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ή 
σεξουαλικότητα είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και που επα-
νέρχεται από τις σελίδες αυτού του περιοδικού. Μεταξύ μας, ως ομά-
δα, έχουμε κάνει διάφορες κουβέντες επ’ αυτού. Από τη μία οι συζη-
τήσεις μας έχουν το εμπειρικό και βιωματικό στοιχείο. Από την άλλη, 

στο πλαίσιο των αναζητήσεών μας κοιτάμε την ιστορία. Είναι πολύ σημαντι-
κό να μελετάμε ιστορικά γεγονότα και ιστορικές περιόδους, προσπαθώντας να 
καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Να δούμε δηλαδή πώς η καταστολή και η 
πειθάρχηση της σεξουαλικότητάς μας στον καπιταλιστικό κόσμο διαμορφώ-
θηκε ιστορικά. 

Ένα ιστορικό γεγονός σταθμός για την κατανόηση των κοινωνιών μας είναι το κυ-
νήγι μαγισσών που επικράτησε στη Δύση, κατά βάσει μεταξύ του 16ου και 18ου αι-
ώνα. Πρόκειται για μια ιστορική περίοδο που «έστρωσε» τον δρόμο για την καπιτα-
λιστική πειθάρχηση της γυναικείας σεξουαλικότητας (και ικανότητας για αναπαρα-
γωγή), όπως και όλων των σεξουαλικοτήτων που δεν αποσκοπούν στην αναπαρα-
γωγή. Κατά βάσει, πρόκειται για μια περίοδο πρωταρχικής συσσώρευσης για το κε-
φάλαιο: για μια διαδικασία συσσώρευσης γυναικείας εργασίας και αποικιοποίησης 
του γυναικείου σώματος. Παρακάτω θα βασιστούμε στο βιβλίο της Σύλβια Φεντερί-
τσι Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα (εκδόσεις των ξένων, 2011), το οποίο συχνά επικαλού-
μαστε διότι μας έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατανόηση των σεξιστικών κα-
ταβολών αυτού του κόσμου. Περαιτέρω, θα αναφερθούμε στο κλασικό βιβλίο του 
Μισέλ Φουκώ Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 1ος (εκδόσεις Ράππα, 1982). Θα ε-
πικεντρωθούμε στην κριτική που του έχει ασκηθεί από τη Φεντερίτσι. Ευελπιστού-
με σε επόμενο τεύχος να επανέλθουμε με κάποιο επόμενο ιστορικό κείμενο περί 
σεξουαλικότητας. 

Η σεξουαλική πειθάρχηση στον καπιταλισμό

Καθόλου τυχαία, το φεμινιστικό κίνημα του δεύτερου κύματος έβαλε στο επίκεντρο 
των αναζητήσεών του τα ζητήματα της αναπαραγωγής και της σεξουαλικότητας. 
Και αυτό γιατί οι φεμινίστριες συνειδητοποίησαν ότι η εκμετάλλευση και η υποτίμη-
σή μας ως γυναίκες εδράζονταν στο γεγονός ότι η γυναικεία σεξουαλικότητα και η 
ικανότητα των γυναικείων σωμάτων για αναπαραγωγή βρέθηκε ιστορικά υπό τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του καπιταλιστικού κράτους, της καπιταλιστικής επιστή-
μης, της ιατρικής και των αντρών. Σε σχέση με το πώς η ιατρική ιστορικά μίλησε και 
χειραγώγησε τη γυναικεία σεξουαλικότητα έχουμε κάνει μια αναφορά στο άρθρο 
Μύθοι γύρω από τη γυναικεία ηδονή και πόσο καύλα είναι να καταρρίπτονται (μιγάδα, 
τεύχος 15, καλοκαίρι του ‘16). Πάντως, οι φεμινιστικοί αγώνες του ‘70 ανέδειξαν το ι-
στορικό γεγονός της στοχοποίησης και εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος με 
σκοπό τη συσσώρευση εργασίας και πλούτου για τα αφεντικά. Μιλώντας για το βι-
βλίο της η Σίλβια Φεντερίτσι γράφει σχετικά: 

Σεξουαλικοτητα 
μια  ματιά  στην  ιστορία

Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα δείχνει ότι το σώμα για τις γυναίκες στην καπιταλιστι-
κή κοινωνία έχει γίνει ό,τι το εργοστάσιο για τους άρρενες μισθωτούς εργάτες: 
το κύριο πεδίο της εκμετάλλευσής τους και της αντίστασης, καθώς το γυναι-
κείο σώμα έγινε αντικείμενο οικειοποίησης από το κράτος και τους άντρες και 
υποχρεώθηκε να λειτουργεί ως μέσο αναπαραγωγής και συσσώρευσης της 
εργασίας. Έτσι, δίκαια η φεμινιστική θεωρία και η ιστορία των γυναικών έχουν 
προσδώσει τόσο μεγάλη σημασία σε όλες τις εκφάνσεις του σώματος -μητρό-
τητα, τεκνοποίηση, σεξουαλικότητα.1

Το πέρασμα από τη φεουδαρχία και τον μεσαίωνα, στον κόσμο της μισθωτής ερ-
γασίας και του κεφαλαίου σηματοδότησε μια νέα εποχή. Στον νέο καπιταλιστικό κα-
ταμερισμό της εργασίας οι γυναίκες μετατράπηκαν σε ρυθμιζόμενες μήτρες αναπα-
ραγωγής για το κράτος και το κεφάλαιο καθώς και σε υπηρέτριες των αντρών εντός 
της οικίας. Το κράτος προκειμένου να διασφαλίσει την αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης με συγκεκριμένους όρους, τη συνεχή παροχή εργατικού δυναμικού πει-
θαρχημένου και κατάλληλου προς συγκεκριμένες εργασίες έπρεπε και πρέπει να 
διασφαλίσει τον έλεγχο του πληθυσμού του, και άρα και τον έλεγχο του γυναικείου 
σώματος. Από την άλλη, οι γυναίκες έγιναν για τους μισθωτούς άντρες, όπως γρά-
φει η Φεντερίτσι «το υποκατάστατο για τη γη που χάθηκε με τις περιφράξεις, το βα-
σικότερο μέσο αναπαραγωγής τους, ένα κοινό αγαθό που μπορούσε καθένας να οι-
κειοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει κατά βούληση».2 Εδώ η Φεντερίτσι αναφέρεται 
στην ιδιωτικοποίηση της γης και στις περιφράξεις των κοινών γαιών από πλευράς 
του κράτους, στην απώλεια δηλαδή της γης ως μέσο αναπαραγωγής για τους εργά-
τες που ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα τον 16ο αιώνα. Βεβαίως, η γυναικεία εργασία 
της αναπαραγωγής, της φροντίδας και του νοικοκυριού βαφτίστηκε μη εργασία, βι-
ολογικό πεπρωμένο κλπ.

Η απώλεια του ελέγχου των γυναικών πάνω στα σώματά τους, η αλλαγή των συ-
νηθειών τους, όπως και η εμπέδωση των νέων καθηκόντων τους δεν έγινε φυσικά 
από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε έγινε αναίμακτα. Το αντίθετο, το κυνήγι μαγισσών 
που έλαβε χώρα εκείνη την περίοδο, ως μια διαδικασία καπιταλιστικής πρωταρχι-
κής συσσώρευσης, σήμαινε μαζικό θάνατο και καταστροφή για χιλιάδες προλετάρι-
ες γυναίκες (μαίες, λαϊκές θεραπεύτριες, ζητιάνες, υπηρέτριες, πόρνες) που κατηγο-
ρήθηκαν ως μάγισσες, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν στην πυρά. 

Τι ήταν αυτό που έπρεπε να αλλάξει λοιπόν, προς όφελος της νεωτερικής κοινωνί-
ας σε σχέση με τη γυναικεία σεξουαλικότητα; Κατά βάσει, αυτό που έπρεπε να αλλά-
ξει ήταν η ερωτική ζωή των εργατριών: να εργαλειοποιηθεί και να τεθεί στις υπηρε-
σίες των νέων οικονομικών δυνάμεων και εργασιακών σχέσεων. Αυτό που έπρεπε 
να υπάρξει ήταν μια νέα καπιταλιστική σεξουαλική πειθάρχηση. Η σεξουαλικότητα 
των γυναικών έπρεπε να οριοθετηθεί εντός της οικογένειας, στην υπηρεσία του συ-
ζύγου (και του κράτους) και με απώτερο σκοπό την αναπαραγωγή. Σύμφωνα με τη 
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των Λόγων γύρω από σεξ. 
Όπως λέει ο ίδιος: «από τα τέλη του 16ου αιώνα η «δια του Λόγου εξέταση» του 

σεξ όχι μόνο δεν πέρασε από καμιά διαδικασία περιορισμού, αλλά αντίθετα, έχει υ-
ποταχθεί σ’ ένα μηχανισμό αύξοντος διερεθισμού..». Και πως ακόμη: «οι τεχνικές της 
εξουσίας, που ασκείται πάνω στο σεξ, δεν υπάκουσαν σε μια αρχή αυστηρής επιλο-
γής, αλλά αντίθετα σε μια αρχήν σπασίματος και εμφύτευσης πολύμορφων σεξου-
αλικοτήτων..».10 Η ίδια δηλαδή η διαδικασία της άσκησης εξουσίας έφερε στην επι-
φάνεια, απομόνωσε, ενδυνάμωσε και ενσωμάτωσε τις διάφορες σεξουαλικότητες, 
για παράδειγμα «αυτές που στερεώνονται σε γούστα ή συνήθειες (σεξουαλικότη-
τα του ομοφυλόφιλου, του γεροντόφιλου, του φετιχιστή…), αυτές που επενδύουν 
με τρόπο διάχυτο διάφορες σχέσεις, (σεξουαλικότητα της σχέσης γιατρού - αρρώ-
στου, παιδαγωγού - μαθητή, ψυχίατρου - τρελού), αυτές που απαντώνται στους δι-
άφορους χώρους (σεξουαλικότητα του σπιτιού, του σχολείου, της φυλακής)..».11 Αλ-
λού γράφει:

Τα σχολικά ή ψυχιατρικά ιδρύματα, με τους πολυπληθείς ενοίκους τους, την 
ιεραρχία τους, τις τακτοποιήσεις τους, του χώρου, το σύστημα επιτήρησης, 
αποτελούν πλάι στην οικογένεια, έναν άλλο τρόπο διανομής του παιχνιδιού 
των εξουσιών και των ηδονών· σχηματίζουν όμως και αυτά περιοχές υψηλού 
βαθμού σεξουαλικού κορεσμού, με βασικούς χώρους ή τελετουργίες, όπως η 
αίθουσα διδασκαλίας, ο κοιτώνας, η επίσκεψη, ή η ιατρική εξέταση. Οι μορ-
φές μιας μη συζυγικής, μη ετερόφυλης, μη μονογαμικής σεξουαλικότητας επι-
στρατεύονται εδώ και καθιερώνονται.12 

Εν ολίγοις, ο Φουκώ θεωρεί ότι «όχι μόνο βρισκόμαστε μπροστά σε μια φανερή 
έκρηξη των αιρετικών σεξουαλικοτήτων, αλλά προπάντων – και εδώ είναι το σημα-
ντικό – μια λειτουργία πολύ αλλιώτικη από το νόμο, έστω κι αν στηρίζεται τοπικά 
σε απαγορευτικές διαδικασίες, εξασφαλίζει, μ’ ένα δίκτυο αλυσιδωτών μηχανισμών, 
τη γοργή διάδοση ειδικών ηδονών και τον πολλαπλασιασμό ετερόκλητων σεξου-
αλικοτήτων».13 Όπως και: «πολύ περισσότερο από έναν αρνητικό μηχανισμό απο-
κλεισμού και απόρριψης, πρόκειται για την αναφλόγηση ενός λεπτού δικτύου από 
Λόγους, γνώσεις, ηδονές, εξουσίες. (..) αυτοί οι μηχανισμοί εξουσίας και γνώσης, α-
λήθειας και ηδονών, αυτοί οι μηχανισμοί, οι τόσο διαφορετικοί από την καταστολή, 
δεν είναι αναγκαστικά δευτερεύοντες και παράγωγοι· και ότι η καταστολή δεν είναι 
πάντως θεμελιώδης και υπερισχύουσα».14 

Τελικά, ο Φουκώ μας εξηγεί πιο συνολικά τη θεώρησή του για το ζήτημα της ε-
ξουσίας. Δηλαδή κατά τον Φουκώ, τον 18ο αιώνα στη Δύση υπήρξε μια μεταβολή 
στους μηχανισμούς εξουσίας. Τι είδους; Από μια εξουσία που κατείχε το απόλυτο δι-
καίωμα στον φόνο σε μια εξουσία «που είναι προορισμένη περισσότερο να παρά-
γει δυνάμεις, να τις αυξάνει και να τις οργανώνει, παρά να τις αναχαιτίζει, να τις λυ-
γίζει ή να τις καταστρέφει».15 Έτσι, ο Φουκώ γράφει πως: 

μια από τις μεγάλες καινοτομίες στις τεχνικές της εξουσίας τον 18ο αιώνα ήταν 
η εμφάνιση του «πληθυσμού» ως πρόβλημα οικονομικό και πολιτικό: πληθυ-
σμός - πλούτος, πληθυσμός - εργατικό δυναμικό ή ικανότητα εργασίας, πλη-
θυσμός - σε ισορροπία ανάμεσα στην αύξησή του και στους πόρους που δι-
αθέτει. Οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν να κάνουν με υπηκό-
ους ή έστω με ένα «λαό», αλλά μ’ έναν «πληθυσμό» με τα δικά του ειδικά φαι-
νόμενα και τις δικές του μεταβλητές: γεννητικότητα, θνησιμότητα, νοσηρότη-
τα, διάρκεια ζωής, γονιμότητα, κατάσταση υγείας, συχνότητα ασθενειών, μορ-
φές διατροφής και κατοικίας.16 

Οπότε, σύμφωνα με τον Φουκώ και σε σχέση με το ζήτημα της σεξουαλικότητας, 
η μέριμνα της εξουσίας για τις δυνάμεις της ζωής, για τον πληθυσμό και για την αύ-

Φεντερίτσι, το κυνήγι μαγισσών «αποτέλεσε το πρώτο βήμα σε μια μακρά πορεία 
προς το «καθαρό σεξ σε καθαρά σεντόνια» και προς το μετασχηματισμό της γυναι-
κείας σεξουαλικής δραστηριότητας σε εργασία, σε μια υπηρεσία για τον άντρα και 
για την αναπαραγωγή. Κεντρικό ρόλο έπαιξε σε αυτήν τη διαδικασία η απαγόρευση 
όλων των μη αναπαραγωγικών μορφών της γυναικείας σεξουαλικότητας».3 Το κυ-
νήγι μαγισσών «μετέτρεψε σε έγκλημα κάθε σεξουαλική δραστηριότητα που απει-
λούσε την αναπαραγωγή, τη μεταβίβαση της περιουσίας στο εσωτερικό της οικογέ-
νειας ή άφηνε λιγότερο χρόνο και ενέργεια για την εργασία».4 

Η γλώσσα του κυνηγιού στοχοποίησε τη γυναίκα ως ένα διαφορετικό, ιδιαίτε-
ρα σαρκικό και διεφθαρμένο πλάσμα και τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως από τη 
φύση της πηγή κακού, ως απειλή για τον άντρα, που μπορούσε υποτίθεται να χά-
σει τα πολύτιμα λογικά του, τη ψυχραιμία του, την αυτοκυριαρχία του και την ικα-
νότητά του για εργασία. Οι σεξουαλικά δραστήριες γυναίκες, όπως και οι ηλικιω-
μένες γυναίκες που είχαν σεξουαλική ζωή και δεν ήταν πια γόνιμες, λοιδωρήθηκαν 
και στοχοποιήθηκαν ως επικίνδυνες για την κοινωνία. Σύμφωνα με τη Φεντερίτσι, η 
πόρνη και η μάγισσα στον Μεσαίωνα θεωρούνταν θετικές μορφές που πρόσφεραν 
κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά στη διάρκεια των διωγμών ποινικοποιήθηκαν, 
ταυτίστηκαν με κάτι μιαρό και θανατώθηκαν. Η μάγισσα που συνήθως ήταν μια η-
λικιωμένη φτωχή γυναίκα (σύμφωνα με ένα γνωμικό της εποχής, «όταν είσαι νέα, 
πόρνη, όταν είσαι γριά μάγισσα») θεωρήθηκε ως η υπέρτατη πόρνη που πουλάει 
τη ψυχή της στον Διάβολο. Οι απλές πόρνες εξαπατούσαν τους άντρες ότι δήθεν 
ήταν ερωτευμένες μαζί τους, ενώ αυτό που πραγματικά ήθελαν ήταν τα λεφτά τους.

Η καπιταλιστική αναδιοργάνωση της σεξουαλικότητας εγκαινίασε ένα νέο σε-
ξουαλικό εξορθολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι διαφόρων ειδών σεξουα-
λικότητες κατηγοριοποιήθηκαν σε σχέση με το αν ήταν ή όχι παραγωγικές για 
τον καπιταλισμό. Όσες δεν ήταν, στιγματίστηκαν και απαγορεύτηκαν: 

Οι δίκες μαγισσών προσφέρουν έναν διδακτικό κατάλογο μορφών σεξουαλικότη-
τας που απαγορεύτηκαν ως «μη παραγωγικές»: την ομοφυλοφιλία, το σεξ μεταξύ 
νέων και ηλικιωμένων, το σεξ μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών τάξεων, την πρωκτι-
κή συνουσία, τη συνουσία από πίσω (που υποτίθεται ότι οδηγούσε σε στείρες σχέ-
σεις), τη γυμνότητα και τους χορούς. Απαγορεύτηκε επίσης η δημόσια, συλλογική 
σεξουαλικότητα που επικρατούσε στον Μεσαίωνα, όπως για παράδειγμα στους εα-
ρινούς εορτασμούς με παγανιστική προέλευση, που τον 16ο αιώνα εξακολουθού-
σαν να γιορτάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.5 
Η Φεντερίτσι συνεχίζει ότι ειδικά η ομοφυλοφιλία 

στην Αναγέννηση εξακολουθούσε ακόμα να είναι εντελώς αποδεκτή σε διά-
φορα μέρη της Ευρώπης, αλλά ξεριζώθηκε κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Ο 
διωγμός των ομοφυλόφιλων ήταν τέτοιος που η μνήμη του διατηρείται ακόμα 
στη γλώσσα μας. Η λέξη faggot (στα αγγλικά: δέσμη ξύλων) μας θυμίζει ότι οι 
ομοφυλόφιλοι αποτέλεσαν κάποιες φορές το προσάναμμα για την πυρά όπου 
έκαιγαν τις μάγισσες.6 

Η γυναικεία σεξουαλικότητα λοιπόν βρέθηκε στο στόχαστρο ήδη από τον 16ο αι-
ώνα και μαζί της όλες οι σεξουαλικότητες που δεν υπηρετούσαν την αναπαραγωγή 
και δεν βρίσκονταν σε συμφωνία με τα νέα καπιταλιστικά ήθη. 

Μια κριτική στον Φουκώ

Ο Φουκώ στο βιβλίο του Ιστορία της σεξουαλικότητας γράφει ότι τον 17ο αιώνα γεν-
νήθηκαν οι μεγάλες απαγορεύσεις σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και αναγνω-
ρίστηκε ως νόμιμη μόνο η ενήλικη και η έγγαμη σεξουαλικότητα.7 Από την άλλη 
όμως, ο Φουκώ επιμένει ότι την ίδια περίοδο εκδηλώθηκε μια αληθινή έκρηξη Λό-
γων γύρω από το σεξ, μια θέληση για γνώση. Όπως λέει:

Το βασικό όμως είναι ο πολλαπλασιασμός των Λόγων πάνω στο σεξ, στο ίδιο 
το πεδίο άσκησης της εξουσίας: θεσμική παρότρυνση να μιλάς για το σεξ, και 
να μιλάς όλο και περισσότερο για αυτό· εμμονή των φορέων της εξουσίας να 
ακούνε να μιλάς για αυτό και να κάνουν και την ίδια να μιλάει με απερίφραστη 
διατύπωση και με τις απεριόριστα συσσωρευμένες λεπτομέρειες.8 

Κατά τον Φουκώ, πρόγονος αυτής της έκρηξης των λόγων περί σεξ ήταν η ασκη-
τική και μοναστική παράδοση, η πράξη της εξομολόγησης στον χριστιανικό κόσμο. 
Σταδιακά από τον 18ο και 19ο αιώνα, οι Λόγοι γύρω από το σεξ πολλαπλασιάστη-
καν, με φορείς την ιατρική, τη ψυχιατρική, την ποινική δικαιοσύνη κλπ. Όπως επί-
σης πολλαπλασιάστηκαν και οι δικές μας εξομολογήσεις. Χαρακτηριστικά (και πολύ 
σωστά), ο Φουκώ γράφει: «ο άνθρωπος στη Δύση κατάντησε ένα ζώον ομολογη-
τικόν..».9 Εντέλει, ο Φουκώ θεωρεί ότι το ζήτημα της καταστολής της σεξουαλικό-
τητας εντός του αστικού κράτους ωχριά μπροστά στον ιστορικό πολλαπλασιασμό 

Οι λουόμενοι του Σαν Νικολό, Φλωρεντία. Από τον Domenico Cresti ή Passignano (1559 – 
1638). Στη Φλωρεντία μέχρι και την περίοδο της Αναγέννησης η ομοφυλοφιλία θεωρούνταν 
σε μεγάλο βαθμό μια ακόμα πλευρά της «νορμάλ» ερωτικής ζωής των αντρών. Βέβαια, ήδη 
από τον 15ο αιώνα οι αρχές της πόλης είχαν συστήσει ειδικά όργανα αστυνόμευσης για τις 
πράξεις του «σοδομισμού». (Απαγορευμένες φιλίες: ομοφυλοφιλία και ανδρική κουλτούρα 
στην αναγεννησιακή Φλωρεντία. Michael Rocke, Oxford University Press, 1998.)

Η «ανακάλυψη» και η καταστροφή του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους ήταν από τα πιο 
βίαια επεισόδια πρωταρχικής συσσώρευσης κατά τη μετάβαση στον καπιταλισμό. To 1513, 
ο ισπανός κονκισταδόρος Μπαλμπόα έριξε στα σκυλιά του σαράντα Ινδιάνους του Παναμά, 
αφού τους είχε κατηγορήσει για σοδομισμό, μια πολύ συνηθισμένη κατηγορία ενάντια 
στους ιθαγενείς κατοίκους. (Γκραβούρα του 16ου αιώνα. Από του σάιτ του πανεπιστημίου 
Κολούμπια στη Νέα Υόρκη).
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μπορεί να αντιστραφούν ή και να μετριαστούν. Η κριτική δηλαδή έγκειται στο ότι 
η φουκωική θεωρία δεν δίνει το απαραίτητο βάρος στον καταπιεστικό χαρακτήρα 
της κεντρικής εξουσίας (του κράτους, του ιατρικού κατεστημένου κλπ), αλλά επιλέ-
γει να μιλάει για σχέσεις εξουσίας από και προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Θα προσθέταμε, ότι το ζήτημα της εξουσίας, έτσι όπως διατυπώνεται από τη 
φουκωική θεωρία έχει περάσει και σε αναλύτριες επηρεασμένες από τον Φουκώ, 
όπως η Τζούντιθ Μπάντλερ. Ίσως τελικά Η ιστορία της Σεξουαλικότητας του Φουκώ 
ενισχύει μια πολιτική άποψη που έφερε το κέντρο βάρους από την αντίθεση στο 
κράτος σε μια πιο διάχυτη ερμηνεία των εξουσιών. Μια άποψη που χρησιμοποιή-
θηκε κατά τη διαδικασία κρατικοποίησης της αριστεράς και δημιουργίας ενός νέου 
ερμηνευτικού πλαισίου για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και συγκεκριμένα για τον 
φεμινιστικό ακαδημαϊσμό.

Εντέλει.. 

Είναι γεγονός ότι σήμερα οι δυτικές κοινωνίες είναι υπερσεξουαλικοποιημένες. Το 
σεξ είναι το must της εποχής εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα, έχουμε χορτάσει 
από τεχνικές συμβουλές περί σεξ σε περιοδικά, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, από 
ειδικούς και μη. Υπάρχουν φορές που νιώθουμε σχεδόν υποχρεωμένες να δίνουμε 
αναφορά (πχ στον ψυχολόγο μας) για τις σεξουαλικές μας επιδόσεις, ανάγκες, για τη 
σεξουαλική μας συμπεριφορά, προσανατολισμό, για τις σεξουαλικές μας πρακτικές 
και σχέσεις. Η σεξουαλικότητα των ανήλικων, η σεξουαλικότητα των γκέυ/τρανς, η 
σεξουαλικότητα των εκδιδόμενων ατόμων, η σεξουαλικότητα της τρίτης ηλικίας έ-
χουν βγει στο προσκήνιο και συζητιούνται, υποτίθεται ανοιχτά και δημοκρατικά. 
Όμως, την ίδια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι η σεξουαλικότητά μας απαιτείται να εί-
ναι ευθυγραμμισμένη, παραγωγική και χρήσιμη για την καπιταλιστική πατριαρχική 
τάξη πραγμάτων. Το σεξ είναι εμπορευματοποιημένο, όπως και η γυναικεία σεξουα-
λικότητα και το γυναικείο σώμα. Η εργατική μας δύναμη, η οικονομική και κοινωνι-
κή μας επιβίωση βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την εξωτερική μας εμφάνιση 
και τη σεξουαλικότητά μας. Πολλές μορφές σεξουαλικότητας της τάξης μας παρα-
μένουν στιγματισμένες και στοχοποιημένες. Η σεξουαλικότητα αποτελεί κερδοφό-
ρο επιστημονικό αντικείμενο, όπως και ζήτημα δημόσιας υγείας και τάξης. Η σεξου-
αλική βία και οι βιασμοί είναι σε καθημερινή βάση. Η καταναγκαστική εργασία στη 
βιομηχανία του σεξ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. 

Κατά τη γνώμη μας, η σεξουαλική πειθάρχηση στον καπιταλισμό έτσι όπως δια-
τυπώθηκε και τεκμηριώθηκε ιστορικά και από έμφυλη σκοπιά στο βιβλίο της Φε-
ντερίτσι, μας δίνει μια εικόνα και ερμηνεία του πώς φτιάχτηκε αυτός ο κόσμος: μας 
φαίνεται δηλαδή ιδιαίτερα χρήσιμη η άποψη της πρωταρχικής συσσώρευσης. Μά-
λιστα, έχουμε τη γνώμη ότι η βίαιη διαδικασία των περιφράξεων (εδώ του γυναικεί-
ου σώματος) και της συσσώρευσης (εδώ γυναικείας) εργασίας αποτελεί μια συνεχή 
διαδικασία για το κεφάλαιο, προκειμένου να επιβιώσει. Έχουμε μιλήσει στο παρελ-
θόν για τους νέους κύκλους συσσώρευσης και περιφράξεων, δηλαδή για τα νέα πε-
δία και σχέσεις εκμετάλλευσης που έχουν ανοιχθεί με τις νέες τεχνολογίες αναπα-
ραγωγής, για τις δανεικές μήτρες και το εμπόριο ωαρίων. Στην Ελλάδα, τα μαφιόζι-
κα αφεντικά αυτών των νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κερδοφορίας έ-
χουν ήδη «ανακαλύψει» -αν και δεν παύουν να αναζητούν- το κατάλληλο εργατικό 
δυναμικό για να εργαστούν σε αυτές και μάλιστα συχνά σε καθεστώς σκλαβιάς. Ως 
γνωστό, γυναίκες της εργατικής τάξης, συνήθως μετανάστριες κατά βάση από συ-
γκεκριμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αναγκάζονται να πουλήσουν την ικα-
νότητά τους για αναπαραγωγή και συχνά μάλιστα είναι οι ίδιες αυτές γυναίκες που 
εργάζονται καταναγκαστικά και ως εργάτριες του σεξ.

Από αυτή τη σκοπιά, το κυνήγι μαγισσών είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικα-
σία δίχως τέλος στον καπιταλιστικό κόσμο, είναι δομικό χαρακτηριστικό του. Το κυ-
νήγι μαγισσών με την έννοια της ακραίας υποτίμησης και εκμετάλλευσης κομμα-
τιών της τάξης μας, και θανάτου για κάποια άλλα, με σκοπό τη συσσώρευση εργα-
σίας και πλούτου για τα αφεντικά. 

ξησή του, έφερε αναγκαστικά στο προσκήνιο και τη μέριμνα για το σεξ, τη συχνό-
τητα ή τη σπανιότητα των επαφών, τη χρήση των αντισυλληπτικών μεθόδων, τα πο-
σοστά γεννητικότητας, την ηλικία γάμου κλπ.

Όπως προείπαμε, η Φεντερίτσι στο Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα ασκεί κριτική στο βι-
βλίο του Φουκώ Ιστορία της σεξουαλικότητας. Καταρχήν, όπως λέει η Φεντερίτσι, ο 
Φουκώ δεν εξηγεί τις αιτίες των μεταβολών στις τεχνικές της εξουσίας. Ο Φουκώ δη-
λαδή, κατά τη Φεντερίτσι, στην ανάλυσή του δεν αναφέρεται ρητά στις τότε ανερ-
χόμενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, ως αιτία και ερμηνεία των μεταβολών 
στις τεχνικές της εξουσίας. Πράγματι, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα κοινωνι-
κής και οικονομικής οργάνωσης που μεριμνά ιδιαίτερα για την (καπιταλιστική) πει-
θάρχηση και διείσδυση στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας των υπηκόων. Δι-
ότι, πληθυσμός για το κεφάλαιο και τα αφεντικά δεν σημαίνει άνθρωποι αλλά συσ-
σώρευση (και αναπαραγωγή) της εργατικής δύναμης με συγκεκριμένα, επιθυμητά 
για το κεφάλαιο χαρακτηριστικά. 

Ακόμη, η Φεντερίτσι κάνει κριτική στον Φουκώ για το ότι «αγνόησε» το ίδιο το 
ιστορικό γεγονός του κυνηγιού των μαγισσών, όπως και όλη τη δαιμονολογική 
γραμματεία, και πως αν είχε πράξει διαφορετικά θα είχε καταλήξει σε άλλα συμπε-
ράσματα. Γράφει η Φεντερίτσι: 

Η «έκρηξη του λόγου» για το σεξ, που ο Φουκώ παρατηρεί σε εκείνη την επο-
χή, εκδηλώθηκε σαφέστερα στους θαλάμους βασανιστηρίων των μαγισσών. 
Δεν είχε, όμως, τίποτα το κοινό με την αμοιβαία διέγερση που ο Φουκώ φα-
ντάστηκε ότι έρεε ανάμεσα στη γυναίκα και τον εξομολογητή της. Οι ανακρι-
τές προχώρησαν πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε ιερέα χωριού, όταν α-
νάγκαζαν τις μάγισσες να αποκαλύψουν τις σεξουαλικές τους περιπέτειες με 
κάθε λεπτομέρεια... Με έναν σχεδόν στερεοτυπικό τρόπο ανάγκαζαν τις απο-
καλούμενες μάγισσες να εξηγήσουν πώς είχαν αρχικά συνουσιαστεί με τον 
διάβολο, τι είχαν νιώσει κατά τη διείσδυση, τις βλεδυρές σκέψεις που είχαν κά-
νει... Στην περίπτωση του κυνηγιού των μαγισσών -την οποία ο Φουκώ απροσ-
δόκητα αγνοεί στην Ιστορία της Σεξουαλικότητας (τόμ. Α’, 1978)- ο «ασταμάτη-
τος λόγος για το σεξ» δεν αναπτύχθηκε διαζευκτικά προς την καταστολή, τη 
λογοκρισία και την άρνηση, αλλά τέθηκε στην υπηρεσία τους.17 

Το γεγονός –λέει η Φεντερίτσι- ότι ο Φουκώ δεν συμπεριέλαβε τη γραμματεία 
που αφορούσε τη δαιμονοποίηση και τον φρικτό βασανισμό χιλιάδων ηλικιωμένων 
κυρίως γυναικών που πριν πεθάνουν στην πυρά έπρεπε να «αποκαλύψουν» αναλυ-
τικά τα υποτιθέμενα σεξουαλικά τους εγκλήματα, κάνει την ιστορία της σεξουαλικό-
τητας του πολύ γενική και ουδέτερη, μια ιστορία αντρών, γυναικών, παιδιών κλπ. Ο 
Φουκώ δηλαδή δείχνει να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την έμφυλη -τραγική- και 
καθοριστική πλευρά αυτής της ιστορίας. 

Επιπλέον, το κεφάλαιο και το κράτος (ως ο συλλογικός εκφραστής των επιμέρους 
κεφαλαίων) δεν διστάζει να καταστρέψει: η καταστροφή εντάσσεται στις πολιτικές 
του, στις περιπτώσεις που η εργατική δύναμη δεν έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστι-
κά. Η καταστροφή και ο μαζικός θάνατος μπορούν πράγματι να υπηρετούν την α-
ναπαραγωγή της εργατικής δύναμης.

Τέλος και πιο συνολικά, η Φεντερίτσι κάνει κριτική στη φουκωική θεωρία περί 
των δυναμικών των μικροεξουσιών στη νεωτερική κοινωνία (όπως γράφει ο Φου-
κώ: «ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαν περισσότερα κέντρα εξουσίας»18). Όπως και κριτική 
για το ότι ο Φουκώ δέχεται ότι οι ρόλοι μεταξύ των διωκτών και των θυμάτων τους 

1 Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, Σύλβια Φεντερίτσι, εκδόσεις των ξένων, 2011, σελ.35.

2 ό.π., σελ.138.

3 ό.π., σελ. 258.

4 ό.π.,  σελ. 260.

5  ό.π., σελ. 260.

6 ό.π., σελ. 262.

7 ό.π., σελ. 143.

8 Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμος 1ος, Μισέλ Φουκώ, εκδόσεις Ράππα, 1982, σελ.28,29.

9 ό.π., σελ.78.

10 ό.π., σελ.22.

11 ό.π., σελ.64.

12 ό.π., σελ.62,63.

13  ό.π., σελ.65.

14 ό.π., σελ.93,94.

15  ό.π., ελ.167.

16 ό.π., σελ.36,37.

17  Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα, Σύλβια Φεντερίτσι, εκδόσεις των ξένων, 2011, σελ.257, 258.

18 Ιστορία της σεξουαλικότητας, Μισέλ Φουκώ, τόμος 1ος , εκδόσεις Ράππα, 1982, σελ.66.

Το φιλί της ντροπής. Οι μάγισσες αφού βασανίζονταν, «αποκάλυπταν» τα σεξουαλικά τους 
εγκλήματα. Ένα υποτίθεται συνηθισμένο τους έγκλημα ήταν ότι στη διάρκεια του Σαμπάτ 
(στη συνάθροισή τους) φιλούσαν την κωλοτρυπίδα του διαβόλου, δείγμα του σεβασμού 
και της υποταγής τους σε αυτόν.


