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15. ΕΡΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
«Πρέπει  [ο άνθρωπος] να  καταστεί  ικανός να  γίνει  ευτυχέστερος.  Πρέπει  να  κατορθώσει  να αυξήσει  το  

‘ποσόν απόλαυσης’ για το οποίο είναι ικανός στην ζωή του»...1 Ο Foucault την αναζήτησε με επιμονή, έδωσε 
μεγάλη σημασία στην πλήρη, την «ολοκληρωτική απόλαυση»- την πραγματική, βαθιά και έντονη απόλαυση η 
οποία δεν ανήκει στη σφαίρα μιας συμβατικής καθημερινής ζωής και της οποίας είναι δύσκολο να έχει κάποιος 
συχνά την εμπειρία.2

15.1 ΕΠΙΤΑΣΗ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΗΔΟΝΩΝ
Ο Foucault προτρέπει σε «μια ηθική της απόλαυσης, επίτασης της απόλαυσης».3 Αυτό στο οποίο πρέπει να 

εργαστούμε, δεν είναι τόσο το να ελευθερώσουμε τις επιθυμίες μας, «αλλά να καταστήσουμε τους εαυτούς μας  
απείρως περισσότερο ευαίσθητους στην απόλαυση».4 

Όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, δεν πρόκειται για την άρνηση της ύπαρξης της καταπίεσης. Το ζήτημα 
είναι να δειχθεί ότι «η καταπίεση είναι πάντοτε μέρος μιας πολύ πιο σύνθετης πολιτικής στρατηγικής αναφορικά  
με την σεξουαλικότητα». Με μια έννοια τα αρνητικά αποτελέσματα της απαγόρευσης «αντισταθμίζονται από τις  
θετικές συνέπειες της διέγερσης».5

 «Η εξουσία δεν είναι το κακό, η εξουσία είναι παιχνίδια στρατηγικής» λεει για άλλη μια φορά ο Foucault: 
στις σεξουαλικές ή ερωτικές σχέσεις «η άσκηση εξουσίας πάνω στον άλλο, σε έναν χώρο ανοιχτού στρατηγικού  
παιχνιδιού, όπου ενδέχεται να αντιστραφούν οι ρόλοι, δεν μπορεί να ταυτιστεί με το κακό. Είναι μέρος του έρωτα,  
του πάθους, της σεξουαλικής ηδονής».6 

Πιστεύω  λεει  ο  Foucault ότι  το  πρόβλημα  πρέπει  γενικά  να  τεθεί  με  όρους  «κατευθυντήριων  αρχών 
δικαίου,  ορθολογικών  τεχνικών  διακυβέρνησης  και  ήθους,  πρακτικών  εαυτού  και  ελευθερίας».7 Το  να 
επιδιώξουμε  “τον  ελάχιστο  βαθμό  κυριαρχίας”  αποτελεί  με  μια  έννοια  σημείο  συνάρθρωσης  της  ηθικής 
ενασχόλησης  και  του  πολιτικού  αγώνα  «για  τον  σεβασμό  των  δικαιωμάτων,  του  κριτικού  στοχασμού  που  
αντιτίθεται  στις  καταχρηστικές  τεχνικές  διακυβέρνησης  και  της  ηθικής  έρευνας  που  μας  επιτρέπει  να  
θεμελιώσουμε την ατομική ελευθερία».8

Σε μια κατάσταση ‘πάθους’ δεν είναι κανείς τυφλός,  απλά δεν είναι ο εαυτός του, και αυτό είναι κάτι  
σημαντικό,  έχει  νόημα  γιατί  βλέπεις  τα  πράγματα  διαφορετικά.  «Σε  μια  κατάσταση  πάθους  υπάρχει  μια  
ποιότητα απόλαυσης-πόνου η οποία είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι ένας μπορεί να βρει στην επιθυμία ή σε ό,τι  
καλείται σαδισμός και μαζοχισμός. [...] Στην αγάπη υπάρχει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποιος αγαπημένος,  
ενώ το πάθος κυκλοφορεί  μεταξύ των συντρόφων». Στην αγάπη πολλές  φορές τα αισθήματα δεν βρίσκουν 

1 “Talk Show”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 144.
2 “The Minimalist Self”, Ethos Autumn 1983. Politics, Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, Routledge 

1988,  σελ. 12-13.  Λεει αλλού ο Foucault:  «…when you’re making love, relations of power become charged with eroticism.  […] 
There’s so much  pleasure in giving orders, and there’s also much pleasure in taking orders. So this pleasure in power should be 
examined» (“Talk Show”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 145).

3 “The Minimalist Self”, Politics, Philosophy, Culture, Routledge 1988, σελ. 15.
4 “Friendship as a Way of Life”, published in Le Gai Pied 25, April 1981. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews,  

1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 310.
5 “The Minimalist Self”, Politics, Philosophy, Culture, Routledge 1988, σελ. 9.
6 Άλλο  παράδειγμα,  ο  παιδαγωγικός  θεσμός:  κάποιος  γνωρίζει  αντικειμενικά  περισσότερα  πράγματα,  δίνει  κατευθύνσεις,  

μεταδίδει γνώσεις, διδάσκει τεχνικές – δεν υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτό. Το ζήτημα είναι να αποφευχθούν φαινόμενα κυριαρχίας και  
υποταγής σε αυθαίρετη και αχρείαστη εξουσία ενός αυταρχικού δασκάλου.

7 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 384.
8 Concordia. Revista internacional de filosofia. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 385.
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ανταπόκριση, αγαπάς αλλά δεν αγαπιέσαι - υπάρχει μοναξιά, ικεσίες, πάντοτε κάτι ζητάς από τον άλλο, και 
αυτό πιστεύει ο Foucault είναι η αδυναμία της ‘ σε μια κατάσταση πάθους, αντίθετα, καθίσταται δυνατή μια 
έντονη επικοινωνία.9

Το κίνημα σεξουαλικών πρακτικών που ονομάστηκε S/M ο Foucault δεν θεωρεί πως έχει κάποια σχέση με 
την αποκάλυψη ή εκδήλωση σαδομαζοχιστικών τάσεων βαθιά κρυμμένων στο ασυνείδητο. Πιστεύω, λεει ο 
ίδιος, «πως είναι κάτι πολύ παραπάνω: είναι η πραγματική δημιουργία νέων δυνατοτήτων ηδονής, που δεν τις  
είχαμε φανταστεί προηγουμένως. Η ιδέα ότι το S/M είναι συνυφασμένο με μια βαθιά βιαιότητα, ότι η πρακτική  
του είναι ένα μέσο για την έκλυση αυτής της βίας, αυτής της επιθετικότητας, είναι μια ανόητη ιδέα». Πρόκειται 
για  νέες  δυνατότητες  ηδονής  «μέσω  της  ερωτικοποίησης  του  σώματος»,  πρόκειται  για  μια  «απο-
σεξουαλικοποίηση  της  ηδονής».  Η ιδέα  εν  τέλει  ότι  η  σεξουαλική  ηδονή είναι  η  βάση όλων των πιθανών 
σωματικών ηδονών είναι λανθασμένη.

Το S/M αποτελεί μιας μορφής ερωτικοποίηση των στρατηγικών σχέσεων εξουσίας, χρησιμοποίησή τους ως 
πηγή ηδονής ‘  εν τούτοις  διαφέρει  από την κοινωνική  εξουσία:  στην κοινωνία  η εξουσία,  οι  στρατηγικές 
σχέσεις εδραιώνονται και σταθεροποιούνται μέσω της θεσμοποίησής τους, η κινητικότητά τους περιορίζεται, 
γίνονται  άκαμπτες.  Το παιχνίδι  S/M αντιθέτως είναι  πάντα ρευστό,  υπάρχουν ρόλοι  αλλά «είναι  σε όλους  
γνωστό ότι αυτοί οι ρόλοι μπορεί να αντιστραφούν», ή και όταν ακόμη είναι αμετάβλητοι οι ρόλοι, και πάλι όλοι 
γνωρίζουν ότι πρόκειται για παιχνίδι δημιουργίας ηδονής, με κανονισμούς, συναίνεση, όρια.10

Σύμφωνα με τον Foucault, ένα κίνημα με «anti-sex» προσανατολισμό έχει αρχίσει να μορφοποιείται: μια 
κίνηση επινόησης άλλων μορφών απόλαυσης, άλλων σχέσεων, συνυπάρξεων, ανθρώπινων δεσμών.11

Το κίνημα των  gay χρειάζεται,  σύμφωνα με τον  Foucault,  περισσότερο μια ‘τέχνη του ζην’ παρά μια 
επιστημονική (ή ψευδο-επιστημονική)  γνώση με αντικείμενο την σεξουαλικότητα.  Πρέπει  να δημιουργήσει 
έναν τρόπο ζωής, «ένα γίγνεσθαι-gay». Η σεξουαλικότητα είναι μέρος της ελευθερίας μας που έχουμε μέσα 
στον κόσμο, «είναι κάτι που εμείς δημιουργούμε». Μέσω των επιθυμιών μας εμφανίζονται νέες μορφές σχέσεων 
και φιλικών δεσμών, νέες μορφές ζωής - το σεξ δεν συνιστά πεπρωμένο αλλά «δυνατότητα για δημιουργική  
ζωή».  Θα έπρεπε  τελικά  να  δημιουργήσουμε  μια  νέα  πολιτισμική  ζωή στο έδαφος  των  σεξουαλικών  μας 
επιθυμιών - δεν αρκεί να επιβεβαιώνει κάποιος τον εαυτό του απλώς ως ταυτότητα.12

Τα κινήματα απελευθέρωσης παρατηρεί ο  Foucault μιλούσαν πάντοτε για επιθυμία και ποτέ για ηδονή, 
ζητούσαν “να απελευθερώσουμε την επιθυμία μας” ‘ όχι λεει ο  Foucault, «πρέπει να δημιουργήσουμε νέες  
ηδονές. Τότε ίσως ακολουθήσει η επιθυμία». 

Εάν η ταυτότητα αποτελεί  ένα ρευστό παιχνίδι  που επιτρέπει  τη δημιουργία  νέων σχέσεων,  τότε είναι 
χρήσιμη. Εάν όμως πρέπει να γίνει νόμος, αρχή και κώδικας της ύπαρξής μας τότε καθίσταται πρόβλημα. Οι 
σχέσεις που πρέπει να διατηρούμε με τον εαυτό μας δεν είναι σχέσεις ταυτότητας, «πρέπει μάλλον να είναι  
σχέσεις διαφοροποίησης, δημιουργίας, επινόησης. Είναι πολύ βαρετό να μένεις πάντα ίδιος» λεει ο Foucault. Δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή την ταυτότητα εάν οι άνθρωποι βρίσκουν την ηδονή τους μέσω αυτής, αλλά 
δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε καθολικό ηθικό πρότυπο.13

«Τι είδους σχέσεις, διαμέσου της ομοφυλοφιλίας, μπορούν να ιδρυθούν, να επινοηθούν, πολλαπλασιαστούν  
και  ρυθμιστούν;  [...]  Η  ανάπτυξη  προς  την  οποία  τείνει  το  πρόβλημα  της  ομοφυλοφιλίας  είναι  εκείνη  της  
φιλίας».14

Τον  16ο και  17ο αιώνα  τα  υπάρχοντα  είδη  φιλίας  στο  πλαίσιο  της  ανδρικής  κοινωνίας  αρχίζουν  να 
απαλείφονται, η φιλία αρχίζει να γίνεται κάτι διαφορετικό ‘ βρίσκουμε κείμενα όπου επικρίνουν τη φιλία ως 

9 “Passion according to Werner Schroeter”, discussion Dec.1981, published in G.Courant: W.Schroeter Paris 1982. Βρίσκεται στο 
Foucault Live, Collected Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 314.

10 “Michel  Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”.  The Advocate, vol.400, 7-8-1984. Συνέντευξη 06-
1982.  “Σεξ,  Εξουσία  και  Πολιτικές  της  Ταυτότητας”,  Το Μάτι  της  Εξουσίας,  σελ.  402.  Ο  Foucault αναφέρεται  στον  ερωτικό 
πειραματισμό, τις σχέσεις μεταξύ gay ατόμων και στο S&M φαινόμενο: “Sexual Choice, Sexual Act: Foucault and Homosexuality”. 
Interview, Salmagundi Fall 1982-Winter 1983. Βρίσκεται στο Politics, Philosophy, Culture, βλπ. σελ.: 298 έως 300.

11 “Power and Sex”, with Bernard-Henri Levy, Le Nouvel Observateur 1977. Politics, Philosophy, Culture, βλπ. σελ.: 115-117.
12 “Michel Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”. “Σεξ, Εξουσία και Πολιτικές της Ταυτότητας”, στο 

Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 390-391.
13 “Michel Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”, Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 395-396.
14 “Friendship as a Way of Life”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 308. «To be “gay”». Ένας τρόπος ζωής είναι 

δυνατό να επιφέρει μια ηθική και μια κουλτούρα. (Βλπ. επίσης “History and Homosexuality”, published in Masques 13, Spring 1982).
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επικίνδυνη. Στις σημερινές συνθήκες, η γραφειοκρατία, η δημόσια διοίκηση, τα πανεπιστήμια, ο στρατός «δεν 
μπορούν  να  λειτουργήσουν  με  τόσο έντονες  φιλίες»,  γίνεται  προσπάθεια  μάλιστα  (κυρίως  στα  σχολεία)  να 
ελαχιστοποιηθεί  το βάρος των συναισθηματικών σχέσεων.  «Αυτό που συμπεραίνω  λεει  ο  Foucault από τη  
μελέτη της ιστορίας της σεξουαλικότητας, είναι ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στην ιστορία της φιλίας, ή των φιλικών  
δεσμών. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία».15

Η ομοφυλοφιλία  κατέστη  πρόβλημα  κατά  τον  18ο αιώνα  ‘  αναδύεται  ως  πρόβλημα  σε  σχέση  με  την 
αστυνόμευση, το νομικό σύστημα κλπ. Έχω τη γνώμη ισχυρίζεται ο  Foucault ότι εάν καθίσταται κοινωνικό 
ζήτημα και πρόβλημα εκείνη την εποχή «ο λόγος είναι ότι έχει εξαφανιστεί η φιλία». Όσο η φιλία εξέφραζε κάτι 
σημαντικό και ήταν αποδεκτή, κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι οι άνδρες είχαν μεταξύ τους σεξουαλικές σχέσεις. 
Η εξαφάνιση της φιλίας ως κοινωνικής σχέσης και η ανάδυση της ομοφυλοφιλίας ως κοινωνικού, πολιτικού και 
ιατρικού προβλήματος αποτελούν δύο όψεις της ίδιας διαδικασίας.16

15.2 ΝΑ ΕΦΕΥΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΡΩΤΙΣΜΟ ΜΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Ο Foucault σε κάποια συνομιλία κάνει αναφορά στον πειραματισμό του Sade (libertinism) ως μια κίνηση η 

οποία εισάγει την ταραχή της επιθυμίας μέσα σε ένα κόσμο κυριαρχούμενο από την τάξη, την ομαλότητα: ο 
Sade είναι σύμπτωμα μιας αλλόκοτης κίνησης που εμφανίζεται  στην κουλτούρα μας τη στιγμή εκείνη την 
οποία «μια σκέψη η οποία βασικά κυριαρχούνταν από την αναπαράσταση, τον υπολογισμό, την ευρυθμία και την  
ταξινόμηση, παραδίδεται, ταυτόχρονα με την Γαλλική Επανάσταση, σε ένα στοιχείο το οποίο μέχρι τότε δεν είχε  
ποτέ συλληφθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επιθυμία ή φιληδονία...».17 

Σε άλλη μια συνέντευξη που περιστρέφεται γύρω από τον Sade, ο Foucault αναφέρεται στον ναζισμό: «ο 
ναζισμός δεν επινοήθηκε από τους σημαίνοντες τρελούς του έρωτα του 20ου αιώνα αλλά από τον πλέον δόλιο,  
βαρετό και αηδιαστικό μικροαστισμό που μπορούμε να φανταστούμε. Ο Himmler ήταν ένας αόριστα γεωργικός  
τύπος ο οποίος παντρεύτηκε μια νοσοκόμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γεννήθηκαν  
από  την  συνδυασμένη  φαντασία  μιας  νοσοκόμας  και  ενός  chicken farmer.  [...]  Εκατομμύρια  ανθρώπων 
δολοφονήθηκαν εκεί,  δεν το λεω λοιπόν για να μειώσω τη μομφή ενάντια στους υπεύθυνους γι’  αυτό,  παρά  
ακριβώς για να εξάγω από την πλάνη εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν να υπερθέσουν ερωτικές αξίες πάνω του». 

Οι Ναζί είχαν βέβαια την φαντασίωση να αποκαθάρουν την κοινωνία από ό,τι  θεωρούσαν ρυπαρό και 
ανθυγιεινό: ομοφυλόφιλους, εβραίους, μιγάδες, μαύρους, παράφρονες. «Είναι το απεχθές μικρο-αστικό όνειρο  
της φυλετικής υγιεινής που αποτελεί τη βάση του ναζιστικού ονείρου. Ο Έρως είναι απόν». Το πρόβλημα που 
προκύπτει  είναι,  όπως  το  τονίζει  ο  Foucault,  γιατί  φανταζόμαστε  σήμερα  να  έχουμε  πρόσβαση  σε 
συγκεκριμένα  ερωτικά φαντάσματα μέσω του ναζισμού;  Γιατί  επιμένουν  πολλοί  σε αυτή  την στρατιωτική 
ένδυση  και  τα  φασιστικά  σύμβολα;  «Αποτελεί  το  μοναδικό  λεξιλόγιο  που  κατέχουμε,  προκειμένου  να  
ξαναγράψουμε αυτή τη σφοδρή απόλαυση του σώματος που εκρήγνυται, αυτό το θλιβερό διήγημα μιας πρόσφατης  
πολιτικής  αποκάλυψης;  Είμαστε  ανίκανοι  να σκεφθούμε  την ένταση του παρόντος,  εκτός  ως του τέλους  του  
κόσμου μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Βλέπετε πόσο φτωχός είναι στην πραγματικότητα ο θησαυρός  
μας από εικόνες! Και πόσο επείγον είναι να επινοήσουμε άλλες αντί να κλαυθμηρίζουμε για την “αποξένωση”  
και να διαβάλλουμε το “θέαμα”».18

Ο Sade έδωσε μορφή σε έναν ερωτισμό αρμόζων σε μια πειθαρχική κοινωνία: μια ρυθμισμένη, ανατομική, 
ιεραρχική  κοινωνία  της  οποίας  ο  χρόνος  είναι  προσεκτικά  κατανεμημένος,  οι  χώροι  της  διαμερισμένοι, 
κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ευπείθεια και επιτήρηση. Είναι καιρός λεει ο Foucault να τα αφήσουμε πίσω 
όλα αυτά. Πρέπει να εφεύρουμε με το σώμα και τις δυνάμεις του, έναν «ερωτισμό μη-πειθαρχικό: αυτόν ενός  
σώματος σε ασταθή και διάχυτη κατάσταση, με τις τυχαίες συναντήσεις του και ασχεδίαστες απολαύσεις».19

15 “Michel Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 404.
16 “Michel Foucault, an interview: Sex, Power and the Politics of Identity”. Το Μάτι της Εξουσίας, σελ. 405.
17 “An  Historian  of  Culture”,  debate  published  in  Il  Bimestre Sept.-Dec.  1972.  Βρίσκεται στο Foucault Live,  Collected  

Interviews, 1961-1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 100. Anarchistic Juliette vs conformist Justine. Το ζήτημα 
που θέτει ο Sade με την Juliette είναι: «no part of you will escape my desire, but the same goes for me». Επομένως κανείς από τους 
δύο δεν ελέγχει το σώμα του πλέον. Πρόκειται ακριβώς για εκείνη την οργιαστική ποιότητα της σύγχρονης σεξουαλικότητας η οποία  
ανέδειξε την ερώτηση της θέσης του υποκειμένου. («dissociation of the ego»). 

18 “Sade: Sargeant of Sex”, Cinematographe 16, Dec.1975- Jan.1976. Βρίσκεται στο Foucault Live, Collected Interviews, 1961-
1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 188. 

19 “Sade: Sargeant of Sex”, Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 189.
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Ο  Foucault αντιμετωπίζει τον έρωτα ως μορφή εξουσίας. Υπάρχει, ένα ιστορικό λοιπόν πρόβλημα: πώς 
κατάφερε  ο  ναζισμός  -ο  οποίος  αντιπροσωπεύεται  από  ξεπεσμένους,  παθητικούς,  πουριτανικούς  ή  και 
πρόστυχους χαρακτήρες- πώς έφτασε σε ολόκληρη την πορνογραφική λογοτεχνία να αποτελεί σύμβολο του 
ερωτισμού;  «Κάθε  φθηνή  ερωτική  φαντασίωση  αποδίδεται  τώρα  στον  ναζισμό».  Κάτι  που  επαναφέρει  ένα  
θεμελιακό ερώτημα: «πώς ερωτεύεσαι την εξουσία;» 

Αυτό το είδος στοργικής, ερωτικής προσκόλλησης, αυτή η επιθυμία της εξουσίας, η επιθυμία για εξουσία 
που ασκείται  πάνω σου δεν υπάρχει πλέον σε τέτοιο  βαθμό διαπιστώνει  ο  Foucault.  «Η μοναρχία και  τα  
τελετουργικά  της  δημιουργήθηκαν  για  να  διεγείρουν  αυτού  του  είδους  τη  ερωτική  σχέση  με  την  εξουσία.  Ο  
ογκώδης σταλινικός μηχανισμός, ακόμη και αυτός του  Hitler, φτιάχτηκαν για τον ίδιο σκοπό. Αλλά όλα αυτά  
σήμερα καταρρέουν σε ερείπια»...20

15.3 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ;
Ο ρόλος του διανοούμενου έπειτα από τη δεκαετία 1960 είναι να τοποθετηθεί,  με όρους της δικής του 

εμπειρίας και αρμοδιότητας, με τέτοιο τρόπο απέναντι στο φαινόμενο έτσι ώστε «να καταστούν φανερές οι  
μορφές του φασισμού οι οποίες δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται», ή καθίστανται πολύ εύκολα ανεκτές,  να τις 
περιγράψει, το προσπαθήσει να τις καταστήσει ανυπόφορες, και να προσδιορίσει την ειδική μορφή πάλης που 
μπορεί να αναληφθεί ενάντια στο φασισμό.21

15.3.1 Η Διείσδυση του Φασισμού στις Μάζες 
Ο μαρξισμός έδωσε έναν ορισμό για τον φασισμό: “Μια απροκάλυπτη τρομοκρατική δικτατορία της πιο 

αντιδραστικής φράξιας της μπουρζουαζίας”. Ωστόσο σύμφωνα με τον Foucault ο ορισμός αυτός αφήνει έξω το 
γεγονός ότι ο ναζισμός και ο φασισμός κατέστησαν δυνατοί ακριβώς στον βαθμό που κατάφεραν να υπάρξουν 
μαζικά  στο  εσωτερικό  ενός  μεγάλου  τομέα  ο  οποίος  ανέλαβε  την  ευθύνη  των  κρατικών  λειτουργιών  της 
αστυνόμευσης,  του ελέγχου,  της  καταστολής κλπ.  Πρόκειται  για  κρίσιμο χαρακτηριστικό  του ναζισμού:  η 
«βαθιά του διείσδυση στις μάζες και το ότι ένα μέρος της εξουσίας πραγματικά δόθηκε σε ένα συγκεκριμένο  
τμήμα των μαζών. Εδώ είναι που η λέξη “δικτατορία” είναι σωστή γενικά και λάθος ειδικά». Η εξουσία που 
κατείχε ένα μέλος του κόμματος ή των  SS ήταν πολύ μεγάλη. Το «πιο απεχθές (αλλά με μια έννοια το πιο  
μεθυστικό)  μέρος της εξουσίας  δόθηκε σε έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων...  Τα  SS είχαν την εξουσία να  
σκοτώνουν, να βιάζουν...».22

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε αυτό: στο ναζισμό η εξουσία αναλαμβάνεται και ασκείται από πολλούς 
και καθημερινούς ανθρώπους, ανατίθεται  και κατανέμεται  μέσα στον πληθυσμό της γερμανικής  κοινωνίας. 
«Είναι λάθος να πούμε πως ο ναζισμός υπήρξε η εξουσία των μεγαλοβιομηχάνων με διαφορετική μορφή», όπως 
επίσης  δεν επρόκειτο  απλώς για τη διευρυμένη εξουσία  του στρατού.  Ο ναζισμός «δεν  έδωσε ποτέ στους  
ανθρώπους  υλικά  οφέλη,  δεν  τους  έδωσε  τίποτα  άλλο  πέρα  από  εξουσία».  Εάν  λοιπόν δεν  ήταν  παρά  μια 
αιματοβαμμένη δικτατορία γιατί  τόσοι πολλοί γερμανοί  το 1945 πολέμησαν μέχρι το τέλος τους με τέτοιο 
πάθος; Πρέπει να διερωτηθούμε εάν δεν είχαν «κάποιας μορφής συναισθηματική προσκόλληση στην εξουσία». 

Τι είναι αυτό που κάνει την εξουσία επιθυμητή; Μπορούμε να διακρίνουμε τις διαδικασίες μετάδοσης ή 
ενίσχυσης της ερωτικοποίησης, αλλά «για να λειτουργήσει η ερωτικοποίηση είναι αναγκαίο η προσκόλληση στην  
εξουσία, η αποδοχή της εξουσίας από αυτούς στους οποίους ασκείται να είναι ήδη ερωτική».23 

Διερωτώμαι,  λεει  ο  Foucault εάν οι  μαρξιστικές  αναλύσεις  «δεν έχουν πέσει  σε  έναν βαθμό θύμα του  
αφαιρετικού χαρακτήρα της έννοιας της ελευθερίας. Σε ένα καθεστώς όπως το ναζιστικό, είναι γεγονός ότι δεν  
υπάρχει ελευθερία. Αλλά το να μην έχεις ελευθερία δεν σημαίνει να μην έχεις εξουσία...».24

20 “Κινηματογράφος και Λαϊκή Μνήμη”, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2006, σελ. 13.
21 “Schizo-Culture: On Prisons and Psychiatry”,  panel Columbia University 1975. Foucault Live,  Collected Interviews, 1961-

1984, [ed.] S. Lotringer, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 179.
22 “Κινηματογράφος και Λαϊκή Μνήμη”, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2006, σελ. 14-15.
23 “Κινηματογράφος και Λαϊκή Μνήμη”, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2006, σελ. 16.
24 “Κινηματογράφος και Λαϊκή Μνήμη”, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2006, σελ. 17. Αναφορά στο ναζιστικό καθεστώς και την  

πρόσληψη αυτής της ιστορικής εμπειρίας από τους φιλελεύθερους της οικονομικής σχολής “Freiburg School” (ordoliberals) γίνεται 
από τον  Foucault στην διάλεξη της 07/02/1979 (The Birth of Biopolitics,  Lectures at The College de France 1978-1979,  Palgrave 
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15.3.2 “Αγάπη για τον Κύριο” - “Επιθυμία των μαζών για τον φασισμό” 
Δεν είναι  δυνατό, σύμφωνα με τον  Foucault,  να πραγματευτούμε την «αγάπη για τον Κύριο» και  την 

«επιθυμία  των  μαζών  για  τον  φασισμό»  με  τους  ίδιους  όρους.  Υπάρχει  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μια 
συγκεκριμένη «υποκειμενοποίηση» των σχέσεων εξουσίας, ωστόσο αυτή δεν παράγεται με τον ίδιο τρόπο.25

Η  «επιβεβαίωση»  μιας  «επιθυμίας  των  μαζών  για  τον  φασισμό»  καλύπτει  απλώς  την 
έλλειψη  ακριβούς  ιστορικής  ανάλυσης.  Διαπιστώνουμε  εδώ  άρνηση  για  μια  αποκρυπτογράφηση  του  τι 
πραγματικά ήταν ο φασισμός (άρνηση που εκδηλώνεται είτε στην γενίκευση - ο φασισμός βρίσκεται παντού, 
και πάνω απ’ όλα μέσα στο μυαλό μας – ή μέσα στη μαρξιστική σχηματοποίηση). Η μη-ανάλυση του φασισμού 
αποτελεί  ένα  πολύ  σημαντικό  πολιτικό  γεγονός.  Επέτρεψε  στον  φασισμό  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ένα 
περιπλανώμενο σημαίνον,  του οποίου η λειτουργία υπήρξε αυτή της δημόσιας καταγγελίας.  Οι διαδικασίες 
οποιασδήποτε μορφής εξουσίας διεγείρουν υποψίες ότι είναι φασιστικές.

Η «αγάπη για τον Κύριο» θέτει άλλα προβλήματα. Αποτελεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην τεθεί το 
πρόβλημα της εξουσίας. Αυτό επιτυγχάνεται χάριν στο ανυπόστατο της έννοιας του κυρίου, μια κενή μορφή 
στοιχειωμένη από ποικίλα φαντάσματα: ο κύριος και ο δούλος του, ο κύριος και ο απόστολος, ο κύριος και ο 
τεχνίτης του, ο κύριος ο οποίος απαγγέλλει τον νόμο και μιλάει την αλήθεια, ο κύριος που λογοκρίνει και 
απαγορεύει.  Το  κλειδί  εδώ  είναι  ότι  στην  περιστολή  της  εξουσίας  στην  φιγούρα  του  κυρίου  έρχεται  να 
προστεθεί  μια  ακόμη  αναγωγή,  αυτή  των  διεργασιών  της  εξουσίας  στον  νόμο  της  απαγόρευσης.  Αυτή  η 
αναγωγή της εξουσίας στον νόμο έχει τρεις βασικούς ρόλους: 

Πρώτον,  εγγυάται  ένα σχήμα για την εξουσία  το οποίο είναι  ομοιογενές  για κάθε  επίπεδο και  σφαίρα 
αρμοδιότητας – οικογένεια ή Κράτος, σχέσεις εκπαίδευσης ή παραγωγής. Δεύτερον, επιτρέπει να σκεφτόμαστε 
την εξουσία μόνο με αρνητικούς όρους: άρνηση, περιορισμός, πρόσκομμα, λογοκρισία. Εξουσία είναι αυτό που 
λεει όχι και η αμφισβήτησή της μπορεί να εμφανιστεί μόνο ως υπέρβαση. Τέλος, μας οδηγεί να σκεφτούμε ως 
θεμελιώδη  λειτουργία  της  εξουσίας  αυτήν  της  πράξης  της  αγόρευσης:  αναγγελία  του  νόμου,  λόγος  της 
απαγόρευσης.

Υπάρχουν σε αυτή την αντίληψη μια σειρά επιστημολογικά οφέλη: δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με μια 
εθνολογία  κεντραρισμένη  στην ανάλυση των μεγάλων συγγενικών  απαγορεύσεων και  με  μια  ψυχανάλυση 
επικεντρωμένη  στους  μηχανισμούς  απώθησης.  Με  τον  τρόπο  αυτό  οδηγούμαστε  σε  μια  διπλή 
υποκειμενοποίηση:  Όσον  αφορά  τον  τρόπο  άσκησης,  η  εξουσία  παρουσιάζεται  σαν  ένα  είδος  μεγάλου 
απόλυτου  Υποκειμένου  το  οποίο  αναγγέλλει  τον  απαγορευτικό  νόμο  (αδιάφορο  εάν  αυτό  το  Υποκείμενο 
εκλαμβάνεται ως αληθινό, φανταστικό ή καθαρά νομικό): η κυριαρχία του Πατέρα, του Μονάρχη ή της γενικής 
βούλησης. Από την πλευρά της υποταγής στην εξουσία, υφίσταται μια ανάλογη τάση υποκειμενοποίησης με 
την εξειδίκευση του σημείου όπου η απαγόρευση γίνεται αποδεκτή, το σημείο όπου ένας λεει ναι ή όχι στην 
εξουσία. Το πρόβλημα φαίνεται έτσι να τίθεται πάντα με τους ίδιους όρους: μια ουσιωδώς αρνητική εξουσία, η 
οποία προϋποθέτει από τη μια ένα κυρίαρχο του οποίου ο ρόλος είναι να απαγορεύει και από την άλλη ένα 
υποκείμενο  που  πρέπει  να  πει  ναι.  Η  σύγχρονη  ανάλυση  με  όρους  της  libido,  υποστηρίζει  ο  Foucault, 
εξακολουθεί να αρθρώνεται με βάση αυτή την παλιά νομική σύλληψη.

Γιατί η εξουσία τόσο αμετάβλητα ερμηνεύεται με καθαρά αρνητικούς όρους νόμου και απαγόρευσης; “ο 
νόμος υπήρξε πάντοτε στη Δύση η μάσκα της εξουσίας”, είναι αυτή η εξήγηση επαρκής; Ο νόμος αποτελούσε 
ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους μοναρχικούς σχηματισμούς εξουσίας στην Ευρώπη. Υπήρξε επίσης ένα 
όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πάλη ενάντια στην ίδια την μοναρχική εξουσία η οποία τον είχε αρχικά 
χρησιμοποιήσει για να επιβληθεί, ενώ, τέλος, ο νόμος ήταν ο κύριος τρόπος αναπαράστασης της εξουσίας.

Ο νόμος δεν αποτελεί ούτε την αλήθεια της εξουσίας ούτε το άλλοθί της - είναι ένα εργαλείο της. Ο τύπος  
του  νόμου  με  τα  αποτελέσματα  απαγόρευσης  πρέπει  να  επανατοποθετηθεί  παράλληλα  σε  έναν  αριθμό 
διαφορετικών,  μη-νομικών μηχανισμών.  Κατά συνέπεια,  το ποινικό σύστημα, δεν θα έπρεπε να αναλύεται 
απλώς σαν ένας μηχανισμός απαγόρευσης και καταπίεσης της μιας τάξης πάνω στην άλλη, ούτε ως ένα άλλοθι 

Macmillan 2008, Lecture 07/02/1979, σελ. 106-114).
25 M. Foucault:  Power and Strategies,  συνέντευξη:  στο Power/ Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, editor C. 

Gordon, The Harvester Press 1980, σελ.134 έως 145.
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για  την  άνομη  βία  της  κυρίαρχης  τάξης.  Το  ποινικό  σύστημα  καθιστά  δυνατό  έναν  τρόπο  πολιτικής  και 
οικονομικής διαχείρισης ο οποίος εκμεταλλεύεται τη διαφορά μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.

15.3.3 “Αντι-Οιδίπους”: Εισαγωγή στη μη-φασιστική ζωή
Ανάμεσα στα χρόνια 1945-1965, σύμφωνα με τον Foucault υπήρχε ένας ορισμένος τρόπος να “σκέφτεσαι 

σωστά”, ένα ορισμένο στυλ πολιτικού λόγου και μια συγκεκριμένη ηθική για τον διανοούμενο:  έπρεπε να 
βρίσκεσαι σε συμφωνία με τον Marx, και ακόμη να μην παρεκκλίνεις πολύ μακριά από τον Freud. Τι συνέβη 
στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’60;  Μια  έκρηξη  επαναστατική  ενάντια  στην  καταπίεση  της  πολιτικής;  Μια 
επιστροφή του ουτοπικού οράματος του ’30 ή αντιθέτως μια κίνηση προς πολιτικούς αγώνες οι οποίοι δεν ήταν 
συμβατοί πλέον με την μαρξιστική παράδοση και προς μια εμπειρία και τεχνολογία της επιθυμίας που δεν ήταν 
πλέον φροϋδική;  «Είναι  αλήθεια  λεει  ο  Foucault πως οι  παλαιές  σημαίες  ανυψώθηκαν,  αλλά η  συμπλοκή  
μετατοπίστηκε  και  διαχύθηκε  σε  καινούριες  ζώνες».  Ο  “Αντι-Οιδίπους”  των  Deleuze και  Guattari δείχνει 
ακριβώς πόσο μεγάλη απόσταση καλύφθηκε – μας παρακινεί να προχωρήσουμε παραπέρα.

Ο Αντι-Οιδίπους δεν αποτελεί μια θεωρία που περιλαμβάνει τα πάντα, πρόκειται για μια ανάλυση που 
προσιδιάζει  σε  ενός  είδους  “ερωτική  τέχνη”.  Το  κείμενο  αφορά  την  σχέση  της  επιθυμίας  με  την 
πραγματικότητα και την καπιταλιστική “μηχανή”. Πώς μπορεί κάποιος να εισάγει την επιθυμία στη σκέψη, στο 
λόγο, στην δράση; Πώς μπορεί να ξετυλίξει τις δυνάμεις της η επιθυμία μέσα στο πολιτικό πεδίο προσφέροντας 
περισσότερη ένταση στην διαδικασία ανατροπής της κατεστημένης τάξης; «Ars erotica,  ars theoretica,  ars 
politica».26

Σε αντιστοιχία με τις παραπάνω διαστάσεις βρίσκονται και οι τρεις αντίπαλοι με τους οποίους συμπλέκεται 
ο Αντι-Οιδίπους: Κατά πρώτον, η “πολιτική ασκητική”, οι θλιμμένοι μαχητές, οι τρομοκράτες της θεωρίας, 
εκείνοι που θα διαφύλατταν την καθαρή τάξη της πολιτικής και του πολιτικού λόγου ‘ γραφειοκράτες της  
επανάστασης και ευγενείς  υπηρέτες της Αλήθειας. Δεύτερος αντίπαλος, οι φτωχοί τεχνικοί της επιθυμίας – 
ψυχαναλυτές και σημειολόγοι κάθε σημείου και συμπτώματος – οι οποίοι θα περιέστελλαν την πολλαπλότητα 
της επιθυμίας στον δυαδικό νόμο της δομής και της έλλειψης. Τρίτος, στρατηγικός εχθρός του Αντι-Οιδίποδα, 
ο σημαντικότερος, είναι ο φασισμός: όχι μόνο ο ιστορικός φασισμός των Hitler και Mussolini ο οποίος υπήρξε 
ικανός να κινητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει την επιθυμία των μαζών τόσο αποτελεσματικά: ο  Foucault 
αναφέρεται «επίσης στον φασισμό μέσα σε όλους εμάς, μέσα στα κεφάλια μας και μέσα στην καθημερινή μας 
συμπεριφορά, ο φασισμός που γίνεται η αιτία για να αγαπάμε την εξουσία, για να επιθυμούμε εκείνο ακριβώς το  
πράγμα το οποίο κυριαρχεί πάνω μας και μας εκμεταλλεύεται».

Το Αντι-Οιδίπους είναι ένα βιβλίο για την ηθική ‘ στη Γαλλία τουλάχιστον δημιούργησε ένα στυλ ζωής,  
έναν τρόπο σκέψης. Πώς θα αποφύγουμε τον εκφασισμό ειδικά όταν πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι είναι 
επαναστάτης  μαχητής;  Πώς  θα  απαλλάξουμε  το  λόγο  μας  και  τις  πράξεις  μας,  τις  καρδιές  μας  και  τις 
απολαύσεις μας από τον φασισμό που είναι βαθιά ριζωμένος στη συμπεριφορά μας; 

Ο Αντι-Οιδίπους λεει ο Foucault είναι μια τέχνη ζωής, μια «Εισαγωγή στη Μη-Φασιστική Ζωή». Φέρει δε 
κάποιες  θεμελιώδεις  αρχές,  «οδηγίες  για  την  καθημερινή  ζωή»  του  καθενός  μας,  που  θα  μπορούσαν  να 
συνοψιστούν ως εξής: 

(1) ελευθερώστε την πολιτική πράξη από όλα την συγκεντρωτική και ολοκληρωτική παράνοια, 
(2) αναπτύξτε τη δράση, τη σκέψη και τις επιθυμίες μέσα από τον πολλαπλασιασμό, την αντιπαράθεση και 

τη διάζευξη, και όχι μέσω της υποδιαίρεσης και της πυραμιδικής ιεράρχησης, 
(3)  αποσύρετε  την  αφοσίωση  από  τις  παλαιές  κατηγορίες  του  Αρνητικού  (νόμος,  όριο,  ευνουχισμός,  

έλλειψη, χάσμα) τις οποίες για τόσο καιρό η Δυτική σκέψη είχε καταστήσει ιερές, ως μορφές εξουσίας και 
τρόπους επαφής με την πραγματικότητα. Προτιμήστε ό,τι είναι θετικό και πολλαπλό, τη διαφορά έναντι της 
ομοιομορφίας, τις ροές έναντι των ενοτήτων, τις ευμετάβλητες διευθετήσεις έναντι των συστημάτων. Πιστέψτε 
το πως ό,τι είναι παραγωγικό δεν είναι στατικό αλλά νομαδικό, 

26 “Preface to Anti-Oedipus”, First appeared in French 1976.  Βρίσκεται στο M.  Foucault: Essential Works 1954-1984, vol.3  
Power, J.D. Faubion [ed.], Penguin Books 2002, σελ. 106-110.
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(4) μην σκέφτεστε πως κάποιος πρέπει να είναι θλιμμένος προκειμένου να είναι μαχητής, ακόμη και εάν 
εκείνο το οποίο κάποιος αντιπαλεύει είναι απεχθές. Είναι η σύνδεση της επιθυμίας με την πραγματικότητα (και  
όχι η υποχώρησή της στις μορφές της αντιπροσώπευσης) που κατέχει επαναστατική δύναμη, 

(5) μην χρησιμοποιείται τη σκέψη προκειμένου να θεμελιώσετε μια πολιτική πρακτική στην Αλήθεια, ούτε 
την πολιτική δράση προκειμένου να αμφισβητήσετε, ως απλή εικασία, μια γραμμή σκέψης. Χρησιμοποιήστε 
την πολιτική πρακτική ως έναν ενισχυτή της σκέψης, και την ανάλυση ως έναν πολλαπλασιαστή των μορφών 
και των περιοχών για την παρέμβαση της πολιτικής δράσης, 

(6) μην απαιτείτε από την πολιτική να αποκαταστήσει τα “δικαιώματα” του ατόμου, όπως αυτά τα όρισε η 
φιλοσοφία. Το άτομο είναι το προϊόν της εξουσίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η “απο-εξατομίκευση” μέσω 
του πολλαπλασιασμού και  της  μετατόπισης,  μέσω ποικίλων  συνδυασμών.  Η ομάδα δεν  πρέπει  να είναι  ο 
οργανικός δεσμός που ενοποιεί ιεραρχημένα άτομα, παρά μια σταθερή γεννήτρια “απο-εξατομίκευσης”, 

(7) μην καταστείτε ερωτευμένοι με την εξουσία.
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