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21. L'HERMENEUTIQUE DU SUJET (1981-1982)
Όπως έχουμε διαπιστώσει, υπάρχει ένα σημαντικό “παράδοξο” στην διανοητική πορεία του Foucault από 

τα μέσα της δεκαετίας του ’70. 
Έπειτα από την έκδοση του  La Volonté  de Savoir το 1976, ενώ είχαν επί της ουσίας προαναγγελθεί οι 

επόμενοι 5 τόμοι1 και ενώ το υλικό υπήρχε και δουλευόταν παράλληλα με τις διαλέξεις στο College de France 
(έτη από 1973 έως 1976), τίποτα από αυτά δεν εκδόθηκε. Πρόκειται για μια εκδοτική “σιωπή” 8 χρόνων. Οι 
τόμοι The Use of Pleasures και The Care of the Self θα εκδοθούν σχεδόν ταυτόχρονα το 1984, και όλα φαίνεται 
να έχουν αλλάξει ‘ έχει εγκαταλειφθεί η δυτική μοντερνικότητα (από 16ο έως 19ο αιώνα) και έχουμε φθάσει 
στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Δεν πρόκειται πλέον για μια πολιτική ανάγνωση των μηχανισμών εξουσίας 
αλλά για μια ηθική ανάγνωση με όρους πρακτικών εαυτού.2 Για την κατανόηση ακριβώς του τι άλλαξε στο 
διάστημα 1976 και 1984, η σημασία του The Hermeneutics of the Subject αποδεικνύεται κρίσιμη.

Οι διαλέξεις του  Foucault το έτος  1981-1982 (“The Hermeneutics of the Subject”) έχουν ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον: σε συσχέτιση με εκείνες του προηγούμενου έτους  1980-1981 (“Subjectivity and Truth”), ενώ η 
υπό εξέταση χρονική περίοδος παραμένει η ίδια, το θεωρητικό πλαίσιο αλλάζει: από τις ερμηνείες των ονείρων, 
τις  ιατρικές  αγωγές,  το  παντρεμένο  ζευγάρι  και  τη  συγκρότηση  της  ετεροσεξουαλικής  αγάπης,  ο  άξονας 
μετατοπίζεται τώρα στις “πρακτικές του εαυτού”.3

Το  1980 στις διαλέξεις με γενικό τίτλο  On the Government of the Living, το ενδιαφέρον του  Foucault 
στρέφεται  στις  “ενέργειες  αλήθειας”  (truth activities).  Το επίκεντρο  εδώ είναι  η  εμφάνιση  στα  μοναστικά 
ιδρύματα ορισμένων νέων τεχνικών, άγνωστων στην πρώιμη περίοδο του Χριστιανισμού: διάφορες απαιτήσεις 
εγείρονται  προκειμένου  να  δοθεί  χάρη  στο  υποκείμενο  για  τις  αμαρτίες  του:  ενδελεχής  ανάλυση  των 
αναπαραστάσεων του υποκειμένου προκειμένου να εκδιωχθεί η παρουσία του Κακού, ρητή έκφραση ασφαλώς 
των  παραπτωμάτων  σε  κάποιον  ανώτερο,  και  κυρίως  εξαντλητική  εξομολόγηση  (ομολογία,  aveu)  των 
κακόβουλων  σκέψεων.  Αυτό  που  ο  Foucault λοιπόν  επιδιώκει  να  δείξει  είναι  το  πώς  σε  συγκεκριμένες 
μοναστικές κοινότητες τους πρώτους αιώνες εδραιώνεται η υποχρέωση να λεει κάποιος την αλήθεια για τον 
εαυτό του: η παραγωγή από το ίδιο το δυτικό υποκείμενο ενός λόγου (discourse) στον οποίο η δική του αλήθεια 
θα μπορεί να αναγνωριστεί, η αναζήτηση της ενδόμυχης αλήθειας του, αποτελεί και την βασική μορφή της 
υποταγής μας. «Άνευ όρων υπακοή, αδιάλειπτη εξέταση, εξαντλητική ομολογία αποτελούν ένα σύνολο, με το κάθε  
στοιχείο να προϋποθέτει τα άλλα δύο».4

Ο  Foucault ήδη εντοπίζει κείμενα της αρχαιότητας όπου αυτό το οποίο περισσότερο διακυβεύεται στις 
πρακτικές του εαυτού δεν είναι μια πρόσδεση στην εσώτερη αλήθεια αλλά η απελευθέρωση του υποκειμένου.5 

Ένα  εντελώς  διαφορετικό  καθεστώς  σχέσεων  υποκειμένου  και  αλήθειας  εμφανίζεται,  ένα  διαφορετικό 
καθεστώς λόγου και σιωπής, διαφορετικό status γραφής και ανάγνωσης. Το υποκείμενο και η αλήθεια δεν είναι 
δεμένα μεταξύ τους  υπό τον έλεγχο μιας ανώτερης δύναμης όπως στον Χριστιανισμό,  αλλά συνιστούν το 
αποτέλεσμα μιας αμείωτης επιλογής ύπαρξης. Ένα νέο “υποκείμενο” επομένως είναι δυνατό, όχι με την έννοια 
της υποταγής (subjection) παρά με την έννοια της “υποκειμενοποίησης” (subjectivation). 

Αυτές οι αναφορές και τα κείμενα θα αναλυθούν λεπτομερώς στο σεμινάριο του 1982 (The Hermeneutics 
of the Subject). 

1 ‘Body and Flesh’, ‘Children’s Crusade’, ‘Wife Mother Hysteric’, ‘Perverts’, ‘Populations Races’.
2 Ακόμη και το στυλ γραφής έχει πλέον αλλάξει.
3 Ορισμένοι μελετητές μάλιστα θεωρούν τις μελέτες του 1982 ως μια εκτενή ανάπτυξη και ‘προέκταση’ του κεφαλαίου “The 

Culture of the Self” του 3ου τόμου (The Care of the Self).
4 On the Government of the Living,  Σύνοψη του σεμιναρίου βρίσκεται στο M.  Foucault,  Essential Works 1,  Ethics [ed.]  P. 

Rabinow, Penguin Press 1997, βλπ. σελ. 84.
5 Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus… 
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Από το 1976 όπου η πειθαρχική εξουσία διαμορφώνει πλήρως τα άτομα και τους προσάπτει ταυτότητες,  
ενώ η σεξουαλικότητα ερευνάται σε σχέση με την ευρύτερη κανονικοποίηση (και τον αυξανόμενο ρόλο της 
ιατρικής) στη μοντέρνα Δύση, τώρα το πλαίσιο εργασίας αλλάζει . Πάντως ας το τονίσουμε άλλη μια φορά, η  
πολιτική και η εξουσία δεν αποτελούν το “άλλο”, δεν “εγκαταλείπονται για χάρη” της ηθικής και του εαυτού.  
Το ενδιαφέρον στρέφεται πράγματι στην σχέση του υποκειμένου προς την αλήθεια, με την σεξουαλικότητα να 
αποτελεί  ένα  από  τα  πεδία  αποκρυστάλλωσης  αυτής  της  σχέσης.  Ο  Foucault όμως  παρατηρεί  πως  «το 
πρόβλημα του  υποκειμένου»  υπήρξε  ούτως  ή  άλλως  πάντοτε  η  βασική  έγνοια:  η  ανάδυσή του  μέσα από 
κοινωνικές  πρακτικές  διαχωρισμού  (techniques of domination,  Madness and Civilization,  Discipline and 
Punish), η εμφάνιση του υποκειμένου μέσα από θεωρητικές προβολές (discursive techniques, Order of Things), 
η ανάδυση τώρα του υποκειμένου μέσα στις πρακτικές του εαυτού (techniques of the self, History of Sexuality 
2,3).

Το υποκείμενο ασφαλώς, στις μελέτες που αναφέρονται στον 18ο και 19ο αιώνα, γίνεται αντιληπτό ως το 
αντικειμενικό προϊόν συστημάτων γνώσης-εξουσίας. Την δεκαετία του ’80 ο Foucault αφήνει να διαφανεί μια 
διαφορετική φιγούρα για το υποκείμενο, όχι πλέον ‘κατασκευασμένη’ αλλά μια μορφή που συνθέτει η ίδια τον 
εαυτό της διαμέσου πρακτικών. Η σεξουαλικότητα η οποία μέχρι τώρα αποκάλυπτε την επιβεβλημένη παγίωση 
ταυτοτήτων διαμέσου περιοχών γνώσης και τακτικών της εξουσίας, πλέον φανερώνει “τεχνικές της ύπαρξης” 
και “πρακτικές του εαυτού”..

Το σεμινάριο του 1982 (The Hermeneutics of the Subject), αφιερώνεται ολοκληρωτικά στις “τεχνικές του 
εαυτού”, τις οποίες ο  Foucault με μια έννοια φαίνεται ότι θεωρεί πως αποτελούν όχι μόνο το επιστέγασμα 
αλλά  και  την  οργανωτική  αρχή  των  ερευνών  του.6 Οι  διαλέξεις  αποκτούν  έναν  περισσότερο  ερευνητικό 
χαρακτήρα  και  εγκαινιάζεται  μάλιστα  ένα  νέο  ‘στυλ  διδασκαλίας’.  Ανάγνωση  επιλεγμένων  κειμένων, 
σχολιασμός λέξη την λέξη, ταυτόχρονη βήμα το βήμα προσπάθεια συστηματοποίησης...  – ο  Foucault δεν 
επιδιώκει να “εξηγήσει” τα κείμενα, αλλά να τα εντάξει σε μια συνολικότερη οπτική ‘ η επιλογή καθοδηγείται  
από κάποιες αρχές, ωστόσο η ανάγνωση ενδεχομένως αλλάζει τις αρχικές υποθέσεις. Το σεμινάριο θα πάρει 
τελικά την μορφή ενός ζωντανού εργαστηρίου.

Η αντιμετώπιση από τον  Foucault του στωικισμού,  του επικουριανισμού,  του σκεπτικισμού θα άφηνε 
μάλλον  έκπληκτους  ή  και  ενοχλημένους  τους  ειδικευμένους  μελετητές  της  ελληνιστικής  και  ρωμαϊκής 
φιλοσοφίας.  Εξηγώντας  ο  Foucault αναλυτικά  τις  δομές  της  υποκειμενοποίησης  (subjectivation)  (ιατρική 
κατεύθυνση της φροντίδας για τον εαυτό, εξέταση της συνείδησης, η οικειοποίηση των λόγων, η ομιλία του 
καθοδηγητή,  ο  αναχωρητισμός  κλπ.)  διασχίζει  όλες  αυτές  τις  φιλοσοφίες,  ανακαλύπτοντας  ιστορικές 
πραγματώσεις αυτών των δομών στις διαφορετικές σχολές. Εν τούτοις η παρουσίαση δεν είναι δογματική, και 
το κυριότερο ο Foucault δεν εργάζεται ως κλασικός ιστορικός: παράγει μια γενεαλογία: «Γενεαλογία σημαίνει  
πως εκκινώ την ανάλυσή μου από μια ερώτηση η οποία τίθεται στο παρόν».7

Σύμφωνα με τον Foucault όπως γνωρίζουμε, η φιλοσοφία έπειτα από τον Descartes αναπτύσσει μια μορφή 
του υποκειμένου η οποία είναι εγγενώς, a priori ικανή για την αλήθεια, και μόνο δευτερευόντως δίνεται σχήμα 
σε ένα “ηθικό” υποκείμενο του ορθού πράττειν: «μπορώ να είμαι ανήθικος και παρ’ όλα αυτά να γνωρίζω την  
αλήθεια».8 Αυτό σημαίνει πως για το μοντέρνο υποκείμενο, σε αντίθεση με τις συναφείς ιδέες στην αρχαιότητα, 
η πρόσβαση στην αλήθεια δεν εξαρτάται από τις συνέπειες μιας, ηθικής τάξεως, εσωτερικής επεξεργασίας και  
αλλαγής της ανθρώπινης ύπαρξης (άσκηση, εξαγνισμός κλπ.) ‘ αντιστρόφως: στο βαθμό που το (μοντέρνο) 
υποκείμενο είναι διαφωτισμένο από την αλήθεια, μπορεί τότε να αξιώσει μια αλλαγή της διαγωγής του.

Ο Foucault υπογραμμίζει στις σημειώσεις του για το σεμινάριο, δύο σημεία:9 πρώτον, μπορεί να έχει το 
υποκείμενο  πρόσβαση  στην  αλήθεια  χωρίς  το  αντίτιμο  της  προσωπικής  θυσίας,  χωρίς  άσκηση,  χωρίς 
(αυτο)κάθαρση;  Δεύτερον,  ποια  είναι  η  σχέση  μεταξύ  γνώσης  του  εαυτού  (knowledge of the self)  και 
επιμέλειας του εαυτού (care of the self); 

6 Η αρχική θέληση του Foucault ήταν να μεταγραφούν οι εν λόγω διαλέξεις σε ένα βιβλίο για τον εαυτό.
7 “The Concern for Truth”,  παρατίθεται από τον Frederic Gros:  “The Hermeneutics  of the Subject”,  Lectures at College de 

France 1981-1982, [ed.] F. Gros, Translation by G. Burchell, Picador New York 2005, σελ. 521.
8 “On the Genealogy of Ethics: An overview of work in progress”.
9 Βρίσκονται στο (αδημοσίευτο) χειρόγραφο που χρησιμοποιήθηκε για το σεμινάριο του 1982. Παρατίθενται  από τον Frederic 

Gros (The Hermeneutics of the Subject, Lectures at College de France 1981-1982, [ed.] F. Gros, Picador New York 2005, σελ. 522).
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Από τις επισημάνσεις του Foucault προκύπτει εν τέλει ότι η αντίθεση μεταξύ “αρχαίου” και “μοντέρνου” 
υποκειμένου εδράζεται στην αντίθετη σχέση υπαγωγής μεταξύ επιμέλειας και γνώσης εαυτού. Στην αρχαιότητα 
την κύρια σημασία έχει η χρηστή σχέση πράξεων και σκέψεων: ο σώφρων άνθρωπος είναι κάποιος ο οποίος  
καθιστά την ακεραιότητα της φιλοσοφίας του ευανάγνωστη στις πράξεις του. Εάν ένα στοιχείο γνώσης εισδύει 
σ’  αυτή  την μέριμνα,  είναι  στο  βαθμό που πρέπει  να  έχει  κάποιος  μια  εκτίμηση  της  προόδου  αυτής  της  
κατασκευής ενός εαυτού της ηθικά σωστής πράξης. Στην μοντέρνα εκδοχή υποκειμενοποίησης, η σύσταση του 
εαυτού  ως  υποκειμένου  εξαρτάται  από  μια  συνεχή  προσπάθεια  αυτογνωσίας,  η  οποία  έχει  ως  στόχο  να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του τι αληθινά είμαι και του τι σκέφτομαι για εμένα πως είμαι ‘ οι πράξεις στις  
οποίες προβαίνω έχουν αξία μόνο στο βαθμό που με βοηθούν να γνωρίσω τον εαυτό μου καλύτερα. 

Με μια έννοια λοιπόν το υποκείμενο της ορθής πράξης της αρχαιότητας, αντικαθίσταται από το υποκείμενο 
της αληθούς γνώσης στη μοντέρνα Δύση.

Σε μια προπαρασκευαστική εκδοχή της διάλεξης που θα δώσει  το 1981 στην Νέα Υόρκη, ο  Foucault 
σημειώνει:  «Για τον  Heidegger ήταν  στη βάση  της  Δυτικής  τέχνης (tekhne)  που  η  γνώση του  αντικειμένου  
επισφράγισε την λήθη του Είναι. Ας αντιστρέψουμε την ερώτηση και ας αναρωτηθούμε, στη βάση ποιών τεχνών  
(tekhnai) διαμορφώθηκε το δυτικό υποκείμενο και διανοίχτηκαν τα παιχνίδια αλήθειας και λάθους, ελευθερίας  
και εξαναγκασμού που χαρακτηρίζουν αυτό το υποκείμενο;».10 Η προβληματική του Foucault για τις τεχνικές 
(techniques) του εαυτού, η σχέση τους με την επιμέλεια (care) εαυτού, την αλήθεια, το υποκείμενο, θα πρέπει 
λοιπόν να ενταχθούν σε αυτά τα πλαίσια.

Στην  (αδημοσίευτη)  version της  διάλεξης  του  1981  ο  Foucault το  εκφράζει  πολύ  καθαρά:  υπάρχουν, 
γράφει, τρεις κατευθύνσεις: μια θεωρία της αντικειμενικής γνώσης (αναλυτική φιλοσοφία, θετικισμός) ‘ μια 
ανάλυση των συμβολικών συστημάτων (linguistics, κοινωνιολογία,  ψυχανάλυση, δομισμός) ‘ τέλος υπάρχει 
μια  τρίτη  οδός:  «να  προσπαθήσουμε  να  τοποθετήσουμε  το  υποκείμενο  πίσω  στο  εσωτερικό  της  ιστορικής  
επικράτειας των πρακτικών και διαδικασιών μέσα στις οποίες έχει σε σταθερή βάση υποστεί μετασχηματισμούς.  
Προσωπικά έχω ακολουθήσει αυτή την τελευταία κατεύθυνση [...] προσπάθησα να διερευνήσω τις δυνατότητες  
μιας γενεαλογίας του υποκειμένου».11

Το  1980  λοιπόν  διαπιστώνουμε  αυτή  τη  στροφή,  από  ένα  υποκείμενο  ‘παθητικό’  και  παράγωγο  των 
τεχνικών  κυριαρχίας,  σε  ένα  υποκείμενο  που  κατέχει  μια  “σχετική  αυτονομία”.  Η αυτονομία  πάντως  του 
υποκειμένου  πρέπει  να  θεωρείται  “σχετική”:  δεν  ανακάλυψε  προφανώς  ο  Foucault ξαφνικά  στις  αρχές 
δεκαετίας  του  ’80  μια  παραμελημένη  αλλά  εγγενή  ελευθερία  του  υποκειμένου,  δεν  μπορούμε  να 
υποστηρίξουμε  πως  ο  Foucault εγκατέλειψε  τις  διαδικασίες  κανονικοποίησης  για  να  αποκαλυφθεί  ένα 
ελεύθερο υποκείμενο το οποίο κατασκευάζει τον εαυτό του μέσα σε ένα α-ιστορικό περιβάλλον ανόθευτης 
αυτο-δημιουργίας... Αυτό το οποίο συγκροτεί το υποκείμενο σε μια καθορισμένη σχέση με τον εαυτό του είναι 
ιστορικά προσδιορίσιμες τεχνικές του εαυτού, οι οποίες συνδυάζονται με ιστορικά χρονολογήσιμες τεχνικές 
κυριαρχίας.12 

Το  άτομο-υποκείμενο  αναδύεται  λοιπόν  στο  σημείο  τομής  των τεχνικών  κυριαρχίας  και  των τεχνικών 
εαυτού. Ο  Foucault μάλιστα θα ορίσει την “κυβερνητικότητα” (governmentality) ως ακριβώς την επιφάνεια 
όπου συναντώνται και συμπλέκονται οι τρόποι διαχείρισης των ατόμων και οι τρόποι διεύθυνσης του εαυτού 
τους.13 Υπάρχει η δυνατότητα λεει ο Foucault «να γραφτεί μια ιστορία του έχουμε πράξει η οποία θα μπορούσε  
να είναι την ίδια στιγμή μια ανάλυση του ποιοι είμαστε ‘ μια θεωρητική ανάλυση που έχει πολιτική σημασία –  
δηλαδή μια ανάλυση για το τι έχει νόημα να αποδεχθούμε, να αρνηθούμε και να αλλάξουμε στους εαυτούς μας,  
στην δική μας πραγματικότητα. Πρέπει να ερευνηθεί η πιθανότητα μιας διαφορετικής κριτικής φιλοσοφίας: μια  
φιλοσοφία η οποία δεν καθορίζει τις συνθήκες και τα όρια μιας γνώσης του αντικειμένου, αλλά τις συνθήκες και  
τις απροσδιόριστες δυνατότητες μετασχηματισμού του υποκειμένου».14

10 “Sexuality and Solitude”, βρέθηκε στο dossier: “Government of the self and others” (παρατίθεται από τον Frederic Gros: The 
Hermeneutics of the Subject, Picador New York 2005, σελ. 523).

11 Παρατίθενται από τον Frederic Gros (The Hermeneutics of the Subject, Picador New York 2005, σελ. 525).
12 Οι τεχνικές του εαυτού θεωρούνται μη αναγώγιμες στις τεχνικές παραγωγής, τις τεχνικές κυριαρχίας ή τις συμβολικές τεχνικές.
13 Μη  δημοσιευμένη  version της  διάλεξης  του  1981.  Παρατίθεται στην υποσημείωση 30  από τον Frederic Gros,  The 

Hermeneutics of the Subject, Picador New York 2005, σελ. 548.  
14 Μη δημοσιευμένη  version της διάλεξης του 1981. Παρατίθεται από τον Frederic Gros,  The Hermeneutics of the Subject, 

Picador New York 2005, σελ. 526. Οι ταυτότητες, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Gros, στερεοποιούνται στην ιστορία, και εκεί μέσα 
διαλύονται επίσης. Υπάρχει ελευθερία μόνο μέσα και διαμέσου της ιστορίας. 
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Η ηθικότητα (morality) ως υπακοή στον Νόμο, αποτελεί μόνο μια ηθική (ethical) δυνατότητα ανάμεσα σε 
άλλες. Αυτά που περιγράφει ο Foucault ως κυριαρχία επί των άλλων και επί του εαυτού (κλασική Ελληνική 
φιλοσοφία), ως μέριμνα του εαυτού (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή φιλοσοφία), ή ως εσωτερίκευση του Νόμου και 
του  κανόνα  (norm)  (Χριστιανισμός),  αποτελούν  διαφορετικές  ηθικές  δυνατότητες  του  υποκειμένου.  Εάν 
εγκαταλείψουμε το δικαιϊκό-ηθικό (juridico-moral) υποκείμενο που δομήθηκε μέσω της υποταγής στον Νόμο, 
δύναται τότε να αποκαλυφθεί η ιστορική του αστάθεια. Για τον Foucault oι τεχνικές του εαυτού αντιστοιχούν 
εν κατακλείδι σε μια ιδέα για το υποκείμενο η οποία δεν έχει σχέση με υπερβατικές (transcendental) συνθέσεις 
ή ηθικές (moral) θεμελιώσεις.

Το σεμινάριο του 1982 περιέχει μια καινούρια αντιμετώπιση της αλήθειας, του αληθούς λόγου (discourse), 
ή logos. Στους Σενέκα και Επίκτητο, ο Foucault συναντά την ιδέα πως μια δήλωση δεν αντλεί την αξία της από 
το θεωρητικό της περιεχόμενο: στις πρακτικές που συναντάμε εδώ, το πρόβλημα δεν είναι να μάθει κανείς την 
αλήθεια για τον κόσμο ή για τον εαυτό του, αλλά αφορά την “αφομοίωση” αληθών λόγων οι οποίοι αποτελούν  
βοηθήματα  για  να  αντιμετωπιστούν  εξωτερικά  γεγονότα  ή  εσωτερικά  πάθη.  Ο  logos εμφανίζεται  έτσι  ως 
θωράκιση και αρωγή. Η έννοια της “παρασκευής” (paraskeue,  equipment) είναι ένα πρώτο παράδειγμα που 
διασαφηνίζει αυτό το σημείο: κάποιος δεν αποκτά λόγους (discourses) με σκοπό να βελτιώσει το νου του, αλλά 
προκειμένου να ετοιμάσει τον εαυτό του για γεγονότα της ζωής ‘ η γνώση που απαιτείται δεν αφορά το να μας 
καταστήσει ικανούς να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, παρά είναι αυτό που μας βοηθά να δράσουμε σωστά σε 
σχέση με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η γνώση έχει την έννοια μάλλον μιας προετοιμασίας για τη ζωή. Το 
υποκείμενο της επιμέλειας του εαυτού τελικά είναι θεμελιωδώς ένα υποκείμενο της ορθής δράσης περισσότερο 
παρά ένα υποκείμενο της αληθούς γνώσης. 15 

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι  η εξέταση της  συνείδησης: ο  Foucault γράφει  στις  σημειώσεις  του:  το 
πρόβλημα δεν είναι να ανακαλύψει κανείς την αλήθεια του εαυτού του αλλά να γνωρίσει «με ποιες αληθινές  
αρχές είναι  κάποιος εξοπλισμένος,  σε  ποιο βαθμό είναι  κάποιος σε θέση να τις  έχει  διαθέσιμες  όταν κριθεί  
αναγκαίο». Ο έλεγχος της συνείδησης δεν αφορά λανθάνουσες αλήθειες και κρυμμένα μυστικά, βοηθά στην 
εκτίμηση του πόσο έχει προχωρήσει «η οικειοποίηση της αλήθειας ως αρχή της συμπεριφοράς». Το υποκείμενο 
της επιμέλειας εαυτού λοιπόν, σε αντίθεση με την περίπτωση του Χριστιανισμού, δεν εξαναγκάζεται να λεει 
την αλήθεια για τον εαυτό του. 

Ο Foucault θεώρησε πως «το πρόβλημα μιας ηθικής ως μορφής που πρέπει να δοθεί στη συμπεριφορά και τη  
ζωή κάποιου έχει ανακύψει και πάλι».16 Του  απηύθυναν όπως γνωρίζουμε κατηγορίες για “ατομικισμό” και 
στροφή σε ενός είδους “ναρκισσισμό”: “αισθητική της ύπαρξης”, στυλιζάρισμα της προσωπικής ζωής κάποιου, 
ατομική “πληρότητα”. Άλλοι τον επέκριναν πως η ηθικότητα που εισήγαγε δεν ήταν άλλο παρά μια προτροπή 
σε συστηματική “υπέρβαση” ή μια λατρεία της περιθωριακότητας. Ωστόσο όλες αυτές οι παρατηρήσεις δεν 
είναι απλώς επιπόλαιες αλλά και ουσιωδώς λανθασμένες. Το σεμινάριο του 1982 κινείται με μια έννοια σε 
αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση έναντι όλων αυτών.17

Αυτό το οποίο ανιχνεύει  ο  Foucault στα κείμενα που μελετά, είναι κατ’ αρχήν η ιδέα εισαγωγής ενός 
είδους “τάξης” μέσα στην προσωπική ζωή κάποιου, αλλά πρόκειται για τάξη “εμμενή” (immanent), που ούτε 
στηρίζεται  σε  υπερβατικές  αξίες,  ούτε  και  εξαρτάται  εξωτερικά  από  κοινωνικές  νόρμες.  Μια  προσωπική 
επιλογή (aesthetics of existence) η οποία απαιτεί τακτικές ασκήσεις, ακρίβεια. Η «ιδέα του “βίου” ως υλικού 
για ένα αισθητικό έργο τέχνης είναι εκείνη η οποία με συναρπάζει, λεει ο Foucault. Η ιδέα πως η ηθική μπορεί  
να αποτελέσει μια πολύ ισχυρή δομή της ύπαρξης», χωρίς καμία σχέση με αυταρχικά συστήματα ή πειθαρχικές 
δομές.18 Η διακυβέρνηση του εαυτού μέσω των συναφών τεχνικών «βρίσκει τη θέση της “ανάμεσα” στους  
παιδαγωγικούς θεσμούς και στις θρησκείες της λύτρωσης».19

15 Η “άσκηση”  (ascesis),  όπως  την  προσδιορίζει  σε άλλο  σημείο των σημειώσεών του ο  Foucault συνιστά «μορφοποίηση 
αποδεκτών  λόγων,  αναγνωρισμένων  ως  αληθών,  σε  ορθολογικές  αρχές  της  δράσης».  Παρατίθεται από τον Frederic Gros,  The 
Hermeneutics of the Subject, Picador New York 2005, σελ. 529. Όπως λεει ο Gros, για τον Foucault η αλήθεια δεν αποτελεί ένα είδος 
ορθής αντήχησης του πραγματικού: «it is […]  a reason for living: a logos actualized in existence, which sustains, intensifies, and  
tests it: which verifies it» (The Hermeneutics of the Subject, σελ. 529).   

16 “The Concern for Truth”.
17 Ο  F.Gros έχει τη γνώμη πως δεν πρόκειται «ούτε για έναν δανδισμό της μοναδικότητας»,  ούτε για κάποιον «λυρισμό της  

υπέρβασης», όσον αφορά τα τελευταία κείμενα. 
18 “On the Genealogy of Ethics”. Αυτή η προσωπική επιλογή ύπαρξης εμπλέκει εν τούτοις και την παρουσία του Άλλου.
19 “Subjectivity and Truth”.
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Ο  Foucault εν  τούτοις  κάποια  στιγμή  εξέφρασε  όπως  έχουμε  δει  μια  βαθιά  απογοήτευση:  «όλη  η 
αρχαιότητα μου φαίνεται πως έχει υπάρξει ως ένα “βαθυστόχαστο σφάλμα” (profound error)».20 Στην κλασσική 
Ελλάδα η ηθική ως στυλ της ύπαρξης σχετιζόταν και με την επιβεβαίωση της θεσμισμένης υπεροχής μιας 
κοινωνικής ελίτ. Για τα κοινωνικά στρώματα με μόρφωση και για την ισχυρή αριστοκρατία, η σεξουαλική 
αυστηρότητα ήταν περισσότερο ένα «είδος μόδας» το οποίο τους επέτρεπε να εκδηλώνουν τον σνομπισμό 
τους.21 Στον ρωμαϊκό Στωικισμό,  υφίσταται  μια “απελευθέρωση” της  ηθικής  από τις  κοινωνικές  συνθήκες 
(ακόμη και ένας σκλάβος μπορεί να είναι ηθικός) από τη στιγμή που ο άνθρωπος δύναται να αξιώσει το καλό 
ως ακριβώς “ορθολογική ύπαρξη”, και με τον τρόπο αυτό η ηθική τείνει να λάβει μια παγκόσμια μορφή: «δεν 
είναι ζήτημα επιλογής ‘ οφείλεις να το κάνεις επειδή είσαι ένα ορθολογικό ον».22 Εάν λοιπόν δεν πρόκειται για 
προνόμιο μιας κοινωνικής κάστας, σε μια παγκοσμιοποιημένη μορφή η ηθικότητα τείνει να λάβει υποχρεωτική 
μορφή για όλους: αυτή είναι η «ατυχία της φιλοσοφίας της αρχαιότητας» λεει ο Foucault.23

Είναι λανθασμένη λοιπόν η άποψη πως ο Foucault υπήρξε “ενθουσιώδης” αναφορικά με την Ελληνική ή 
Ρωμαϊκή αρχαιότητα. Στα κείμενα των Στωικών ανακαλύπτει σημεία όπου διαφαίνεται η προπαρασκευή μιας 
κωδικοποίησης της ηθικότητας ως τυραννικής μάλλον και ομαλοποιητικής υποχρέωσης, ενώ στην περίπτωση 
των ελλήνων θα υπογραμμίσει την ανυπαρξία αμοιβαιότητας και την κοινωνική ασυμμετρία: «όλα αυτά είναι  
εντελώς απωθητικά».24

Κάποια στιγμή ο Foucault φαίνεται να παραμερίζει τον ελληνικό ελιτισμό, και την στωική αυστηρότητα: η 
ιδέα μιας μόνης ηθικότητας (morality) στην οποία «όλοι θα έπρεπε να υποταχθούν μου φαίνεται καταστροφική» 
θα πει.25 Τότε στρέφεται στην σκέψη των Κυνικών: ποια άλλη θεμιτή ηθική θα μπορούσε εν τέλει να υπάρξει 
πέρα από μια ηθική της πρόκλησης και του πολιτικού σκανδάλου; Η σαρκαστική προκλητικότητα των Κυνικών 
προκαλεί ανησυχία και κλονίζει τις αξιώσεις της ηθικότητας...

Στις ανέκδοτες σημειώσεις του Foucault που αφορούν το σεμινάριο αυτό, βρίσκουμε διευκρινήσεις για την 
“επιμέλεια εαυτού” - πρόκειται για μακρά εργασία του εαυτού πάνω στον εαυτό η οποία τους δένει μαζί: «bind 
him to himself,  to nothing else,  to no one but to himself,  in a form in which the unconditional character and 
self-finality of the relationship of the self to the self is affirmed» γράφει ο  Foucault. Και παρακάτω: «[...]  ο 
εαυτός  με  τον  οποίο  κάποιος  έχει  αυτή  τη  σχέση  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  η  ίδια  η  σχέση...  πρόκειται  
κοντολογίς  για  την  εμμένεια  (immanence)  ή  καλύτερα την  οντολογική  επάρκεια  (ontological adequacy)  του 
εαυτού προς την σχέση».26

Η “μέριμνα για τον εαυτό”, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις που κάνει των κειμένων ο  Foucault, δεν 
αναφέρεται εν τέλει σε κάποια ικανοποιημένη, απολαυστική θέαση του εαυτού. Όπως γνωρίζουμε ο ίδιος είχε 
την εμπειρία, στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας έντονης αναζήτησης: το συμπέρασμά του θα 
είναι πως όχι μόνο δεν ταυτίζονται η αρχαία κουλτούρα του εαυτού και ό,τι ονομάστηκε “Californian cult of 
the self”  αλλά  μάλλον  είναι  και  «διαμετρικά  αντίθετες».27 Αντί  για  κάποια  ηδονοθηρική,  ενθουσιώδη 
αναζήτηση  ενός  χαμένου  αυθεντικού  εαυτού,  η  “επιμέλεια  (care)  εαυτού”  υποδεικνύει  μιαν  άγρυπνη 
ενδοσκοπική τάση (vigilance) και αγωνία του εαυτού προκειμένου να μην χάσει τον έλεγχο των παραστάσεών 
του ή να μην υπερνικηθεί είτε από τον πόνο είτε από τις απολαύσεις.28 

Ακόμη παραπέρα, σε αυτές τις πρακτικές εαυτού,  κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή, γράφει ο 
Foucault στις σημειώσεις, η προσοχή στρέφεται στο σημείο όπου σώμα και ψυχή επικοινωνούν τις αδυναμίες 

20 “The Return of Morality”.
21 “On the Genealogy of Ethics”.
22 “On the Genealogy of Ethics”.
23 “The Return of Morality”.
24 “On the Genealogy of Ethics”.
25 “The Return of Morality”.
26 Dossier “culture of the self”,  παρατίθεται από τον F.  Gros. Η αυθεντική υπερβατικότητα κατοικοεδρεύει στο εσωτερικό της 

εμμένειας και πληρότητας του εαυτού. Αυτή η εμμένεια (immanence) διαχωρίζεται από την έννοια μιας μεταστροφής στον εαυτό 
(“επιστροφή εις εαυτόν”, “conversion ad se”) ή την χριστιανική έννοια της μετάνοιας. Ο Foucault αναφέρεται στην “πληρότητα μιας 
τέλειας σχέσης προς τον εαυτό”, παραπέμποντας στον όρο “παλαιά εποχή” (old age): πρόκειται όχι απλώς για κάποιο χρονολογικό 
στάδιο της ζωής, αλλά για μια «ηθική μορφή η οποία χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ανεξαρτησία από οτιδήποτε δεν εξαρτάται από  
εμάς, και από την πληρότητα μιας σχέσης προς τον εαυτό στην οποία η κυριαρχία (sovereignty) δεν ασκείται ως πάλη, αλλά ως τέρψη  
(enjoyment, jouissance)».  

27 “On the Genealogy of Ethics”.
28 «Pure possession and enjoyment of oneself, which tends to eliminate every other form of pleasure». 

5



τους, «όπου οι κακές συνήθειες της ψυχής ενδέχεται να προξενήσουν φυσικές αρρώστιες, ενώ οι καταχρήσεις του  
σώματος εκθέτουν και υποθάλπουν τα ελαττώματα της ψυχής». Από το νεανικό σώμα που εκπαιδεύεται με την 
γυμναστική, περνάμε σε ένα φοβισμένο εξασθενημένο σώμα που τρομάζει την ψυχή όχι με τις υπερβολές του 
αλλά με την αδυναμία του. Γεννιέται ένα νέο στυλ αυστηρής εποπτείας, όπου το υποκείμενο δεν μεταφέρει 
πλέον τα κοινωνικά σχήματα κυριαρχίας μέσα στη σχέση του με τον εαυτό του- ελέγχοντάς τον όπως επιτηρεί 
τους σκλάβους ή τη γυναίκα- παρά επαγρυπνεί υποπτευόμενος τις δικές του συγκινήσεις. Ο αγώνας (agonism) 
που χαρακτήριζε την αρχαία ηθική «δεν εξαφανίζεται, αλλά η μορφή της πάλης, τα εργαλεία της νίκης και οι  
μορφές κυριαρχίας μεταβάλλονται».

Οι παραπάνω παρατηρήσεις του  Foucault μας βοηθούν να κατανοήσουμε και τον τίτλο του σεμιναρίου, 
“Hermeneutics of the Subject”: στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο οι πρακτικές του εαυτού μορφοποιούν 
μια εμπειρία του υποκειμένου το οποίο «διερευνά λεπτομερώς τα ανεπαίσθητα επεισόδια της ύπαρξης». Ο 
καχύποπτος εαυτός ανιχνεύει τις δικές του αισθηματικές αναταράξεις, προβάλει στο προσκήνιο τις θεμελιακές 
αδυναμίες, ενδυναμώνει την πάλη ενάντια στον εαυτό, εγκαθιδρύει βαθμιαία συνδέσεις μεταξύ απολαύσεων 
και διαφθοράς. Ο Στωικισμός φαίνεται να προετοιμάζει τον δρόμο για τον Χριστιανισμό: ο Foucault οδηγείται 
στο συμπέρασμα πως ό,τι ονομάσαμε ηθικότητα του τελευταίου μπορεί να ανιχνευθεί ήδη στην πορεία από την 
αρχαιότητα.29

Τέλος, η “επιμέλεια εαυτού” με την ελληνιστική και ρωμαϊκή σημασία, δεν αποτελεί μια μονήρη άσκηση, 
πρόκειται  μάλλον  για  μια  κοινωνική  πρακτική  εντός  περισσότερο  ή  λιγότερο  οργανωμένων  θεσμισμένων 
πλαισίων. Η μέριμνα εαυτού γράφει στις σημειώσεις ο Foucault δεν υποθέτει την επιστροφή σε κάποια χαμένη 
προέλευση, αλλά πάντως προϋποθέτει μια διακριτή “φύση”: «αντικειμενικός σκοπός της επιμέλειας εαυτού είναι  
να απελευθερώσει τον εαυτό, κάνοντάς τον να συμπίπτει με μια φύση η οποία δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να  
εκδηλώσει  τον  εαυτό  της».  Υπάρχει  επομένως  εδώ η  παρουσία  του  Άλλου:  ο  άλλος  ως  οδηγός  της  ζωής 
κάποιου, ο άλλος ως συνεργός προς τον οποίο κάποιος απευθύνεται όταν γράφει, ο άλλος ως φίλος που βοηθά: 
δεν  είναι  μια απαίτηση μοναξιάς,  γράφει  ο  Foucault,  «αλλά μια  πραγματική  κοινωνική  πρακτική»,  «ένας 
ενισχυτής των κοινωνικών σχέσεων». Αυτό σημαίνει πως η επιμέλεια εαυτού δεν μας χωρίζει από τον κόσμο, 
ούτε μας απενεργοποιεί από τις δραστηριότητές μας. Για τον σώφρονα πολίτη, αυτό που ονομάζουμε εμείς  
“υποχώρηση”  ή  “αποστράτευση”  (withdrawal,  retirement)  ή  “αναχώρηση”  (anakhoresis),  δεν  σημαίνει 
αποτράβηγμα  από  την  κοινωνία  προκειμένου  να  εδραιώσει  κάποιος  τον  εαυτό  του  σε  μια  κυρίαρχη 
απομόνωση.30 Το κυριότερο: η “αποχώρηση” δεν σημαίνει ολοκληρωτική παύση δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με 
τους  Στωικούς,  η  αυθεντική  “αναχώρηση”  που  αξιώνεται  από  την  επιμέλεια  εαυτού  σημαίνει  πως 
αποστασιοποιείσαι, στέκεσαι πίσω από τις δράσεις συντηρώντας μια απόσταση (distance) μεταξύ του εαυτού 
και των πράξεών του ‘ με τον τρόπο αυτό κάποιο άτομο καθίσταται «ορθολογικό υποκείμενο της πράξης, της  
ορθολογικά και  ηθικά αποδεκτής  πράξης».  Έτσι,  η  σχέση εαυτού προς  εαυτόν γίνεται  «αρχή,  κανόνας της  
σχέσης προς τα πράγματα,  τα συμβάντα  και  τον  κόσμο»,  αντί  να μας  απομονώνει  μας  καθιστά  ικανούς  να 
τοποθετούμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα σ’ αυτόν.

Επομένως  η επιμέλεια  εαυτού  εμφανίζεται  ως  ρυθμιστική  και  καταστατική  αρχή των πράξεών ας,  και 
επίσης: «καθιστά ικανό το υποκείμενο να ανακαλύψει τον εαυτό του ως μέλος μιας ανθρώπινης κοινότητας». 
Άρα λοιπόν πρόκειται για το αντίθετο του απομονωμένου ατόμου. «Θα έπρεπε να κατανοήσουμε την κουλτούρα  
του  εαυτού  λιγότερο  ως  επιλογή  που  αντιτίθεται  στην  πολιτική,  κοινοτική,  οικονομική  και  οικογενειακή  
δραστηριότητα, και περισσότερο ως έναν τρόπο να διατηρείται αυτή η δράση εντός των ορίων και των μορφών  
που θεωρούνται κατάλληλα».

Ποια μπορούν να θεωρηθούν ως τα πολιτικά διακυβεύματα σε ότι αφορά την μέριμνα εαυτού;
Είδαμε πως εκτός από την εμμένεια (immanence) και την επαγρύπνηση (vigilance) το τρίτο στοιχείο αυτής 

της  ηθικής  που  αφορά  την  επιμέλεια  εαυτού  είναι  η  ‘απόσταση’  (distance)  από  την  πράξη,  η  οποία  δεν 
ακυρώνει  την  τελευταία  αλλά  την  ρυθμίζει.  Εκείνο  το  οποίο  πρέπει  να  υπογραμμισθεί  εδώ  είναι  ότι  η 
καλλιέργεια  του  εαυτού  θέτει  την  προτεραιότητα  της  σχέσης  προς  τον  εαυτό  έναντι  οποιασδήποτε  άλλης 
σχέσης.  Αυτό  αποτελεί  ομολογία  μιας  μη  αναγώγιμης  ανεξαρτησίας.  Σε  σχέση  με  τους  Στωικούς  ή  τους 
Επικούρειους για παράδειγμα ο Foucault δείχνει πως ζητούμενο δεν είναι να απαρνηθεί κανείς συστηματικά 

29 “The Return of Morality”.
30 Ο Foucault σημειώνει ορισμένες διαχωριστικές γραμμές: “retirement of fulfillment”, “”strategic withdrawal”, “critical break”, 

“temporary and healthy training period”.
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όλα τα υλικά αγαθά, αλλά: να διασφαλίσει πως δεν θα ενοχληθεί σφοδρά εάν μια μέρα όλα αυτά χαθούν. Η 
μόνη  γνήσια  δηλαδή  κατοχή  είναι  του  εαυτού  από  τον  εαυτό-  η  ιδιοκτησία  αγαθών  αποτελεί  ασθενικό 
αντίγραφο αυτής της σχέσης. 

Η διακυβέρνηση των άλλων θα πρέπει να γίνει κατανοητή κατά τον ίδιο τρόπο: ο Foucault θέτει την αρχή 
μιας νέας κυβερνητικότητας, εκείνης της “ηθικής απόστασης”: η ηθική αυτή προτρέπει να μην προσπαθείς να 
αναγνωρίσεις  ποιος  είσαι  πάνω  στη  βάση  ενός  συστήματος  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  τα  οποία  σε 
διαφοροποιούν και σε τοποθετούν σε σχέση με τους άλλους, «παρά να επερωτάς τον εαυτό σου γύρω από το τι  
είσαι προκειμένου να συνάγεις από αυτό τι είναι το αρμόζον να κάνεις [...]». “Consider who you are”. Είναι η 
διασάφηση του ρόλου που διαμορφώνει και το κριτήριο του τι πρέπει κάποιος να κάνει. Η σχέση προς τον 
εαυτό  δεν  αποσυνδέει  κάποιον  από  τη  δράση  στην  πόλη  ‘  ανοίγει  ένα  «διάκενο  μεταξύ  αυτών  των  
δραστηριοτήτων και  εκείνου  που τον καθιστά υποκείμενο αυτών των δράσεων»:  αυτή η «ηθική  απόσταση» 
(ethical distance) οδηγεί κάποιον να μην πράττει εκτός των ορίων της συναφούς αρμοδιότητας.         

 Η καλλιέργεια του εαυτού όπως είδαμε δίνει σχήμα σε μια ηθική η οποία «παραμένει ηθική της κυριαρχίας,  
της κυριότητας και ανωτερότητας του εαυτού πάνω στον εαυτό». Η σχέση εξουσίας που ασκείται πάνω στον 
εαυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως διακριτή και απομονωμένη από το πεδίο των υπόλοιπων σχέσεων 
εξουσίας  ‘  η  καλλιέργεια  του  εαυτού  δεν  δίνει  καμία  άλλη  στήριξη  και  κανέναν  άλλο  σκοπό  εκτός  της 
κυριαρχίας που πρέπει να ασκηθεί πάνω στον εαυτό. Επίσης: αυτή η ηθική της νίκης πάνω στον εαυτό λεει ο 
Foucault συνδυάζεται με μια αρχή η οποία καθιστά τη σχέση με τον εαυτό πιο σύνθετη:  «ο σεβασμός,  η  
εκτίμηση και η αφοσίωση που κάποιος πρέπει να αφιερώσει στον εαυτό του αποτελούν το άλλο πρόσωπο της  
κυριαρχίας που αυτός ασκεί». Επομένως αντικειμενικός στόχος είναι μια σχέση με τον εαυτό ταυτόχρονα ως 
σχέση κυριαρχίας και σχέση σεβασμού, κυριότητας και σεμνότητας, νίκης αλλά και δέους...

Τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως συνοψίζουν την πολιτική διάσταση της ηθικής του εαυτού που 
εντοπίζει  ο  Foucault στην  ρωμαϊκή  φιλοσοφία.  Το  πρόβλημα  ασφαλώς  είναι  αυτό  της  συμμετοχής  στην 
δημόσια και πολιτική ζωή. Η πρωτοκαθεδρία της μέριμνας προς εαυτό δεν σημαίνει άρνηση των δημόσιων 
υποθέσεων  αλλά αποδοχή τους  και  την  ίδια  στιγμή ακριβής  καθορισμός  αυτής  της  αποδοχής.  Πρόσκαιρα 
αναλαμβάνω την εκπλήρωση ενός ρόλου, μιας λειτουργίας εντολών, ενώ ταυτοχρόνως γνωρίζω πως το μόνο 
πράγμα το οποίο πρέπει και μπορώ αληθινά να εξουσιάσω είναι ο εαυτός μου. Και εάν ακόμη στερηθώ του 
ελέγχου  των  άλλων,  δεν  θα  αποστερηθώ  της  ισχύος  έναντι  του  εαυτού  μου.  Οι  αθηναίοι  αριστοκράτες 
δεχόμενοι  μια θέση εξουσίας  έναντι  των υπόλοιπων πολιτών,  ταυτίζονταν με ένα  status που δικαιωματικά 
κατείχαν και το οποίο τους καθόριζε ολοκληρωτικά. Οι Στωικοί δέχονται τα καθήκοντα που τους ανατίθενται  
από τον αυτοκράτορα ως έναν ρόλο στον οποίο θα ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο αλλά εκκινώντας 
από την αμείωτη διαφύλαξη μιας αναφαίρετης σχέσης με τον εαυτό. «Το προσωπικό  status και το δημόσιο  
λειτούργημα, χωρίς να έχουν αποσυνδεθεί μεταξύ τους, δεν συμπίπτουν πλέον κατά κανόνα». 

Έτσι  λοιπόν  η  επιμέλεια  εαυτού,  κατ’  αρχήν  «προσφέρει  στον  ενεργό  άνδρα  έναν  κανόνα  ποσοτικής  
οριοθέτησης» (μην επιτρέποντας σε πολιτικές, οικονομικές κ.ά. υποχρεώσεις να εισβάλουν στη ζωή του σε 
βαθμό ώστε να κινδυνεύει να παραμελήσει τον εαυτό του) ‘ έπειτα, δεύτερον, «το πρωτείο της σχέσης προς  
εαυτό» καθιστά ικανό το υποκείμενο να διατηρήσει  την ανεξαρτησία του από όλες  τις  υπόλοιπες  σχέσεις. 
Επομένως  το  ηθικό  υποκείμενο  ποτέ  δεν  συμπίπτει  ολοκληρωτικά  με  τον  ρόλο  του.  Αυτή  η  απόσταση 
καθίσταται δυνατή γιατί η μόνη κυριαρχία που μπορεί και πρέπει να ασκήσει κάποιος είναι απέναντι στον 
εαυτό του. 

Εδώ έχουμε μια αντιστροφή του αρχαιοελληνικού “ήθους” (ethos): δεν πρόκειται για τη διακυβέρνηση του 
εαυτού με πρότυπο την διακυβέρνηση των άλλων, με μοντέλα στρατιωτικά ή κατίσχυσης για παράδειγμα επί 
των σκλάβων ‘ το ζήτημα είναι ότι όταν οφείλω να κυβερνήσω τους άλλους, μπορώ αυτό να το κάνω μόνο με  
μοντέλο τη πρώτη, την μόνη αποφασιστική, ουσιώδη και αποτελεσματική διακυβέρνηση: τη διακυβέρνηση του 
εαυτού μου.

Ο Foucault, όπως πολύ σωστά παρατηρεί και ο F.Gros, διαμέσου των ερευνών για την επιμέλεια εαυτού 
δεν αναζητούσε μια φόρμουλα την απεμπλοκή από την πολιτική δέσμευση, αλλά μάλλον αναζητούσε τις αρχές 
που θα συνέδεαν την ηθική με την πολιτική. Στις σημειώσεις του ο  Foucault το υπογραμμίζει: στην Στωική 
συμπεριφορά η επιμέλεια εαυτού «μακριά από το να βιώνεται ως η μεγάλη εναλλακτική της πολιτικής δράσης,  
αποτελούσε μάλλον ένα ρυθμιστικό συστατικό αυτής».
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Πώς, με ποιον τρόπο η επιμέλεια, οι πρακτικές εαυτού και η αισθητική της ύπαρξης, θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τους πραγματικούς αγώνες; 

Όπως  ξέρουμε  στα  τέλη  πια  της  δεκαετίας  του  ’70  έπειτα  από έρευνες  τεσσάρων χρόνων  περίπου,  ο 
Foucault έχει καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα για τον ρόλο του μοντέρνου Κράτους: η γενεαλογία του 
έδειξε  πως  επιτελεί  λειτουργία  ταυτόχρονα  ολοκληρωτική  και  εξατομικευτική.  Η  εναντίωση  στο  Κράτος 
φαίνεται μάταια εάν απλώς αντιπαρατίθεται σε αυτό το άτομο με τα συμφέροντά του ή η κοινότητα με τις 
απαιτήσεις της, διότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με ένα παράγωγο, κάτι που το Κράτος έχει  
ρυθμίσει και κατισχύσει πάνω του.31 Το Κράτος είναι ακριβώς η μήτρα της εξατομίκευσης (individualization). 

Πώς να αντισταθούμε; Μπορούμε να διακρίνουμε όπως έχουμε δει, μεταξύ διαφορετικών τύπων αγώνων: 
ενάντια στην πολιτική κυριαρχία, ενάντια στην οικονομική εκμετάλλευση, ενάντια στην ηθική υποταγή. Σε 
σχέση με τον τρίτο τύπο αγώνα, η πάλη στρέφεται όχι προς μια τάξη ή έναν θεσμό εξουσίας, αλλά προς μια 
ιδιαίτερη τεχνική, μια μορφή εξουσίας που «ασκείται στο επίπεδο της καθημερινής ζωής», κατηγοριοποιεί τα 
άτομα, τα συνδέει με ταυτότητες, τους επιβάλει έναν νόμο αλήθειας τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουν μέσα 
τους: αυτή η εξουσία «καθιστά τα άτομα υποκείμενα». 

Στόχος μας έλεγε ο Foucault πρέπει να είναι να απελευθερωθούμε ταυτοχρόνως από το Κράτος και από 
τον τύπο εξατομίκευσης που συνδέεται μαζί του. «Πρέπει να προωθήσουμε νέες μορφές υποκειμενικότητας».32 

Οι πρακτικές του εαυτού θα εξυπηρετήσουν ακριβώς σ’ αυτή την κατεύθυνση.33

22. LE COURAGE DE LA VÉRITÉ (1983-1984) 
Αναφορικά με την έννοια της «παρρησίας» (“free speech”) την οποία θα μελετήσει στις τελευταίες έρευνές 

του ο  Foucault (Fearless Speech,  1983-1984),  παρατηρεί σε κάποιο σημείο:  τίποτα δεν είναι περισσότερο 
αντιφατικό από ένα πολιτικό  καθεστώς αδιάφορο για την αλήθεια,  αλλά και  τίποτα δεν είναι  περισσότερο 
επικίνδυνο από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αξιώνει να επιβάλλει την αλήθεια... Η λειτουργία «έκφρασης 
της αλήθειας» (telling the truth) δεν πρέπει να πάρει τη μορφή νόμου, με τον ίδιο τρόπο όπως θα ήταν άτοπο να 
υποθέτει  κάποιος  ότι  αυτή  εδρεύει  δικαιωματικά  στην  αυθόρμητη  αλληλεπίδραση  της  επικοινωνίας.  Το 
«καθήκον  έκφρασης  της  αλήθειας»  είναι  μια  ακατάπαυστη  εργασία:  το  να  το  σέβεσαι  σε  όλη  του  την 
πολυπλοκότητα αποτελεί μια υποχρέωση χωρίς την οποία καμία εξουσία δεν μπορεί να λειτουργήσει – εκτός, 
με το να επιβάλλει τη σιωπή της δουλείας.34

Εκείνο σύμφωνα με τον Foucault το οποίο πρέπει χωρίς αμφιβολία να απαιτούν οι “κυβερνώμενοι” από τις 
κυβερνήσεις  τους  είναι  όλη  την  “αλήθεια”  όσον  αφορά  τους  τελικούς  σκοπούς,  τις  γενικές  στρατηγικές 
επιλογές  και  τακτικές,  όλα όσα αφορούν  το  “πρόγραμμα διακυβέρνησης”:  αυτό αποτελεί  την  “παρρησία” 
(parrhesia,  free speech) αυτών που κυβερνώνται- πρέπει να ρωτούν για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, στο 
όνομα της εμπειρίας που έχουν, επειδή ακριβώς είναι “πολίτες”. Εδώ θα πρέπει να αποφευχθεί μια παγίδα: το 
ερώτημα “βάλτε τον εαυτό σας στη θέση μας, τι θα κάνατε εσείς;” είναι κάτι στο οποίο επί της ουσίας δεν  
υποχρεούται κάποιος να απαντήσει: για να πάρεις μια απόφαση απαιτείται ένα είδος “γνώσης των συνθηκών”, 
μια ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης, η οποία δεν δίνεται και δεν επιτρέπεται στους άλλους να την 
έχουν.35

Ο όρος “παρρησία” (parrhesia) εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ευριπίδη. Ο parrhesiastes είναι αυτός36 

που μιλά την αλήθεια ‘ είναι αυτός που δεν κρύβει τίποτα, παρά ανοίγει την καρδιά του και το μυαλό του 
ολοκληρωτικά, διαμέσου του λόγου του, προς τους άλλους. Η παρρησία αναφέρεται επομένως σε έναν τύπο 
σχέσης μεταξύ του ομιλητή και των πραγμάτων που λεει: αυτός που μιλά το καθιστά σαφές σε όλους πως αυτά 
που λεει είναι ακριβώς η δική του γνώμη. Αυτό το πετυχαίνει αποφεύγοντας οποιαδήποτε ρητορική φόρμα η 

31 “Omnes et Singulatum: Toward a Critique of Political Reason”.
32 “The Subject and Power”.
33 Όπως είδαμε παραπάνω, o Foucault με αφετηρία το κίνημα των ομοφυλόφιλων, κατέθεσε μια διαφορετική άποψη και για την 

πολιτική:  δεν αρκεί  να απαιτείς  μια “νομική ισότητα”,  ενώ πολύ περισσότερο το να μάχεται  κάποιος  για την  αναγνώριση μιας  
“αληθούς ταυτότητας” τον εγκλωβίζει στην ίδια παγίδα ομαλοποίησης. Η αντίσταση θα όφειλε να λαμβάνει τη μορφή επινόησης  
νέων τρόπων ζωής και νέων σχέσεων με τον εαυτό.  

34 “The Concern for Truth”, interview by F. Ewald. Στο Politics, Philosophy, Culture, σελ. 267.
35 “An Aesthetics of Existence”, 25/04/1984, Panorama. Στο Politics, Philosophy, Culture, σελ. 52.
36 Η κοινωνική θέση των γυναικών στην αρχαία ελληνική κοινωνία τις αποστερεί γενικά από την χρήση της παρρησίας, και αυτό 

ισχύει επίσης για τους δούλους, τα παιδιά και τους ξένους.
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οποία θα μπορούσε να συγκαλύψει  εκείνα  που σκέφτεται.  Αντιθέτως,  ο  parrhesiastes χρησιμοποιεί  τις  πιο 
ευθείες μορφές έκφρασης: ενώ στην “ρητορική” ο αγορητής χρησιμοποιεί τεχνάσματα που τον βοηθούν να 
επικρατήσει στο ακροατήριο (ανεξάρτητα από τη δική του προσωπική γνώμη γι’ αυτά που λεει), κατά τη χρήση 
της παρρησίας ο ομιλητής δείχνει στους άλλους/ στον άλλο ακριβώς ό,τι αληθινά πιστεύει.37

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία συναντάμε δυο τύπους της παρρησίας: ο πρώτος, αναφέρεται σε μια 
μάλλον μειωτική σημασία της λέξης, πρόκειται για κάτι πλησίον της φλυαρίας όπου κάποιος λεει οτιδήποτε 
έχει στο μυαλό του χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Ο δεύτερος, “θετικός” τύπος της παρρησία σημαίνει “να 
λες την αλήθεια”: εν τούτοις ο parrhesiastes λεει ό,τι νομίζει εκείνος πως είναι αλήθεια, ή λεει αυτά που είναι 
πράγματι αληθή; Σύμφωνα με τον Foucault o parrhesiastes λεει αυτό που είναι αλήθεια, επειδή γνωρίζει ο ίδιος 
ότι είναι αληθές: ο parrhesiastes δεν είναι απλώς ειλικρινής λέγοντας την γνώμη του, αλλά η γνώμη του είναι 
επίσης όντως η αλήθεια ‘ λεει εκείνο που γνωρίζει ότι είναι αληθές. Υπάρχει επομένως στην παρρησία απόλυτη 
σύμπτωση μεταξύ πεποίθησης και αλήθειας.38 

Έπειτα  από  τον  Descartes,  η  σύμπτωση  μεταξύ  πεποίθησης  και  αλήθειας  τίθεται  σε  ισχύ  μέσω  μιας 
αναμφισβήτητης διανοητικής αποδεικτικής εμπειρίας. Για τους Έλληνες η απόκτηση της αλήθειας αποτελεί 
άλλης τάξης πρόβλημα: το να κατέχει  κάποιος την αλήθεια αποτελεί  συνάρτηση αδιαμφισβήτητων ηθικών 
(moral) ποιοτήτων: όταν κάποιος έχει αυτή την “ηθική ποιότητα” αυτό αποτελεί και την απόδειξη πως έχει  
πρόσβαση  στην  αλήθεια,  και  αντιστρόφως.  Το  παιχνίδι  της  παρρησίας  λοιπόν  (“parrhesiastic game”) 
προϋποθέτει πως ο parrhesiastes είναι κάποιος ο οποίος έχει τα ηθικά προτερήματα που απαιτούνται, πρώτον 
προκειμένου να γνωρίζει την αλήθεια, και δεύτερον προκειμένου να μεταβιβάσει μια τέτοια αλήθεια σε άλλους.

Εάν  υπάρχει  κάποιου  είδους  “απόδειξη”  της  ειλικρίνειας  του  parrhesiastes,  αυτή  είναι  το  θάρρος  του 
(courage).  Το  γεγονός  πως  ο  ομιλητής  λεει  κάτι  επικίνδυνο,  κάτι  διαφορετικό  από εκείνο  που  πιστεύει  η 
πλειοψηφία,  είναι  σοβαρή  ένδειξη  ότι  είναι  parrhesiastes.  Εμείς  λοιπόν,  κατά  πρώτον,  πώς  μπορούμε  να 
γνωρίζουμε εάν κάποιο άτομο είναι όντως “ομιλητής-της-αλήθειας” (truth-teller); Και δεύτερον, πώς γίνεται 
και ο δήθεν parrhesiastes είναι βέβαιος πως αυτό που πιστεύει είναι πράγματι η αλήθεια; Το πρώτο ερώτημα 
σύμφωνα με τον  Foucault ήταν μεγάλης σημασίας για την ελληνική κοινωνία, το να αναγνωρίσεις δηλαδή 
κάποιον  ως  parrhesiastes ‘  το δεύτερο,  σκεπτικιστικό  ερώτημα είναι  ιδιαζόντως μοντέρνο,  και  ξένο  στους 
Έλληνες.    

Κάποιος κάνει χρήση της παρρησίας (parrhesiastes) εάν, και μόνο εάν, υπάρχει κάποιο ρίσκο ή κίνδυνος γι’ 
αυτόν  από την  έκφραση  της  αλήθειας.  Για  παράδειγμα,  όταν  ένας  φιλόσοφος  απευθύνεται  στον  ανώτατο 
άρχοντα, στον τύραννο, και του λέει πως η τυραννία προκαλεί αναστάτωση και ενόχληση γιατί είναι ασύμβατη 
με  τη  δικαιοσύνη,  τότε  ο  φιλόσοφος  μιλά  την  αλήθεια,  πιστεύει  ότι  λεει  την  αλήθεια,  και  επιπρόσθετα  
αναλαμβάνει ένα ρίσκο διότι ο μονάρχης ενδέχεται να προσβληθεί και να τον εξορίσει ή να τον σκοτώσει... Η 
παρρησία λοιπόν συνδέεται με την γενναιότητα ενώπιον μιας διακινδύνευσης: απαιτεί την ανδρεία να μιλήσεις 
την αλήθεια παρά τον όποιο κίνδυνο.39 

Όταν αποδέχεσαι  συνεπώς το  παιχνίδι  της  παρρησίας  (όπου διακυβεύεται  πιθανόν η ίδια  σου η  ζωή),  
λαμβάνεις μια συγκεκριμένη θέση, έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τον εαυτό σου: διακινδυνεύεις τον θάνατό σου 
αντί μιας ασφαλούς ζωής ‘ ο parrhesiastes προτιμά για τον εαυτό του να είναι ομιλητής της αλήθειας, παρά να 
είναι ανειλικρινής απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του.

Στην παρρησία, ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι η εκφερόμενη αλήθεια είναι πιθανό να θίξει ή να  
βλάψει τον  συνομιλητή. Η λειτουργία της παρρησίας είναι  κριτική: δεν πρόκειται απλώς για τη δήλωση μιας 
αλήθειας σε κάποιον άλλο, παρά για κριτική που ασκείται είτε στον συνομιλητή είτε στον ίδιο τον ομιλητή.  
Είναι  λοιπόν μια  μορφή κριτικής.  Μάλιστα,  όπως υπογραμμίζει  ο  Foucault,  ο  parrhesiastes είναι  πάντοτε 

37 M.  Foucault.  Fearless  Speech,  Six  Lectures  at  University  of  California  Berkeley  in  1983,  [ed.]  J.  Pearson,  editions 
Semiotext(e) 2001, σελ. 12. “franc-parler”. Ο parrhesiastes δίνει έμφαση στο ότι είναι αυτός το υποκείμενο της άποψης στην οποία 
αναφέρεται ‘ επομένως, η πράξη του (speech activity) παίρνει τη μορφή: “εγώ είμαι αυτός που σκέφτεται εκείνο και το άλλο”...

38 M. Foucault. Fearless Speech, editions Semiotext(e) 2001, σελ. 14. Ο Foucault επιχειρεί μια σύγκριση μεταξύ της ελληνικής 
παρρησία και  της  μοντέρνας,  καρτεσιανής  έννοιας  της  μαρτυρίας  (evidence).  Ο  Descartes είναι  βέβαιος  πως ό,τι  πιστεύει  είναι 
πράγματι αλήθεια μόνο έπειτα από αναμφιβόλως ευκρινείς ενδείξεις. Για τους Έλληνες ωστόσο αυτή η σύμπτωση πεποίθησης και  
αλήθειας πραγματοποιείται σε μια νοητική εμπειρία, παρά σε μια ρηματική δραστηριότητα (verbal activity), δηλαδή την παρρησία. 
Αυτά σημαίνουν πως με την ελληνική σημασία της, η παρρησία δεν απαντάται στο μοντέρνο επιστημολογικό πλαίσιο.

39 Ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα ένα ρίσκο για την ίδια τη ζωή.
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λιγότερο ισχυρός από τον συνομιλητή, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η παρρησία επομένως “έρχεται από τα 
κάτω” και απευθύνεται προς “τα πάνω”.

Τα  παραπάνω  ωστόσο  δεν  σημαίνουν  πως  μπορεί  ο  καθένας  να  κάνει  χρήση  της  παρρησίας.  Το  να 
ενεργήσει κάποιος σύμφωνα με αυτήν, προαπαιτεί αυτός να γνωρίζει την ίδια του τη γενεαλογία, το δικό του 
status. Στην περίπτωση της “δημοκρατικής παρρησίας”,40 όπου κάποιος τώρα απευθύνεται στην εκκλησία του 
δήμου, αυτός πρέπει να είναι πολίτης ‘ και μάλιστα οφείλει να είναι ένας από τους καλύτερους ανάμεσα στους 
πολίτες,  κατέχοντας  όλα  εκείνα  τα  ιδιαίτερα  προσωπικά  χαρακτηριστικά,  όλα  τα  κοινωνικά  και  ηθικά 
προτερήματα τα οποία παρέχουν σε κάποιον το προνόμιο να μιλά.

Όσον αφορά αυτή την ομιλία προς τα μέλη της συνέλευσης, ο parrhesiastes διακινδυνεύει το δικαίωμά του 
να μιλάει δημόσια και ελεύθερα, στην περίπτωση που μιλώντας αποκαλύπτει αλήθειες οι οποίες απειλούν την 
πλειοψηφία.41

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της παρρησίας είναι πως εδώ το να πεις την αλήθεια θεωρείται ως καθήκον. Ο 
αγορητής που μιλά την αλήθεια σε εκείνους για παράδειγμα οι οποίοι δεν μπορούν να την ανεχθούν (και ο 
οποίος είναι πιθανό να τιμωρηθεί)  είναι  ελεύθερος να παραμείνει σιωπηλός, κανείς  δεν τον εξαναγκάζει να 
μιλήσει, ωστόσο εκείνος αισθάνεται πως είναι καθήκον του να το κάνει.42 Επομένως, η παρρησία συνδέεται 
κατ’ αυτό τον τρόπο με την ελευθερία και το καθήκον.

Η παρρησία αποτελεί ένα είδος ρηματικής ενέργειας (verbal activity) όπου ο ομιλητής έχει μια ιδιαίτερη 
σχέση με την αλήθεια  μέσω της  ειλικρίνειας,  μια  συγκεκριμένη  σχέση με  την ίδια του τη ζωή μέσω του 
κινδύνου, μια καθορισμένη σχέση προς τον εαυτό του ή τους άλλους μέσω της κριτικής, και μια ιδιαίτερη 
σχέση προς  τον  ηθικό  νόμο μέσω της  αλήθειας  και  του  καθήκοντος.  Αλλιώς:  η  παρρησία είναι  εκείνη  η  
ρηματική  δραστηριότητα  όπου  ο  αγορητής  εκφράζει  την  προσωπική  του  σχέση  με  την  αλήθεια,  και 
διακινδυνεύει να τιμωρηθεί επειδή αναγνωρίζει την δήλωση- της- αλήθειας ως ένα καθήκον προκειμένου να 
βελτιωθούν ή να βοηθηθούν άλλοι (ή και ίδιος). 

Εδώ λοιπόν ο ομιλών κάνει χρήση της ελευθερίας του και επιλέγει την ευθύτητα αντί της πειθούς, επιλέγει 
την αλήθεια έναντι της ψευδολογίας ή της σιωπής, το ρίσκο της τιμωρίας αντί για την ασφάλεια, επιλέγει την 
κριτική αντί της κολακείας, και το ηθικό καθήκον έναντι της ιδιοτέλειας και της ηθικής απάθειας.43   

Μια πρώτη διάσταση και σημείο θέασης αυτής της εξέλιξης του παιχνιδιού της παρρησίας στον αρχαίο 
πολιτισμό, μέχρι της αρχές της κυριαρχίας του χριστιανισμού αποτελεί η σχέση της παρρησίας με την ρητορική 
(rhetoric). Στην Σωκρατική-Πλατωνική παράδοση αυτές οι δύο είναι ισχυρά αντιτιθέμενες. Συνήθως ο συνεχής 
επί  μακρόν  μονόλογος  (χαρακτηριστικό  ρητορικό  ή  σοφιστικό  στρατήγημα)  αντιτίθεται  στον  διάλογο των 
συνεχών  ερωτήσεων  και  απαντήσεων  (κάτι  που  είναι  τυπικό  της  παρρησίας).  Η  αντίθεση  ρητορικής  και 
φιλοσοφίας θα διατηρήσει για αιώνες την καθαρότητα και την σημασία της. Η παρρησία σε ορισμένα άλλα 
κείμενα φαίνεται να εισδύει στο πεδίο της ρητορικής. Αποτελεί μέρος των “ρητορικών σχημάτων του λόγου” 
(figures),  αλλά  με  το  εξής  χαρακτηριστικό:  ότι  δεν  περιέχει  τεχνάσματα  ακριβώς  επειδή  είναι  απολύτως 
“φυσική” (natural). Αποτελεί δηλαδή τον «βαθμό μηδέν εκείνων των ρητορικών σχημάτων τα οποία επιτείνουν  
τα συναισθήματα του ακροατηρίου».44

Μια δεύτερη όψη της εξέλιξης της έννοιας σχετίζεται με το πολιτικό πεδίο.
Στην περίοδο του 4ου αιώνα προ χριστού η παρρησία αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, «οδηγητικό νήμα» την χαρακτηρίζει ο  Foucault, όπως επίσης είναι και ένα ηθικό προσωπικό 
χαρακτηριστικό του “καλού πολίτη”. Η “δημοκρατία της Αθήνας” οριζόταν ρητά ως μια δομή (πολιτεία) στην 
οποία οι άνθρωποι απολάμβαναν δημοκρατία, ισηγορία, ισονομία και παρρησία: η παρρησία, αναγκαίος όρος 

40 Η  περίπτωση  της  “μοναρχικής  παρρησίας”  είναι  διαφορετική:  ο  ομιλητής  βοηθά  τον  μονάρχη  και  τον  συμβουλεύει  με 
ειλικρίνεια.

41 Στην Αθήνα ένας ηγέτης ήταν δυνατό να εξοριστεί απλώς γιατί η πλειοψηφία του δήμου διαφωνούσε μαζί του, ή επειδή η 
συνέλευση θεωρούσε πως η ισχυρή του επιρροή περιόριζε την ελευθερία της. 

42 Στην περίπτωση για παράδειγμα του μονάρχη, αποτελεί καθήκον απέναντι στην πόλη να συμβουλέψει κάποιος τον άρχοντα 
έτσι ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του ως κυρίαρχος.

43 M. Foucault. Fearless Speech, editions Semiotext(e) 2001, σελ. 19-20.
44 M. Foucault. Fearless Speech, editions Semiotext(e) 2001, σελ. 21.
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για την δημόσια ομιλία, λαμβάνει χώρα μεταξύ πολιτών, όπως και μεταξύ πολίτη και συνέλευσης στον χώρο 
της αγοράς.

Στην ελληνιστική  περίοδο το πολιτική  σημασία της  παρρησίας  μεταβάλλεται  καθώς  το κέντρο βάρους 
μετατοπίζεται στη σχέση του μονάρχη και των συμβούλων του, και στο χώρο πλέον της βασιλικής αυλής.

Τέλος η εξέλιξη της έννοιας της παρρησίας μπορεί να ανιχνευθεί μέσω της σχέσης της με το πεδίο της 
φιλοσοφίας,  εκλαμβανόμενο  ως  “τέχνη  του  βίου”.  Ο  ηγέτης  στην  Αθήνα  προτού  να  καταστεί  ικανός  να 
αναλάβει την φροντίδα των αθηναίων πολιτών και να γίνει ο πρώτος ανάμεσά τους, οφείλει πρωτίστως να 
μάθει να επιμελείται τον ίδιο του τον εαυτό. Η φιλοσοφική παρρησία σχετίζεται με το θέμα της “επιμέλειας του 
εαυτού”.  Στην  εποχή  των  Επικούρειων,  η  παρρησία  θεωρούνταν  κυρίως  ως  μια  τέχνη  πνευματικής 
καθοδήγησης για την “αγωγή της ψυχής”.    

Στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας αναδύονται ερωτήματα όπως τα εξής: Ποιος είναι ικανός να 
πει την αλήθεια; Ποιες είναι οι ηθικές και πνευματικές συνθήκες οι οποίες δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να 
παρουσιάσει τον εαυτό του ως ομιλητή της αλήθειας; Γύρω από ποια θέματα είναι σημαντικό να λέγεται η 
αλήθεια; (γύρω από τον κόσμο; την φύση; γύρω από την πόλη; γύρω από την συμπεριφορά; τον άνθρωπο;)  
Ποιες είναι οι συνέπειες του να λες την αλήθεια; Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την πόλη, 
τους  ηγέτες  της,  για  τα άτομα;  Τέλος,  ποια είναι  η σχέση της  πρακτικής  του να λες  την αλήθεια  και  της 
άσκησης  της  εξουσίας;  Θα έπρεπε  να  είναι  διαχωρισμένες  και  ανεξάρτητες  δραστηριότητες  ή  σχετίζονται 
μεταξύ τους;45  

Ο  Foucault στο  συγκεκριμένο  σεμινάριο  ασχολείται  με  το  πώς  ο  ρόλος  του  ομιλητή  της  αλήθειας 
προβληματοποιήθηκε με  ποικίλους  τρόπους στην ελληνική  φιλοσοφία.  Η προβληματοποίηση της  αλήθειας 
αυτή την περίοδο έχει  δύο όψεις:  πρώτον,  την διασφάλιση ότι  ο  συλλογισμός για τον χαρακτηρισμό μιας 
πρότασης ως αληθούς είναι σωστός (ή ο προβληματισμός αφορά την δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση 
στην αλήθεια). Η δεύτερη οπτική σχετίζεται με την ερώτηση: ποια είναι η σημασία (για το άτομο ή την πόλη)  
του να λες την αλήθεια και πώς αναγνωρίζουμε τα άτομα που είναι ικανά γι’ αυτό;

Η  πρώτη  διάσταση  (επιβεβαίωση  μιας  δήλωσης  ως  αληθούς)  μας  οδηγεί  στα  θεμέλια  εκείνης  της 
παράδοσης της Δύσης που ο Foucault ονομάζει “αναλυτική της αλήθειας” (“analytics of truth”). 

Η δεύτερη διάσταση που αφορά την σημασία του να λες την αλήθεια, του να ξέρεις ποιος είναι ικανός, και  
γιατί θα έπρεπε τελικά να λέμε την αλήθεια, μας οδηγεί στις ρίζες της “κριτικής παράδοσης” στη Δύση.

45 Αυτές οι ερωτήσεις - για το ποιος είναι ικανός να πει την αλήθεια, γύρω από τι, με τι συνέπειες, και με  ποια συσχέτιση με την 
εξουσία – εμφανίζονται ως προβλήματα ιδιαίτερα μέσα από τις αντιπαραθέσεις του Σωκράτη με τους Σοφιστές.
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