμμένη  με  τον  μανδύα  του  ουμανιστικού 
λεξιλογίου αποκρύβει καλύτερα τις συνθήκες καταπίεσης οι οποίες αντιθέτως χειροτερεύουν: η φιλάνθρωπη 
όψη της σύγχρονης εξουσίας κάνει πολύ πιο δύσκολη την αντίσταση. Οι γενεαλογικές έρευνες φαίνεται να 
δείχνουν πως όλα όσα θεωρούμε τακτικά και ορθολογικά είναι προϊόντα κυριαρχίας και υποταγής, προϊόντα 
της εξουσίας και δεν υπάρχει πιθανότητα να λείπουν από κανένα σύστημα, έστω εν μέρει, η κυριαρχία και η 
υποταγή. 

Νέες μορφές γνώσης συνοδοιπορούν με νέες μορφές ελέγχου, εξουσίας. Ο ίδιος ο Λόγος είναι όργανο και  
μέρος του προγράμματος του Διαφωτισμού, επομένως δεν μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Ο Foucault, 
απόμακρος,  ειρωνικός  ανατόμος  έμοιαζε  να  αποσύρεται  όλο  και  περισσότερο  σε  ένα  είδος  μοναχικής 
φιλοσοφικής  απελπισίας.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  να  δεχτεί  τα  πυρά  της  κριτικής  που  τον  χαρακτήριζε 
«μηδενιστή».  Αυτό που θεωρείται  σύμπτωμα “μηδενισμού”  στον  Foucault είναι  παρόμοιας  φύσης με  τον 
νιτσεϊκό προοπτικισμό: μπορεί να λυθεί «εάν θεωρήσουμε ότι ο Foucault τοποθέτησε τον εαυτό του μέσα στο  
πεδίο που ερευνούσε. Το ζήτημα δεν είναι εάν υπάρχει ένα γενικό κριτήριο διαχωρισμού του αληθούς από το  
ψευδές σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά εάν μία συγκεκριμένη θεωρία ή ερμηνεία είναι καλύτερη ή όχι από τις  
αντίστοιχες εναλλακτικές». Πρόκειται εδώ για λήψη του ζητούμενου; Πώς να αποφασίσουμε εάν μια ερμηνεία 
είναι καλύτερη από μια άλλη; Ο Νεχαμάς απαντά: και πάλι «δεν υπάρχουν τέτοια γενικά κριτήρια. Τα κριτήρια  
αξιολόγησης δεν τίθενται  στο απυρόβλητο.  [...]  Ο  Foucault προσέφερε  τις  απόψεις  του για  αξιολόγηση και  
κριτική. [...] είναι δε λίγοι οι συγγραφείς που θα ήταν τόσο πρόθυμοι να συζητήσουν τις απόψεις τους και να  
ξανασκεφτούν τις θέσεις τους όσο εκείνος».48  

Στα τελευταία έργα, την απόρριψη του Διαφωτισμού την αντικαθιστά ένας σοβαρός αν και μετρημένος 
σεβασμός... Στο  Τι είναι Διαφωτισμός όπως είδαμε εμφανίζεται το «απροσδιόριστο έργο της ελευθερίας», μια 
εντυπωσιακή μάλλον μεταστροφή. Για τον Νεχαμά ο προηγούμενος “πεσιμισμός” του  Foucault «οφειλόταν 
κατά ένα μέρος στο γεγονός ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί από τους νέους  
κοινωνικούς και ατομικούς σχηματισμούς.  Κατά διαστήματα έγραφε σαν να μην υπήρχε αυτός ο “κάποιος”,  
αντιμετωπίζοντας πιθανόν τη δικής του “διάλυση” του υποκειμένου υπερβολικά κυριολεκτικά: εάν τα άτομα είναι  
απλά παιχνιδάκια της εξουσίας, τίποτα από όσα κάνουν δεν μπορεί να παραγάγει μια πραγματική μεταβολή που  
να έχει διάρκεια σε ένα συνεχή πόλεμο δυνάμεων που διεξάγεται πέρα από τον συνειδητό έλεγχό τους».49 Όμως ο 
Foucault, άρχισε να βλέπει ότι η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη και αυτό το αποδίδει στα όλο και συχνότερα 
ταξίδια του Foucault στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συνέλαβε την διπλή συνεπαγωγή του νιτσεϊκού Πέραν του  
Καλού και του Κακού: καθετί καλό έχει την κακή πλευρά του πράγματι, ωστόσο ισχύει και το αντίστροφο...

“Επιστροφή” στο υποκείμενο; Ο  Blanchot ίσως δίνει τη σωστή ερμηνεία:  «[…] θεωρείται βέβαιο ότι ο  
Foucault ξεφορτώθηκε την έννοια του υποκειμένου, [...]. Ωστόσο [...] το υποκείμενο δεν εξαφανίζεται ‘ εκείνο  
που  τίθεται  σε  αμφισβήτηση  είναι  η  υπερβολικά  καθορισμένη  ενότητα  του  υποκειμένου».50 Ένας  “αληθινός 
εαυτός” για τον Foucault παραμένει χίμαιρα. Μερικές φορές λεει ο Νεχαμάς ο Foucault «έγραφε για τον εαυτό  
του  σαν  να  ήταν  προϊόν  μυθοπλασίας,  ωστόσο  στην  πραγματικότητα  ποτέ  δεν  αρνήθηκε  την  ύπαρξη  του  
υποκειμένου».  Εκείνο  που  προσπάθησε  να  δείξει  ήταν  ότι  διαφορετικές  ιστορικές  περίοδοι  συνθέτουν  με 
διαφορετικό κάθε φορά τρόπο τα υποκείμενα. Ο εαυτός λοιπόν δεν αποτελεί την τελική πραγματικότητα ,το 
τελικό υπόβαθρο της ιστορίας και της σκέψης, εν τούτοις δεν είναι φενάκη, ένα δημιούργημα της φαντασίας ‘ 
και παρ’ όλο που δεν είναι απόλυτα (μεταφυσικά) ελεύθερος, δεν είναι απλώς μαριονέτα. Στη νέα αντίληψη του 
Foucault η εξουσία εμπεριέχει το ενδεχόμενο της ακύρωσής της.          

Ο Foucault λοιπόν θα δείξει ενδιαφέρον για μια “ορθή” διαχείριση των ηδονών, αλλά σε σαφή διάσταση 
από την φροϋδική ψυχανάλυση, δεν υιοθετεί την έννοια της απώθησης, την έννοια της καταπίεσης φυσικών ή 
ιστορικά σταθερών αναγκών από κοινωνικούς περιορισμούς ή λόγω ατομικής παθολογίας. Η επιμέλεια του 
εαυτού δεν μας οδηγεί να ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, μας βοηθά να επινοήσουμε, πάντοτε μέσα 
στα ιστορικά πλαίσια, το ποιοι μπορούμε να είμαστε – όπως ο Nietzsche ήθελε να γίνουμε «ποιητές της ζωής  
μας», έτσι και εδώ το πρότυπο είναι η καλλιτεχνική δημιουργία. Το ζητούμενο είναι να γίνουμε εμείς κυρίαρχοι 

48 Αλέξανδρος Νεχαμάς: Η τέχνη του βίου, εκδ. Νεφέλη 2001, υποσημείωση 41, σελ. 332. 
49 Αλέξανδρος Νεχαμάς: Η τέχνη του βίου, εκδ. Νεφέλη 2001, σελ. 238.
50 Maurice Blanchot, “Foucault as I Imagine Him”, στο J. Mehlman and B. Massumi: Foucault/ Blanchot, editions Zone Books, 

New York 1987, σελ. 74, (παρατίθεται από τον Νεχαμά).
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των απολαύσεών μας ‘ ο στόχος δεν είναι η άρνηση αλλά η ρύθμιση της απόλαυσης, η ικανοποίηση. Η ηθική  
εν τέλει δεν αφορά μόνο τις σχέσεις με τους άλλους – αποτελεί και τρόπο αυτο-διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον James Miller ο Foucault προσπάθησε να συνδυάσει τις ιδέες του, την ομοφυλοφιλία του, 
τις πολιτικές του δεσμεύσεις, την έλξη που αισθανόταν για την τρέλα και τον θάνατο, σε ένα συνεκτικό όλον.51 

Ο σαδομαζοχισμός του έδωσε την ευκαιρία να βιώσει τις σχέσεις εξουσίας ως πηγή ηδονής: ένα θέατρο για το 
παιχνίδι της εξουσίας όπου η ίδια η κυριαρχία μπορεί με τη σειρά της να κυριαρχηθεί, όπου η πειθαρχία μπορεί  
να έχει αποτελέσματα απόλαυσης, με την ηθελημένη παράδοση στον πόνο, με τον έλεγχο της έντασής του, με 
την ανταλλαγή των ρόλων.52

Για ορισμένους, παρατηρεί ο Νεχαμάς, η προσωπική και αισθητικιστική στροφή του Foucault «πιθανόν να 
μοιάζει με αποποίηση ευθυνών, με παραχωρήσεις χάριν της προσωπικής ευτυχίας, με εγκατάλειψη της πολιτικής.  
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα». Για κάποιες σημαντικές προσωπικότητες «το ιδιωτικό και το δημόσιο, η  
αισθητική και η πολιτική είναι συνυφασμένα όπως η “ζωή” και το “έργο”». Με το μετασχηματισμό του εαυτού 
τους τέτοιοι φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης, ο Nietzsche και ο Foucault προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές και στη 
ζωή των άλλων. Οι φιλόσοφοι που ασχολούνται με τη διάπλαση του εαυτού τους μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμοι στις αποκλεισμένες και καταπιεσμένες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν έχουν αρθρώσει τον δικό 
τους λόγο με τη δική τους φωνή μέχρι σήμερα.

Ο  Foucault όπως σωστά υπογραμμίζει  και  ο  Νεχαμάς έκανε  τον εαυτό του πρότυπο αυτονομίας,  ενώ 
ταυτόχρονα το ιδιωτικό του σχέδιο είχε μεγάλη δημόσια σημασία.53

51 James Miller:  The Passion of Michel  Foucault, Simon & Schuster New York 1993.  Για τις “σαδο-μαζοχιστικές” ερωτικές 
πρακτικές (S/M) (“limit experiences”) βλπ. The Passion of Michel Foucault, σελ. 87-92, 259-284 κ.α. Ο Miller δέχθηκε επικρίσεις 
για το βιβλίο του  The Passion of Michel Foucault λόγω της επικέντρωσής του σε προσωπικές πλευρές, “ιδιωτικές” στιγμές και  
γεγονότα της ζωής του Foucault, αναμιγνύοντας (υποτίθεται) το δημόσιο με το ιδιωτικό χωρίς ακριβώς να αιτιολογεί τις επιλογές 
του. (Για τη χρήση των στρατηγικών αντίστασης του  Foucault από τα  queer και  gay κινήματα βλπ. και:  D.  M.  Halperin:  Saint 
Foucault, Towards a gay hagiography, Oxford University Press 1995, κυρίως σελ. 15-125).

52 “Sex, Power and the Politics of Identity”  στο Silvere Lotringer:  Foucault Live,  Collected Interviews, 1961-1984,  editions 
Semiotext(e) New York 1989, σελ. 27.

53 Αλέξανδρος Νεχαμάς: Η τέχνη του βίου, εκδ. Νεφέλη 2001, κεφάλαιο “Ο Foucault για την «επιμέλεια εαυτού»”, σελ. 243.
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