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Πεξίιεςε 
 

Ζ ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο έδσζε θνξπθαίνπο ζηνραζηέο ζηελ παγθφζκηα 

δηαλφεζε, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο μερσξίδνπλ νη Μ. Υνξθράηκεξ, Σ. Αληφξλν, Υ. 

Μαξθνχδε, Β. Μπέλγηακηλ θαη Γ. Υάκπεξκαο. Οη ζηνραζηέο απηνί επεμεξγάζηεθαλ 

κηα ζεσξία γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, ε νπνία πήξε ην 

φλνκα Κξηηηθή Θεσξία. Ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζεσξία απηή θαηέρεη ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο σο ππνθείκελν ηεο ηζηνξηθήο πξαγκάησζεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ε 

βηνκεραληθή καδηθή θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη ηα 

πξνηάγκαηα ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο, γηα ηελ ηέρλε, ηε καδηθή θνπιηνχξα θαη ηνλ 

βηνκεραληθφ πνιηηηζκφ ηεο λεσηεξηθήο επνρήο. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξηθή 

πνξεία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη γεληθά ε Κξηηηθή 

Θεσξία θαη ζρνιηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο. ηε ζπλέρεηα εζηηάδνπκε ζηελ 

θξηηηθή πνπ άζθεζε ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ζηε λεσηεξηθφηεηα θαη ζηνλ 

Γηαθσηηζκφ, ζεσξψληαο φηη απνηεινχλ, κε ηα πξνηάγκαηά ηνπο, ην εθαιηήξην ηεο 

ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Αθνινχζσο πξαγκαηεπφκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ εξγαιεηαθνχ 

Λφγνπ, νξηνζεηνχκε ηελ ηέρλε, φπσο ηελ είδαλ νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο, θαη 

δίλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ ελλνηψλ θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο, 

γηα λα απνπεηξαζνχκε θαηφπηλ λα πεξηγξάςνπκε πην δηεμνδηθά ηα ηππνπνηεκέλα 

κνηίβα /ηδέεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε καδηθή θνπιηνχξα, κε ζθνπφ ηελ 

αιινηξίσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πνιηηηθή ζπλαίλεζε ηεο θνηλσλίαο ζηα 

θαπηηαιηζηηθά πξνηάγκαηα. Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ ε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο δηαηχπσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ε ίδηα εληφπηζε, θαζψο θαη ηελ 

θξηηηθή ε νπνία ηεο αζθήζεθε απφ άιιεο ζρνιέο ζθέςεο θαη κεκνλσκέλνπο 

ζηνραζηέο.    
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Abstract : Art and Cultural Industries in light of the Critical Theory 

 

A group of great philosophers emerged from the Frankfurt School, the most important 

being Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin and 

Jurgen Habermas. These thinkers, worked on a theory about modern society and its 

complexity which later on was named Critical Theory. A significant place in this 

theory has the modern man as a subject of the historical actualization of the 

Enlightenment and the massive industrial society that he lives in. This essay examines 

the Critical Theory’s view on the arts, massive culture and the industrial civilization 

of the modern age. Firstly, the historical progression of the Frankfurt School is 

described. Afterwards, the Critical Theory is generally explained and commented on 

its differentiations. Then, the essay focuses on the fact that the Frankfurt school 

rebuked modernity and the Enlightenment for being the beginning of today’s society. 

Moreover, the essay negotiates the meaning of ‘’Instrumental Rationality’’, defining 

art based on the great thinkers’ point of view, and gives a brief historical progression 

of the words ‘’civilization’’ and ‘’culture’’, so people are then able to describe more 

elaborately the standard motives/ideas of the practices, which the massive culture 

applies, with the ulterior purpose of alienating the individual and fixating society on 

the capitalistic opinions. Last but not least, it presents the solutions the Frankfurt 

School came up with, for the problems that the same School pointed out, as well as all 

the criticism that this School received from other Schools and thinkers. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο απνηειεί έλα ηδηφηππν θηινζνθηθφ ξεχκα πνπ μεθίλεζε 

ζηε Γεξκαλία ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη κεηά ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ πέξαζε 

ζηελ Ακεξηθή. ηελ ζπλέρεηα δηαρχζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ δπηηθφ θφζκν 

επεξεάδνληαο ηελ θηινζνθηθή ζθέςε θαη γνληκνπνηψληαο ηελ κε ηξφπν θαηαιπηηθφ 

θαη θαίξην. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Πνιηηηζηηθή βηνκεραλία 

θαη ηελ Σέρλε, έηζη φπσο ηελ αλέγλσζαλ νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Κάησ απφ 

απηφ ην πξίζκα ζα κηιήζνπκε γηα ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο ρνιήο: ηνλ εξγαιεηαθφ 

Λφγν θαη ηε καδηθή θνπιηνχξα, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο Κξηηηθήο 

Θεσξίαο. Ζ εξγαζία επηρεηξεί κηα πην επξεία εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, γηα λα 

δψζεη πην εκπεξηζηαησκέλα ην θάζκα ηεο επηξξνήο πνπ πξαγκάησζαλ νη θηιφζνθνη 

ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία ηνπο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξώην θεθάιαην ζα 

επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ρνιήο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηεο Φξαλθθνχξηεο», ζα 

πεξηπιαλεζνχκε ρξνληθά θαη ηζηνξηθά ζηε δεκηνπξγία ηεο, ηε κεηαλάζηεπζή ηεο ζηελ 

Ακεξηθή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζηε γελέζιηα ρψξα, κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηεο. Θα 

επηκείλνπκε, ζην θεθάιαην απηφ, ζε ιίγα βηνγξαθηθά ζηνηρεία δχν επηθαλψλ κειψλ 

ηεο, ηνπ Υάκπεξκαο θαη ηνπ Μπέλγηακηλ, νη νπνίνη κε ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζία 

ηνπο πινχηηζαλ ην εχξνο ζθέςεο ηεο ρνιήο θαη δηακφξθσζαλ ην πνιππνίθηιν ηνπίν 

ησλ ζηνραζκψλ ηεο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δηαιεθηηθή ζχιιεςε ηεο 

ρνιήο πνπ είλαη γλσζηή σο Κξηηηθή Θεσξία. Θα αλαθεξζνχκε ζην πιαίζηφ ηεο, 

θαζψο θαη ζηηο θαηά θαηξνχο ηζηνξηθέο ή ελλνηνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θξηηηθή πνπ άζθεζε ε ρνιή ζηε 

λεσηεξηθφηεηα θαη ζηνλ Γηαθσηηζκφ, ζεσξψληαο ηα εθαιηήξηα ηεο ζεκεξηλήο 

δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε. Θα κηιήζνπκε γηα ηνπο πξνάγγεινπο 

πνπ επαγγέιινληαλ απηή ηελ θνηλσλία, ζπγθεθξηκέλα ηνπο Μαθηαβέιιη θαη Υνκπο, 

ζηνραζηέο νη νπνίνη κε ηα θείκελά ηνπο πξνπαγάλδηζαλ θαη ππνζηήξημαλ ζζελαξά ηελ 

αλάγθε θπξηαξρίαο ηεο θνηλσλίαο θάησ απφ ηζρπξέο εγεκνλίεο. Σέινο, ζα δνχκε πψο 

ε λεσηεξηθφηεηα ελδχζεθε ηνλ κχζν, γηα λα γίλεη κε ηελ ζεηξά ηεο ν «λένο κχζνο» ηεο 

αζηηθήο θνηλσλίαο. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην ζα κηιήζνπκε γηα ηε καδηθή βηνκεραλία θαη ηα 

θαζνξηζηηθά ηεο ζηνηρεία. Αθνχ αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηνλ εξγαιεηαθφ Λφγν, 

θεληξηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο, ζα ηελ εληάμνπκε ζε έλα επξχηεξν 

πιαίζην, γηα λα δνχκε ηε γεληθή εηθφλα ηεο ηέρλεο, φπσο ηελ αληηιακβαλφηαλ ε 

ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή ελλνηνινγηθή πξαγκάησζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Αθνινπζεί κηα δηεμνδηθή αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο, φπσο ηελ ελλφεζαλ θαη ηελ πεξηέγξαςαλ νη 

ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο. ηελ ελφηεηα απηή (ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο) ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ θεληξηθψλ κνηίβσλ ηεο εζαεί ηππνπνίεζεο ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο καδηθήο βηνκεραλίαο. Ζ παξνπζίαζε απηή ζα ιάβεη ηελ εηθφλα ηεο 

παξάζεζεο ησλ κνηίβσλ θαη ηδεψλ ρσξίο αμηνινγηθή ή νληνινγηθή ζεηξά, αιιά 

νπσζδήπνηε κε ελλνηαθή ζχλδεζε. Σν ηέηαξην θεθάιαην ηειεηψλεη κε κηα ελφηεηα 

ζηελ νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο ηπρφλ ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ε 

ρνιή ζηα πξνβιήκαηα πνπ ε ίδηα επεζήκαλε. 

Σν πέκπην θεθάιαην αλήθεη ζηνλ αληίινγν πνπ πξνμέλεζε ε Κξηηηθή Θεσξία. 

Θα κειεηήζνπκε άιινπο ζηνραζηέο πνπ πξνέβαιαλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαη 

ζεκειίσζαλ δηθφ ηνπο ιφγν απέλαληη ζηα πξνηάγκαηα ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, 

θάλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο θαη βγάδνληαο ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 

Γένλ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε νπηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ 

θξηηηθή ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο απφ ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη νη 

απφςεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ, θαζψο θαη νη ηδέεο πνπ ζα αλαιπζνχλ, είλαη 

παξεκθεξείο ηνπ ζέκαηνο. πλεπψο ζα παξακεξίζνπκε ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο ρνιήο 

–ηελ Κξηηηθή Θεσξία ζην ζχλνιφ ηεο- θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζηα ζρεηηθά κε ην ζέκα 

καο πξάγκαηα, αιιά πάληνηε έρνληαο θαηά λνπ πσο νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

έρνπλ πνιπζήκαλην θαη πνιχπιεπξν έξγν ζηελ θνηλσληθή επηζηήκε, θαηά πνιχ 

επξχηεξν ησλ ζηνρεχζεσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, επεηδή ν Λφγνο ηεο 

Κξηηηθήο Θεσξίαο είλαη απνζπαζκαηηθφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο (ινγηθφ κε ηελ 

επξχηεηα ησλ ζηνραζηψλ πνπ ζπληάζζνληαη ππφ ηελ ζθέπε ηεο), πξέπεη λα έρνπκε 

θαηά λνπ πσο ε εξγαζία απηή απνηειεί ηε δηθή καο πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο, κε 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη ζπγθεθξηκέλε εξκελεία, επηιεγκέλεο απφ ηα θαζνξηζκέλα 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Κάζε έθζεζε φκσο πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε θαη εξκελεία, 

δειαδή επέκβαζε θαη επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα κέζα απφ ηηο ζηνηρεηνζεηεκέλεο πεγέο 

γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο corpus. Σν αλ ε εξκελεία καο είλαη δίθαηε, απηφ ζα ην 

θξίλεη ν αλαγλψζηεο. ε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ θηλεζήθακε κε ζηφρν ηε 
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ζπλεηδεηή δηαζάιεπζε ησλ πξνηαγκάησλ ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Απελαληίαο 

βαζηθή καο ζηξαηεγηθή παξακέλεη ε θξηηηθή εξκελεπηηθή θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζεσξία. 
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1. Η ρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο: ζύληνκε ηζηνξηθή επηζθόπεζε 

 

Σν Ιλζηηηνύην 

 

Σνλ 20
ν
 αηψλα ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο (Σ. Αληφξλν, Μ. Υνξθράηκεξ, Φξ. 

Πφιινθ, Δ. Φξνκ, Υ. Μαξθνχδε, Λ. Λφβεληαι, Φξ. Νφπκαλ, Β. Μπέλγηακηλ, Ο. 

Κηξράηκεξ, Γ. Υάκπεξκαο θ.ά.) επεμεξγάζηεθε κηα ζεσξία γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, ηελ νπνία ν Υνξθράηκεξ ηελ πνιηηνγξάθεζε κε ηνλ φξν 

Κξηηηθή Θεσξία. Ο ππξήλαο ζπζπείξσζεο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο ήηαλ ην 

«Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηεο Φξαλθθνχξηεο» πνπ ηδξχζεθε ην 1923, επνρή 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο. Σν Ηλζηηηνχην ηδξχεηαη σο ζεζκφο αλεμάξηεηνο, ζην 

πιαίζην σζηφζν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φξαλθθνχξηεο. Έρεη δηνηθεηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλεμαξηεζία, θαη ηνπο δηθνχο ηνπ νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θπξίσο 

ηδησηηθνχο. Απηή ε αλεμαξηεζία θαη ε ηδηαίηεξε ζρέζε σο πξνο ηνπο θξαηηθνχο θαη 

αθαδεκατθνχο ζεζκνχο είλαη θαηεμνρήλ ζηνηρείν ην νπνίν παίδεη ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ιεμηινγίνπ ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο. Γχξσ απφ ην Ηλζηηηνχην δεκηνπξγήζεθε κηα άηππε δέζκεπζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο, κε πνιιά πηζσγπξίζκαηα θαη φρη θάησ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν πιαίζην (Φσηφπνπινο, 2009). Γελ ππήξμε δειαδή ε 

πξφζεζε δεκηνπξγίαο κηαο νξζνδνμίαο, νχηε θάπνηα ηδξπηηθή θπζηνγλσκία. Μάιινλ 

πξφθεηηαη γηα έλα ξεχκα ζθέςεο ζηελά δεκέλν κε ηηο θνηλσληθέο θαη ζεσξεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο επνρήο θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε (Κάιθαο, 1978:70). 

Σν Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχζε βέβαηα σο ζπιινγηθφο νξγαληζκφο, πάληα σζηφζν 

αλαγλσξηδφηαλ ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, γηα 

ηηο εθάζηνηε έξεπλεο θαη θαηεπζχλζεηο (Κάιθαο, 1978: 74). 

Αθεηεξία ηνπ δελ ππήξμε κφλν ε αζηηθή ζθέςε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νχηε ν 

ξεθνξκηζκφο ηεο Γεχηεξεο Γηεζλνχο, αιιά ήηαλ θαη νη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ηεο 

Σξίηεο Γηεζλνχο, νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ «νξζφδνμε» καξμηζηηθή ζεσξία θαη 

ηνλ Λνχθαηο ή ηνλ Κνξο, φπσο επίζεο νη δηακάρεο ζηε Γεξκαλία ζην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα, αλάκεζα ζηνπο αηξεηηθνχο θαη ζηνπο ξεβηδηνληζηέο. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1917 

θιφληζε βαζηά ηνλ θφζκν κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, αθήλνληαο αλεμίηεια 

ίρλε, αιιά απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 άξρηζε λα δηακειίδεηαη θαη λα 

ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε νπνία απνηέιεζε 

γηα πνιινχο ηελ ειπίδα κηαο ιχζεο ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ, γξήγνξα κε ηηο 
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νινθιεξσηηθέο ινγηθέο ηεο, δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο θαη δηέιπζε ηηο απηαπάηεο. Σν 

Ηλζηηηνχην πξνζπάζεζε λα θσηίζεη απηέο ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη λα επηδείμεη 

λένπο ζεσξεηηθνχο δξφκνπο ζε κηα πεξίνδν πνπ ν καξμηζκφο βπζηδφηαλ κέζα ζηνλ 

ζηαιηληθφ νινθιεξσηηζκφ. Πξνζπάζεζε λα θαλεξψζεη ηα αδηέμνδα θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά ζε φζνπο δελ έρνπλ καξμηζηηθέο 

παξσπίδεο, πξνσζψληαο κηα λέα πξαθηηθή ηεο ζθέςεο, κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε 

ηνπ καξμηζκνχ, έλα λέν θαηαζηαηηθφ ηεο θνηλσλίαο. Ήζειε έλαλ καξμηζκφ ρσξίο 

δνγκαηηζκνχο, κηα θξηηηθή ρσξίο βία θαη πνιεκηθή, κηα θαηαγγειία ησλ αληίπαισλ 

ηαμηθψλ ζέζεσλ ρσξίο ζηείξνπο ζρνιαζηηθηζκνχο, βαζηζκέλε ζηε γφληκε ζχγθξηζε 

θαη ηε δηεπθξίληζε ζπλαθεηψλ θαη αληηζέζεσλ (Βελζάλ, 1977: 56-64).  

Αξρηθφο δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ππήξμε ν Karl Grünberg θαη ην 

Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχζε θπξίσο σο θέληξν ζπγθέληξσζεο ησλ αξρείσλ ηνπ 

επξσπατθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (κηα ζπιινγή δίρσο πξνεγνχκελν πνπ δπζηπρψο 

έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Ναδί θαη θαηαζηξάθεθε) θαζψο θαη έξεπλαο ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ 

Μαξμ, γηα ηελ έθδνζε θαη επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ είρε εληαηηθή επηθνηλσλία κε ην 

Ηλζηηηνχην Μαξμ-Έλγθειο ηεο Μφζραο. Ο  Grünberg επέβαιε έλα απνιηζσκέλν, 

κεραληζηηθφ, καξμηζηηθφ κνληέιν ζηνπο θηινζνθηθν-θνηλσληνινγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ δελ ελζνπζίαδε θαζφινπ ηελ νκάδα ησλ 

λεαξψλ κειψλ γχξσ απφ ηνλ Υνξθράηκεξ. Ζ γφληκε ηζηνξία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ αξρίδεη 

ην 1930, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Grünberg θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηεχζπλζή ηνπ απφ ηνλ 

Υνξθράηκεξ. Δίλαη ε επνρή πνπ ην Ηλζηηηνχην πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο Αληφξλν, 

Μαξθνχδε, Φξνκ θαη Λφβεληαι (Πιαλφδηνλ, 1996: 430). 

Σν Ηλζηηηνχην απφ ην 1932 εμέδηδε ην Zeitschrift,
1
 έλα «Πεξηνδηθφ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έξεπλα», ην νπνίν απνηέιεζε φξγαλν ηεο ρνιήο θαη ζθξάγηζε ηε ζθέςε 

ηεο Δπξψπεο θαη αξγφηεξα ηεο Ακεξηθήο, ζηα θνηλσληθά θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα, 

επεξεάδνληαο πνηθηιφηξνπα ηελ πξννδεπηηθή ζθέςε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά φιεο νη ηάζεηο πνπ αλαπηχρηεθαλ ζηε Γεξκαλία θαζψο θαη νη 

αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θηινζνθηθή ζθέςε είραλ βξεη ζην πεξηνδηθφ 

κηα γφληκε θαη θηιφμελε ζηέγε. Φπζηθά απηέο νη δεκνζηεχζεηο δελ έγηλαλ ρσξίο 

αληίδξαζε. Ζ επνρή επλννχζε κνξθέο ζθέςεηο κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπληεξεηηζκνχ 

θαη ήηαλ θπζηθφ ε αλαδήηεζε κηαο αδνγκάηηζηεο πξαθηηθήο λα δεκηνπξγήζεη 

                                           
1
Ο πιήξεο ηίηινο ήηαλ: Zeitschrift für Sozialforschung, ήηνη «Πεξηνδηθφ γηα ηελ Κνηλσληθή Έξεπλα». 

Βι. Κάιθαο, 1978: 73. 
2
Οη ιφγνη απηήο ηεο επηηπρίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Κάιθα, είλαη φηη ν Μαξθνχδε αξρίδεη κεηαπνιεκηθά λα 

γξάθεη ζηα Αγγιηθά ελψ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ ζπλερίδνπλ ζηα Γεξκαληθά. Ζ γιψζζα ηνπ 
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θαλαηηθνχο ερζξνχο. Απηή φκσο ε αδνγκάηηζηε ζθέςε έρεη επίβιεςε ηεο 

κεξηθφηεηάο ηεο θαη γηα απηφ δελ δηεθδηθεί ηνλ ηίηιν ηεο νπδέηεξεο ή αληηθεηκεληθήο 

ζεσξίαο, πξνζδνθψληαο κφλν ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ζρέζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ απφ ηηο ηδενινγίεο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζθέςε ηεο Φξαλθθνχξηεο θαηαδίθαδε θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε έλαλ νξίδνληα ζηελά επηζηεκνινγηθφ αιιά θαη ηηο κεηαθπζηθέο 

πξαθηηθέο. Έηζη, ε ρνιή άζθεζε θξηηηθή ζηα κνληέξλα ξεχκαηα, ηνπ λενζεηηθηζκνχ 

θαη ζηελ αγγιν –απζηξηαθή παξάδνζε ηνπ ινγηθνχ εκπεηξηζκνχ (δειαδή ζηνλ Κχθιν 

ηεο Βηέλλεο), αιιά θαη ζηε Φαηλνκελνινγία πνπ ήηαλ ηεο κφδαο ηφηε. Καη ηα δχν 

απηά ξεχκαηα ζθέςεο πξέζβεπαλ πσο ν θφζκνο ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ζπληζηά θαη 

ηε κφλε αιήζεηα, ηε κφλε δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί 

λα γλσξίζεη απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Απηή φκσο ηελ θξηηηθή ε ρνιή 

ηελ εμάζθεζε ρσξίο λα πέζεη ζηελ απέλαληη πξαθηηθή ηεο κεηαθπζηθήο ζεψξεζεο, 

ρσξίο λα ηαπηηζηεί κε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ θείηαη έμσ απφ ηελ αλζξψπηλε 

ηζηνξία, ζε ππεξβαηηθέο, αθεξεκέλεο αξρέο, φπσο ν Θεφο ή ε απφιπηε Ηδέα (Βελζάλ, 

1977: 66-96). Οη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο ήηαλ νη πξψηνη, απφ θνηλσληνινγηθήο ζέαζεο, 

πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εζηθή, ηνλ ιφγν θαη ηε ινγηθφηεηα, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη γλσζηηθά πεδία ζε κηα επνρή πνπ απηφ δελ ήηαλ ε θπξίαξρε ηάζε ησλ 

θαηξψλ. Απνηεινχζαλ έηζη κηα ειάρηζηε κεηνςεθία δηαλνεηψλ πνπ αληηηίζνληαλ ζηελ 

θπξίαξρε Δπξσπατθή Παξάδνζε ηνπ λέν-Καληηαληζκνχ (Finlayson, 2006: 2-3). 

Να ζεκεηψζνπκε φκσο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνιιψλ θεηκέλσλ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Martin Jay (2009). Πνιιά θείκελα είλαη «ζηξηθλά», 

ηδηαίηεξα ηνπ Αληφξλν. Απηφ γηαηί αλαιίζθνληαη ζπρλά, άιινηε ζε κηα «εθζακβσηηθή 

θαη άιινηε ζε κηα απνπξνζαλαηνιηζηηθή αληηπαξάζεζε» εμαηξεηηθά αθεξεκέλσλ 

πξνηάζεσλ κε θαηλνκεληθά ηεηξηκκέλεο παξαηεξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Jay, απηφ 

εμεγείηαη ίζσο απφ ην γεγνλφο φηη αληίζεηα απφ ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία, ε νπνία 

εμίζσλε ην «ζπγθεθξηκέλν» κε ην «κεξηθφ» θαη ην «αθεξεκέλν» κε ην «θαζνιηθφ», ε 

Κξηηηθή Θεσξία αθνινπζνχζε ηνλ Υέγθει, γηα ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλν ζεκαίλεη 

«πνιχπιεπξν, επαξθψο ζπζρεηηζκέλν, πνιχπινθα δηακεζνιαβεκέλν», ελψ 

«αθεξεκέλν» ζεκαίλεη «κνλφπιεπξν, αλεπαξθψο ζπζρεηηζκέλν, ζρεηηθά 

αδηακεζνιάβεην» (ει. 82). Πξνθαλψο θαη ν Jay πξνζπαζεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα 

απινχζηεξα, αιιά είλαη γεγνλφο πσο θαη ε δηθή ηνπ Γηαιεθηηθή Φαληαζία-θαη ην 

γξάθσ πξνο ππεξάζπηζε ηνπ Αληφξλν- δελ είλαη βηβιίν πνπ δηαβάδεηαη γηα αλαςπρή. 

Ίζσο είλαη αιήζεηα πσο νη ιεπηέο θηινζνθηθέο έλλνηεο δελ έρνπλ αληηζηνηρία ζε 
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θάπνηα «ρνλδξή» γιψζζα. Οη εκβξηζείο ηδέεο ζέινπλ λα βνπηήμεηο ζε κηα γιψζζα 

πνπ είλαη επίδεθηε ιεπηψλ εξκελεηψλ θαη δχζθνισλ κεηαθνξψλ, άξα εμ νξηζκνχ 

ζηξηθλή. Ζ επηθαλεηαθή πξαγκάηεπζε, ε «ρνλδξή» γιψζζα θαίλεηαη λα δπζθνιεχεη 

ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε θαη είλαη επηηειεζηηθή κφλν γηα γεληθφηεηεο θαη πεξηιήςεηο, 

φρη γηα εξγαζίεο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ αθξίβεηα θαη αλάιπζε πνιχπινθσλ 

θηινζνθηθψλ ζεσξήζεσλ. Ο Ήγθιεηνλ (2003) γξάθεη πσο ππάξρνπλ θάπνηεο ηδέεο 

«θαη θπξίσο ζηελ επηζηήκε, πνπ δελ κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ επαξθψο. Γελ είλαη 

φιε ε ζνθία απιή θαη απζφξκεηε» (ζει. 111). Ο ηζρπξηζκφο φηη «φια κπνξνχλ λα 

εηπσζνχλ απιά» είλαη κηα απιντθή αλνεζία.  

 

 

Η δηαδξνκή πξνο ηελ θξηηηθή ζθέςε… 

 

Ο βίνο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο δελ ήηαλ αδηαηάξαρνο θαη νκνηνγελήο. Σα κέιε 

ηεο, φηαλ ν Υίηιεξ αλέβεθε ζηελ εμνπζία, εγθαηέιεηςαλ ηε Γεξκαλία, ιφγσ ηεο 

εβξατθήο θαηαγσγήο ησλ πεξηζζνηέξσλ θαη απηνεμνξίζηεθαλ (κεηά απφ ζχληνκε 

πεξηπιάλεζε ζηελ Δπξψπε) ζηηο ΖΠΑ. Δθεί βξήθαλ ζηέγε ζην παλεπηζηήκην 

Κνινχκπηα φπνπ ζπλέρηζαλ ηηο έξεπλέο ηνπο, εζηηάδνληαο ζε πην πνιχπιεπξε γθάκα 

πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ζέκαηα απηαξρηζκνχ, εμηξεκηζηηθψλ θηλεκάησλ, εξγαηηθψλ 

θηλεκάησλ, ιατθνχ θαη καδηθνχ πνιηηηζκνχ, κηθξψλ νκάδσλ θ.ά., θξνληίδνληαο λα 

αμηνπνηήζνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηηο εκπεηξηθέο κεζφδνπο ηεο ακεξηθαληθήο 

θνηλσληνινγίαο, ε νπνία ηελ επνρή εθείλε ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε. Σν Ηλζηηηνχην, 

ζχκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο ηνπ, δελ ελζσκαηψζεθε πνηέ ζηελ ακεξηθαληθή 

λννηξνπία θαη θνπιηνχξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ζπλέρηζε γηα αξθεηά ρξφληα 

λα εθδίδεη ην πεξηνδηθφ ηνπ ζηα Γεξκαληθά, πξάγκα πνπ έθαλε ηνλ Υνξθράηκεξ λα πεη 

πσο ην Zeitschrift ήηαλ ε κφλε ζπλέρηζε ηεο γφληκεο Γεξκαληθήο θνπιηνχξαο ζηα 

ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ Ναδηζκνχ. Σα ρξφληα ηεο Ακεξηθήο ην Ηλζηηηνχην ππνζηήξημε 

πνιινχο άιινπο επξσπαίνπο πξφζθπγεο θαη ράξε ζηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ, 

κπφξεζε αξθεηνχο απφ απηνχο λα ηνπο εγγξάςεη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ έκκηζζσλ 

εξεπλεηψλ ηνπ, ρσξίο λα έρνπλ πξνζθέξεη πφηε ηελ παξακηθξή εξγαζία ζε απηφ 

(Πιαλφδηνλ, 1996: 431). 

 Ο Αληφξλν ζεσξεί πσο αλ ε Ακεξηθή ηνπ έθαλε θάπνην θαιφ απηφ ήηαλ λα κε 

ζεσξεί θπζηθέο ηηο ζπλζήθεο πνπ αλαπηχρηεθαλ ηζηνξηθά ζηελ Δπξψπε, «λα κε 

ζεσξψ ηα πξάγκαηα δεδνκέλα […] λα βιέπσ ηελ θνπιηνχξα απ’ έμσ», πξάγκα πνπ 
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άκβιπλε ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη νδήγεζε ηνλ ίδην λα γίλεη πην βαζχο ζηηο θξίζεηο 

ηνπ (Adorno, 1987: 41).  

Ξερσξηζηή κλεία πξέπεη λα γίλεη εδψ ζε δχν επηθαλείο ζηνραζηέο ηεο ρνιήο 

ηεο Φξαλθθνχξηεο, πνπ άζθεζαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο θξηηηθή ζηε ρνιή θαη δελ 

θαηέθπγαλ ζηελ Ακεξηθή ηε λαδηζηηθή πεξίνδν, έρνληαο δηαθξηηνχο δξφκνπο, θαη 

κεηαμχ ηνπο (πλεπκαηηθνχο θαη βηνγξαθηθνχο) αιιά θαη κε ηα άιια κέιε ηεο ρνιήο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γ. Υάκπεξκαο θαη ηνλ Β. Μπέλγηακηλ. Ο πξψηνο γελλήζεθε ην 

1929 ζην Νηίζειληνξθ θαη κεγάισζε ζε αζηηθή νηθνγέλεηα ε νπνία πξνζρψξεζε 

ζηνλ Ναδηζκφ, ρσξίο σζηφζν λα ηνλ ππνζηεξίμεη ελεξγά. Ο ίδηνο ν Υάκπεξκαο, πξνο 

ν ηέινο ηνπ πνιέκνπ, εληάρζεθε ζηε ρηηιεξηθή λενιαία θαη κεηαπνιεκηθά 

ζπγθινλίζηεθε θαη αθππλίζηεθε παξαθνινπζψληαο ηα ληνθηκαληέξ γηα ην 

Οινθαχησκα θαη ηελ εμέιημε ηεο Γίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο. πλεηδεηνπνίεζε ηφηε ηε 

«θξηθηή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Άνπζβηηο θαη ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ησλ εζηθψλ αμηψλ, πνπ ραξαθηήξηζε ηελ πεξίνδν ησλ Ναδί» (Finlayson, 2006:xi). 

Ο Μπέλγηακηλ γελλήζεθε ην 1892 ζην Βεξνιίλν απφ εχπνξε αζηηθή εβξατθή 

νηθνγέλεηα θαη πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα κέζα ζηηο αλέζεηο, ζεσξψληαο πσο 

θησρνί είλαη κφλν νη δεηηάλνη (Benjamin, 2005:132-33). Ζ γλσξηκία ηνπ θαη ε θηιία 

ηνπ κε ηελ άιιε εκβιεκαηηθή κνξθή ηεο Φξαλθθνχξηηαο ρνιήο, ηνλ Αληφξλν, έγηλε 

ην 1923, επνρή πνπ ν Μπέλγηακηλ άξρηδε ηε κειέηε γηα ηελ Καηαγσγή ηεο Γεξκαληθήο 

Σξαγσδίαο. Πξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ απνζθνπνχζε ζηελ απφθηεζε πθεγεζίαο, ηελ 

νπνία νη θαζεγεηέο ζηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθε, αζπλήζηζηνη ζε φ,ηη μεπεξλνχζε ηελ 

αθαδεκατθή λννηξνπία, δελ ηελ θαηάιαβαλ θαη ηελ απέξξηςαλ. Έηζη έθιεηζε ε 

πξννπηηθή κηαο αθαδεκατθήο θαξηέξαο ζηε Γεξκαλία γηα ηνλ Μπέλγηακηλ. Απηφ θαηά 

θνηλή νκνινγία έθαλε κάιινλ θαιφ ζηε κεηέπεηηα γξαθή ηνπ, αθνχ ηελ απάιιαμε 

απφ ηε ζηείξα αθαδεκατθφηεηα κηαο ζηξηθλήο δηαηχπσζεο. ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ν 

Μπέλγηακηλ έγηλε θίινο ηνπ Μ. Μπξερη θαη επηθξίζεθε απφ ηνλ Αληφξλν γηα απηή ηε 

θηιία. Ο Αληφξλν εθθηλνχζε απφ κηα γεληθφηεξε δπζαξέζθεηα πνπ είρε ε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο απέλαληη ζηνλ Μπξερη, θαζψο δελ ζπκθσλνχζαλ ζε πνιηηηθά 

δεηήκαηα (είραλ φκσο ζεβαζκφ ζηα ινγνηερληθά ηνπ επηηεχγκαηα) θαη ζεσξνχζε ηνλ 

Μπξερη σο εθθξαζηή ελφο ρπδαίνπ ρνλδξνεηδνχο πιηζκνχ, επηδήκηνπ γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ Μπέλγηακηλ. Απφ ηελ άιιε, θαη ν Μπξερη δελ είρε θαιά ιφγηα γηα ην Ηλζηηηνχην. 

Θεσξνχζε πσο απνηεινχληαλ απφ δηαλννχκελνπο νη νπνίνη εθπνξλεχνληαλ κε 

αληίηηκν ηελ ππνζηήξημε ησλ ακεξηθαληθψλ ηδξπκάησλ (κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Ηδξχκαηνο ζηηο Ζ.Π.Α.). Χζηφζν ν Μπξερη μερψξηδε θαη εθηηκνχζε ηνλ Μπέλγηακηλ 
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ζεσξψληαο ηνλ έλαλ ζπγγξαθέα πξνθεηηθφ. Έκεηλε έηζη αθνζησκέλνο ζηε ζρέζε 

ηνπο κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ (Jay, 2009: 200-202). Σα ρξφληα ηεο λαδηζηηθήο 

αλφδνπ βξίζθνπλ ηνλ Μπέλγηακηλ ρσξίο ρξήκαηα αθνχ θαλείο δελ ήζειε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ιφγσ ηεο εβξατθήο θαηαγσγήο ηνπ. Ο ίδηνο γξάθεη: «Ζ χπαξμή κνπ 

ρσξίο εηζνδήκαηα έρεη θαηαληήζεη έλα παξάδνμν πνπ ην αηελίδσ ψξεο –ψξεο κε ηε 

ραχλσζε ηεο απνξίαο» (Benjamin, 2006:23). Δίλαη ηα ρξφληα ηεο εμάξηεζήο ηνπ απφ 

ην Ηλζηηηνχην ηεο Φξαλθθνχξηεο, ην νπνίν έρεη εγθξίλεη κηα κηθξή νηθνλνκηθή αξσγή 

γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, αιιά θαη ρξφληα αθνζίσζεο πάλσ ζηε ζπγγξαθή έξγσλ πνπ 

αξγφηεξα ζεσξήζεθαλ εκβιεκαηηθά ηεο θηινζνθίαο ηνπ. Γπζηπρψο ην πξνζρέδην ηνπ 

Passagen-Werk (γηα ηε γέλεζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε επίθεληξν ην Μπσληιαηξηθφ έξγν), 

κειέηε δσήο γηα ηελ νπνία ν Μπέλγηακηλ είρε καδέςεη ζεκεηψζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ 

850 βηβιία, απνξξίπηεηαη απφ ηνλ κεηαλαζηεχζαληα ζηελ Ακεξηθή Αληφξλν. Ο 

ηειεπηαίνο έθξηλε ηε ζεσξεηηθή ηνπ δνκή αλεπαξθή θαη αμίσζε κηα αλάπιαζε ηνπ 

θεηκέλνπ, εκπνδίδνληαο ηε δεκνζίεπζε ηνπ. Σν ζνθ ήηαλ κεγάιν γηα ηνλ Μπέλγηακηλ. 

Φησρφο θαη επάισηνο πξνζπάζεζε, θπλεγεκέλνο απφ ην ρηηιεξηθφ θαζεζηψο, λα 

δηαβεί ηα Ηζπαληθά ζχλνξα κε ζηφρν λα θηάζεη ζηελ Ακεξηθή. Καζπζηεξψληαο φκσο, 

ρσξίο ηα θαηάιιεια ραξηηά, απηνθηφλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1940 γηα λα κελ πέζεη 

ζηα ρέξηα ηεο Γθεζηάπν. 

Σα απηνεμνξηζκέλα  κέιε ηεο ρνιήο απνγνεηεχηεθαλ βαζχηαηα απφ ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ, γεγνλφο πνπ καξηπξείηαη απφ ηηο εληαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιαλ 

ζηε ζπλέρεηα νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηδνθηκαζία πνπ ζηεξήζεθε φζν ήηαλ ελ δσή. Πνιιά ινηπφλ 

δνθίκηά ηνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Ακεξηθή ζην πεξηνδηθφ Zeitschrift, ην νπνίν 

ζπλέρηζε λα απνηειεί ην θαηεμνρήλ κέζν ηεο πξνβνιήο ησλ ηδεψλ ησλ ζηνραζηψλ ηεο 

Φξαλθθνχξηεο κε έλα επξχηαην θάζκα ζπλεξγαζηψλ θαη κηα πνιππνίθηιε 

ζεκαηνινγία. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ επξχηεηα ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ 

παξνπζηαδφηαλ ζην Zeitschrift είλαη πξφζθνξν λα παξαζέζνπκε κηα κηθξή 

ζηαρπνιφγεζε ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπ: Ο Υνξθράηκεξ γξάθεη γηα ηε δπζθνιία ηεο 

κεηάβαζεο ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Ο Φξνκ γξάθεη 

γηα ηελ απνζηνιή κηαο αλαιπηηθήο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Ο Αληφξλν θαη ν 

Λφβεληαι ζρνιηάδνπλ ηα θνηλσληθά ζέκαηα ηεο ινγνηερλίαο. Οη νηθνλνκνιφγνη ηνπ 

Πεξηνδηθνχ Γθξφζκαλ θαη Πφιινθ γξάθνπλ γηα ηελ θνηλσληθή θξίζε θαη ηνλ 

θαπηηαιηζκφ, θαζψο θαη ηε «λέα ηάμε» ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. ηνλ 
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ρψξν ηεο αηζζεηηθήο νη εξγαζίεο ησλ Αληφξλν, Μπέλγηακηλ θαη Λφβεληαι είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο, ελψ ζηνλ ρψξν ηεο ζεσξίαο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο 

επηζηήκεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη εξγαζίεο ηνπ Φ. Νφπκαλ θαη ηνπ Ο. Κηξράτκεξ. 

Σν πεξηνδηθφ θάλεη γλσζηέο ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ακεξηθάληθεο ζθέςεο: ηε ιεηηνπξγηθή 

ζρνιή ηεο ακεξηθάληθεο πνιηηηζηηθήο αλζξσπνινγίαο (Μαιηλφβζθη, Μηλη, 

Μπέλεληηθη), ηηο θνηλσληνινγηθέο εμειίμεηο κε ηε ρνιή ηνπ ηθάγνπ θαη ηηο λέεο 

εξκελεπηηθέο ηάζεηο ηεο ζρνιήο ηνπ Νηπξθέκ. Δπίζεο ζπδεηά κε ηε «Νέα 

νηθνλνκία», κε ηνλ πξαγκαηηζκφ ηνπ Νηηνχη, κε ηηο κεγάιεο ηζηνξηθέο εξγαζίεο ηνπ 

Πηξέλ θαη ηνπ Σφπλκπε. Μέζα ινηπφλ απφ ην πεξηνδηθφ εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηεο 

επνρήο, κε ηηο πνιπζεκίεο, ηηο αληηλνκίεο, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο (Πάλνπ 

2004: 17-25). 

 

 

Η αλαγλώξηζε θαη ε δηάρπζε ηεο επηξξνήο ηεο 

 

Μεηαπνιεκηθά ε έθξεμε ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο κε ηηο 

εμεγέξζεηο ησλ καχξσλ, ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, θαη ην αληηπνιεκηθφ ξεχκα, ην 

θνηηεηηθφ ξεχκα θαη ηνλ Μάε ηνπ ’68 θάλεη παζίγλσζην θαη ηεο κφδαο αξρηθά ην 

έξγν ηνπ Μαξθνχδε.
2
 Ο Μαξθνχδε, ν νπνίνο κέζα απφ ηα γξαπηά ηνπ πεξηέγξαθε 

απηή ηε δηάιπζε, πξνβάιιεηαη σο πξνθήηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. 

Θεσξείηαη ν θαηεμνρήλ θηιφζνθνο ησλ θνηηεηηθψλ εμεγέξζεσλ θάλνληαο «ηεο 

κφδαο» απηφλ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηχπν, πνπ δπζηπρψο παξαράξαμε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηε ζθέςε ηνπ θαη ηνλ θαηάληεζε «ζρεδφλ θαξηθαηνχξα» 

(Κάδλεβ & Βηθηφξσθ, 1988:316). Χζηφζν, ην έξγν ηνπ θαθνπνηεκέλν θαη 

ππεξαπινπζηεπκέλν, αιιά ηζηνξηθά θαηλνηφκν θαη εκπλεπζκέλν, ππήξμε ην 

πξνλνκηαθφ πεδίν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο θαθνδαηκνλίαο ηνπ ηερλνινγηθνχ θφζκνπ. 

Τπήξμε δειαδή κηα πξαγκαηηθή ζχκπησζε ηεο «Μνλνδηάζηαηεο θνηλσλίαο» πνπ 

πεξηέγξαθε ν Μαξθνχδε θαη ησλ ππαξθηψλ πξνβιεκάησλ θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. Σα 

έξγα ηνπ Μαξθνχδε δηαβάζηεθαλ απφ φινπο εθείλε ηελ πεξίνδν θαη εάλ δερηνχκε φηη 

                                           
2
Οη ιφγνη απηήο ηεο επηηπρίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Κάιθα, είλαη φηη ν Μαξθνχδε αξρίδεη κεηαπνιεκηθά λα 

γξάθεη ζηα Αγγιηθά ελψ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ ζπλερίδνπλ ζηα Γεξκαληθά. Ζ γιψζζα ηνπ 

Μαξθνχδε είλαη ιηγφηεξν θηινζνθηθή απφ ηνπο έηεξνπο Αληφξλν-Υνξθράηκεξ, θαη ην έξγν ηνπ πξψηνπ 

είλαη απινχζηεξν ζε βάζνο θαη πξσηνηππία απφ ην έξγν ησλ δεχηεξσλ. Σέινο ην έξγν ησλ Αληφξλν –

Υνξθράηκεξ είλαη πξφσξν ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ηνπο, αληίζεηα κε ηε ζθέςε ηνπ Μαξθνχδε ε νπνία 

βξίζθεη άκεζε αληαλάθιαζε ζηα θηλήκαηα ηεο Νέαο Αξηζηεξάο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Βι. 

Κάιθαο, 1978b: 59. 
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ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα βηβιία, ηα έξγα ηνπ 

Μαξθνχδε ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηαπνιεκηθή ακεξηθαληθή θνπιηνχξα. Ηδηαίηεξα 

εππψιεηα βηβιία ήηαλ ηα δχν δνθίκηά ηνπ, ν «Μνλνδηάζηαηνο Άλζξσπνο» θαη ην 

«Έξσο θαη πνιηηηζκφο». Μέζα απφ ηα έξγα απηά θαη ηηο ζπρλέο ηνπο παξαπνκπέο 

γίλεηαη αλαγλψξηζε θαη δηάδνζε ησλ παιαηφηεξσλ έξγσλ ηνπ Υνξθράηκεξ θαη ηνπ 

Αληφξλν αθελφο, θαη αθεηέξνπ ηεο δηαδξνκήο θαη εμέιημεο ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο. Αξρίδεη έθηνηε λα κεηαθξάδεηαη παληνχ ην έξγν ηεο ρνιήο θαη λα 

γίλεηαη γλσζηή ε θξηηηθή ηεο γηα ηνλ Γηαθσηηζκφ θαη ηνλ απνμελσκέλν άλζξσπν. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην εκβιεκαηηθφ έξγν ησλ Υνξθράηκεξ θαη Αληφξλν, ε 

«Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ», ελψ είλαη γξακκέλε ην 1947, κεηαθξάδεηαη ζηα 

Αγγιηθά ην 1973 θαη ζηα Γαιιηθά ην 1974, ελψ ε «Έθιεηςε ηνπ Λφγνπ» ηνπ 

Υνξθράηκεξ, γξακκέλε ην 1947, κεηαθξάδεηαη ζηα Γαιιηθά ην 1974. Δπίζεο, 

ζπιινγέο θξηηηθψλ άξζξσλ ηνπ Υνξθράηκεξ ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ βγαίλνπλ 

ζηελ Γαιιία ην 1974 θαη ζηελ Αγγιία ην 1972.  (Κάιθαο, 1978: 71).  

Σα κέιε ηεο ρνιήο ραίξνπλ έθηνηε κηαο αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο θαη ε 

πξνβιεκαηηθή ηνπο γίλεηαη θνηλφο ηφπνο θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο κεηαπνιεκηθήο 

δηαλφεζεο. Σν 1949 έγηλε θαη ε επαλεγθαηάζηαζε ηεο ρνιήο ζηε Φξαλθθνχξηε, κε 

κεγάιεο ηηκέο απφ ην επίζεκν ηφηε θξάηνο ηεο Γ. Γεξκαλίαο. Ήηαλ ε επνρή φπνπ ηα 

κέιε ηεο ρνιήο ηφληδαλ εκθαηηθά ηε ζπκβνιή ηεο θνπιηνχξαο θαη φρη ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θνηλσληθή δσή, θαη ζπλέπεηα απηνχ, φζνλ αθνξά ηελ 

πηζαλφηεηα επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φηη απηή ε αλαηξνπή, δελ 

ζα πξνεξρφηαλ κε αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αιιά απφ άιιεο θνηλσληθέο δπλάκεηο 

(Abercrombie et al., 1991: 342). 

 

 

Η επηζηξνθή ζηηο …ξίδεο 

 

Ζ επηζηξνθή ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα ηεο ρνιήο κεζνδεχηεθε απφ ηελ άλνημε ηνπ 

1946, φηαλ ν Λφβεληαι έζεζε ζηα ππφινηπα μεληηεκέλα κέιε ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ Φξαλθθνχξηε. Αλ θαη ζηελ αξρή ν Υνξθράηκεξ ήηαλ δηζηαθηηθφο, ιφγσ θαη ησλ 

πνιιψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ Ακεξηθή, γξήγνξα άιιαμε γλψκε. Πίζηεπε πσο ην 

Ηλζηηηνχην ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνπο Γεξκαλνχο θνηηεηέο ακεξηθαληθέο 

κεζφδνπο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαηαπνιεκψληαο έηζη ηελ ππεξβνιηθά 

ζεσξεηηθή έκθαζε ησλ παξαδνζηαθψλ Γεξκαλψλ αθαδεκατθψλ (Jay, 2009: 281). 
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Έηζη απφ ηελ επφκελε ρξνληά ηα θεληξηθά κέιε ηεο ρνιήο (Υνξθράηκεξ, Αληφξλν, 

Πφιινθ) επαλήιζαλ ζηελ Φξαλθθνχξηε (ν Λφβεληαι θαη ν Μαξθνχδε παξέκεηλαλ 

σζηφζν ζηελ Ακεξηθή) θαη ην Ηλζηηηνχην παλεγπξηθά επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθε ζε 

λέα θηήξηα, ην 1949 φπσο αλαθέξακε, ππφ ηε δηεχζπλζε αξρηθά ηνπ Υνξθράηκεξ, έσο 

ην 1955 πνπ απνζχξζεθε, θαη κεηέπεηηα ηνπ Αληφξλν. Λίγν αξγφηεξα ν Υάκπεξκαο 

έρνληαο νινθιεξψζεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ην 1954, κε έξεπλα πάλσ ζην έξγν ηνπ 

Νίηζε, ηνπ Μαξθνχδε θαη ηνπ Μαξμ, γίλεηαη πξψηνο βνεζφο ηνπ Αληφξλν ζην 

Ηλζηηηνχην. πλδέεηαη έηζη κε κηα γφληκε πξνβιεκαηηθή πνπ ηνλ επεξεάδεη ζηε 

ζθέςε ηνπ. Ο ίδηνο ζεσξεί δαζθάινπο ηνπ ηνλ Αληφξλν θαη ηνλ Υνξθράηκεξ, απφ 

ηνπο νπνίνπο  έκαζε πψο λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνπιηνχξα θαη πψο 

λα ζηέθεη θξηηηθά απέλαληη απφ απηήλ. Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα πψο «λα πξνζεγγίδεη ηελ 

παξάδνζή ηνπ κε πλεχκα απηνθξηηηθήο θαη ζθεπηηθηζκνχ, θαζψο θαη κε ηελ θαζαξή 

καηηά ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη ήδε εμαπαηεζεί κία θνξά» (Finlayson, 2006: xiii).  

Μεηά ην 1960 ε γιψζζα ηνπ Αληφξλν ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο Γεξκαλίαο 

ήηαλ πην θαπζηηθή θαη επεκβαηηθή. Ήμεξε λα πείζεη κε ηελ επγισηηία ηνπ αιιά 

γηλφηαλ πνιιέο θνξέο δπζλφεηνο κε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ, δελ δερφηαλ αληίξξεζε θαη 

δηέθνπηε  ηνπο θνηηεηέο ηνπ κε ηελ απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, «θάλνληάο ηνπο 

αθφξεηε ηε δσή». Ήηαλ, φπσο αλαθέξεη ν . εκίηεο (καζεηήο ηνπ Αληφξλν), καδί 

κε ηνλ Υνξθράηκεξ, «θαζεγεηέο παιηάο επνρήο, κε ηελ έλλνηα φηη απηνί κηιάλε θαη νη 

άιινη αθνχλε» (Σν Βήκα, 2003). Με ηε δεκνζίεπζε ησλ εκεξνινγίσλ ηνπ Αληφξλν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, βιέπνπκε πσο είλαη ζπρλφο επηζθέπηεο ησλ νίθσλ αλνρήο θαη 

παξνπζηάδεηαη λα ππνβάιιεη ζε κηα ζπλερή ηαπείλσζε ηε γπλαίθα ηνπ, «ηελ νπνία 

φρη κφλν απαηνχζε θαηά ζπξξνήλ θαη εμαθνινχζεζηλ, αιιά θαη ηεο ππαγφξεπε 

αλαιπηηθά, γηα λα ηηο θαηαγξάςεη, ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εμσζπδπγηθψλ ‹αηαμηψλ› ηνπ, 

θαζψο θαη ησλ εξσηηθψλ ηνπ θαληαζηψζεσλ» (Σν Βήκα, 2003). Σν 1961 ζην 

Σχκπηλγθελ ηεο Γ. Γεξκαλίαο ζα ζπγθιεζεί ζπλέδξην ησλ γεξκαλψλ θνηλσληνιφγσλ, 

ην νπνίν ζα πάξεη ηε κνξθή αληηπαξάζεζεο ησλ δχν κεγάισλ ηάζεσλ πνπ δίραδαλ ηε 

Γεξκαληθή θνηλσληνινγία: κηα δηαιεθηηθή ξηδνζπαζηηθή ηάζε, απφ ηελ κηα κεξηά, ηελ 

νπνία εθπξνζσπνχζε ν Αληφξλν κε ηνλ λεαξφ Υάκπεξκαο θαη κηα πεξηζζφηεξν 

αθαδεκατθή, εκπεηξηζηηθή θαη ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, απφ ηελ άιιε, ηελ νπνία 

εθπξνζσπνχζε ν Καξι Πφππεξ (Πιαλφδηνλ, 1996: 432). ηα κέζα ηνπ 1960 ζε 

ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ζηε Φξαλθθνχξηε, νη νπνίεο εθθηλνχζαλ απφ ηα πνιηηηθά 

πεπξαγκέλα ηεο Γ. Γεξκαλίαο, ζε κηα αλήζπρε πεξίνδν γηα φιν ηνλ θφζκν, κε 

θνηηεηηθέο δηεθδηθήζεηο γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία, νη θνηηεηέο ηνπ Αληφξλν 
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εξκήλεπαλ ηελ Κξηηηθή Θεσξία σο κηα πξνηξνπή γηα επαλαζηαηηθέο πξάμεηο. Σφηε κηα 

νκάδα θνηηεηψλ ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο Αξηζηεξάο θαηέιαβε ην Ίδξπκα, φπνπ 

βξηζθφηαλ θαη ην γξαθείν ηνπ Αληφξλν. Τπφ ηνλ θφβν βαλδαιηζκψλ ν Αληφξλν 

θάιεζε ηελ αζηπλνκία. Αλάκεζα ζηνπο ξηδνζπάζηεο θαη αθξναξηζηεξνχο θνηηεηέο 

πξνθιήζεθε ζάινο. Πψο ήηαλ δπλαηφλ έλαο δηαλννχκελνο πνπ έγξαςε ηφζα θαη ηφζα 

ελαληίνλ ηνπ θαζηζκνχ λα ζπληάζζεηαη κε ηηο Αξρέο; Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε ζηφρνο 

ηεο δξάζεο ησλ θνηηεηψλ. Απηφο άζθεζε ζθιεξή θξηηηθή ζηελ αξηζηεξή «αληη-

ζεσξεηηθή» ζηάζε ηελ νπνία απνθαινχζε «ςεπδν-δξάζε». Δπηρεηξεκαηνινγνχζε 

ππέξ κηαο «αλνηρηήο ζθέςεο» θαη ζεσξνχζε πσο «πάλσ απφ θάζε εηδηθφ θαη κεξηθφ 

πεξηερφκελν, ε ζθέςε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα […] ε δχλακε ηεο αληίζηαζεο». 

Δπίζεο θξαχγαδε πσο ε αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο παχνπλ 

λα πθίζηαληαη φηαλ θαηαξξαθψλνληαη νη ζεζκνί πνπ ηηο δηαζθαιίδνπλ (Βηζησλίηεο, 

2019). ηελ άιιε πιεπξά ηνπ θάζκαηνο, ε Γεμηά ηνλ θαηεγνξνχζε φηη παξείρε ηε 

ζεσξεηηθή βάζε γηα ηε βία ησλ αξηζηεξψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1969 έγηλαλ ηαξαρέο 

κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ. Νεαξέο θνηηήηξηεο θαηέιαβαλ ηφηε ηελ έδξα 

ηνπ επηδεηθλχνληαο γπκλά ηα ζηήζε ηνπο, ππνδειψλνληαο, ζχκθσλα κε ηνλ εκίηε 

ηελ εξσηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε πξνο ζηηο γπλαίθεο (ην Βήκα, 2003), άιινη θνηηεηέο 

απαίηεζαλ λα θάλεη δεκνζίσο απηνθξηηηθή. Ο Αληφξλν απνρψξεζε ακέζσο θαη νη 

θνηηεηέο πέηαμαλ θέηγ βνιάλ πνπ έγξαθαλ: «Ο Αληφξλν σο ζεζκφο έρεη πεζάλεη». ε 

έλα γξάκκα πξνο ηνλ άκηνπει Μπέθεη έγξαςε: «Σν αίζζεκα ηνπ λα δέρεζαη 

μαθληθά επίζεζε σο αληηδξαζηηθφο, ηνπιάρηζηνλ πεξηέρεη κηα λφηα έθπιεμεο». 

Πέζαλε ηνλ ίδην ρξφλν ζηελ Διβεηία, ζε έλα ηαμίδη κε ηε γπλαίθα ηνπ, απφ θαξδηαθή 

αλαθνπή (Βηζησλίηεο, 2019). Με ηνλ ζάλαην ηνπ Υνξθράηκεξ ηέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1973, έθιεηζε ν πξψηνο θχθινο ησλ δηαλνεηψλ ηεο Φξαλθθνχξηεο 

αθήλνληαο έλα γφληκν έδαθνο ζηνπο επηγφλνπο θαη κειεηεηέο ηεο. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο ρνιήο απνηεινχλ σο ζήκεξα, κε έζραην ηνλ Γηνχξγθελ 

Υάκπεξκαο, ηε ζεκαληηθφηεξε νκάδα ζηνραζηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηδενινγηθνχο 

θαη πλεπκαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ξηδνζπαζηηθψλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, φπσο ε 

«Νέα Αξηζηεξά», νη θνηηεηηθέο εμεγέξζεηο ζηα κεγάια παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο, 

ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, ην εξγαηηθφ θίλεκα θ.ά. ε φιε απηή ηελ ηζηνξηθή ηεο 

πνξεία ε ρνιή δελ ζηακάηεζε λα επεμεξγάδεηαη θαη λα αλαπηχζζεη ηελ Κξηηηθή 

Θεσξία ηεο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη δηεπξχλνληαο ηελ θνηλσληνινγηθή 

θαη θηινζνθηθή ζθέςε (Φηινζνθηθφ & Κνηλσληνινγηθφ Λεμηθφ, ηφκνο Δ, 1995:226). 
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2. Κξηηηθή Θεσξία & ρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο 

 

Σν πιαίζην 

 

Σν απφζηαγκα ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο απνηειεί ε επνλνκαδφκελε Κξηηηθή 

Θεσξία. Ζ ζεσξία απηή απνηειεί ζπγθεξαζκφ θηινζνθηθψλ, θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηζηεκψλ, ζπληζηά δειαδή έλα 

δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ζπλνκηιηψλ θαη εθαξκνγψλ. Ο Υνξθράηκεξ αλαθέξεη πσο 

αληηθείκελν ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο είλαη ε  «ε θνηλσλία σο αληίθαζε» θαη επίζεο φηη 

ε Κξηηηθή Θεσξία αλαγλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ θνηλσληθή πξνδηακφξθσζε ησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ γεγνλφησλ θαη έηζη παχεη λα ηα αληηκεησπίδεη σο θαζαξά 

εμσηεξηθά δεδνκέλα. Σν ελδηαθέξνλ ηεο απνηειεί ν ξηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

θνηλσλίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο «ζπλέλσζεο ειεχζεξσλ αλζξψπσλ» (Ηαθψβνπ 

2008: 6). Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα ζεσξία ηεο ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο 

εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ, ε νπνία αξρηθά ινηδνξήζεθε θαη θαηαθξίζεθε. Απηή 

ε θαηάθξηζε ήηαλ απνηέιεζκα, φπσο αλαθέξακε, ηεο θξηηηθήο ηεο καξμηζηηθήο 

παξάδνζεο απφ ηα θαηλνχξηα λάκαηα ηεο λεσηεξηζηηθήο παξάδνζεο (Φηινζνθηθφ θαη 

Κνηλσληνινγηθφ Λεμηθφ, ηφκνο Δ, 1995:226).  

Ο Κάιθαο (1978) ζεσξεί πσο απηέο νη επηθξίζεηο βαζίδνληαη ζην φηη δελ 

ππάξρεη έλα απζηεξά θαηαζθεπαζκέλν νηθνδφκεκα θαη απηή ε «αδηαθνξία» γηα ηελ 

απζηεξφηεηα ηεο ζεκειηαθήο ππφζηαζεο  ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο έρεη ηεθκεξησζεί θαη 

κε επηρεηξήκαηα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ρνιήο (ει. 71). «Πνιιά έξγα παίξλνπλ 

ηε κνξθή αθνξηζκψλ, ζθφξπησλ ζθέςεσλ. Γελ επηδεηνχλ νχηε ηελ απνιπηφηεηα ηεο 

γλψζεο, νχηε ηελ πιήξε αθξίβεηα ησλ ελλνηψλ» (ει. 74). Ο Βαιιηάλνο (2008) 

ζπκπιεξψλεη πσο δελ ελδηαθέξεηαη επίζεο γηα ηε δηαηχπσζε νπηνπηθψλ πξνβιέςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηδεψδε θνηλσλία ηνπ κέιινληνο πνπ ππνηίζεηαη πσο είλαη ηζηνξηθψο 

αλαγθαία, νχηε θαλ δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δηεμφδνπ απφ ην θπξίαξρν 

ζχζηεκα (ζει. 335). 

Ο φξνο Κξηηηθή Θεσξία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά, φπσο αλαθέξζεθε, απφ ηνλ 

Υνξθράηκεξ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ φξνπ «καξμηζκφο» (Κάιθαο, 1978: 72). 

Πξάγκαηη ν Γεξκαλφο δηαλνεηήο ζην θείκελν ηνπ 1937 ην νπνίν δεκνζίεπζε ζην 

Zeitschrift, κε ηίηιν: «Παξαδνζηαθή θαη Κξηηηθή Θεσξία», ζέινληαο λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηε καξμηζηηθή θηινζνθία θαη λα απνθχγεη ιέμεηο θνξηηζκέλεο κε 



21 

 

έλα θαλνληζηηθφ λφεκα, εηζήγαγε ηνλ φξν «θξηηηθή» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν 

«Παξαδνζηαθή», δηεπξχλνληαο ηε καξμηζηηθή πξνβιεκαηηθή ζε θαηλνχξηνπο 

νξίδνληεο. Ο Υνξθράηκεξ γξάθεη ζην «Φηινζνθηθφ εκεησκαηάξην» (1988b) πσο ε 

Κξηηηθή Θεσξία «πξέπεη λα αζρνιεζεί κε απηφ πνπ δίθαηα νλνκάδεηαη πξφνδνο, 

δειαδή κε ηελ ηερληθή πξφνδν θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ 

θνηλσλία». Να θαηαγγείιεη ηε δηάιπζε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηε λίθε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο (ζει 111). 

ην ίδην ηεχρνο ηνπ Zeitschrift, ην 1937 θαη ν Υ. Μαξθνχδε πηνζέηεζε ηνλ φξν 

Κξηηηθή Θεσξία, κε ην θείκελφ ηνπ «Ζ θηινζνθία θαη ε Κξηηηθή Θεσξία», 

πξνεθηείλνληαο έηζη κηα γφληκε έλαξμε πνπ έκειιε λα γίλεη θηινζνθηθφ πξφηαγκα 

(Ηαθψβνπ, 2008:30). Ζ Κξηηηθή Θεσξία πξνζπάζεζε λα ππεξληθήζεη ηνλ δηακειηζκφ 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαίλεηαη λα είρε ζπλείδεζε πσο είλαη 

αδχλαηνλ έλαο άλζξσπνο κφλνο ηνπ λα αλαιάβεη ηελ έξεπλα ζε φια ηα ζρεηηθά πεδία. 

Βαζίζηεθε πνιχ ζε εκπεηξηθέο έξεπλεο θαη κεζφδνπο πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη 

ηδενινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνηάζζνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επηζηεκψλ. Ο 

Υνξθράηκεξ επέκελε πσο «ε Κξηηηθή Θεσξία φθεηιε λα είλαη πάλσ απφ φια θξηηηθή». 

Έπξεπε δειαδή λα είλαη ζθφπηκε θαη πξαθηηθή θαη φρη κφλν ζεσξεηηθή. Γειαδή λα 

κελ έρεη σο αληηθείκελν κφλν ηελ νξζή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σθέιηκσλ θαη 

πξαθηηθψλ γηα ηνλ άλζξσπν θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Κάησ απφ ην 

πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Υνξθράηκεξ ε ζεσξία ζα έπξεπε λα εθθηλνχληαλ απφ 

δχν ζηφρνπο: ηνλ δηαγλσζηηθφ θαη ηνλ επηδηνξζσηηθφ. Γειαδή ν ζηφρνο ηεο δελ ζα 

ήηαλ κφλν λα επηζεκάλεη ηα θνηλσληθά ιάζε, αιιά θαη λα αλαδείμεη πψο ζα 

μεπεξαζηνχλ απηά, επηζεκαίλνληαο ηξφπνπο θαη ηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

σζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο πξνο ην θαιχηεξν (Finlayson, 2006: 5). Με ηα 

ιφγηα ηνπ Αληφξλν:  

Πνηέ δελ βιέπακε ηελ ζεσξία απιψο ζαλ έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ αιιά, θαηά κηα 

έλλνηα, ζαλ θάηη πνπ ζηεξίδεηαη ζηα δηθά ηνπ πφδηα, άξα δελ ζθνπεχακε λα 

ππνδείμνπκε ή λα αλαζθεπάζνπκε ηελ ζεσξία κέζσ ησλ επξεκάησλ καο αιιά λα 

αληιήζνπκε απ’ απηήλ ζπγθξηκέλα εξσηήκαηα γηα έξεπλα, ηα νπνία έπξεπε κεηά 

λα θξηζνχλ κε βάζε ηε δηθή ηνπο αμία θαη λ’ απνθαιχςνπλ νξηζκέλεο θπξίαξρεο 

θνηλσληθφ-ςπρνινγηθέο δνκέο (Adorno, 1987:37). 
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Απηή ηελ πνιπζρηδή πξνβιεκαηηθή ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο επηρείξεζε λα 

πξαγκαηψζεη ν  Υνξθράηκεξ ήδε θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Έξεπλαο πξνπνιεκηθά ην 1930, έπεηηα δειαδή απφ δχν 

ρξφληα αθφηνπ είρε πξσηναλαθεξζεί ζε απηφλ ηνλ φξν. ηελ ελαξθηήξηα δηάιεμή ηνπ 

πάλσ ζηελ «Παξνχζα θαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Έξεπλαο» έδσζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ δηαβάζηεθαλ απφ 

ηνπο επηγφλνπο σο κηα ζχλνςε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ έιαβε ε Κξηηηθή Θεσξία 

(Ηαθψβνπ 2008: 3). Μίιεζε: 

 α) γηα έλα αίηεκα ζπγθεξαζκνχ ησλ λακάησλ ηεο ζεσξίαο θαη έξεπλαο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (θνηλσληνινγίαο, νηθνλνκηθψλ, ηζηνξίαο, 

ςπρνινγίαο, θηινζνθίαο θηι), ν νπνίνο θξίλεηαη αλαγθαίνο γηαηί ειιείςεη ελφο 

ηέηνηνπ ζπγθεξαζκνχ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο αδπλαηνχλ λα παξάγνπλ νπζηαζηηθή 

γλψζε θαη αλαιψλνληαη είηε ζε αθεξεκέλεο θαηαζθεπέο, είηε ζε εμεηδηθεπκέλε 

θαηαγξαθή επηκέξνπο αζχλδεησλ γεγνλφησλ.  

β) γηα έλα αίηεκα εκπινπηηζκνχ ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο, κηα θαηλνχξηα 

ελλφεζε ηνπ ζρήκαηνο βάζε-επνηθνδφκεκα, θάησ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θπξίσο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηζκνχ κε ηελ θξνυδηθή ςπραλάιπζε. 

γ) γηα ηελ αλάγθε ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γχξσ απφ εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο πνιηηηζκηθήο ζθαίξαο. Σέηνην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

ππήξμε θαη ε αθνξκή ηεο πην εμεηδηθεπκέλεο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1936, 

είλαη ην «Μειέηεο γηα ηελ Απζεληία θαη ηελ Οηθνγέλεηα» (Horkheimer et al.,1996, φπ. 

αλαθ. ζην Ηαθψβνπ 2008:3-4). 

Ο Κάιθαο ζεσξεί πσο ε Κξηηηθή Θεσξία ελδηαθέξεηαη γηα α) κηα ζεψξεζε ηεο 

ηερλνινγίαο «ζαλ δχλακεο θαηαπίεζεο θαη θπξηαξρίαο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν»: Σν 

ηερλνινγηθφ ζχλνιν γεληθά σο λέα θαηάζηαζε πνπ ελζσκαηψλεη κέζα ηνπ ηηο 

παξαδνζηαθέο δπλάκεηο αιιαγήο θαη β) γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα σο 

θαηαζθεπέο πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο απηνχζηα ηα ζπέξκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο 

αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Κάιθαο, 

1978: 71). 

Μεηαπνιεκηθά ν Υνξθράηκεξ πεξηζζφηεξν ψξηκνο, ζα θάλεη ιφγν γηα ηελ 

εμάξηεζε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο απφ ηελ ηζηνξία θαη ζα δηαθξίλεη γεληθφηεξα δχν 

εθθάλζεηο ηεο θξηηηθήο (ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα): ε πξώηε αλαθέξεηαη ππέξ κηαο 

επαλαζηαηηθήο αιιαγήο ηνπ θφζκνπ θαη βξίζθεηαη πην θνληά ζην καξμηζηηθφ κνληέιν 
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ζέαζεο, ελψ ε δεύηεξε παιεχεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ ζε έλαλ 

θφζκν εμ νινθιήξνπ θαηεπζπλφκελν. 

 

 

Οη Γηαθνξνπνηήζεηο  

 

Με ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε Κξηηηθή Θεσξία δελ είλαη απφιπηα 

νξηνζεηεκέλε θαη αθξηβέζηαηα νξηζκέλε, γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη επηθξηηέο ηεο ηελ 

εγθαινχζαλ γηα ηε γεληθφηεηα θαη ηνλ θεξκαηηζκφ ησλ ζηνραζηηθψλ ηεο δεηεκάησλ. 

Πξάγκαηη, ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ ζηνραζηψλ ηεο Κξηηηθήο 

Θεσξίαο δεκηνχξγεζε θαηά θαηξνχο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πξνζεγγηζηεί 

απφ ηνπο ζρνιηαζηέο κε δχν ηξφπνπο: Οξηζκέλνη ζεσξνχλ πσο ππάξρεη έλαο ζηαζεξφο 

«ζεσξεηηθφο ππξήλαο», ελψ άιινη βιέπνπλ, ζπλ ησ ρξφλσ, κηα «ξηδηθή 

δηαθνξνπνίεζε». Οη πξψηνη πξνηάζζνπλ ηελ εληαία αληηκεηψπηζε ηεο Θεσξίαο θαη 

εμεγνχλ πσο παξά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο, ππάξρεη έλα θέληξν, γχξσ απφ ην νπνίν 

κπνξεί θαλείο λα αληηκεησπίζεη ηηο εθθάλζεηο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο σο κηθξέο 

εζσηεξηθέο κεηαηνπίζεηο, εθαηέξσζελ απηνχ ηνπ ζηαζεξνχ θέληξνπ. Απηφ ην θέληξν 

ζα κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί ηδαληθά γχξσ απφ θάπνηεο πξνηάζεηο, φπσο «ε 

θηινζνθία δελ είλαη έλαο γλσζηηθφο θιάδνο φπσο νη άιινη», «ε επηζηήκε ζηεξείηαη 

αλαζηνραζκνχ» θαη «δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη θαλείο ηε δίθαηε θνηλσλία εθ ησλ 

πξνηέξσλ» (Assoun, Raulet 1978 ζην Ηαθψβνπ, 2008:2). Οη νπαδνί ηνπ «ζηαζεξνχ 

ζεσξεηηθνχ ππξήλα» ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο εμεγνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε ζεσξία, πσο, γηα ηνπο πξνζεθηηθνχο κειεηεηέο, απηή είλαη 

θαηλνκεληθή, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο θαη φρη νπζηαζηηθή θαη επηθαινχληαη ην 

γεγνλφο φηη γηα ηελ νινθιεξσκέλε ζπγθξφηεζε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο είλαη αλάγθε 

λα ιάβνπκε ππφςηλ πσο νη ζηνραζηέο ηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Γηα ηελ 

θαηαλφεζε δειαδή κηαο έθθαλζεο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο, πνπ επηρεηξεί θάπνηνο 

εθπξφζσπνο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππφςε φζα 

θάπνηνο άιινο έρεη δηαηππψζεη ζε πξνγελέζηεξν ή κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξεη ε Ηαθψβνπ (2008), νη αλαιχζεηο ηνπ Αληφξλν γηα ηελ 

«Απηαξρηθή Πξνζσπηθφηεηα», νη νπνίεο πξαγκαηψζεθαλ ην 1982, θαηαλννχληαη 

επαξθψο κφλν αλ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 

γηα ηελ «Απζεληία θαη ηελ Οηθνγέλεηα», ζηηο νπνίεο ν ίδηνο δελ είρε θαλ ιάβεη κέξνο.  
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Έρεη ελδηαθέξνλ ζην ζεκείν απηφ, λα παξαζέζνπκε θάπνηεο ζθέςεηο ηνπ Β. 

Κάιθα (1978), ν νπνίνο φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, βιέπεη ηελ Κξηηηθή 

Θεσξία σο εμειηζζφκελε ζηνλ ρξφλν, έρνληαο εληαίν θέληξν. Θέινληαο λα 

νξηνζεηήζεη ηνπο άμνλεο απηήο ηεο εμειηθηηθήο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο αλαθέξεη 

ηέζζεξα «ζθαινπάηηα» πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα έξγα, ζηα νπνία 

εκπεξηέρνληαη θαη νη δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο γχξσ απφ ην ζηαζεξφ θέληξν ηεο 

Κξηηηθήο Θεσξίαο. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο ν νδεγεηηθφο κίηνο ησλ έξγσλ ηεο 

ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο είλαη, κε άμνλα ηε ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξά: 1) Οη Πξψηεο 

θξηηηθέο ζεσξήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Κπξίσο ηνπ Υνξθράηκεξ «Παξάδνζε θαη 

Κξηηηθή Θεσξία» θαη ηνπ Μαξθνχδε «Φηινζνθία θαη Κξηηηθή Θεσξία». 2) Ζ 

«Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ» θαη ιηγφηεξν ε «Έιιεηςε ηνπ Λφγνπ». 3) Ο 

«Μνλνδηάζηαηνο άλζξσπνο», κε ηε ζπκβνιή ηνπ «Έξσο θαη πνιηηηζκφο». 4) Σα 

γξαπηά ηνπ Υάκπεξκαο «Σερληθή θαη επηζηήκε ζαλ ηδενινγία» θαη «Γλψζε θαη 

ζπκθέξνλ» (ζει. 71-72). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ κειεηεηέο ηεο Φξαλθθνχξηηαο ρνιήο πνπ 

πξνηάζζνπλ ηε ξηδηθή εμέιημε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο θαη άξα ηε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζή ηεο κέζα ζηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζεσξνχλ πσο, 

αλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα Κξηηηθή Θεσξία, νπζηαζηηθά απηφ πξέπεη λα γίλεη 

κφλν γηα ηα θηινζνθηθά πξνηάγκαηα ησλ Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ. Οη κειεηεηέο 

απηνί έρνπλ θαηά λνπ πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνίεζεο φπσο ηνπ Δ. Φξνκ κεηά ην 1940 

(Ferry, Renaut, 1978 ζην Ηαθψβνπ, 2008:2) ή αθφκε θαη ηνπ Μαξθνχδε, πνπ 

ππνζηήξημε πσο ε «αιεζηλή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ» ζπκβαδίδεη κε  ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ηρλψλ ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο» ζπλδηαιέγνληαο ηε 

ζεμνπαιηθή πιήξσζε κε ηελ αληηθνκθνξκηζηηθή επαλαζηαηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Marcuse, 1971: 12). Δπίζεο ζπλ-ινγίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

Μπέλγηακηλ θαη ηελ θαηάιεμε ησλ θηινζνθηθψλ ζηνραζκψλ ηνπ Υάκπεξκαο. Γηα ηνλ 

ηειεπηαίν έρνπλ επηθξηηηθά δηαηππψζεη κάιηζηα πσο δηαθεκίζηεθε αξρηθά σο 

επίγνλνο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ θαη κφλν, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θνηλέο θηινζνθηθέο ζπληζηακέλεο. Ζ θηινζνθία ηνπ, φπσο 

αλαπηχζζεηαη, πεξηέρεη «έλα ηδίσκα επεξεαζκέλν απφ ηελ ακεξηθαληθή θηινζνθία 

ηεο γιψζζαο κε πξαγκαηηζηηθέο θαη ζεηηθηζηηθέο απνρξψζεηο ηηο νπνίεο απερζάλνληαλ 

νη θιαζηθνί ζεσξεηηθνί ηεο ρνιήο, ελψ ν ζνζηαιδεκνθξαηηθφο ηνπ ξεθνξκηζκφο 

κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα αθξηβψο ηνπ ξνκαληηθνχ θαη νπηνπηθνχ 

ξηδνζπαζηηθνχ εθείλσλ» (Πιαλφδηνλ, 1996: 432-433). 
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O Σέξπ Ήγθιεηνλ (2015) ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

«θξηηηθήο εμέιημεο» ζηηο ζπλδειψζεηο ηεο ιέμεο λφεκα. Γηαθξίλνληαο δχν 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ «λνήκαηνο» σο πξάμε θαη σο δνκή ζηε ζπγθξφηεζε 

θάπνηαο «ινγηθήο» απνθαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, πσο ην λφεκα, παίξλνληαο σο 

δεδνκέλν θάπνην πξάγκα, ζέιεη λα εθπξνζσπήζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη θαηαρξεζηηθά 

απηφ ην δεδνκέλν, κε ηε δηθή ηνπ  νληφηεηα. Δπίζεο, επεηδή ε γξαθή θαιείηαη λα 

«ελζαξθψζεη» απηφ ην λφεκα κε ιέμεηο, παίξλεη δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε ε 

πξφηαζε θάζε θνξά, αλάινγα κε ηε δνκηθή ζέζε ηεο εθάζηνηε ιέμεο θαη ηηο 

εθαηέξσζελ ζπλ-θξάζεηο πνπ νξίδνπλ ηα ζπκθξαδφκελα. Με ηηο ζεσξήζεηο απηέο ν 

Ήγθιεηνλ κεηαθέξεη ζην πεδίν ηεο «γξαθήο»-κε ηελ επξχηεξε θηινζνθηθή έλλνηα-ηηο 

αληηθάζεηο ηεο ζεσξίαο, θσηίδνληαο θαηλνχξηεο πξννπηηθέο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηεο ζθέςεο. Απηή ε ινγηθή απνηειεί πξνζέγγηζε κηαο λέαο ηάζεο ηεο θηινζνθίαο ε 

νπνία νλνκάδεηαη «γισζζνινγηθή θακπή» ή «ζηξνθή ζηε γισζζνινγία». Δίλαη ε 

ηάζε δηαθφξσλ θηινζφθσλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα λα δψζνπλ ιχζε ζε θηινζνθηθά 

πξνηάγκαηα, πξνθξίλνληαο θαη δηεξεπλψληαο ηελ χπαξμε κηαο εγγελνχο αιήζεηαο ζηε 

γισζζηθή ρξήζε. Υαξαθηεξηζηηθά, θαη ηνλ έζραην, γηα αξθεηνχο, εθπξφζσπν ηεο 

Κξηηηθήο Θεσξίαο, ηνλ Υάκπεξκαο, ηνλ εληάζζνπλ νη κειεηεηέο ζε απηφ ην ξεχκα 

(Finlayson, 2006: 37). 

Ο Υάκπεξκαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 αλαπηχζζεη κηα λέα ζεσξεηηθή 

πξφηαζε θαλνληζηηθήο ζεκειίσζεο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο πάλσ ζηελ «επηθνηλσληαθή 

εζηθή». Υσξίο θαηά ηελ άπνςή ηνπ λα αθπξψζεη ηα πξνηάγκαηα ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ 

δηαθξίλεη κηα «αληηθεηκελνπνηεκέλε εμσηεξηθή» θαη κηα «θαηαπηεζκέλε εζσηεξηθή» 

θχζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη δνκέο ηεο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο εξκελεχνληαη ηψξα «σο 

απνηέιεζκα δηαδηθαζηψλ επηθνηλσληαθήο ζπκθσλίαο πνπ πξνβάιινπλ έλα αίηεκα 

πινπνίεζεο ηεο δηππνθεηκεληθήο ειεπζεξίαο- είλαη ην αίηεκα απηφ πνπ ζπληζηά πιένλ 

ην κέηξν χπαξμεο κίαο αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο ηεο εμνπζίαο». Απηή ε ζηξνθή 

Παξαδείγκαηνο πνπ εγθαηλίαζε παξακέλεη εληππσζηαθή σο πξνο ηελ 

επξεκαηηθφηεηα, ην ζεκαηηθφ εχξνο θαη ηνλ πινχην ησλ αλαθνξψλ, πξνζθέξνληαο 

λέεο νπηηθέο θαη εξκελεπηηθά εξγαιεία, έρνληαο βέβαηα κεηαθηλήζεη ην θέληξν 

βάξνπο απφ ηελ παξαγσγή (εξγαζία) ζην ππνθείκελν θαη ζηελ επηθνηλσλία (Κφληνπ, 

2012: 19-21). 

Υσξίο λα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα -γηαηί είλαη έμσ απφ ην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο- ζηηο πεξαηηέξσ εθθάλζεηο θαη αληηξξήζεηο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο δηαλνεηέο ηεο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
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επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζηελ θαηά Υνξθράηκεξ «δεχηεξε Κξηηηθή Θεσξία», φπσο 

δηακνξθψζεθε θπξίσο κεηά ην 1947, πνπ εγείξεη αμηψζεηο γηα θάζε κνξθή θνηλσλίαο,  

θαη φρη φπσο πεξηγξαθφηαλ ζε πξνγελέζηεξα ρξφληα, πνπ ήηαλ ζαθψο 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Θα παξαβιέςνπκε έηζη, σο επί 

ην πιείζηνλ ηηο, θαηά θαηξνχο, ηζηνξηθέο ηεο δηαβαζκίζεηο, φπσο θαη ηηο 

κηθξνδηαθνξέο εζηίαζεο πνπ ζπλαληάκε αθφκε θαη ζηνπο Έιιελεο κειεηεηέο ηεο 

ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο,
3
 ηνλίδνληαο θαηά βάζε ηα ζηνηρεία φπνπ ππάξρεη 

ζπκθσλία θαη ηαχηηζε. Θα ζεσξήζνπκε ηελ Κξηηηθή Θεσξία σο έλα ζπκπαγέο corpus 

ρσξίο εμνλπρηζηηθή παξάζεζε ηνπ πνηνο έρεη πεη ηη, φπνπ απηφ δελ είλαη απαξαίηεην. 

Γη’ απηφ θαη ζηελ εξγαζία καο ζα απνθχγνπκε φζν γίλεηαη ηελ αλαθνξά θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζπζηήκαηα. 

ε απηή, ηελ δεχηεξε θαηά Υνξθράηκεξ, έθθαλζε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο έρνπλ 

εηδηθφ βάξνο νη έλλνηεο ηνπ εξγαιεηαθνχ Λφγνπ, ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

καδηθήο θνπιηνχξαο, έλλνηεο παξεκθεξείο, πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο. Οη θξάζεηο απηέο, νη νπνίεο ζήκεξα έρνπλ γίλεη θνηλφο ηφπνο ζε θάζε 

ζηνραδφκελν άλζξσπν θαη ζε θάζε άηνκν ηεο πξννδεπηηθήο δηαλφεζεο, είλαη έλλνηεο 

πνπ εηζεγήζεθε θαη επεμεξγάζηεθε κε πιεξφηεηα θαη επηκνλή ε Κξηηηθή Θεσξία. Σν 

παξάδνμν είλαη πσο πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο έλλνηεο ζήκεξα, αγλνψληαο ηηο 

πεγέο ηνπο, φπσο θαη ηνπο ζηνραζηέο πνπ πξσηνκίιεζαλ γηα απηέο, ζρεδφλ έλαλ 

αηψλα πξηλ. Χζηφζν ε ζεκεξηλή δηαζπνξά θαη εμνηθείσζε κε απηέο δείρλεη, αλ κε ηη 

άιιν, ηελ επήξεηα πνπ είρε ε θξηηηθή ζθέςε ηεο Φξαλθθνχξηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο, ηαπηφρξνλα φκσο θαη ηε δηαπίζησζε φηη, δπζηπρψο αθφκε, κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα, νη δπλάκεηο πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ πλεπκαηηθή καο νθλεξία είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ παξνχζεο θαη απφιπηα θαζνξηζηηθέο γηα ηηο δσέο καο.   

Δλ θαηαθιείδη, ε Κξηηηθή Θεσξία, ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή βηνκεραλία, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ζην άηνκν, ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ απνθάιπςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κεηαβηβάδεη ε καδηθή θνπιηνχξα ηδέεο θαη 

πεπνηζήζεηο ζηα ππνθείκελα, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιψλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

                                           
3
Μέζα ζην πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, δελ είλαη νη 

ζπγγξαθείο/εξκελεπηέο ηεο ζεσξίαο νκννχζηνη ζηηο «ιεπηέο» γξακκέο ηεο. Ο θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ 

«αλάγλσζε» θαη φζν βαζχηεξα πξνρσξνχκε ηφζν ηα «βιέκκαηα» απηά απνκαθξχλνληαη. Δίλαη ινγηθφ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα επηιεγεί ε ληεηεξκηληζηηθή πξαθηηθή, λα βιέπνπκε 

δειαδή φηη νη ζπλδειψζεηο ηεο ίδηαο ιέμεο, κπνξεί ζε φινπο ηνπο ζηνραζηέο λα κελ έρνπλ ην ίδην 

λφεκα, σζηφζν ζε επίπεδν απνθάλζεσλ /ζπκπεξαζκάησλ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη κηα βαζχηεξε 

πξνζιακβάλνπζα ζρεηηθά ίδηα ζε φινπο. Απηή ηελ «αχξα» αλαδεηνχκε (θαληαδφκαζηε φπσο φιεο νη 

εξγαζίεο), γηα λα είκαζηε ζπλεπείο θαη φρη απνζπαζκαηηθνί θαη αληηθαηηθνί. 
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ηνπο θαη ειέγρεη ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, ρεηξαγσγψληαο ηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηεο 

χπαξμήο ηνπο. Κάησ απφ ην πιαίζην απηφ ε Κξηηηθή Θεσξία επεμεξγάδεηαη κηα 

θηινζνθία γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη αλαδεηεί ηξφπνπο «γηα ηε κέξηκλα θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ», κειεηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε καδηθή 

θνπιηνχξα παξάγεηαη θαη δηαρέεηαη ζηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία (Αληφξλν 

θ. ζπλ., 1984:11).  

Πξηλ εζηηάζνπκε φκσο ζηελ θνηλσληθή θξηηηθή ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, 

έηζη φπσο εθθξάζηεθε απφ ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ιίγε 

έθηαζε ζηα ηζηνξηθά λάκαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Απηφ γηαηί 

απφ ηα επαθφινπζα ησλ πξνηαγκάησλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ εθθηλεί ε Κξηηηθή Θεσξία 

θαη νη απνθάλζεηο ηεο γηα ηε καδηθή βηνκεραληθή θνπιηνχξα. 
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3. Νεσηεξηθόηεηα θαη ρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο 

 

Η Νεσηεξηθόηεηα 

 

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εξγαιεηαθνχ Λφγνπ ππήξμε 

απφηνθν ηεο επαθήο ησλ κειψλ ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο κε ην θαηλφκελν ηεο 

καδηθήο θνπιηνχξαο, θαηά ηελ άθημή ηνπο ζηελ Ακεξηθή. ηε ρψξα απηή θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1930-40 είρε σξηκάζεη κηα βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο, ε νπνία 

βέβαηα ζπκβάδηδε κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Οιηγάξηζκα κεγάια ηξαζη θαηείραλ ηφηε,
4
 κε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ην ζχλνιν 

ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ, ηειενπηηθψλ θαη έληππσλ κέζσλ, ραξάζζνληαο ηε γεληθή 

ηνπο θαηεχζπλζε θαη επλνψληαο ηελ πνιηηηθή πνπ επηζπκνχζαλ. Απηή ε δηαπίζησζε, 

κε ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο ρνιήο, ηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο 

Γεξκαληθήο θνπιηνχξαο απφ ηνπο λαδί, ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο 

ζεσξίαο ηνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζην άηνκν ινγηθέο ρεηξαθέηεζεο κέζσ 

ηεο γνεηείαο πνπ εμαζθνχλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Απηφο ν ζθεπηηθηζκφο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

εθθηλεί απφ κηα αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο απέλαληη ζηηο 

δηαθσηηζηηθέο αμίεο, ηε λεσηεξηθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Λφγνπ. Αλαθέξεηαη 

δειαδή ζε κηα ελδειερή αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, φπσο πξνέθπςε, ψζηε λα 

επηζεκαλζνχλ νη χπνπινη κεραληζκνί ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπο νπνίνπο 

κεηαρεηξίδεηαη ε θνηλσλία απηή γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ππνρείξην ηεο 

(Πειεγξίλεο, 2005:562). ην δνθίκηφ ηνπ «Πεξί ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γηαιεθηηθήο» ν 

Μαξθνχδε ζεσξεί φηη «ε άξλεζε ηνπ ζεσξνχκελνπ σο αιεζηλνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

άκεζεο εκπεηξίαο κέζσ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζθέπηεζζαη» έρεη δεηρζεί άξηζηα κε ηα 

παξάδνμα ηνπ Εήλσλα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηελ νπζία ηεο δηαιεθηηθήο ηνπ Λφγνπ θαη 

ηεο αηηηνινγηθήο πξαθηηθήο ηνπ λεσηεξηζηηθνχ νηθνδνκήκαηνο (Μαξαγθφο, n.d.). 

                                           
4
Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα ν Φξνκ: «Απφ ηηο 573 αλεμάξηεηεο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο πνπ θάιππηαλ ηα 

πεξηζζφηεξα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία γίλνληαη πξάμεηο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ν. Τφξθεο ην 1930, 

130 εηαηξίεο είραλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην 80% θαη πιένλ φισλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηαηξηψλ. Οη 200 κεγαιχηεξεο κε ηξαπεδηθέο εηαηξίεο είραλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην ήκηζπ ζρεδφλ φινπ 

ηνπ κε ηξαπεδηθνχ πινχηνπ, ελψ ην ππφινηπν ήκηζπ αλήθε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 300.000 κηθξφηεξεο 

εηαηξίεο […] θαη 2.000 πεξίπνπ άηνκα απφ έλαλ πιεζπζκφ 125.000.000 εθαηνκκπξίσλ είλαη ζε ζέζε 

λα ειέγρνπλ άκεζα ηε κηζή βηνκεραλία» (Βι. Φξνκ, 1973:136-137). Γεληθφηεξα γηα κηα εηθφλα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο, απφ ηηο θενπδαξρηθέο δνκέο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο, ην ελ ιφγσ βηβιίν 

είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφ. 
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Με ηνλ φξν λεσηεξηθφηεηα ελλννχκε ην πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηθφ –θνηλσληθφ 

ξεχκα πνπ αξρίδεη απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο –θξάηνπο. Σν 

ξεχκα απηφ ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ Γηαθσηηζκφ (1688-1789) θαη «αλαπηχζζεηαη κε ηελ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ». Κχξην πξφηαγκα ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ήηαλ ε ζπλερήο πξφνδνο ηνπ αηφκνπ έσο ηελ θαηάθηεζε ηεο 

απφιπηεο γλψζεο θαη ειεπζεξίαο ηνπ, κε θχξην φρεκα, ζε απηήλ ηε δηαδξνκή, ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν. Μηιάκε δειαδή γηα ηελ ππνρψξεζε ησλ θενπδαξρηθψλ 

θαηάινηπσλ θαη ηε δεκηνπξγία «λέσλ ζεζκψλ, λένπ πλεχκαηνο θαη λέσλ δηαλνεηηθψλ 

πεηζαξρηψλ πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ην Λνγνηερληθφ πξφηαγκα, ην νπνίν δεζπφδεη 

ζηε δφκεζε ηεο λέαο επνρήο» (Φσηφπνπινο, 2010: 325). 

Ο Βέκπεξ επηρείξεζε λα εξκελεχζεη απηή ηελ θνζκντζηνξηθή δηαδηθαζία ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ θαη χζηεξα, σο κηα δηαδηθαζία πξννδεπηηθνχ 

«εμνξζνινγηζκνχ», κηα «απν-κάγεπζε», αιιά κε έλαλ δηθνξνχκελν ηξφπν, θαηά ηνλ 

νπνίν ν εμνξζνινγηζκφο απηφο έρεη εληφο ηνπ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ αλζξψπνπ, 

αιιά θαη ηελ «πξαγκνπνίεζή» ηνπ (ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζε έλα απάλζξσπν ζχζηεκα, 

σο ζπλέπεηα ηεο λεσηεξηθήο ηνπ πνξείαο). Σελ αληίθαζε απηή θαίλεηαη λα επηρεηξνχλ 

λα μεδηαιχλνπλ ν Αληφξλν, ν Υνξθράηκεξ θαη ν Μαξθνχδε. Ππμίδα ηνπο ζε απηφ 

ζηάζεθε ην εξψηεκα: «γηαηί ε αλζξσπφηεηα, αληί λα πεξάζεη ζε κηα αιεζηλά 

αλζξψπηλε θαηάζηαζε βνπιηάδεη ζε έλα λέν είδνο βαξβαξφηεηαο;» (Ηαθψβνπ, 

2008:12). Ζ απάληεζε πνπ έδσζαλ ηνπο έθαλε λα πηνζεηήζνπλ κηα αξλεηηθή θξηηηθή 

ηεο πξνφδνπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο ζηείξαο νξζνινγηθφηεηαο.  

Απηφ πνπ θαηάθεξε ε λεσηεξηθφηεηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, είλαη 

λα κεηαηξέςεη ηνλ Γηαθσηηζκφ ζε ινγηθφ Θεηηθηζκφ. Να αλαισζεί ζε έλα ζηείξν 

θπλήγη πιεξνθνξίαο θαη άζθνπα επίπνλεο θαηαγξαθήο. Να κεηαηνπίζεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα απφ ην γηαηί ζην πψο. Να κεηαθξάζεη ηελ πνηφηεηα ζε 

πνζφηεηα θαη θάζε κε πνζνηηθνπνηήζηκε έθθξαζε λα ηελ εθδηψμεη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα. Να νηθνδνκήζεη ελ ηέιεη κηα «θνινβσκέλε 

νξζνινγηθφηεηα»  (Αληφξλν θ. ζπλ.,1984:42).  Υαξαθηεξίδνληάο ηελ «θνινβσκέλε» 

αληίιεςε νξζνινγηθφηεηαο, ηελ φξηζαλ σο «νξζνινγηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεηαη θαηά 

ηελ εθινγή ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ». Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην ν εμνξζνινγηζκφο ζπλδέεηαη 

κε ηε δηαηχπσζε θαη ηε γελίθεπζε ηνπ λφκνπ ζηε λεψηεξε αζηηθή θνηλσλία, κε ηελ 

επέθηαζε γξαθεηνθξαηηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη ζπζηεκαηηθήο ηάμεο (κνξθέο 

θαηαπίεζεο), ηελ επέθηαζε ηεο κεηξεζηκφηεηαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 
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ζρεδηαζκνχ (ζεηηθηζκφο) θαη ηελ απξφζσπε ζπλεξγαηηθή θνηλφηεηα κε ηηο 

εξγαιεηαθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζθνπηκφηεηεο. Απηή ε νξζνινγηθφηεηα δελ εμέθξαδε 

ηίπνηε άιιν παξά κφλν ηελ αιινίσζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηελ αιινηξίσζε πνπ είρε 

επέιζεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά επίζεο θαη ηε γξαθεηνθξαηηθή 

αληίιεςε πνπ απερνχζε ν ζνζηαιηζκφο. Κάπσο έηζη νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ Βέκπεξ, ελαληίνλ ηνπ Μαξμ, φηη ε εζψηεξε ινγηθή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ δελ νδεγνχζε ζηελ εκθάληζε 

κηαο αηαμηθήο θνηλσλίαο, αιιά ζηελ εκθάληζε κάιινλ ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο 

εξγαζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο νξζνινγηθφηεηαο (Wellmer, 1989: 13-19). 

Απηφ ην ζχζηεκα είρε δχν πξνθείκελεο, νη νπνίεο ζπλδηαιιάζζνληαη κε 

δηαιεθηηθφ ηξφπν. Οη πξνθείκελεο απηέο, ηηο νπνίεο φξηζε ν Βάθσλαο, βξεηαλφο 

θηιφζνθνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Υέγθει εηζεγεηήο ηεο «λεσηεξηθήο 

νξζνινγηθφηεηαο», είλαη ε γλψζε θαη ε δχλακε. Ζ πξψηε, ζεσξεί ν Βάθσλαο, είλαη ην 

εξγαιείν γηα ηνλ πξαθηηθφ θαηεμνπζηαζκφ ηεο θχζεο θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο, θαη ε δεχηεξε, πνπ είλαη ζπλέπεηα ηεο πξψηεο, θαζνξίδεη ηελ 

νξζνινγηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία, ππάγνληάο ηελ ζηελ ηερληθή (Ηαθψβνπ 2008: 14). 

Σν ζεσξεηηθφ -θηινζνθηθφ απηφ ππφζηξσκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο ήηαλ γηα ηνλ 

Υνξθράηκεξ ην θαηεμνρήλ πξφηαγκα ηεο «Παξαδνζηαθήο Θεσξίαο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν Γεξκαλφο ζηνραζηήο ζεσξεί φηη ην κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο 

ζεσξίαο ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο λεσηεξηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, φπσο 

δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Βάθσλα θαη ηνλ Καξηέζην, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν 

ηεο γλψζεο, απφ ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ηππηθή ινγηθή σο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

(Finlayson, 2006: 4). Έηζη «ζεσξία ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ έλα αληηθείκελν θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

απφ κεξηθέο απ’ απηέο λα πξνθχπηνπλ νη ππφινηπεο». Απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηδαληθά ην ζρήκα κεξηθψλ αξρηθψλ ζεσξεκάησλ, ίζσο θαη δνγκαηηθψλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα πάλσ ζε απηφ λα νηθνδνκείηαη έλα νξζνινγηθφ θαη ρσξίο αληηθάζεηο 

αξρηηεθηφλεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ εκπεηξία. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υνξθράηκεξ (1989: 12-13) «ε αμία ησλ θπζηθψλ λφκσλ, 

γηα ηελ νπνία λνηάδεηαη αδηάθνπα ε θαηλνχξγηα επηζηήκε πνπ ηδξχζεθε ζηελ 

Αλαγέλλεζε, εμαξηηέηαη απφ ηε κειινληηθή επαλάιεςε πεξηπηψζεσλ, φπνπ νθείινπλ 

λα ηζρχνπλ νη λφκνη». Ο Κφζκνο έηζη νδεγήζεθε, κέζσ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, λα 

ζεσξείηαη ζαλ θάηη παγησκέλν, ζηαζεξφ, λεθξφ, ελψ ε επηζηήκε, φπσο δηακνξθψζεθε 

ζηε λεψηεξε επνρή, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε «καζεκαηηθή – κεραληθή θπζηθή 
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επηζηήκε», θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ν άλζξσπνο ηεο επηζηήκεο λα 

«γλσξίδεη ηα πξάγκαηα ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ηα θαηαζθεπάδεη». Με ηα ιφγηα ηνπ 

Μαξθνχδε: 

θαζψο ν δεδνκέλνο θφζκνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ έιινγε ζθέςε, θαη κάιηζηα 

εμαξηεκέλνο σο πξνο ην είλαη ηνπ απφ απηήλ, φ,ηη αληέθαζθε πξνο ηνλ ιφγν, φ,ηη 

δελ ήηαλ έιινγν, εηίζεην σο θάηη πνπ έπξεπε λα μεπεξαζηεί. Ο ιφγνο ζεζπίζηεθε 

σο θξηηηθή αξρή (Jay, 2009: 60). 

πγθξνηείηαη έηζη, απφ ηε κηα κεξηά κηα δηαλνεηηθά δηαηππσκέλε Γλψζε θαη 

απφ ηελ άιιε κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ε νπνία βέβαηα νθείιεη λα ζπιιεθζεί απφ 

ηελ Γλψζε. Σν κνληέιν απηφ έρεη φκσο εμ νξηζκνχ δχν «αληηθεηκεληθφηεηεο»: ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή θαηαλνείηαη (ζεσξία). Έηζη ε παξαδνζηαθή 

ζεσξία θαηαλνείηαη σο αλεμάξηεηε απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν 

«πξαγκαηηθνηήησλ». Ζ δπτζηηθή απηή απεηθφληζε: Θεσξία – Αλεμάξηεην βαζίιεην 

ησλ θπζηθψλ γεγνλφησλ, ελίζρπε ηελ πεπνίζεζε  φηη ηα γεγνλφηα ήηαλ απέλαληη ζε 

φπνηα εξκελεπηηθή ζεσξία αλεμάξηεηα δεδνκέλα κηαο παγησκέλεο θπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απηή ηελ εηθφλα απέξξηπηαλ νη ζεσξεηηθνί ηεο ρνιήο 

πξνθξίλνληαο κηα πην Δγειηαλή δηαιεθηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «ηα γεγνλφηα θαη νη ζεσξίεο ζπληζηνχλ κέξνο κηαο ζπλερηδφκελεο θαη δπλακηθά 

εμειηζζφκελεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο» (Finlayson, 2006: 4). Ζ Κξηηηθή Θεσξία 

δειαδή, πξνζπάζεζε λα ζπγθεξάζεη ηε ζεσξία κε ηελ αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη λα κελ είλαη κφλν κηα εμσηεξηθή, πξνο ην αληηθείκελφ ηεο, θαηάζηαζε, αιιά λα 

αλαζηνράδεηαη πάλσ ζην πιαίζην ζπγθξφηεζεο ηεο έιινγεο γλψζεο (Ηαθψβνπ, 

2008:4-6). Ο αλαζηνραζκφο απηφο, καδί κε ην δηεπηζηεκνληθφ πλεχκα ηεο Κξηηηθήο 

Θεσξίαο,  

θηινδνμνχζε λα δηαιεπθάλεη απηφ πνπ νη ζεσξεηηθνί ηεο ρνιήο απνθαινχζαλ 

ζεηηθηζηηθή ςεπδαίζζεζε θαη ζεσξνχζαλ πσο έρεη κνιχλεη ηηο παξαδνζηαθέο 

ζεσξίεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο). Ζ ςεπδαίζζεζε απηή δελ 

ήηαλ  παξά ε πεπνίζεζε φηη ε ζεσξία απνηειεί ηνλ νξζφ αληηθαηνπηξηζκφ ηνπ 

αλεμάξηεηνπ βαζηιείνπ ησλ θπζηθψλ γεγνλφησλ (Finlayson, 2006: 4). 
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Ο Υνξθράηκεξ ζηελ «Έθιεηςε ηνπ Λφγνπ» (1987: 96-97) ςέγεη ηνπο 

ζεηηθηζηέο ζρεηηθνπνηψληαο ηε κέζνδφ ηνπο: ηελ παξαηήξεζε. πγθεθξηκέλα ζεσξεί 

πσο δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν δνγκαηηθνί σο πξνο ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο κεζφδνπ 

ηνπο αθνχ, «φηαλ θάπνηνο ξσηά γηαηί ε παξαηήξεζε είλαη ε ζσζηή εγγχεζε ηεο 

αιήζεηαο, νη ζεηηθηζηέο απιψο πξνζθεχγνπλ μαλά ζηελ παξαηήξεζε». Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ, αξλνχκελνη λα επαιεζεχζνπλ ηελ αξρή ηνπο –φηη θακηά πξφηαζε δελ έρεη 

λφεκα αλ δελ επαιεζεπηεί «δηαπξάηηνπλ ην ζθάικα ηνπ petition principii, 

πξνυπνζέηνληαο σο αιεζέο ην πξνο απφδεημηλ».
5
 ιε απηή ε ηππνπνίεζε πνπ 

επηζπκεί ε ζεηηθηζηηθή επηζηήκε λα ζέζεη ζηα πξάγκαηα ζπκίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ 

παηδηνχ πνπ θνίηαμε ηνλ νπξαλφ θαη ξψηεζε: «Μπακπά ηη ππνηίζεηαη φηη ζπκβνιίδεη 

ην θεγγάξη;». 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο απέλαληη ζηνλ Γηαθσηηζκφ, ηνκή 

ππήξμε ην έξγν ησλ Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ην νπνίν 

απνηειεί θείκελν αλαθνξάο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε επνρή πνπ γξάθηεθε ην 

θείκελν απηφ, ην 1940, είλαη θαζνξηζηηθή: κε ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ 

λαδηζκνχ, ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν, ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ηνλ 

ακεξηθαληθφ θαπηηαιηζκφ θαη ηνλ ζηαιηληζκφ. Ήηαλ ινγηθφ φηη κε απηέο ηηο εμειίμεηο 

νη ζπγγξαθείο ζα έβιεπαλ κε ζθεπηηθηζκφ ηελ επνρή ηεο Νεσηεξηθφηεηαο θαη απηφ 

αθξηβψο έθαλαλ. Με ηνλ φξν «Γηαθσηηζκφο» ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ελλνεί ηελ 

νπζία ηεο Γπηηθήο ζθέςεο, «ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ 

αξρίδεη απ’ ηελ αξραηφηεηα κε ηελ πάιε θαηά ηνπ κχζνπ, ελζαξθψλεη ηελ επηζηήκε, 

θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή βξίζθεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε έθθξαζή ηεο ζηελ 

ηερλνινγία» (Κάιθαο, 1978b: 58).  Έηζη νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ επηρείξεζαλ κηα 

αλαθαηαζθεπή ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη κηα εθ λένπ θξηηηθή ζέαζε, αληιψληαο 

πιηθφ απφ πξνεγνχκελνπο θηιφζνθνπο αιιά θαη δηαλνεηέο, φπσο ν κεξνο, ν Καλη 

θαη ν αλη,
6
 ν Νίηζε, ν Βέκπεξ, θαη ν Φξφπλη. Με ην έξγν απηφ νη δχν δηαλνεηέο δελ 

άθελαλ κφλν ηειεησηηθά πίζσ ηνπο ηα ππνιείκκαηα ηεο νξζφδνμεο καξμηζηηθήο 

                                           
5
Σν ίδην ζθάικα θάλεη βέβαηα, θαηά ηε γλψκε καο θαη ν Υνξθράηκεξ ζε επηρεηξήκαηά ηνπ, ζην ελ 

ιφγσ βηβιίν. Βι. θεθάιαην: «Ζ θξηηηθή ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο» ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο θαη ν 

Μαξθνχδε ζε πνιιά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ηνπ (1971). Υαξαθηεξηζηηθά π.ρ. εθεί πνπ αλαθέξεη: 

«Πεξηζζφηεξν ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ νη πηζαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ λα δηαηεξήζνπκε θαη λα 

πξνζηαηέςνπκε ην δηθαίσκα, ηελ αλάγθε λα ζθεθηφκαζηε θαη λα κηιάκε κε φξνπο δηαθνξεηηθνχο απ’ 

ηνπο φξνπο ηεο ηξέρνπζαο γιψζζαο, κε φξνπο δειαδή πνπ είλαη ζεκαληηθνί, εζνινγηθνί θαη ρξήζηκνη, 

αθξηβψο γηαηί είλαη δηαθνξεηηθνί (!)». (ει. 185). 
6
Δπηρεηξήζεθε κηα θαηλνθαλήο γηα ηελ επνρή εξκελεία ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ηνπ Καλη ζε ζπλάξηεζε 

κε ην έξγν ηνπ καξθήζηνπ ληε αλη, φηη: ην έξγν ηνπ δεχηεξνπ αλαδεηθλχεηαη σο ζπλέπεηα ηεο εζηθήο 

θηινζνθίαο ηνπ πξψηνπ, ή κε άιια ιφγηα «φηαλ ν πξαθηηθφο Λφγνο απνθαζαίξεηαη νισζδηφινπ απφ 

πεξηερφκελα αδπλαηεί λα δηαθξίλεη ην θαιφ απφ ην θαθφ». Βι. ζρεηηθά (Ηαθψβνπ 2008: 12). 
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ζεσξίαο, αιιά επίζεο ηνπνζεηνχζαλ ππφξξεηα θαη ηνλ Μαξμ ζηελ παξάδνζε ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ (Jay, 2009: 259). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξακε παξαπάλσ, νη δχν θηιφζνθνη ζηελ 

Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ (1996) εχινγα αλαξσηηνχληαλ γηαηί ε αλζξσπφηεηα αληί 

κε ηνλ Γηαθσηηζκφ λα πεξάζεη ζε κηα «αιεζηλά αλζξψπηλε θαηάζηαζε, βνπιηάδεη ζε 

έλα λέν είδνο βαξβαξφηεηαο;» (Αληφξλν, Υνξθράηκεξ, 1996: 19).Γηαπίζησλαλ πσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη γεκάηε θξίθε. Μηα θξίθε ε νπνία, ηελ 

κεηαπνιεκηθή επνρή πνπ εθδφζεθε ην βηβιίν, έηεηλε αθφκε θαη πξνο ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. Ο ςπρξφο πφιεκνο, ηα ππεξκεγέζε κπινθ, νη ζπλερείο 

ζπγθξνχζεηο ζηνλ Σξίην Κφζκν, ε λέα άλνδνο ηνπ Οινθιεξσηηζκνχ, φια νδεγνχζαλ 

ζε κηα δηαδξνκή πνπ φρη κφλν δελ δηθαίσλε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαθσηηζκνχ αιιά 

νδεγνχζε ζε κηα απμεκέλε παζεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, απέλαληη ζηνλ παληαρνχ 

παξφληα νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ εμηξεκηζκφ. Με ηα ιφγηα ηνπ Μπέλγηακηλ: «Γελ 

ππάξρεη θαλέλα ηεθκήξην πνιηηηζκνχ πνπ λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηεθκήξην 

βαξβαξφηεηαο» (Jay, 2009: 173). 

Βξηζθφκαζηε ζε έλαλ θαηλνχξην θχθιν, αθνχ πεξάζακε κέζα απφ ηελ 

θνηλσλίαο ηεο πξφλνηαο ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αθζνλίαο. 

πσο ην έζεζε ν Υνξθράηκεξ «κεηά απφ κηα πεξίνδν αλφδνπ, αλάπηπμεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δπλάκεσλ θαη ρεηξαθέηεζεο ηνπ αηφκνπ, κεηά απφ κηα ηεξάζηηα 

επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο θπξηαξρίαο ζηε θχζε», νδεγνχκαζηε ηειηθά ζηελ 

αλαζηνιή ηεο παξαπέξα εμέιημεο θαη ζε πνξεία νιίζζεζεο ηεο  θνηλσλίαο πξνο κηα 

λέα βαξβαξφηεηα θαη δπζηπρψο ε κλήκε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη ηελ 

πξνεγνχκελε βαξβαξφηεηα κέζσ ησλ πνιέκσλ θαη ηεο εμαζιίσζεο ηείλεη λα 

απαιεηθζεί, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη δελ ππάξρνπλ σο θπζηθή παξνπζία ζηε δσή πιένλ, 

θαη νη «λένη άλζξσπνη» έρνπλ απνδείμεη δπζηπρψο φηη δελ δηδάζθνληαη απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ παιαηφηεξσλ. Τπήξμε δειαδή κηα αληηζηξνθή ηνπ νξζνχ ιφγνπ, κηα 

παξάινγε θαη νινθιεξσηηθή ζθνηεηλή φςε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηα πξνηάγκαηα ηνπ 

νπνίνπ, αληί λα νδεγήζνπλ ζε ρεηξαθεηεκέλα θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ππνθείκελα, 

φπσο πξέζβεπαλ, νδήγεζαλ ζηελ εμαθάληζε αλζξψπηλσλ πιαζκάησλ –ζπλερείο 

πφιεκνη - θαη ζε δεζπνηηθέο ακείιηθηεο θαη ζηηβαξέο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηε «καδηθή 

απάηε», φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπαλ νη Υνξθράηκεξ θαη Αληφξλν. 

Ο Υάκπεξκαο, ιηγφηεξν επαλαζηαηηθφο, ππνζηεξίδεη πσο ε εμέιημε ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο δελ ππήξμε ε πξέπνπζα, αθνχ πήξε εμαξρήο ιάζνο «θαηεχζπλζε», 

θαη γηα «ηνλ ιφγν απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα κηιάεη θάπνηνο γηα δηάςεπζε θαη 
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απνηπρία». Ο κεγάινο απηφο θηιφζνθνο βιέπεη ηε λεσηεξηθφηεηα αθνινπζψληαο ηελ 

πξνβιεκαηηθή θαη ηε κέζνδν ηνπ Πάξζνλ, δειαδή σο δηαθνξνπνίεζε ηεζζάξσλ 

βαζηθψλ ζεζκηθψλ ρψξσλ (νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζκηθνχ). 

Γηαθξίλεη έηζη ηελ εμέιημε θαη επηβνιή κηαο πνιηηηθννηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο ζε 

βάξνο ησλ άιισλ δχν ζεζκηθψλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα λα ππνζθάπηεηαη ε απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη ζηξεβιψζεηο. Με ηα ιφγηα 

ηνπ Υάκπεξκαο ε αγνξά θαη ην θξάηνο δηεηζδχνπλ θαη «απνηθηνπνηνχλ» ηνλ 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ρψξν, ηνλ «βηφθνζκν», εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε 

ζεκαληηθψλ «ζεζκηθψλ πεξηνρψλ» ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο(Φσηφπνπινο, 

2010: 326). Απηφ ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο ζηξεβιήο Γηαθσηηζηηθήο αλάπηπμεο, 

θαζψο κέζα ζηνλ βηφθνζκν (θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ρψξν), κε ηε δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεζκψλ φπσο ην θξάηνο, ε αγνξά, ε γξαθεηνθξαηία, 

αληηθαηαζηάζεθαλ νη παιηνί ηξφπνη θαη πιένλ νη λένη αλαιακβάλνπλ ηε 

δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ππνζθάπηνληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο 

θαλφλεο. Δηδηθφηεξα ηα κέζα ζπληνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (ρξήκα, εμνπζία, 

εξγαιεηαθφο Λφγνο) ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ κέζσλ ηνπ βηφθνζκνπ (νηθνγέλεηα, 

ζξεζθεία, επηθνηλσληαθφο Λφγνο). πλεπψο γηα ηνλ Υάκπεξκαο ρξήκα θαη εμνπζία 

θαηαιακβάλνπλ ζπλερψο δσηηθέο πεξηνρέο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ρψξνπ 

κε απνηέιεζκα ηε βαζκηαία ππνβάζκηζε θαη ηερληθνπνίεζή ηνπ (Φσηφπνπινο, 2010: 

339). 

 

 

Οη πξνάγγεινη: Μαθηαβέιιη θαη Υνκπο  

 

Απηέο νη πξαθηηθέο επηδείρζεθαλ κε ηελ απγή ηεο Αλαγέλλεζεο απφ ηνλ Μαθηαβέιιη, 

ν νπνίνο δηέγλσζε ηε δπλαηφηεηα γηα ρεηξαγψγεζε κηαο επηζηήκεο, ηεο πνιηηηθήο, θαη 

δηαηχπσζε απιά θαη ζίγνπξα ηα ζηνηρεία πάλσ ζηε βάζε ηεο απφθηεζεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο θπξηαξρίαο αλζξψπνπ ζε άλζξσπν. Ο Μαθηαβέιιη είλαη ν θαηεμνρήλ 

ζηνραζηήο πνπ πηζηεχεη ζηελ ακεηάβιεηε θχζε ηνπ άλζξσπνπ, ηε κε δπλάκελε λα 

αιιάμεη, γηαηί ππφθεηηαη θη απηή ζε θπζηθνχο λφκνπο. Ο άλζξσπνο είλαη έλα 

«θνκκάηη θχζεο θαη κε θαλέλαλ ηξφπν δελ κπνξεί λα απαιιαρηεί απφ ηνπο θπζηθνχο 

λφκνπο». Κη φπσο δελ «άιιαμε απφ ηελ αξραηφηεηα ε θίλεζε, ε δηάηαμε θαη ε δχλακε 

ηνπ νπξαλνχ, ηνπ ήιηνπ, ησλ ζηνηρείσλ», έηζη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ δελ 

αιιάδεη. Έρνληαο ηα ίδηα αλαγθαία πάζε ν άλζξσπνο, θαηαιήγεη θαη ζην ίδην 
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απνηέιεζκα. Ζ δε ξνπή ηνπ αλζξψπνπ ζην Καιφ εμεηάδεηαη κε πνιιή δπζπηζηία, 

θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Μαθηαβέιιη νη άλζξσπνη δελ θάλνπλ ην θαιφ, 

παξά κφλν εάλ ηνπο «ζθίμεη ε αλάγθε». Αλ θάλεηο ην ιάζνο θαη ηνπο αθήζεηο 

ειεχζεξνπο λα δηαιέμνπλ, ηφηε θάλνπλ φ,ηη παξαιπζία ζειήζνπλ, «ζπέξλνπλ παληνχ 

ηελ αλαθαησζνχξα θαη ηελ αηαμία».  Έηζη, απνθαίλεηαη ν ζηνραζηήο, ν ηξφπνο γηα λα 

είλαη επηπρηζκέλνη ζηε δηειθπζηίλδα ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ είλαη λα δηαηεξεζεί ην 

κφλν πξάγκα πνπ έρεη ηειηθά ζεκαζία: ε αζθάιεηα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ε 

αλεκπφδηζηε επέθηαζε ηεο «αζηηθήο αμηνζχλεο ζην εκπφξην θαη ζηηο επηρεηξήζεηο». 

Θεσξεί, ππφ ην πξίζκα απηφ, πσο ε άλνδνο ηεο αζηηθήο ηάμεο ηελ Αλαγέλλεζε 

ζηάζεθε ν φξνο ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη γηα απηή ηελ επεκεξία είλαη 

απαξαίηεηε θαη κε θάζε κέζν ππνρξεσηηθή, ε ξηδηθή έιιεηςε πνιηηηθψλ ελδνηαζκψλ 

θαη ε επηβνιή ελφο «εζηθά αδέζκεπηνπ» πξάηηεηλ. Ο Μαθηαβέιιη δεηά ηελ ππνηαγή 

«φισλ ησλ απφςεσλ ζηνλ ζθνπφ πνπ ηνπ θαίλεηαη χςηζηνο: ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε 

δηαηήξεζε ελφο ηζρπξνχ ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο ζαλ φξνπ δσηηθήο εππξαγίαο». 

Μέζα απφ ηνλ «Ζγεκφλα», ηηο «Γηαηξηβέο πάλσ ζηελ πξψηε Γεθάδα ηνπ Σίηνπ 

Ληβίνπ» θαη ηελ «Φισξεληηλή Ηζηνξία» ζπλνςίδεη απηήλ ηελ πξαθηηθή πνπ ζα κείλεη 

ζηελ ηζηνξία σο «Μαθηαβειιηζκφο», δειαδή πσο «ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα» θαη 

πσο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη ζεκηηά ηα ςέκαηα, ν δφινο, ε 

ππνθξηζία, ε σκφηεηα θαη ε δνινθνλία. Ζ Μαθηαβέιιηα θηινζνθία δηθαίσζε θαη γηα 

ην «παξειζφλ αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηα κέζα θπξηαξρίαο πνπ ήζαλ απαξαίηεηνη φξνη 

γηα ηελ άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο» θαη ηελ εζαεί θπξηαξρία ηεο(Υνξθράηκεξ, 1989: 

14-22). 

Έλαο άιινο θηιφζνθνο, ν Υνκπο, ζπλεηζέθεξε φζν θαλείο ζηελ αλάδεημε ησλ 

αηζζεζηνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ. Απηέο ηηο πιαηζίσλε κε κηα άθξσο πεζηκηζηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε πνπ νδεγνχζε ζηελ απεηθφληζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ σο «κηαο θαηάζηαζεο θαζνιηθνχ πνιέκνπ εγσηζηηθψλ 

αηφκσλ». ην εγσηζηηθφ απηφ ζχζηεκα ηνπ Υνκπο ν σθειηζκφο αληηηάζζεη ηελ 

γεληθή σθειηκφηεηα αζξνίδνληαο ηηο αηνκηθέο σθειηκφηεηεο. Ο άλζξσπνο δειαδή σο 

εζαεί «απηφκαην» είλαη ππνθείκελν ησλ παξνξκήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Σα 

δσηηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ δελ είλαη παξά εμαξηήκαηα ηεο κεραλήο.  

Ζ θαξδηά είλαη έλα ειαηήξην, ηα λεχξα θνξδφληα θαη νη αξζξψζεηο κνρινί πνπ 

κεηαδίδνπλ ηελ θίλεζε. Ζ θίλεζε ηζνδπλακεί κε ηελ επηζπκία θαη ε χςηζηε 

επηζπκία είλαη ε ζπλέρηζε ηεο θίλεζεο, δειαδή ε δσή ή αθξηβέζηεξα ν χςηζηνο 
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θφβνο είλαη ε παχζε ηεο θίλεζεο, πνπ ζεκαίλεη ην ζάλαην. Γελ ππάξρνπλ άιιεο 

αμίεο. Κάζε απηφκαην αλαγλσξίδεη σο θαιφ φ,ηη ζπλεηζθέξεη ζηελ δηθή ηνπ 

ζπληήξεζε (Μνιχβαο, 2000: 109). 

Ο Άγγινο ζηνραζηήο πίζηεπε ζηελ αλαγθαία αηηία: κία αηηία πνπ ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ην απνηέιεζκα άζρεηα εάλ κπνξεί ηα θαηλφκελα λα δείρλνπλ 

πεξηζζφηεξεο. Πηζηφο ζε απηφ ην πλεχκα ζεσξνχζε φηη ν άλζξσπνο έρεη ηξία θίλεηξα: 

ηνλ αληαγσληζκφ, ηε δπζπηζηία, θαη ηελ επηζπκία γηα δφμα. Ζ πξψηε αηηία «σζεί ηνπο 

αλζξψπνπο λα επηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιιν γηα λα απνθνκίζνπλ φθεινο, ε δεχηεξε 

[ηνπο σζεί] γηα ηελ επίηεπμε αζθάιεηαο θαη ε Σξίηε γηα λα θεξδίζνπλ θήκε». Σν 

ζπκπέξαζκά ηνπ απιφ: ν άλζξσπνο ρσξίο θακία ρεηξαγψγεζε ησλ ελζηίθησλ ηνπ 

είλαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ ιχθνο (Υνκπο: Λεβηάζαλ φπ. αλαθ. ζην Blanco, 

2020:74). ην πιαίζην απηφ θάζε άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε κηα θνηλσλία ειεπζεξίαο θαη 

ηζφηεηαο κε ηνλ άιινλ, αιιά ηαπηφρξνλα ζε κηα αέλαε πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο 

δηαδνρηθψλ επηζπκηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δχλακεο, γηα λα κελ βξεζεί ζην έιενο 

θάπνηνπ άιινπ. Έηζη ε απφθηεζε δχλακεο θαηαιήγεη απηνζθνπφο γηαηί θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα εκπηζηεπηεί θαλέλαλ. Γηα λα εμέιζνπλ απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ 

κφληκε απεηιή ελφο βίαηνπ ζαλάηνπ, φπσο ζεσξεί ν Υνκπο, ηα άηνκα εγθαζηδξχνπλ 

πνιηηηθή θνηλσλία ακνηβαίαο ζπκθσλίαο-«θνηλσληθφ ζπκβφιαην»- λα εθρσξήζνπλ ηα 

θπζηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζε ηξίην πξφζσπν. Έηζη δεκηνπξγείηαη ν θπξίαξρνο, ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο αθαηακάρεηεο εμνπζίαο, πνπ δελ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο 

αιιά έρεη σο θαζήθνλ ηελ εγγχεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ γίλνληαη πιένλ νη ππήθννί ηνπ. Απηή είλαη κηα 

αλαγθαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν, πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί γηαηί δηαθνξεηηθά ε 

βία ζα θπξηαξρήζεη. Βέβαηα, ε αλαγθαηφηεηα απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ 

θπξίαξρν. Απηφο είλαη εγγπεηήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αιιά φρη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ππνζρεζεί ζε θαλέλαλ ηίπνηα θαη δελ αλαγλσξίδεη θακία 

δέζκεπζε θαη εδψ έγθεηηαη ν απνιπηαξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο εμνπζίαο ηνπ. Σν 

ζπκβφιαην, θαηά ηνλ Υνκπο, ζπγθξνηείηαη απφ ακνηβαίεο ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο 

θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο παξαηηείηαη ησλ θπζηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ππέξ ελφο 

θπξίαξρνπ, ππφ ηνλ φξν φηη θάζε άιιν κέξνο ζα θάλεη ην ίδην.  Ο θπξίαξρνο, αλ θαη 

έρεη απεξηφξηζηεο εμνπζίεο, δελ έρεη έλα φξακα κε βάζε ην νπνίν ζέιεη λα 

κεηακνξθψζεη ηελ θνηλσλία ή λα βειηηψζεη ηνπο ππεθφνπο ηνπ. Απφ εδψ πξνθχπηεη 

ην παξάδνμν «ν ζεκειησηήο ηνπ πνιηηηθνχ απηαξρηζκνχ λα ζεσξείηαη θαη ν 
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πξφδξνκνο ηνπ ζχγρξνλνπ θηιειεπζεξηζκνχ» (Μνιχβαο, 2000: 112). ην βηβιίν ηνπ 

Λεβηάζαλ ν Υνκπο βιέπεη κελ ην θξάηνο σο έλα ηξνκαθηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ 

ζχζηεκα, αιιά άθξσο απαξαίηεην γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αλζξσπφηεηα. Μέζα ζην 

θξάηνο ην άηνκν επηιέγεη έλαλ ξπζκηζκέλν θαη ζπιινγηθφ θφβν, ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηάζηαζε έμσ απφ απηφ, φπνπ ν θφβνο είλαη γεληθφο, ζηαζεξφο θαη ρανηηθφο. Άξα ην 

άηνκν ππνηάζζεηαη θαη πεηζαξρεί γηα «έλα πγηέο θαθφ ειάζζνλνο ζεκαζίαο» (Blanco, 

2020:17). 

Ο Υνκπο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλαλ «εθπνιηηηζκέλν» θηινζνθηθά 

Μαθηαβέιιη, ν νπνίνο έβαιε ηηο καθηαβέιιηεο πξαθηηθέο ζε έλα πην ζπγθξνηεκέλν 

πιαίζην, σζηφζν θαη νη δχν, ζχκθσλα κε ηνπο ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο, 

δηακφξθσζαλ ην πιαίζην ηνπ Γηαθσηηζηηθνχ αλζξψπνπ θαη ηνλ εμνπζηψλ 

ρεηξαγψγεζεο. Ο Υνξθράηκεξ έρεη κάιηζηα γξάςεη δνθίκην κε ην νπνίν ηνπο ζεσξεί 

γελάξρεο ηεο αζηηθήο ηζηνξίαο θαη ησλ πξνηαγκάησλ ηεο (Υνξθράηκεξ, 1989).  Έρνπλ 

δερηεί θαη νη δχν πιήζνο απνζηξνθψλ, σζηφζν ε δηφινπ θνιαθεπηηθή εηθφλα ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ έρνπλ ζθηαγξαθήζεη θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη σο ζήκεξα ζε θάζε 

θξίζηκε ή φρη πεξίζηαζε. Καη γηα απηνχο πνπ έρνπλ ακθηβνιία γηα απηήλ ηελ εηθφλα 

θαη ηελ εγσθεληξηθή αλζξψπηλε θχζε, ν Υνκπο είρε λα αληηπαξαβάιεη ην φηη ε «ίδηα 

ε πξαθηηθή ησλ θνηλσληθψλ αλζξψπσλ λα θιεηδψλνπλ ηα ζπξηάξηα ηνπο ή λα 

νπινθνξνχλ απνηειεί πεξίηξαλε καξηπξία γηα ην πφζν θνιαθεπηηθή άπνςε έρνπλ νη 

ίδηνη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο» (Μνιχβαο, 2000: 112). 

Δδψ ππάξρεη ε εμήο αληηλνκία: ηα θηινζνθηθά λάκαηα ησλ δχν ζηνραζηψλ ηα 

νπνία εθθηλνχλ απφ ηελ ηζηνξηθή εγθπξφηεηα ηδεψλ ηεο δηαθσηηζηηθήο θηινζνθίαο, 

φπσο π.ρ. ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε ηνπ αηφκνπ, νδεγνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα απνηέιεζκα πνπ νπζηαζηηθά θαηαξγεί απηά ηα πξνηάγκαηα. 

Οδεγνχλ ζε κηα απνμέλσζε ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν κέζα ζε απνιηζσκέλνπο ζεζκνχο, 

θάλνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηα αιινηξησηηθή εξγαζία, είλαη βνπηεγκέλν ζηελ 

εδνληζηηθή ηδενινγία ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο άρξεζησλ πξντφλησλ θαη πεξηηηψλ 

αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία θνξηψλνπλ ηε δσή ηνπ κε πεξίζζην άγρνο θαη δηακνξθψλνπλ 

κηα, ζπλερψο πεξηζζφηεξν, εγθισβηζκέλε πξνζσπηθφηεηα. Απηέο νη ζπλζήθεο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμέιημεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο 

θαηεζηεκέλεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:10).  
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Ο Μύζνο 

 

Δλψπηνλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ ν Αληφξλν θαη ν Υνξθράηκεξ επηρεηξνχλ επίζεο θαη 

έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εμέιημεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, αληιψληαο πιηθφ απφ 

ηε δηαλνεηηθή ηζηνξία. Δπηρεηξήζεθε ζπγθεθξηκέλα κηα θξηηηθή ηεο Νεσηεξηθφηεηαο 

ζε ζρέζε κε ηε ζπλάθεηά ηεο κε ηνπο κχζνπο, ππφ ην πξίζκα φηη θη απηή δηέπεηαη απφ 

θνηλέο αθαηξεηηθέο δηαδξνκέο θαη κπζνινγηθέο θαηαζθεπέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

εμέιημε, εγθηβσηίδνπλ ζηεξεφηππα θαη ζηεξνχλ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία απφ 

ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο.  

Ζ θαηάδπζε ζηνλ κχζν θαη ε ζπζρέηηζε κχζνπ θαη θηινζνθηθνχ πξνηάγκαηνο 

δελ είλαη πξσηνθαλέξσηε πξαθηηθή, ηελ έρνπλ αθνινπζήζεη πνιινί ζηνραζηέο. Ο 

Νίηζε, ζηε Γέλλεζε ηεο Σξαγσδίαο (2010), ζεσξεί πσο ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο 

δσήο παξαείλαη ηξνκεξφ γηα ην αληέμνπκε, θαη γηα απηφ ρξεηαδφκαζηε ηηο 

παξακπζεηηθέο καο ςεπδαηζζήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπκε. Πξνζζέηεη πσο «ε 

ελζάδε χπαξμε θαη ν θφζκνο δηθαηνινγνχληαη εζαεί κφλνλ σο αηζζεηηθφ θαηλφκελν» 

(ζει. 80). Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε Γέλλεζε ηεο Σξαγσδίαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά 

ε νληνινγηθή εξκελεία ηνπ Νίηζε ζηε ζεψξεζε ηεο δσήο. Πνιχ παιαηφηεξα ν 

Αξηζηνηέιεο ππνλνεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Σέρλεο έλαληη ηεο θηινζνθίαο 

πξνηάζζνληαο κάιηζηα ηελ Σέρλε ζε ζεκαληηθφηεξε ζέζε απφ φ,ηη ηε θηινζνθία 

(Zemb 1979: 198). Οη ησηθνί ππεξαζπίζηεθαλ ηνλ κχζν απέλαληη ζηνλ Πιάησλα θαη 

πξφηαμαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αιιεγνξηθήο ηνπ εξκελείαο (Segal, 2007: 14).O 

Πξσηαγφξαο ζηνλ νκψλπκν δηάινγφ ηνπ αθήλεη ηνπο αθξναηέο λα δηαιέμνπλ εάλ ζα 

εθζέζεη ηελ άπνςή ηνπ κε ηε κνξθή κχζνπ ή ιφγνπ (Πξση. 320c). Ο Λεβί- ηξνο, 

ππφ ην πξίζκα ηεο δνκηθήο γισζζνινγίαο, ζεσξεί ηνπο κχζνπο σο «ζπζηήκαηα 

ζεκάησλ» (Abercrombie, et al.,1991:258). Γηα ηνλ Μπαξη ν κχζνο εκπεξηέρεη «κηα 

ςεπδαίζζεζε πνπ πξέπεη λα απνθαιπθζεί» (Culler, 2006:27). Ο Φξφπλη έρεη 

δηακνξθψζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ κε βάζε ηνπο κχζνπο, ππνλνψληαο φηη νη κχζνη 

απνηεινχλ «αηψληα φλεηξα» παξακνξθσκέλσλ ιεηςάλσλ ηεο αλζξσπφηεηαο (Φξφπλη, 

2006: 25). Ο Γηνχλγθ πίζηεπε πσο νη κχζνη θξχβνπλ ηα «αξρέηππα», κνηίβα 

επαλαιακβαλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη δηαξθψο ζηηο θαληαζηψζεηο, ζηα φλεηξα, ζηηο 

παξαηζζήζεηο, ζηηο ζθέςεηο, ζηνπο ζπλεηξκνχο, ζηα ινγνηερλήκαηα θαη είλαη ε «δνκή 

ηεο ςπρήο» (Jung, 1991: 231). Ο Ήγθιεηνλ ζεσξεί πσο νη κχζνη ζηελ Σξαγσδία είλαη 

«ζαξξαιέεο αληαλαθιάζεηο ηεο ζεκειηαθήο θχζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο» 

(Ήγθιεηνλ, 2015: 26), ελψ ε πην δηαδεδνκέλε ζέζε ησλ Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ 
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είλαη πσο «ν κχζνο ήδε είλαη δηαθσηηζκφο θαη ν δηαθσηηζκφο μαλαγίλεηαη 

κπζνινγία»(1996: 26). Σέινο, ν Μπέλγηακηλ (1996: 243) γξάθεη πσο «ν Μχζνο 

νδεγεί ηνλ θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ ζηα φξηά ηνπ, φπνπ αξλείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

δεηάεη λα θαηαθχγεη θαη πάιη ζηε κήηξα ηεο αιεζηλήο θαη κφλεο πξαγκαηηθφηεηαο». 

Γελ είλαη παξάμελε, ινηπφλ, θαη ε ζπζρέηηζε πνπ πξφβαιαλ νη Αληφξλν θαη 

Υνξθράηκεξ (1996) κεηαμχ δηαθσηηζκνχ θαη κχζνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ Οδχζζεηα 

ηνπ Οκήξνπ. Βιέπνπλ, επεξεαζκέλνη θαηαιπηηθά απφ ηνλ Φξφπλη, ηελ πεξηπιάλεζε 

απφ ηελ Σξνία ζηελ Ηζάθε σο ηαμίδη ηνπ επηδψληνο εγψ κέζα απφ ηηο θπζηθέο 

δπλάκεηο ελφο πξντζηνξηθνχ θφζκνπ, κε παιαηνχο δαίκνλεο, πνπ θαηνηθνχλ ζηηο 

καθξηλέο παξπθέο θαη ηα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. Σν εγψ, πνπ εθθξάδεη ν Οδπζζέαο,  

πεξλά κε επηηπρία ηνπο επηθίλδπλνπο δειεαζκνχο, πνπ απνζπνχλ ηνλ εαπηφ ηνπ 

νπζηαζηηθά απφ ηελ ηξνρηά ηεο ινγηθήο θαη νδεγείηαη κε αζθάιεηα απφ ηε λνκαδηθή 

δσή ζηελ παηξίδα θαη ζηε «ζηαζεξή ηδηνθηεζία». Έηζη φιεο νη πεξηπέηεηεο ηνπ 

Οδπζζέα, ηηο νπνίεο μεπεξλάεη κε επηηπρία, είλαη επηθίλδπλνη δειεαζκνί πνπ 

απνζπνχλ ηνλ εαπηφ απφ ηελ ηξνρηά ηεο ινγηθήο, ελψ ην φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εαπηφο γηα λα πεξάζεη κε επηηπρία ηηο πεξηπέηεηεο είλαη ε παλνπξγία, θαηεμνρήλ 

φξγαλν ησλ αλζξψπσλ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο. Βιέπνπκε έηζη, ζηνλ αξρεηππηθφ 

απηφλ ήξσα (ηνλ Οδπζζέα), ηε ζέιεζε λα θπξηαξρήζεη ζηελ έμσ-αλζξψπηλε θχζε 

ηνπ θαη πάλσ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαη λα επηβιεζεί ζηηο αξρατθέο δπλάκεηο, νη 

νπνίεο ζπληζηνχλ πεηξαζκνχο πνπ αγγίδνπλ βαζχηεξεο ηάζεηο ηνπ. Απηέο νη επηζπκίεο 

ηνπ είλαη, κε θξνυδηθνχο φξνπο, ε άξλεζε λα παξαδνζεί ζηηο πξνεξρφκελεο απφ ην 

Απηφ ελνξκεηηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη κέζσ απηήο ηεο άξλεζεο θάζε επηηπρεκέλε 

ππέξβαζε ελφο εκπνδίνπ απνηειεί «βήκα πξνο ηελ παγίσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εγψ» (Whitebook, 2000 ζην Ηαθψβνπ, 2008:18). Απηφ φκσο 

απνηειεί κηα απνμέλσζε απφ ηελ εζσηεξηθή θχζε θαη κηα παξαδνρή πσο απέλαληη 

ζηε ινγηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή άλνδν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

δπλάκεσλ, ε ίδηα ε ζπλείδεζε εθκεδελίδεηαη. «Γεδνκέλεο, δειαδή, ηεο ζπλχθαλζεο 

κεηαμχ ππνδνχισζεο ηεο εμσηεξηθήο θαη ππνδνχισζεο ηεο εζσηεξηθήο θχζεο, ε 

πξφνδνο ηεο πξψηεο δελ επηθέξεη ρεηξαθέηεζε, δηφηη ε δεχηεξε ζεκαίλεη 

πξαγκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ» (Ηαθψβνπ, 2008: 18). 

Έλα απφ ηα πιένλ ζρνιηαζκέλα επεηζφδηα ηεο Οδχζζεηαο είλαη απηφ κε ηηο 

εηξήλεο. Ζ εξκελεία ηνπ άπηεηαη φρη κφλν ηνπ δεηήκαηνο ηεο ππνδνχισζεο ηεο 

εζσηεξηθήο θχζεο, αιιά θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο. ην 

επεηζφδην απηφ έρεη δηαηεξεζεί ε ζπλχθαλζε κχζνπ, θπξηαξρίαο θαη εξγαζίαο. Οη 
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εηξήλεο αληηπξνζσπεχνπλ ην παξειζφλ, ηνλ κχζν ή ηελ πξντζηνξία, ηνλ παιηφ 

ρανηηθφ θφζκν, φπνπ θπξηαξρεί ν θφβνο, ε κνίξα θαη ε δεηζηδαηκνλία. Με ην 

ηξαγνχδη ηνπο θαινχλ απηφλ πνπ ην αθνχεη ζηελ θπξηαξρία ηνπο, ζε κηα ππφζρεζε 

γλψζεο θαη επηπρίαο, ζε κηα κπζηθή απάηε πνπ ζαγελεπηηθά απνθξχπηεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ βσκφ κηαο πξνζσξηλήο απφιαπζεο. Ο Αληφξλν θαη ν 

Υνξθράηκεξ αλαγλσξίδνπλ ζην ηξαγνχδη ησλ εηξήλσλ κηα ηδηαίηεξε πνηφηεηα. Έλα 

νπηνπηθφ κήλπκα ηνπ παξειζφληνο, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

άκεζσλ πιαηζίσλ γέλλεζεο θαη αλαθνξάο ηνπ. Σν κήλπκα απηφ ππνδεηθλχεη ηε 

ζπλχθαλζε γλψζεο θαη απφιαπζεο σο ζπλζήθε γηα ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία θαη 

απηνπξαγκάησζε. Ζ δηάζσζή ηνπ ζα εμέθξαδε ηε ζπλεηδεηά δεκηνπξγηθή πξφζιεςε 

ηνπ παξειζφληνο απφ ην παξφλ, έλαληη ηεο αδηαθνξνπνίεηεο πιήξνπο άξλεζήο ηνπ. Ζ 

ηδαληθή απηή επηινγή δελ είλαη φκσο απηή πνπ πινπνηεί ην λεσηεξηθφ ππνθείκελν, ην 

νπνίν θαηά ηνπο ζπγγξαθείο είπακε φηη εθθξάδεηαη ζην πξφζσπν ηνπ Οδπζζέα. Ο 

ηειεπηαίνο αλαδεηά ηελ απφιαπζε ρσξίο ην θφζηνο. Καη εδψ νη ζπγγξαθείο 

πξνηάζζνπλ κηα ζεηξά ξεηψλ αιιά θαη ππφξξεησλ λνεκάησλ. Κπξίσο πσο ε 

θπξηαξρία πάλσ ζε κία ππεξβαίλνπζα δχλακε πξνυπνζέηεη έλαλ βαζκφ πξνζαξκνγήο 

ζηε δχλακε απηή (Κφληνπ, 2012: 25-27). Ζ ιχζε ζηελ νπνία θαηαθεχγεη ν Οδπζζέαο 

ζηελ επηζπκία ηνπ λα αθνχζεη ην ηξαγνχδη ησλ εηξήλσλ δείρλεη πσο ε επηβίσζε θαη 

αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο εξγαζίαο, απαηηεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

απφιαπζεο· βνπιψλνληαο ηα απηηά ησλ ζπληξφθσλ ηνπ, ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα 

λα απνιαχζνπλ ην ηξαγνχδη ησλ ζεηξήλσλ. Φξέζθνη θαη ζπγθεληξσκέλνη νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνηηάδνπλ κπξνζηά θαη λα αθήλνπλ θαηά κέξνο φ,ηη βξίζθεηαη 

δίπια ηνπο. Δίλαη απιά νη εθηειεζηέο ελφο ζρεδίνπ πνπ κεραληθά θαη επαλαιεπηηθά 

δηεθπεξαηψλνπλ, δίρσο λα έρνπλ ζπλδηακνξθψζεη ην πιαίζηφ ηνπ. Λεηηνπξγνχλ σο 

αληίηππα, φκνηα κεηαμχ ηνπο, δεπγκέλα ζηνλ ίδην ξπζκφ, φπσο ν ζχγρξνλνο εξγάηεο 

ζην εξγνζηάζην, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηε ζπιινγηθφηεηα. Ο Οδπζζέαο, απφ ηελ 

άιιε, δεκέλνο ζην θαηάξηη –έρνληαο δειαδή θαηαζηείιεη ηηο ελνξκήζεηο ηνπ- αθνχεη 

κελ ην ηξαγνχδη αιιά δελ παξαδίδεηαη –έηζη ην ηξαγνχδη εμνπδεηεξψλεηαη ζε απιφ 

αληηθείκελν ζεψξεζεο ελ απξαμία», κεηνπζηψλεηαη  δειαδή ζε Σέρλε (Αληφξλν, 

Υνξθράηκεξ, 1996: 75). Έηζη παξαηεξνχκε πσο ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ θπξίνπ 

επηηξέπεη ηελ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηελ απφιαπζε ηεο ηέρλεο θαη ησλ αηζζήζεσλ, 

σζηφζν ε ηέρλε απηή έρεη νπδεηεξνπνηεζεί θαη απνδπλακσζεί. Ο Οδπζζέαο αθνχεη 

αιιά δελ πινπνηεί ην κήλπκα ησλ εηξήλσλ, δελ κεηαθξάδεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε 

πξάμε (Κφληνπ, 2012: 28). 
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Να γηαηί ν Οδπζζέαο εθθξάδεη ην θαηλνχξην πλεχκα, ην πλεχκα ηνπ αζηηθνχ 

δηαθσηηζκνχ, ην νπνίν δελ επηηξέπεη λα ζθέθηεηαη θαλείο κε βάζε ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο ελνξκήζεηο ηνπ. Γηφηη ε θαηάπλημε απηψλ ησλ επηζπκηψλ θαη ε απψζεζή ηνπο 

είλαη ην κέιεκα θάζε εμνπζίαο απφ ηελ απγή ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ε θάζε εμνπζία ζηελ ηαμηθή θνηλσλία «είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε βαζαληζηηθή 

ζπλείδεζε ηεο δηθήο ηεο αδπλακίαο απέλαληη ζηε ζσκαηηθή θχζε» θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο εθθξαζηέο απηήο ηεο θχζεο: ηνπο πνιινχο. Μφλν ν ζπλεηδεηφο 

ρεηξηζκφο θαη ε πνλεξίζηηθε πξνζαξκνγή εμαζθαιίδεη ζηνπο ζσκαηηθά πην 

αδχλαηνπο ηνλ έιεγρν πάλσ ζηνπο πνιινχο (Αληφξλν, Υνξθράτκεξ, 1996:94-109). 

Σέηνηα «δηαβάζκαηα»/ εξκελείεο ησλ κχζσλ ή ηεο ινγνηερλίαο απφ ηελ ρνιή 

ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη άιινπο ζηνραζηέο ηνπ καξμηζκνχ είλαη πνιιά θαη ζχκθπηα 

ησλ ζεσξήζεψλ ηνπο. Αθφκε θη ν Μαξμ ρξεζηκνπνηνχζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, γηα ηελ 

ζχλδεζε ησλ ινγηζκψλ ηνπ κε ηηο παγησκέλεο κπζηζηνξίεο. Βιέπνπκε π.ρ. πσο 

απνθαινχζε εηξσληθά «Ρνβηλζνληάδεο» ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο πνπ πξαγκαηεχνληαλ ηνλ άλζξσπν σο κνλαρηθφ παξαγσγφ –θαηαλαισηή έμσ 

απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Μαξμ 1989: 53). Ο Μπέλγηακηλ (1996: 257) επίζεο, 

ζηελ απνξξηθζείζα δηαηξηβή ηνπ επ’ πθεγεζία, αλαθέξεη πσο νη αιιεγνξηθέο απηέο 

εξκελείεο δελ ζα είραλ πνηέ γελλεζεί εάλ ε εθθιεζία είρε θαηνξζψζεη λα απσζήζεη 

γξήγνξα ηνπο «παιηνχο ζενχο» απφ ηε κλήκε ησλ πηζηψλ ηεο.  
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4. Μαδηθόο Πνιηηηζκόο θαη ρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο 

 

Ο Δξγαιεηαθόο Λόγνο  

 

Ο αξλεηηθφο απηφο Γηαθσηηζκφο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο απνβιέπεη ηειηθά 

ζηελ θαηαζηξνθή παξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Λφγνπ. Ο άλζξσπνο είλαη ηφζν 

νινθιεξσηηθά ελζσκαησκέλνο ζε ζπιιφγνπο, νκάδεο θαη νξγαλψζεηο, ψζηε ε 

κνλαδηθφηεηά ηνπ, «ην ζηνηρείν ηνπ κεξηθνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Λφγνπ», είλαη 

εληειψο αθνκνησκέλε θαη θαηαπληγκέλε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν Γηαθσηηζκφο, φπσο 

είπακε, αληί λα νδεγήζεη ζηελ απαινηθή ηνπ θφβνπ, αληίζεηα νδεγεί ζε κηα λέα 

βαξβαξφηεηα θαη ππνδνχισζε, ε νπνία είλαη εγγελήο ζηνλ Γηαθσηηζκφ θαη δελ 

νθείιεηαη ζε κηα εμσηεξηθή σο πξνο απηφλ δχλακε (Horkheimer, 1988: 15-17). Ο 

Λφγνο έηζη αληί λα είλαη απειεπζεξσηηθφο, φπσο νξίζηεθε απφ δηαλνεηέο ζαλ ηνλ 

Καξηέζην, ηνλ Καλη, ηνλ Βάθσλα, ηνλ Βνιηαίξν, είλαη αληίζεηα εξγαιεηαθφο: 

«πξνζιακβάλεη κία πιηθφηεηα θαη ηχθισζε, γίλεηαη θεηίρ, κία καγηθή νληφηεηα, ε 

νπνία κάιινλ γίλεηαη απνδεθηή παξά βηψλεηαη δηαλνεηηθά» (Horkheimer, 1987: 36). 

Γελ ζπλεπάγεηαη ην δηαθσηηζηηθφ αίηεκα γηα γλψζε θαη απαινηθή ηνπ θφβνπ, αιιά 

ζπληζηά έλα αίηεκα γηα ρεηξαγψγεζε, αμηψλεη ηελ ππαγσγή ηνπ επηκέξνπο ζην 

θαζνιηθφ, δηακνξθψλεη ζπζηήκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ εμνπζία θαη ηαπηίδεη ηε 

ζθέςε κε ηνλ Λφγν. Έηζη απνθαζαίξεη ηνλ επηκέξνπο Λφγν, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη 

πιένλ «απνθιεηζηηθά ζην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ησλ κέζσλ σο πξνο ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο δίρσο λα ζεκαηνπνηεί ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ» 

(Ηαθψβνπ 2008: 15). Έηζη παξαηεξείηαη ε αληηλνκία φηη ελψ νη εθιεγφκελνη αξρεγνί 

θξπκκέλνη έληερλα πίζσ απφ ηελ «ηερλνινγηθή νξζνινγηθφηεηα» εμαξηψληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθινγείο ηνπο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ιεγφκελε «θνηλή γλψκε», ε 

ηειεπηαία, θάησ απφ ηε κνξθή ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ αλέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηελ «θνηλσλία ηεο αθζνλίαο», δεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο αθαζίαο θαη βξίζθεηαη 

λα ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο παξαγσγηθήο θαη ηερλνινγηθήο ειίη ζαλ λα ήηαλ 

δηθή ηεο ππφζεζε. Ζ θνηλσλία ινηπφλ αληί λα είλαη ελεξγή θαη πνιηηηθά παξνχζα 

απνζχξεηαη θαη απνκνλψλεηαη ζπλεηδεηά θαη απνδέρεηαη ηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο 

«πλεπκαηηθήο ειίη» -κηαο νιηγαξρίαο μαλά - πνπ ζα ρεηξαγσγεί ηελ πιεξνθνξία, ηε 

ζθέςε, ηε κάζεζε θαη ηνπο ζηφρνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ δεκηνπξγείηαη έλαο 

θξάρηεο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηηο πεγέο ηεο δχλακεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

κεηαηξέπεη ηνπο δέθηεο ζε αληηθείκελα δηνίθεζεο (Αληφξλν θ. ζπλ.,1984:38-40). 
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Ζ λεσηεξηθή επηζηεκνληθή γλψζε, φπσο πεξηγξάθηεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, είλαη εξγαιεηαθή: κηα απεκπφιεζε ηεο θχζεο θαη ηεο ακεζφηεηαο θαη κηα 

κνλφδξνκε αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ απφ ζχκβνια θαη έλλνηεο, δειαδή δηαδνρηθέο 

αθαηξέζεηο πνπ επηθέξνπλ απνκάθξπλζε απφ ην «γεγνλφο» θαη ελζσκάησζε κέζα ζε 

κηα ελδεή ζθνπηκνηήησλ, ηππηθή ινγηθή. Ο εξγαιεηαθφο απηφο Λφγνο, φπσο 

θαηέδεημαλ νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο, σο εγγελήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, φπσο 

αλαθέξακε, είλαη ζπλεπψο θαη εγγελήο ηεο αηηηφηεηαο, ηεο ςπρήο ηνπ δηαθσηηζηηθνχ 

ζηνραζκνχ. Αθνχ κηα αηηία παξάγεη έλα απνηέιεζκα θαη έλα απνηέιεζκα δελ κπνξεί 

παξά λα έρεη θάπνηα αηηία, έηζη θαη ην ππνθείκελν ζπλεζίδεη ζηελ ηδέα φηη θάζε 

ζπκβάλ ζα επηθέξεη θαη ην αληη-ζπκβάλ, θάζε πνηλή ην αληί-πνηλν, θαη φια 

εμηζψλνληαη ζε απηήλ ηελ ινγηθή. Απηή ε ινγηθή «ηεο σκήο πξαγκαηηθφηεηαο» είλαη 

εμάιινπ θαη ε αηηηαθή ινγηθή ησλ κχζσλ: «ηνπ κνηξαίνπ θαη ησλ αληηπνίλσλ». Δίλαη 

ε ηδέα πεξί ζπλάθεηαο, γλψζεο θαη εμνπζίαο θαη ε πεπνίζεζε φηη πξνθεηκέλνπ λα 

αθνκνησζνχλ νη εζηθέο, θαλνληζηηθέο αξρέο απφ ηνπο αλζξψπνπο, απηνί πεξλνχλ απφ 

κηα δηαδηθαζία εζσηεξηθψλ «καξηπξίσλ» θαη «αθξσηεξηαζκψλ», πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιείςνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη λα γίλνπλ ππνινγίζηκνη, θαλνληθνί, νκνηφκνξθνη, 

«ζσζηνί», ππάθνπνη(Ηαθψβνπ, 2008: 22). Έηζη ν Γηαθσηηζκφο (φπσο θη ν κχζνο) 

απνθεξχηηνληαο ην δηαθνξεηηθφ απνθεξχηηεη  ηελ ειπίδα, αθνχ βάζεη ηεο αηηηαθήο 

λνκνηέιεηαο δελ απνκέλεη πεξηζψξην «γηα ηελ αλάδπζε ηνπ λένπ, δηφηη απηφ 

ζεσξείηαη πξνθαζνξηζκέλν απφ ηελ αηηία ηνπ, νπφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην 

παιαηφ»(Ηαθψβνπ 2008: 16). Με ην ζθεπηηθφ απηφ θαηαληάεη πξνδηακνξθσκέλνο άξα 

εξγαιεηαθφο θαη ν Λφγνο, αθπξψλνληαο νπζηαζηηθά ηνλ Γηαθσηηζκφ. Γηαθξίλνπκε 

εδψ ηελ αλαινγία ηεο δηαθσηηζηηθήο ινγηθήο κε απηή ησλ κχζσλ, πνπ επεζήκαλαλ νη 

Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ θαη παξαηέζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Βιέπνπκε πσο 

εάλ ε θπξηαξρία, αληεζηξακκέλε κέζσ ηεο νδπζζεηαθήο πνλεξίαο, θαηέζηε ηζηνξηθά 

αλαγθαία σο κέζν επηδίσμεο ηεο ειεπζεξίαο, ε ζχγρξνλε αλαπαξαγσγή ηεο 

εμππεξεηεί πιένλ φρη ηνλ αξρηθφ ηεο ζθνπφ, αιιά ηηο αλάγθεο δηαηψληζεο ηεο 

θπξηαξρίαο. ην πιαίζην απηφ, ε δηαηψληζε ηεο (απην)ζπζίαο πνπ είλαη πάληα 

ζπλπθαζκέλε κε ηε ζρέζε θπξηαξρίαο, αθελφο ζηεξείηαη νξζνινγηθήο αλαγθαηφηεηαο 

θαη αθεηέξνπ ππεξεηεί κηα πεξηνξηζηηθή θαη θαζνδεγεηηθή εξγαιεηαθή πξαθηηθή, ε 

νπνία επηδηψθεη ηε ζπγθάιπςε ηεο αλνξζνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή αιιηψο ηελ 

έιιεηςε νξζνινγηθφηεηαο. Έηζη ν εξγαιεηαθφο Λφγνο ζπκβάιιεη ζηελ πξφζδεζε ηνπ 

Λφγνπ ζηνλ Μχζν. Έλαλ κχζν πνπ ζπκθέξεη ηελ εμνπζία γηαηί παξνπζηάδεη ηα 

θειεχζκαηά ηεο σο ηα κφλα δπλαηά, απνθξχπηνληαο ηε κεξηθφηεηα ησλ ζπκθεξφλησλ 
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ηεο. Δμάιινπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ζηελ αξρατθή κπζηθή αξρή ηνπ αίκαηνο θαη 

ηεο ζπζίαο ππάξρεη ε γξακκή πνπ ελψλεη ηε βία κε ηνλ εζληθηζκφ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ παξειζνχζα βία γηα ηε θπιεηηθή λνκηκνπνίεζή ηνπ, ελψ απφ 

ην ζεκείν απηφ σο ηνλ θαζηζκφ είλαη κηθξή ε απφζηαζε (Κφληνπ, 2012: 32). 

Δξγαιεηνπνηεκέλε είλαη θαη ε εξγαζία, θαζψο ν θάζε εξγαδφκελνο αδπλαηεί 

λα ζπιιάβεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

ην πξντφλ πνπ παξάγεη ζπκκεηέρεη κφλν κε κεξηθέο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ρσξίο 

θαληαζία. Ζ εξγαζία πιένλ, ζην πιαίζην ηνπ θνξληηζκνχ,
7
 δελ ηθαλνπνηεί, αληίζεηα 

πξνθαιεί δπζαξέζθεηα. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί πσο ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο 

απξφζσπνη παξάγνληεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο εμαηξεηηθά επηδήκηεο γηα ην άηνκν. Οη 

θνηλσληνιφγνη Υ. Κέξλ θαη Μ. νχκαλ, ζην βηβιίν ηνπο «Βηνκεραληθή Δξγαζία», 

αλαθέξνπλ πσο ε βηνκεραληθή εμέιημε έρεη ζπκβάιιεη κέρξη ζήκεξα ζηε κεγαιχηεξε 

θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία.  

Ο εξγάηεο γλσξίδεη ηελ θαηψηεξε ζέζε ηνπ, ην ζρεηηθά κηθξφ εηζφδεκά ηνπ πνπ 

δελ ηνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο θαη μέξεη πνιχ θαιά πσο δελ ηνπ 

απνκέλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα ππνηάζζεηαη ζε απνθάζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

ζπκκεηέρεη. Μεξηθέο θνξέο βιέπεη πνιχ θαζαξά πίζσ απφ ην πέπιν ηεο αζηηθήο 

ηδενινγίαο πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη φηη φπνηνο δελ πεηπραίλεη θηαίεη ν ίδηνο 

(Γθνχα, 1972: 145). 

Σν γεγνλφο φηη ε θνηλσλία ηνλ αθήλεη κε ην αίζζεκα φηη είλαη αηνκηθά 

αληηθαηαζηάζηκνο ηνπ δεκηνπξγεί ππαξμηαθφ θφβν, θαη αγσληζηηθή αδηαθνξία θαη 

ηνλ νδεγεί ζηελ αθαίξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ ζηε δσή. Ο ακεξηθαλφο 

ςπραλαιπηήο Κνπξη Άηζιεξ βιέπεη ηνλ πνιίηε ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ζηελ ίδηα 

ζέζε κε ηνλ ζηξαηηψηε ζηελ πνιεκηθή κεραλή (Γθνχα, 1972: 146). 

Ο Υάκπεξκαο ζηάζεθε ιηγφηεξν πεζηκηζηήο ζηελ εξκελεία ηνπ εξγαιεηαθνχ 

Λφγνπ, ε φπνηα ππήξμε θαη ε πξψηε ζεκειηαθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

ζεσξία (Φσηφπνπινο, 2010: 333). Γέρεηαη ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ηα κέιε ηεο 

Φξαλθθνχξηεο αιιά ζπλερίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο απφ άιιε βάζε. Ξεθηλψληαο 

απφ ην γεγνλφο πσο ε γιψζζα είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εξγαζία θαη 

επηθνηλσλία, ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε αθνξά θαη ηελ ηερληθή ηεο γιψζζαο. Βιέπεη 

δειαδή φηη ν εξγαιεηαθφο (ζεηηθηζηηθφο) Λφγνο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηε ρνιή ηεο 

                                           
7
Θα κηιήζνπκε παξαθάησ γηα ηνλ «θνξληηζκφ» ζηελ ελφηεηα: «Μαδηθή Κνπιηνχξα». 
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Φξαλθθνχξηεο, παξά ηελ αξλεηηθή επηβνιή ηνπ πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, απνηειεί 

«αλαγθαίν πξναπαηηνχκελν ηεο γλψζεο θαη ηνπ θνηλνχ νθέινπο». Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ δίλνπλ ζε απηήλ ηα θνηλσληθά 

ππνθείκελα, αλαπηχζζεηαη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία αληαιιαγήο κελπκάησλ. Με 

άιια ιφγηα θαη απηή ε θξηηηθή ζέζε πνπ ε παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη, σο πξνο 

ηνλ εξγαιεηαθφ Λφγν, έζησ επηζεκαίλνληάο ηνλ, δελ παχεη λα δεκηνπξγείηαη κε έλαλ 

εξγαιεηαθφ ηξφπν, σζηφζν απηφ δελ κεηψλεη ηελ φπνηα αμία ηεο, θαζψο θαη ηελ φπνηα 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Ο εξγαιεηαθφο Λφγνο γηα ηνλ Υάκπεξκαο 

παίξλεη αξλεηηθφ πξφζεκν ζην ζεκείν πνπ επηβάιεη ηελ εγεκνλία ηνπ ζε άιινπο 

ζεζκηθνχο ρψξνπο, ζε άιιεο κνξθέο γλψζεο πνπ είλαη εμίζνπ αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο 

γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ απηφ είλαη 

ζθφπηκν λα ππελζπκίζνπκε ηνλ ρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο, θαηά Υάκπεξκαο, ζε 

ηέζζεξηο ζεζκηθνχο ρψξνπο (νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ). Ο 

Υάκπεξκαο κε ην λα πξνηάζζεη ηε γισζζηθή παξάκεηξν ηνπ εξγαιεηαθνχ Λφγνπ, 

πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηελ νξζνινγηθή, ζηξαηεγηθή θαη σθειηκηζηηθή δξάζε, ε 

νπνία ππάξρεη κέζα ζηελ επηθνηλσλία θαη εδξάδεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη φρη ζηελ 

θπξηαξρία. Μηα ηέηνηα κνξθή δξάζεο βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία ησλ αιεζηλψλ 

θηλήηξσλ κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ζηελ εμνπζία πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηερληθή 

θαη ηνλ νξζνινγηζκφ. χκθσλα κε ηνλ Φσηφπνπιν (2010: 333) πξνζπαζεί λα 

αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο «δη-αληηδξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζε βάζνο ν ξφινο θαη ε δπλακηθή ηεο 

αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ».  

Νσξίηεξα απφ ηνλ Υάκπεξκαο, ν Μπέλγηακηλ είρε έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο ζενινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ιφγνπ. Αλαδεηνχζε ην αδηάξξεθην ζπλερέο ηεο 

χπαξμεο κέζα απφ ην νπνίν αλαδχνληαη φια ηα φληα, ην νπνίν εληφπηζε ζηελ 

γισζζηθή κεηαθνξά. ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε γιψζζα ν ζηνραζηήο είρε ηελ πεπνίζεζε 

«φηη ν θφζκνο είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Λφγν ηνπ Θενχ». Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, «ελ 

αξρή ελ ν Λφγνο» ζήκαηλε φηη ε ζεία πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ζπλίζηαην ελ κέξεη ζηελ 

απφδνζε νλνκάησλ. «Απηά ηα νλφκαηα βέβαηα εμέθξαδαλ ηέιεηα ηα αληηθείκελά 

ηνπο». Χζηφζν ν άλζξσπνο,  

[…]δεκηνπξγεκέλνο φπσο ήηαλ θαη’ εηθφλα ηνπ Θενχ, είρε επίζεο ην κνλαδηθφ 

ράξηζκα λα νλνκάδεη ηα πξάγκαηα. Μφλν πνπ ηα νλφκαηά ηνπ δελ ήηαλ ίδηα κ’ 

εθείλα ηνπ Θενχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθχςεη έλα ράζκα κεηαμχ νλφκαηνο 
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θαη πξάγκαηνο θαη λα απνιεζζεί ε απφιπηε επάξθεηα ηνπ ζείνπ ιφγνπ (Jay, 2009: 

261-262). 

Έηζη γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, ε εξγαιεηαθή ηππηθή ινγηθή είλαη ν Λφγνο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ηείλεη λα ραξαθηεξίδεη ηα πξάγκαηα κε ππεξαπινπζηεχζεηο θαη 

γεληθεχζεηο. Οπφηε ε ιεηηνπξγία ηνπ θξηηηθνχ ηεο θνπιηνχξαο είλαη παξφκνηα κε ηνπ 

κεηαθξαζηή. πσο ν ηειεπηαίνο παζρίδεη λα ειεπζεξψζεη ζηε δηθή ηνπ γιψζζα ηελ 

αιήζεηα ηεο γιψζζαο πνπ κεηαθξάδεη, έηζη θαη ν θξηηηθφο πξέπεη λα αλαδεηά θαη «λα 

αλαθηά ηε ρακέλε δηάζηαζε ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ, απνθσδηθνπνηψληαο εξκελεπηηθά 

ηηο δηαθνξέο ππνδεέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ αλζξψπνπ» (Jay, 2009:262). Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ν Μπέλγηακηλ ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ηνπδατθφ κπζηηθηζκφ.
8
 

 

Ο εξγαιεηαθφο Λφγνο βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο θη έρεη πνιιέο εθθάλζεηο πνπ 

απιψλνληαη ζε φια ηα πεδία ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Γηα λα ππνδείμνπκε ηελ 

πνιππξαγκνζχλε ηνπ ζα αλαθέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη επίθαηξν πάληνηε 

παξάδεηγκα, επίηεδεο επηιεγκέλν, γηα λα θαλεί ε κεγάιε γθάκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

εξγαιεηαθψλ πξαθηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εξγαιεηνπνίεζε πνπ δεκηνπξγεί 

πξνθείκελα, ηα νπνία ελψ ζα έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ γηα λα γίλνπλ δεθηά, αληηζέησο 

γίλνληαη δεθηά απφ κηα εγγελή πξνθάλεηα, ηελ φπνηα επηθαινχληαη, αιιά δελ έρνπλ. 

Πξέπεη θαηαξράο λα δερηνχκε σο απηνλφεην ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα θαηέρεη 

θάπνηνλ ρψξν, ζηνλ νπνίν ζα είλαη θπξίαξρνο θαη ζηνλ νπνίν ρψξν, δελ ζα έρεη ε 

εμνπζία πξφζβαζε, παξά κφλν θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο (παξαβαηηθφηεηα). Απηφο 

είλαη ν ρψξνο θαηνηθίαο ηνπ: Απηή ε δσηηθή αλάγθε πξνζηαζίαο θαη ηδηνθηεζίαο πνπ 

πξέπεη λα ληψζεη ην άηνκν. Ζ νηθνδνκηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ηείλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα απεκπνιεζεί, απφ κηα κεζνιαβεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζαλ απνηέιεζκα αηνκηθήο απφδνζεο θαη ηθαλφηεηαο. Μηα αμηνπξεπήο 

θαηνηθία πξνπαγαλδίδεηαη σο θαηαλαισηηθφ αγαζφ, πνπ κπνξεί ή δελ κπνξεί θαλείο 

λα αγνξάζεη. Ζ εξγαιεηνπνίεζε απνδέρεηαη εγγελψο πσο ε νηθνδφκεζε θαη ε 

πνιενδνκία ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο ηνπ θέξδνπο. ,ηη δελ απνδίδεη θέξδνο 

παξακειείηαη, παξφιν πνπ ε αλάγθε ηνπ άλζξσπνπ γηα αζθάιεηα γίλεηαη δεθηή ζηε 

ζεσξία ηεο.  

                                           
8
Κάηη πνπ ν Αληφξλν επέθξηλε ζηνλ Μπέλγηακηλ (Jay, 2009: 263). Γελ είλαη ην κφλν δήηεκα φκσο ηεο 

δηαθνξάο Αληφξλν-Μπέλγηακηλ. Ζ ζπρλψηηζε ησλ δχν ζηνραζηψλ ελέθπςε πνιιά δεηήκαηα πνπ 

ζπλερίζηεθαλ επί καθξφλ θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μπέλγηακηλ (Βι. αγθξηψηεο, 1996). 
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Ζ νηθνδφκεζε κε ζθνπφ ην θέξδνο νδεγεί ζε κηθξέο απνκνλσκέλεο, αλ θαη 

ζηξηκσγκέλεο ε κία δίπια ζηελ άιιε, θαηνηθίεο ζε ηεξάζηηα νηθνδνκήκαηα πνπ 

ππνβηβάδνπλ ην άηνκν ζε αλζξψπηλν κπξκήγθη. Οη ζπλέπεηεο είλαη απμαλφκελε 

επηζεηηθφηεηα, εξεζηζηηθφηεηα, ειιηπήο ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, άγρνο θαη θάζε 

είδνο ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Γθνχα, 1972: 143). 

Οη ηεξάζηηνη, αζηξαθηεξνί πχξγνη πνπ μεπεηηνχληαη παληνχ είλαη εμσηεξηθά 

ζεκάδηα ζρεδηαζκνχ ησλ δηεζλψλ ζπκθεξφλησλ, κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ην δηεζλέο 

απειεπζεξσκέλν επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα, κε ηηο κάδεο ησλ ζιηβεξψλ ηνπ ζπηηηψλ θαη 

ηα ξππαξά εκπνξηθά ηνπ θέληξα λα πςψλνληαη κέζα ζε άςπρεο πφιεηο (Αληφξλν θ. 

ζπλ., 1984:69). Οη δεκηέο απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο θεξδνζθνπίαο έρνπλ θαηαζηεί 

«λφκηκεο» θαη ζήκεξα είλαη απηνλφεηε ε εξγαιεηαθή ινγηθή, ε νπνία ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα είζαη ππφδνπινο κηα δσή γηα ηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ γηα 

ηελ αηνκηθή αλάπηπμε αγαζνχ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε επίζεο φηη ε αζηηθνπνίεζε θαη 

ε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα αζηηθά θέληξα, θαηεμνρήλ ζπλέπεηα ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο θαηνηθίαο, έθεξε ηε ζχγρξνλε επνρή ζηελ παξαγσγή φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ καδηθψλ πξντφλησλ θαηαλάισζεο. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

έγηλε ν φξνο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ καδηθνχ πνιηηηζκνχ (Γθνχα, 1972: 143). 

Ο εξγαιεηαθφο Λφγνο πξνβάιιεηαη, δηαθεκίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

Μ.Μ.Δ. πνπ έρνπλ πξσηεχνληα ιφγν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ επηζπκηψλ θαη 

ηε ρεηξαγψγεζε ησλ αηφκσλ. Μέζσ απηήο ηεο ρεηξαγψγεζεο, ππάξρεη 

θαηεπζπλφκελνο πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

ηαπηφηεηα ηνπ εαπηνχ καο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο, δελ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

εθθηλεί απφ κέζα καο, φπσο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε, αιιά δπζηπρψο δηακνξθψλεηαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ εμσηεξηθά ζηνηρεία πνπ δξνπλ ππφξξεηα θαη θαη’ 

εμαθνινχζεζε. Με ηα ιφγηα ηνπ Υνξθράηκεξ: «Ζ δεκνηηθφηεηα δελ είλαη παξά ε 

αδίζηαθηε πξνζαξκνγή ηνπ ιανχ ζε απηφ πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

δηαζθέδαζεο, αξέζεη ζηνλ ιαφ» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:67) ή κε ηα ιφγηα ηνπ Αι 

Παηζίλν ζηελ ηαηλία Insider: «Τπάξρεη άπιεηε δεκνθξαηία ζηα κεγάια θαλάιηα αιιά 

κέρξη εθεί πνπ αξρίδνπλ λα ελνρινχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ»
9
 

(Φσηφπνπινο, Κσηφπνπινο 2017: 158). 

                                           
9
Πξνζέμηε ηελ παξαδνμφηεηα ηεο απνζηξνθήο, ηνλ πνκπφ απφ ηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη ην κήλπκα θαη 

ηηο πνιιαπιέο ζπλαγσγέο ηνπ λνήκαηφο ηνπ. 
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Σειεηψλνληαο απηή ηελ ελφηεηα κε θάηη πεξηζζφηεξν ζεηηθφ, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε πσο ν Υνξθράηκεξ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ εξγαιεηαθφ «ππνθεηκεληθφ 

ιφγν» εηζήγαγε θαη ηελ έλλνηα ηνπ «αληηθεηκεληθνχ ιφγνπ». Οη δχν έλλνηεο ηνπ 

Λφγνπ, φπσο έγξαθε ν γεξκαλφο ζηνραζηήο, δελ αληηπξνζσπεχνπλ δχν ρσξηζηνχο 

θαη αλεμάξηεηνπο δξφκνπο ηνπ πλεχκαηνο,  

[…] κνινλφηη ε αληίζεζή ηνπο εθθξάδεη κηα πξαγκαηηθή αληηλνκία. Σν έξγν ηεο 

θηινζνθίαο δελ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί πεηζκαηηθά ηελ κία ελαληίνλ ηεο άιιεο, 

αιιά λα ππνζάιπεη κηα ακνηβαία θξηηηθή θη έηζη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα 

πξνεηνηκάδεη ζην πλεπκαηηθφ πεδίν ηε ζπκθηιίσζε ησλ δχν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα(Jay, 2009: 260). 

 

 

Η Σέρλε  

 

«Σα έξγα ηέρλεο είλαη νκνηψκαηα ηεο εκπεηξηθήο δσήο θαζφζνλ ηεο παξέρνπλ απηά 

πνπ ηεο αξλείηαη ε εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη ηελ απειεπζεξψλνπλ απφ ηηο 

δηαζηξεβιψζεηο». Ζ ηέρλε επηζπκεί λα θάλεη ζχκκεηξν «ην ζπκηδφκελν ξίγνο πνπ 

ζηνπο καγηθνχο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο ήηαλ αζχκκεηξν»(Adorno, 2000: 19& 143). 

Δίλαη δειαδή ε ηέρλε, κηα «καγεία απαιιαγκέλε απφ ην ςέκα φηη είλαη αιήζεηα» 

(Βηζησλίηεο, 2019). 

Ζ ηέρλε, ε νπνία θαηάγεηαη απφ ηε ιαηξεπηηθή ηειεηνπξγία, πξνβάιιεη απφ 

παιαηά σο απνκίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή θάηη εμ νξηζκνχ ςεχηηθν θαη 

θίβδειν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζεσξήζνπκε αιεζηλή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

χπαξμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πνιινί ζηνραζηέο κε θνξπθαίν ηνλ Πιάησλα, ηελ έρνπλ 

αξλεζεί σο θαηαζηξνθηθή θαη επηδήκηα γηα ηελ «αιήζεηα». Ζ άπνςε ηεο ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο είλαη θαη πάιη πνιπζήκαληε. ε γεληθέο γξακκέο ε ρνιή πηνζεηνχζε 

ηελ ξήζε ηνπ Υέγθει ν νπνίνο έιεγε πσο ε αιήζεηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο θηινζνθίαο 

ζπγθιίλνπλ, δηαθέξνληαο κεηαμχ ηνπο κφλν ζηε κέζνδν (Adorno, 1975:22). 

Θεσξνχζε πσο ζηελ απηφλνκε ηέρλε, φπσο θαη ζηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία-

πξφζιεςε ηνπ ζπνπδαίνπ έξγνπ ηέρλεο ππάξρνπλ ρεηξαθεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κφληνπ, 

2012: 37). Ζ ηέρλε, γξάθεη ν Αληφξλν, είλαη «ηδαληθφ πεδίν άξλεζεο ηνπ 

απηαξρηθνχ» (Κάιθαο, 1978b: 57), ελψ ν Υνξθράηκεξ πξνζζέηεη πσο ην αιεζηλφ 

έξγν ηέρλεο είλαη «ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ησλ αλζξψπηλσλ πφζσλ γηα απηή ηελ 
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‹άιιε› θνηλσλία, γη’ απηή ηελ ‹άιιε› δσή, πέξα απφ ηελ παξνχζα. Ζ ηέρλε αθφηνπ 

απέθηεζε ηελ απηνλνκία ηεο, έρεη δηαθπιάμεη ηελ νπηνπία πνπ εμαθαλίζηεθε απφ ηελ 

ζξεζθεία» (Σεξδάθεο, 1996:310). 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο, γηα ηελ ρνιή, ν άιινο θφζκνο πνπ νξακαηίδεηαη 

επηδεί ζηελ πςειή απηφλνκε ηέρλε. Ση γίλεηαη φκσο αλ ε ηέρλε δελ είλαη πςειή;
10

 Γηα 

απηήλ νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο είραλ πνιιά λα απνθαιχςνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο ηεο ηάζεηο. Ο Αληφξλν παξαδέρεηαη πσο ζηε κνληέξλα επνρή 

«ε εμέγεξζε ηεο ηέρλεο […] κεηαηξάπεθε ζε εμέγεξζε ηεο ηέρλεο θαηά ηεο ηέρλεο». 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή «δελ είλαη θαλ δεδνκέλν ην δηθαίσκά ηεο λα ππάξρεη» 

(Jappe, 2007:39). ηαλ ε ηέρλε ράλεη ηελ απηνλνκία θαη ηνλ θξηηηθφ ηεο ιφγν 

επηβηψλνπλ ρεηξαγσγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηελ πξνζαλαηνιίδνπλ, ηε δηαηεξνχλ θαη 

ηελ θαηεπζχλνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηέρλε, θαηά ηνλ Μαξμ, γίλεηαη ηδενινγία, άξα 

απηαπάηε ράλνληαο ηνλ νπζηαζηηθφ ηεο ξφιν (Storey, 2015: 18). Έηζη παξαηεξείηαη ε 

εμήο αληηλνκία: Δλψ ε ηέρλε, κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο νπηνπίαο, θαίλεηαη λα αξλείηαη 

ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή, σζηφζν νπζηαζηηθά ηελ επηθπξψλεη θαη ηελ 

θαζαγηάδεη. 

Ο ξφινο κηαο γλήζηαο ηέρλεο ζα ήηαλ λα πξνάγεη ηελ αιήζεηα, επεηδή έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαηππψλεη ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν άλζξσπνο κε ηνπο φκνηνχο 

ηνπ ή κε ηε θχζε, γλσζηνπνηψληαο ηηο αληηθάζεηο θαη ηηο αληηλνκίεο. Ζ ηέρλε 

εκπεξηέρεη κηα εγγελή, ζησπειή θξηηηθή θαη ζχκθσλα κε ηνλ Αληφξλν, φηαλ είλαη 

γλήζηα, δελ ππάγεηαη ζηελ  αξρή ηεο αληαιιαγήο θαη ηφηε βξίζθεη ηνλ αιεζηλφ ηεο 

ζθνπφ, ν νπνίνο είλαη ε απειεπζέξσζε απφ ηελ θπξηαξρία (Jappe, 2007:40). ηε 

γλήζηα κνξθή ηεο, ε ηέρλε επεκβαίλεη ελεξγεηηθά ζηε ζπλείδεζε κέζσ ηνλ δηθψλ ηεο 

κνξθψλ, ρσξίο ηελ θαζεγεζία δπλαζηηθψλ ζεζκψλ, ηδενινγηψλ ή ηαμηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη απφςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Κνηλσλεί 

ηελ άξλεζε θαη μεζθεπάδεη ηηο εξγαιεηαθέο λφξκεο, απνθξππηνγξαθψληαο ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο εμνπζίαο. Μφλν έηζη βξίζθεη ηελ πξαγκάησζή ηεο θαη 

απνηειεί έθθξαζε ηνπ ζεκηηνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ αλζξψπνπ γηα κειινληηθή επηπρία 

θαη ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ηεο ιαρηάξαο ηνπ γηα κηα άιιε θνηλσλία, πην δίθαηε, πέξα 

απφ ηελ παξνχζα (Αληφξλν θ. ζπλ.,1984:10-25). Ο Ήγθιεηνλ ην ιέεη πην απιά πσο 

                                           
10

Αλαγθαζηηθά εκείο ζα ηελ αλαθέξνπκε σο «ηέρλε» θαη πάιη, ρσξίο εηζαγσγηθά, δηφηη ε θηινζνθία 

δελ έρεη θαηαιήμεη ζε νξηζκφ πεξί ηεο «αιεζηλήο Σέρλεο». Πξέπεη ινηπφλ λα έρνπκε θαηά λνπ πσο ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα ε «ηέρλε» έρεη δχν λνήκαηα, ηελ πςειή ηεο έθθαλζε θαη ηελ εξγαιεηαθή ηεο, ηελ 

νπνία θξηηηθάξεη ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο. Δίλαη εχθνιν λα ελλνήζνπκε πφηε κηιάκε γηα ηελ κηα 

θαη πφηε γηα ηελ άιιε, ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη θάηη άιιν λα πξνζζέζνπκε πεξί απηνχ. 
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«ε ηέρλε ελζαξξχλεη ηηο θαληαζηψζεηο θαη ηηο επηζπκίεο». Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο γηαηί είλαη πην πηζαλφ λα ζηήζνπλ «νδνθξάγκαηα νη 

θνηηεηέο ησλ θαιψλ ηερλψλ ή ηεο αγγιηθήο θηινινγίαο παξά εθείλνη ηεο ζρνιήο ησλ 

ρεκηθψλ κεραληθψλ» (Ήγθιεηνλ, 2003:57). 

Απηφ φκσο ζπάληα γίλεηαη κέζα ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Αληίζεηα κάιηζηα παξαηεξνχκε πξαθηηθέο «ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο» ζηελ επίηεπμε 

αιιφηξησλ ζηφρσλ. Γηα ηνπο ζηνραζηέο ηεο ρνιήο ε ηέρλε ράλεη ηε ζεκαζία ηεο 

φηαλ πξνζπαζεί λα δηαβηβάζεη «κελχκαηα» ή «δηδάγκαηα», θαη απηφ βιέπνπλ λα 

γίλεηαη θαηά θφξνλ ζηε καδηθή ηέρλε (Jappe, 2007:35). Δθεί θξχβνληαη ινγηθέο θαη 

ζηνηρεία ηεο θαηεζηεκέλεο ηάμεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Απηέο νη καδηθέο 

πξαθηηθέο σο εζαεί επαλαιακβαλφκελεο επηβεβαηψλνπλ ηελ θίβδειε πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ζπληεξνχλ ηελ εγεκνλία ησλ ηζρπξψλ, πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν ε ηέρλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηαθχγην, σο «απφζπαζε 

απφ ηνλ σκφ θαη ςεχηηθν πξαγκαηηθφ θφζκν» θαη λα γίλεη έηζη θαη απηαπάηε 

(Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:14). Να δεκηνπξγεί σξαίεο αξκνληθέο εηθφλεο πνπ ζα 

πξνβάινπλ ηελ πξαγκάησζε κηαο νπηνπίαο, ηεο νπηνπίαο ηεο ηδαληθήο δσήο. Οη 

εηθφλεο απηέο, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ, έρνπλ 

σο απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο ηνπο λα απνθεχγνπλ ηε δεδνκέλε θνηλσλία θαη ζε 

θάπνην κέηξν λα πξαγκαηψλνπλ ηελ νπηνπία ηεο ηδαληθήο δσήο, φρη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηελ αηζζεηηθή ζθαίξα. Με ηα ιφγηα ηνπ Μαξθνχδε, ην άηνκν 

ην νπνίν αηρκαισηίδεηαη απφ έλα έξγν ηέρλεο,  

πηζηεχεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηδαληθά εθείλα πνπ απιψο έρνπλ 

κνξθνπνηεζεί απφ ην έξγν απηφ. Ηδαληθά φπσο ε ειεπζεξία θαη ε επηπρία γίλνληαη 

εζσηεξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Αιιά κηα εζσηεξηθή πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο 

κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηελ πην αλειεχζεξε εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα(Αληφξλν 

θ. ζπλ., 1984:15-16).   

Ο Μαξθνχδε απνζθνπεί ζηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο ηέρλεο. Απηφ ην 

πξαγκαηψλεη δίλνληαο εμέρνληα ξφιν ζηελ απνζηνιή ηεο, σο κεηακνξθσηηθήο θαη 

αλαπιαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Θεσξεί φηη ε ηέρλε κπνξεί λα θέξεη ηελ αιιαγή πξνο έλαλ 

πνηνηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο. Γηα ηνλ Γεξκαλφ ζηνραζηή, 

«ε αλαδήηεζε ηνπ αηζζεηηθνχ ιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο ελφο απειεπζεξσηηθνχ 

πξνηάγκαηνο» θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία έλα βήκα παξαπέξα. 
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Αληίζεηνο πξνο ηηο δνγκαηηθέο καξμηζηηθέο ζέζεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ ξεαιηζκνχ, πνπ 

νξίδνπλ ηελ ηέρλε σο αθφινπζν ηεο θνηλσλίαο, ζεσξεί πσο ε ηέρλε, εμαηηίαο ηεο 

αηζζεηηθφηεηάο ηεο, πξέπεη λα απηνλνκείηαη απφ ηηο δεδνκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη λα γίλεηαη δχλακε ακθηζβήηεζεο, αλαηξέπνληαο ηελ θπξίαξρε ζπλείδεζε θαη ηελ 

θαζεζηεθπία θνηλσληθή εκπεηξία. Σφηε ζα θάλεη ηελ ππέξβαζε, δεκηνπξγψληαο έλαλ 

κε απσζεηηθφ πνιηηηζκφ, φπνπ ε «αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» ζα ζπκπνξεχεηαη κε 

ηελ «αξρή ηεο εδνλήο». Πξέπεη ινηπφλ λα γίλεη ε απν-εμχςσζε ηνπ Λφγνπ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ απην- εμχςσζε ηεο αηζζεηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξπζεί 

έηζη κηα «θαηλνχξηα Γηαιεθηηθή ελφηεηα αλάκεζα ζηνλ Λφγν θαη ην βηνςπρηθφ 

ππφβαζξν ηνπ αλζξψπνπ, ην θαληαζηαθφ λα κεηνπζησζεί ζε πνιηηηθφ θαη ην αίηεκα 

ηεο αλζξψπηλεο ρεηξαθέηεζεο λα έξζεη πάιη ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο». Με ηελ 

έλλνηα ηεο λέαο αηζζεηηθφηεηαο (new sensibility) πνπ εηζήγαγε o Μαξθνχδε 

εξκελεχεη ηε δχλακε θαη ηελ νξκή ηεο ηέρλεο σο πξσηνπνξίαο ζηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Έηζη ε ίδηα ε δσή ζα απνηειεί έλα έξγν 

ηέρλεο θαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επηβίσζε ζα κνηάδεη κε ειεχζεξε 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Μέζα απφ ηε «λέα αηζζεηηθφηεηα» ε ηέρλε γίλεηαη 

σθέιηκε ζην άηνκν, θαζψο παχεη λα είλαη εξγαιεηαθή θαη λα ηνλ ρεηξαγσγεί. Παχεη 

λα κεηαδίδεη ςεχηηθα κελχκαηα, ηθαλνπνηψληαο ηδαληθά πνπ δελ έρνπλ πξαγκαησζεί. 

Παχεη λα ζεσξεί ηνπο αλζξψπνπο σο αληηθείκελα πξφζιεςεο, παζεηηθνχο δέθηεο. 

Σφηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ην καξμηθφ πέξαζκα απφ ην «βαζίιεην ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ζην βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο». Ο ηξφπνο γηα λα πξαγκαησζεί απηή ε θαηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μαξθνχδε, έρεη ζρέζε κε ηε δηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ. 

Μφλν κέζα απφ κηα θαηάζηαζε «αθζνλίαο» είλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγεζεί απηή ε 

«λέα θνηλσλία». Καη απηφ γηαηί ε εξγαζία γηα ηελ επηβίσζε, ζε κηα 

βηνκεραλνπνηεκέλε θνηλσλία είλαη επηβεβιεκέλε θαη εμνλησηηθή κε έλα πιέγκα 

απάλζξσπσλ κεραληζκψλ. Μφλν ζε έλα θαζεζηψο πνπ ηα άηνκα ζα απαζρνινχληαλ 

ειάρηζηα κε ην βηνπνξηζηηθφ ηνπο, πνπ ζα έρνπλ κηα ειάρηζηε θαηαλάισζε 

ζσκαηηθήο ελέξγεηαο, ζα κπνξνχζε λα νηθνδνκεζεί έλαο κε θαηαπηεζηηθφο 

πνιηηηζκφο θαη κηα ρεηξαθεηεκέλε θνηλσλία. Έηζη, κφλν κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εξγαζία πινπνηείηαη θαη «ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα θαη ζην παηρλίδη, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ 

επραξίζηεζε, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνλ δεκηνπξγηθφ απηνζρεδηαζκφ», ζα 

κπνξέζεη λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο θαη ρψξνο γηα ηελ ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε 

αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, λα πινπνηεζεί έηζη λνκνηειεηαθά ε πιένλ 
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ξηδνζπαζηηθή θαη αλαγθαία επαλαζηαηηθή επηηαγή ζηελ νπνία πξνζηδηάδεη θαη 

παξαπέκπεη ε αηζζεηηθφηεηα ηεο Σέρλεο (Φσηφπνπινο, 2010: 328-31). 

 

ζνλ αθνξά ηε λαξθηζζηζηηθή εγσπάζεηα ησλ θαιιηηερλώλ ζε ζρέζε κε ην 

έξγν ηνπο θαη ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

ζεσξνχζαλ πσο ην έξγν ηέρλεο δελ είλαη απιή έθθξαζε κηαο αηνκηθήο ραξηζκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, αιιά κηα ζπλχθαλζε ηνπ θαιιηηερληθνχ –βιέπε θνηλσληθνχ- κε ην 

αηνκηθφ. Ο Αληφξλν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε «ηέρλε κπνξεί λα εξκελεπηεί 

κφλν βάζεη ηνπ λφκνπ θίλεζήο ηεο» (Adorno, 2000: 16).  Ο θαιιηηέρλεο δελ είλαη ε 

εγσηζηηθή ζεφηεηα κηαο κνλαδηθά εκπλεφκελεο ζχιιεςεο, αιιά κάιινλ ε ηέρλε 

εθθξάδεη θνηλσληθέο ηάζεηο αλεμάξηεηεο θαη ππνδφξηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

θαιιηηέρλε.  Με ηα ιφγηα ηνπ Αληφξλν «νη θνηλσληθνί αγψλεο θαη νη ηαμηθέο ζρέζεηο 

απνηππψλνληαη ζηε δνκή ησλ έξγσλ ηέρλεο» (Adorno, 2000: 393).  Γελ επηηξέπεηαη 

ινηπφλ λα εμαιείθνπκε ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

εκπεηξηθνχ θφζκνπ κε «ηελ εξσνπνίεζε ηνπ θαιιηηέρλε» (Adorno, 2000: 19). Έηζη ε 

ππνηηζέκελε εμχςσζε ηνπ θαιιηηέρλε πάλσ απφ ηελ επνρή ηνπ είλαη απαηειή. Γηα 

παξάδεηγκα ε αηζζεηηθή ινγηθή ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

ζηε Γεξκαλία ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ, ήηαλ ελ ηέιεη ςεπδήο. Σελ 

ραξαθηεξίδνπκε σο ςεπδή, γηαηί ην θχξην πξφηαγκα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, βάζεη ηνπ 

νξηζκνχ πνπ απνδίδεη ν Σζέρνο ηζηνξηθφο ηέρλεο θαη ζεσξεηηθφο δεκηνπξγφο ηνπ 

εμπξεζηνληζηηθνχ θηλήκαηνο Antonin Matějček, είλαη πσο «έλαο Δμπξεζηνληζηήο 

επηζπκεί πάλσ απφ φια λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ» (iefimerida, 2015). Ο 

εμπξεζηνληζκφο πξνηάζζεη δειαδή ηελ αηνκηθή ηδηνθπία, μεπεξλψληαο ηηο ηζηνξηθέο 

αλαγθαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Απηφ δελ είλαη ζσζηφ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο. 

Τπάξρεη κάιηζηα θαη κηα κειέηε ηνπ Ε. Κξαθάνπεξ
11

 (Kracauer, 2004), ν 

νπνίνο ππήξμε κέληνξαο ηνπ Αληφξλν, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν γεξκαληθφο 

εμπξεζηνληζκφο πξνβάιιεη «ην αλαπφθεπθην ηεο λαδηζηηθήο επηθξάηεζεο». Ζ κειέηε 

εμεηάδεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ςπρνινγηθή αηκφζθαηξα πνπ 

θαηέιεμαλ ζηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ, φπσο θαζξεθηίδνληαη ζηνλ γεξκαληθφ 

εμπξεζηνληζηηθφ θηλεκαηνγξάθν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Θεσξεί πσο ν εμπξεζηνληζηηθφο 

                                           
11

Ο Κξαθάνπεξ ζπλδεφηαλ κε ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο. Ο Αληφξλν ηνλ ζεσξνχζε θίιν θαη 

δάζθαιφ ηνπ, κάιηζηα ηνπ αθηέξσζε ηε δηαηξηβή ηνπ γηα πθεγεζία πνπ ππέβαιιε ην 1931 (Jay, 2009: 

66). 
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θηλεκαηνγξάθνο ηεο κεζνπνιεκηθήο επνρήο είλαη έθθξαζε ηνπ επεξρφκελνπ δένπο 

πνπ ζπιινγηθά ελππήξρε ζηε Γεξκαληθή θνηλσλία, παξά έθθξαζε θαη κφλν κηαο 

αηνκηθήο ηδηνθπίαο. Δμάιινπ απηή ε γεξκαληθή εμπξεζηνληζηηθή θηλεκαηνγξαθηθή 

ζρνιή νδήγεζε, ιίγν αξγφηεξα ζηελ Ακεξηθή, ζηε δεκηνπξγία ηνπ «θηικ λνπάξ», 

αθνχ Γεξκαλνί θαιιηηέρλεο κεηαλάζηεπζαλ καδηθά ζηελ Ακεξηθή, φηαλ νη λαδί 

θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία, γνληκνπνηψληαο θαη ηελ εθεί θνηλσλία γηα ηελ επίηεπμε 

εθθξαζηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Ο Κξαθάνπεξ, αλ κε ηη άιιν, δείρλεη πσο ε επνρή 

επεξεάδεη ηελ ηέρλε αθνχ ε δνθεξή κεζνπνιεκηθή επνρή επέβαιε ζπγθεθξηκέλεο 

αηζζεηηθέο πξννπηηθέο ζηνπο Γεξκαλνχο θαιιηηέρλεο, νη νπνίεο απνδείρηεθαλ ελ 

ηέιεη πξνθεηηθέο ηεο επεξρφκελεο θαηαζηξνθήο. Έηζη παξφιν πνπ ν απζνξκεηηζκφο 

ηεο ππνθεηκεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη αλαγθαίν ζηνηρείν ζηελ απζεληηθή ηέρλε, 

απηή δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί, ζχκθσλα κε ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, παξά 

κφλν κέζα απφ ηε γνληκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο κήηξαο. Με ηα ιφγηα 

ηνπ Αληφξλν: «ηα έξγα είλαη θαη ηα δχν: αηζζεηηθά κνξθψκαηα θαη θνηλσληθά 

γεγνλφηα» (Adorno, 2000: 429). Απηφ πνπ θαίλεηαη λα εμεηάδεηαη ζήκεξα, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Φσηφπνπινο θαη Κσηφπνπινο (2017) ζην πεξηεθηηθφ βηβιίν ηνπο, είλαη 

ε ηπρφλ δπλαηφηεηα χπαξμεο, σο πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ «ελφο έιινγνπ ππνθεηκέλνπ, 

ην νπνίν δηαζέηεη ζπλείδεζε κε ηελ νπνία επηδξά κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ κε θαζνξηζηηθφ 

ηξφπν ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη» θαη ε αλάγθε λα βξεζνχλ απηέο νη δηαιεθηηθέο ηεο 

αιιειεμάξηεζεο, πλεπκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη 

ηζηνξηθήο πξαγκάησζεο (ζει. 22). Μέζα απφ ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε κε έλαλ εθ ησλ 

επηθαλέζηεξσλ δεκηνπξγψλ ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο (ηνλ Θάλν Μηθξνχηζηθν) 

θαηαιήγνπλ φηη ππάξρεη «πξνζεηηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε», ε νπνία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη «αμησκαηηθά» θαη ρσξίο ηε ζπλεηδεηφηεηά ηνπ, αιιά νπσζδήπνηε ζα 

«παξαπέκπεη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ». Οπφηε, εάλ ην έξγν γελληέηαη απφ 

θάπνην ππνθείκελν, γξήγνξα απνθηά κηα εγγελή απηνλνκία θαη «ην λφεκα εδξάδεηαη 

ζηα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηνπ ρξφλνπ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρσξνζεηείηαη εληφο 

ηνπ έξγνπ» θαη κάιηζηα έηζη ψζηε πνιιέο θνξέο ε ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αθξηβψο 

αλάζηξνθε απφ ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ (ζει. 29-30). 

 Αλ ε ηέρλε, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζηνραζηέο ηεο ρνιήο, ζπζρεηίδεηαη κε 

ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη είλαη κχζνο ε απηνλνκία ηνπ θαιιηηέρλε, ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ηέρλεο, δειαδή ηνλ ζπλνδεπηηθφ 

κχζν ηεο αςηονομίαρ ηος καλλιηεσνικού γούζηος. Ζ θηιειεχζεξε έλλνηα ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BC_%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81
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αηνκηθνχ γνχζηνπ έρεη ππνλνκεπηεί απφ ηε βαζκηαία ζχλζιηςε ηνπ απηφλνκνπ 

ππνθεηκέλνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξαγκάησζεο είλαη 

θξίζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

καδψλ. Ζ ζεκεξηλή έλλνηα ηεο «ηερλνθξηηηθήο» ελφο «δηαπηζηεπκέλνπ» θξηηηθνχ, απφ 

ηε ζηηγκή ηεο εθθνξάο ελφο απφιπηνπ Λφγνπ, δελ είλαη παξά ε ππνηαγή θαηά θχξην 

ιφγν ζε θαηξνζθνπηθά ζπκθέξνληα. Οη ηερλνθξηηηθνί απηνί δηαηππψλνπλ 

ζρνιηαζκνχο θαη θξίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζή ηνπο, 

βαζηδφκελνη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε θάπνηα αηζζεηηθή ζεσξία. Ο θχθινο πνπ 

δεκηνπξγείηαη πεξηέρεη ινηπφλ ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ηέρλεο, ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο 

κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, απφ ηνλ θξηηηθφ, θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ έξγνπ απφ 

ην θνηλφ, πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ απηνχο ηνπο ζρνιηαζκνχο γηα λα απνθαλζεί γηα 

ηελ αμηνζχλε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Πξφθεηηαη θπζηθά γηα έλαλ εξκεηηθά 

θιεηζηφ θχθιν πνπ έρεη κνηξάζεη ηνπο ξφινπο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηνπ πιαηζίνπ θεξδνθνξίαο ζην νπνίν αλήθεη, σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο 

κέξεο καο, απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζε πςειφ βαζκφ ρεηξαγσγεκέλε αθνχ είλαη 

γλσζηέο νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη ηερλνθξηηηθνί απφ ηηο εηαηξίεο δηαλνκήο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, ηνπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

«Αθφκε θαη νη δηακάρεο πνπ δηεμάγνληαη αλάκεζα ζηνπο εηδήκνλεο ηεο ηέρλεο απφ ηε 

κηα θαη ζηνπο πάηξσλεο θαη θξηηηθνχο απφ ηελ άιιε δελ καξηπξνχλ κηα δηαθνξά 

αηζζεηηθψλ απφςεσλ, αιιά κηα δηάζηαζε ζπκθεξφλησλ» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:79). 

Αλ δνχκε κφλν ηελ αγνξά ηεο ηέρλεο φπσο πινπνηείηαη, κε αηρκή ηνπο δηεζλείο νίθνπο 

(Christies, Bonham’s, Sotheby’s, θ.ά.), ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ζεσξείηαη απηνλφεηε ε 

εμίζσζε «ηέρλε ίζνλ αγνξαπσιεζία». Σα έξγα ηέρλεο γίλνληαη εξγαιεηαθά κέζα κηαο 

έιμεο ηνπ παγθφζκηνπ θεξδνζθνπηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζκνχ, σο απμαλφκελεο ζεκαζίαο θαη αμίαο ραξηνθπιάθην, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ απμάλεη ηελ πεξηνπζία θαη ην θχξνο ηνπο. Οη ηερλνθξηηηθνί, αλ δελ είλαη 

αλεμάξηεηνη, ππφινγνη δειαδή, θάπνηα ζηηγκή, ζηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ κέζνπ ή 

κεγηζηάλα, είλαη ππάιιεινη ησλ δηεζλψλ νίθσλ κε φ,ηη ζεκαίλεη απηή ε κηζζσηηθή 

εμάξηεζή ηνπο (Μνπιέλ, 2009 :34-37 & 44-53), θαη ηειηθά ε ρεηξαγψγεζε είλαη 

απφιπηε κε ηε βνήζεηα επηηειηθά ζρεδηαζκέλσλ θαη καδηθά πινπνηεκέλσλ 

πξαθηηθψλ. Έηζη ε θξηηηθή ζηάζε θαη ν ζεβαζκφο πνπ νθείινπλ νη ηερλνθξηηηθνί, νη 

νπνίνη επαγγέιινληαη ηελ Σέρλε, έρνπλ πξν πνιινχ θαηαξγεζεί. Ζ πξψηε γίλεηαη κηα 

κεραληθή εκπεηξνγλσκνζχλε, ν δεχηεξνο εθήκεξε ιαηξεία ησλ δηαζεκνηήησλ 

(Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:114). 
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Ζ ζσζηή εθηίκεζε ελφο έξγνπ ηέρλεο εκπεξηέρεη έλα πιήζνο κεηαβιεηψλ πνπ 

θαζηζηά ηελ απνιπηφηεηα ηεο θξίζεο θελάθε. Πξφθεηηαη γηα πέληε πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνιππινθφηεηα ηεο 

πξνζσπηθήο θξίζεο. Δίλαη ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

α) ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κέζα ζηνλ νπνίν ην έξγν ηέρλεο παξάγεηαη, β) ηνπ 

θνηλσληθνχ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν ν δεκηνπξγφο δξαζηεξηνπνηείηαη σο 

θνηλσληθφ ππνθείκελν, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ πιηθήο 

χπαξμεο πνπ απηέο δηακνξθψλνπλ, δ) ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

πιαηζηψλεη ηελ θαιιηηερληθή δξάζε θαη δεκηνπξγία θαη ε) ηελ παξαδνρή ηνπ 

αλαγλψζηε σο ζπλ-δεκηνπξγνχ λνήκαηνο (Φσηφπνπινο, Κσηφπνπινο 2017: 31). 

Ο νξηζκφο ηνπ καδηθνχ -κέηξηνπ έξγνπ ηέρλεο ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηφηεηά ηνπ 

κε ηα άιια ζε κηα ηαχηηζε –ππνθαηάζηαζε. Με απηφ θαηά λνπ ππνζέηνπκε φηη ην 

πξαγκαηηθφ έξγν ηέρλεο δελ επηβεβαηψλεη ηελ αξκνλία ηνπ ζηε ζπλάθεηά ηνπ κε ηα 

άιια. Ζ επηβεβαίσζή ηνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη «ζε κηα ακθίβνιε ελφηεηα κνξθήο 

θαη πεξηερνκέλνπ, αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, […] εθεί φπνπ 

βαζηιεχεη ε αζπκθσλία, ζηελ απειπηζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηαχηηζε» (Αληφξλν θ. 

ζπλ., 1984:81). Απηφ είλαη θαη ην κπζηηθφ ηεο αηζζεηηθήο εμηδαλίθεπζεο: «ε 

παξάζηαζε ηεο εθπιήξσζεο σο αλεθπιήξσηεο ππφζρεζεο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 

1984:91). Μφλν έηζη ζα επηηεπρζεί ην ηδαληθφ θαη ε ηέρλε ζα γίλεη ε θσλή ηεο θχζεο. 

Με ηα ιφγηα ηνπ Αληφξλν: «ελψ ε θχζε είλαη βνπβή, ε ηέρλε πξνζπαζεί λα θάλεη 

απηή ηε βνπβφηεηα λα κηιήζεη» (Ρνδάλεο, 1996: 404). 

Σειηθά, κπξνζηά ζηελ θαηαγγειία ηεο πξαγκαηηθήο έιιεηςεο ζθνπηκφηεηαο 

ελφο έξγνπ ηέρλεο, ηα έξγα ηέρλεο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα ζησπνχλ. Δθείλνο πνπ 

επηηπγράλεη «κηα έκκεζε θαηαλφεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο είλαη εθείλνο αθξηβψο πνπ δελ 

ηα θαηαιαβαίλεη θαη φζν απμάλεηαη ε θαηαλφεζε ηφζν απμάλεηαη θαη ην αίζζεκα ηεο 

αλεπάξθεηαο» (Adorno, 1996: 187-188). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Σέρλε ζα ζπλερίζεη 

λα είλαη απηφ πνπ πάληα ήηαλ: Έλα αίληγκα. 
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Κνπιηνύξα θαη Πνιηηηζκόο 

 

Αθνχ είδακε πσο γηα ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ε ηέρλε απνηειεί έθθξαζε ηεο 

θάζε θνηλσλίαο αιιά θαη αηνκηθφ βίσκα, απνηειεί δειαδή αλακθηζβήηεηα 

Κνπιηνχξα θαη Πνιηηηζκφ, είλαη ζθφπηκν λα ζπλδηαιιαγνχκε κε ηηο έλλνηεο απηέο, 

κέζα ζηελ ηζηνξηθή ηνπο πξαγκάησζε, γηα λα δνχκε πνχ ηέκλνληαη, πνχ ηαπηίδνληαη, 

πνχ απνθηνχλ ε θαζεκία ην ηδηάδνλ λφεκά ηεο θαη θπξίσο θάησ απφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο απηφ ην λφεκα έρεη ηελ επηηειεζηηθή ζεκαζία πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ 

νξηζκφ απηψλ ησλ ελλνηψλ. 

Γπζηπρψο, φπσο παξαδέρεηαη θαη ν Braudel (2010), είλαη δχζθνιν λα 

νξίζνπκε κε δηαθξηηφ θαη απφιπην ηξφπν ηηο έλλνηεο ηνπ  πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο. Οη φξνη απηνί έρνπλ κεγάιε ζπλάθεηα κε ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ εξκελεπηή /αλαιπηή. Μέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα ε έλλνηα 

θνπιηνχξα αλαθεξφηαλ ζηε γεληθφηεξε θαιιηέξγεηα, πλεπκαηηθή ή πξαθηηθή. Απφ ηνλ 

18
ν
 αηψλα, ηνλ «αηψλα ησλ Φψησλ» φπσο νλνκάδεηαη, κε ηε κεγάιε άλνδν ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ε ιέμε θνπιηνχξα έγηλε ζπλψλπκε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο θαη ηα γξάκκαηα, θαη ππνζχλνιν ηνπ 

πνιηηηζκνχ, θάησ απφ ηα θηινζνθηθά λάκαηα ηνπ εκπεηξηθνχ ζεηηθηζκνχ θαη ησλ 

πξνηαγκάησλ  ηνπ. Σελ επνρή απηή ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζα κπνιηαζηεί κε ηηο 

ηδέεο ηεο πξνφδνπ, ηεο εμέιημεο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ, θαηεμνρήλ Γηαθσηηζηηθέο 

αμίεο, φπσο είδακε. Καηά ηφπνπο φκσο ζα ιάβεη θαη δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο π.ρ. 

ζηελ Αγγιία θαη Γαιιία κε ηηο θηιειεχζεξεο πξαθηηθέο ε έλλνηα ζα ιάβεη έλα 

πλεπκαηηθφ πξφηαγκα ησλ κνξθσκέλσλ αζηψλ έλαληη ηεο αξηζηνθξαηίαο, αληίζεηα 

ζηε Γεξκαλία, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα ιάβεη 

κηα πνιηηηθή δηάζηαζε, θαζψο ην γεξκαληθφ έζλνο αξρίδεη λα γαινπρείηαη κε ηελ αξρή 

ηεο άξηαο ππεξνρήο θαη ηνπ μερσξηζηνχ γέλνπο. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα νη 

φξνη θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο ρξήδνπλ εξκελείαο, γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί ζην 

πιαίζην πνπ αλαθέξνληαη. Έηζη π.ρ. κηα πιεηάδα φξσλ πνπ καο θαηαθιχδνπλ κε 

δεχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηε ιέμε θνπιηνχξα έρνπλ δηαθνξεηηθή εξκελεία ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα αλαθνξάο. Άιιε π.ρ. ε «Μαξμηζηηθή θνπιηνχξα», άιιε ε 

«θνπιηνχξα ηεο κηθξν-ηζηνξίαο», άιιε ε «θηιειεχζεξε ή θαπηηαιηζηηθή θνπιηνχξα», 

άιιε ε «ηαμηθή θνπιηνχξα», άιιε ε «πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα»,
12

 θαη άιιε ελ ηέιεη ε 

«καδηθή θνπιηνχξα» ηεο θξηηηθή ζθέςεο. Δπίζεο θαζψο ε θνπιηνχξα δελ κπνξεί π.ρ. 

                                           
12

Έρεη ελδηαθέξνλ εδψ ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα. Βι. (Cuche, 2001: θεθ. 6). 
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λα νξηζηεί ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ ή ηαμηθψλ πξνηαγκάησλ παξακέλεη έλλνηα 

λεθειψδεο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ην παξάδνμν λα βξίζθεηαη ζην ζηφκα φισλ, ρσξίο 

λα μέξνπλ ηελ αθξίβεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο.  

Ζ θνπιηνχξα πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε cultura, ε νπνία ζεκαίλεη ηε 

θξνληίδα γηα ηνπο αγξνχο ή ηα δψα. Πξψηνο θαίλεηαη λα ηε ρξεζηκνπνίεζε ν 

θηιφζνθνο θαη ξήηνξαο Κηθέξσλαο, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Tusculanae Disputationes 

(αιιηψο Tusculanæ quaestiones), έθαλε ιφγν γηα ηελ cultura animi, ππνδειψλνληαο 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο. Ο Κηθέξσλ ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε σο κεηαθνξά, 

ελψλνληαο ζε κία ιέμε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο (cultura) κε ηελ ςπρή (animi). 

Αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ηεο ιέμεο, ηελ μαλαβξίζθνπκε ζηε Γαιιία ζην ηέινο ηνπ 

13
νπ

 αηψλα, ππνδειψλνληαο έλα ηκήκα θαιιηεξγεκέλεο γεο. Αο παξαθνινπζήζνπκε 

έθηνηε ηε ζεκαζηνινγηθή ηεο πνξεία απνθιεηζηηθά ζηε Γαιιία: ηελ αξρή ηνπ 16
νπ

 

αηψλα ε ιέμε θνπιηνχξα, ρσξίο άιινπο πξνζδηνξηζκνχο, «δελ ζεκαίλεη πιένλ κηα 

θαηάζηαζε (απηή ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ πξάγκαηνο), αιιά κία πξάμε, δειαδή ην 

θαιιηεξγείλ ηε γε». Σν κεηαθνξηθφ λφεκά ηεο δηακνξθψλεηαη νινθιεξσκέλν ζην 

κέζνλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα θαη ππνδειψλεη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε γηα λα ηελ αλαπηχμνπκε. Χζηφζν ε ιέμε θνπιηνχξα, κε ην 

κεηαθνξηθφ ηεο λφεκα, δελ είλαη ζπλεζηζκέλε κέρξη ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα «θαη δελ 

έρεη θακία αθαδεκατθή αλαγλψξηζε, εθφζνλ δελ απαληά ζηα πεξηζζφηεξα ιεμηθά ηεο 

επνρήο».  Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ε ζεκαζηνινγηθή ηεο έλλνηα, κέζσ ηεο 

θπζηθήο εμέιημεο ηεο γιψζζαο, απνθηάεη ηελ θαζνξηζηηθή ηεο ζεκαζία. Σν Λεμηθφ 

ηεο Αθαδεκίαο (έθδνζε 1789) ζηηγκαηίδεη «έλα θπζηθφ θαη ρσξίο θαιιηέξγεηα 

πλεχκα» ηνλίδνληαο κε απηή ηελ έθθξαζε ηελ ελλνηνινγηθή αληίζεζε κεηαμχ 

«θχζεο» θαη «θνπιηνχξαο». Απηή ε αληίζεζε είλαη ζεκειηαθή ζηνπο ζηνραζηέο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, «νη νπνίνη ζπιιακβάλνπλ ηελ θνπιηνχξα σο έλα δηαθξηηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Γη απηνχο, ε θνπιηνχξα είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ γλψζεσλ πνπ ζπζζψξεπζε θαη κεηέδσζε ε αλζξσπφηεηα, ζεσξνχκελε 

σο νιφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο». Ζ ιέμε θνπιηνχξα εθείλε ηελ επνρή 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πάληνηε ζηνλ εληθφ, πξάγκα πνπ αληαλαθιά ηνλ νηθνπκεληζκφ θαη 

ηνλ αλζξσπηζκφ ησλ θηινζφθσλ:  

[…] ε θνπιηνχξα είλαη ην ίδηνλ ηνπ Αλζξψπνπ, πέξα απφ θάζε δηάθξηζε ιαψλ ή 

ηάμεσλ. Έηζη, ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο εγγξάθεηαη πιήξσο ζηελ ηδενινγία ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ: ζπλδέεηαη κε ηηο ηδέεο ηεο πξνφδνπ, ηεο εμέιημεο, ηεο εθπαίδεπζεο, 
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ηνπ ιφγνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ζηνραζκνχ (Cuche, 2001: 18-

20). 

Ζ ιέμε «θνπιηνχξα» είλαη παξαπιήζηα ηεο ιέμεο «πνιηηηζκφο». Ζ ιέμε 

«πνιηηηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «πνιίηεο», δειαδή ν θάηνηθνο κηαο πφιεο, ζε 

αληηδηαζηνιή κάιινλ κε εθείλνλ ηεο επαξρίαο, πνπ θαηά θαλφλα ήηαλ ιηγφηεξν 

εθιεπηπζκέλνο. Σε ζπκβνιηθή έλλνηα ηεο ιέμεο «πνιηηηζκφο» ηε ζπλαληάκε ζηνλ 

Γάληε ζην «Πεξί κνλαξρίαο», αιιά θαη ζην πξψηκν έξγν ηνπ «πκβίσζε» (Il 

convinio), φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα  αλζξψπηλν πνιηηηζκφ (humana civitas). 

«πγθξηλφκελε κε ην αξραίν ιαηηληθφ λφεκά ηεο ε έλλνηα «πνιηηηζκφο» (civilis), εδψ 

έρεη δηεπξπλζεί. Ζ πξψηε αλαθεξφηαλ ζην πνιηηηθφ ελ γέλεη ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

ζηξαηησηηθφ. Σψξα ν πνιηηηζκφο αλήθεη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ππεξεηεί ηελ 

επδαηκνλία ηνπο» (Αληφξλν, Υνξθράτκεξ,  1988: 114). Ζ ιέμε «πνιηηηζκφο» ζα 

γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ζην Γαιιηθφ ιεμηιφγην ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

επξέσο ζηελ Αγγιία θαη ζα πηνζεηεζεί κε ηελ «πιεξέζηεξή ηεο ζεκαζία» ηνλ 19
ν
 

αηψλα ζηελ Γεξκαλία. Θα ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, «θαηφπηλ κε ηε δηάιπζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ηάμεο ηεο θνηλσλίαο απφ ηνλ Λφγν» (Αληφξλν, Υνξθράτκεξ,  1988: 

114). Έηζη ν «πνιηηηζκφο» ζεκαίλεη «ηε δηαδηθαζία πνπ απνκαθξχλεη ηελ 

αλζξσπφηεηα απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ αλνξζνινγηθφηεηα». Ο πνιηηηζκφο νξίδεηαη έηζη 

σο κία δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ ζεζκψλ, ηεο λνκνζεζίαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο. πλδέεηαη δειαδή κε ηελ πξννδεπηηθή ζχιιεςε ηεο ηζηνξίαο. Έηζη ε 

ρξήζε ησλ ελλνηψλ «θνπιηνχξα» θαη «πνιηηηζκφο», ηνλ 18
ν
 αηψλα, «απνηππψλεη ηελ 

εκθάληζε κηαο λέαο απνθαζεισκέλεο ζχιιεςεο ηεο ηζηνξίαο». Δλψ θαίλεηαη πσο ε 

θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο απνδεζκεχεηαη απφ ηε ζενινγία ηεο ηζηνξίαο θαη ε  πεξίζζηα 

ζξεζθεπηηθφηεηα εγγξάθεηαη ζηηο ιέμεηο «θνπιηνχξα» θαη «πνιηηηζκφο», νη νπνίεο 

εθεμήο ππνθαζηζηνχλ θαη κηα ζξεζθεπηηθή ειπίδα. «Έθηνηε ν άλζξσπνο ηνπνζεηείηαη 

ζην θέληξν ηνπ ζηνραζκνχ θαη ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο» (Cuche, 2001: 21-22). 

Σν λα αθνινπζήζνπκε φκσο ηηο πεξηπιαλήζεηο θαη ζεκαζηνδνηήζεηο ησλ δχν 

ελλνηψλ ζηελ ηζηνξία θαη θαηά πεξηνρή, θξάηνο, πεξηθέξεηα, είλαη έμσ απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή απηήο ηεο εξγαζίαο. Με ηε κηθξή απηή αλαθνξά πνπ έγηλε λνκίδνπκε 

πσο έρεη θαηαζηεί πξνθαλήο ε πνιππινθφηεηα θαη επξχηεηα ηεο λνεκαηνδφηεζεο 

ησλ ελλνηψλ απηψλ κέζα ζηνλ ρξφλν θαη ε δπζθνιία αθξηβνχο ηρλειάηεζήο ηνπο. 
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πσο αλαθέξεη ζσζηά θαη ν Νίηζε, «νξίζηκν είλαη κφλν εθείλν ην νπνίν δελ έρεη 

θαζφινπ ηζηνξία» (Αληφξλν,  Υνξθράτκεξ, 1988: 31). 

 

Πεξλψληαο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηεο ιέμεο «θνπιηνχξα», ν Νίθνο 

Γεκεξηδήο (1989), ζε έλα ππθλφ βηβιίν, σο πξνο ηελ έλλνηά ηεο, επηρείξεζε ηξεηο 

λνεκαηνδνηήζεηο. Ο πξψηνο νξηζκφο, ν «ηδεψδεο», έρεη ηεινινγηθή ρξνηά θαη αθνξά 

ηελ ηειείσζε ηνπ αλζξψπνπ, ην ηδεψδεο ππνθείκελν. Ο δεχηεξνο, ν «ηεθκεξηαθφο», 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο ή πνιηηηζκνχ, ζπλήζσο ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα. Σέηνηα επνρή ήηαλ ν 18
νο

 αηψλαο, «ν αηψλαο ησλ Φψησλ». Σέινο, ν 

ηξίηνο νξηζκφο είλαη ν «θνηλσληθφο», ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην 

«ππνθεηκεληθφ» θαη ην «αληηθεηκεληθφ», δειαδή «φρη κφλν λνήκαηα θαη αμίεο αιιά 

ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ζεζκνχο κηαο θνηλσλίαο», κε θέληξν φκσο ηελ 

αλζξσπηλή δξαζηεξηφηεηα (ζει. 22). 

Ο Raymond Williams απνθαιεί ηελ θνπιηνχξα κηα απφ ηηο δχν-ηξεηο 

πεξίπινθεο ιέμεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Γηα ηνλ Άγγιν δηαλνεηή ε «θνπιηνχξα» 

είλαη ηζηνξηθή θαηαζθεπή, φπσο επίζεο θαη ε «νηθνλνκία» αιιά θαη ε «θνηλσλία». 

ηνλ δηθφ ηνπ ρσξηζκφ δηαθξίλεη θη απηφο ηξεηο θαηεγνξίεο νξηζκψλ πνπ κνηάδνπλ 

αιιά δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Γεκεξηδή. Πξψηε θαηεγνξία ε 

«εμηδαληθεπηηθή», ε νπνία είλαη ζηάδην ή δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο ηειεηνπνίεζεο, 

κε θξηηήξην απφιπηεο ή θαζνιηθέο αμίεο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ κηα δηαρξνληθή ηάμε ή 

αλαθέξνληαη ζηαζεξά ζηελ θαζνιηθή αλζξψπηλε θαηάζηαζε. Γεχηεξε θαηεγνξία 

είλαη ε «πεξηγξαθηθή» (ή «ηεθκεξησκέλε»), θαηά ηελ νπνία θνπιηνχξα είλαη έλα 

ζχλνιν πξντφλησλ ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη 

πνηθηινηξφπσο, κε ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν, ε αλζξψπηλε ζθέςε θαη εκπεηξία. 

Κνξσλίδα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία απφ φζα ζθέθηεθε θαη 

έγξαςε ν άλζξσπνο. Σέινο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ε «θνηλσληθή», ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηνπο νξηζκνχο εθείλνπο ηεο «θνπιηνχξαο», ζηνπο νπνίνπο θνπιηνχξα 

είλαη έλαο νξηζκέλνο ηξφπνο δσήο, ν νπνίνο εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα θαη 

αμίεο, φρη κφλν κε ηελ ηέρλε θαη ηε κάζεζε αιιά, επίζεο, κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά (Williams, 1994: 137-138). χκθσλα κε ηελ ηξίηε 

ζεψξεζε, ε θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζε θείκελα θαη πξαθηηθέο, βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ 

νπνίσλ είλαη λα ζεκάλνπλ, λα παξάγνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο. Δδψ «ε θνπιηνχξα είλαη ζπλψλπκε κε απηφ 
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πνπ νη ζηξνπθηνπξαιηζηέο θαη νη κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηέο απνθαινχλ ζεκαίλνπζεο 

πξαθηηθέο» (Storey, 2015: 16). 

Ο Ήγθιεηνλ, κε έλαλ κηθξφ αθνξηζκφ, αλαθέξεη: «Ζδνλή, επηζπκία, ηέρλε, 

γιψζζα, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζψκα, θχιν, εζληθφηεηα: κία θαη κφλν ιέμε γηα 

λα ηα ζπλνςίζεη φια απηά ζα ήηαλ θνπιηνχξα». Μηα ιέμε πνπ δελ είλαη «ινγηθά 

ζπλεπήο» γηα απηφ θαη φηαλ ε θξηηηθή πεγάδεη έμσ απφ απηή, ηφηε είλαη «άζρεηε ή 

αθαηαλφεηε», ελψ εάλ πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, «δελ είλαη πξαγκαηηθά 

ξηδνζπαζηηθή» (Ήγθιεηνλ, 2003:55& 89). 

Ζ «θνπιηνχξα» θαη ν «πνιηηηζκφο» αλήθνπλ ζην ίδην ζεκαζηνινγηθφ πεδίν, 

αληαλαθινχλ ηηο ίδηεο βαζηθέο αληηιήςεηο, αιιά δελ είλαη εληειψο ηαπηφζεκεο, αλ θαη 

κεξηθέο θνξέο ζπλδπάδνληαη. πλήζσο, αιιά φρη πάληα, ζεσξνχκε ηελ πξψηε 

ππνζχλνιν ηεο δεχηεξεο κε δηαθξηηά πεδία. Σν 1952 νη Alfred Kroeber θαη Clyde 

Kluckhohn θαηέγξαςαλ 164 νξηζκνχο ηεο θνπιηνχξαο, έθηνηε έρνπλ γίλεη πνιχ 

πεξηζζφηεξνη, πξάκα πνπ δείρλεη, αλ κε ηη άιιν, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ιέμεο 

θνπιηνχξα πνπ δηέθξηλε θαη ν Raymond Williams (Art-Magazine, 2014). Απηνί νη 

νξηζκνί βέβαηα, δίλνληαη ζε ζηελφ πιαίζην, πνπ εκπεξηέρεη θαηά θαλφλα έλα ελλνηαθφ 

πεδίν θαη δελ απνηεινχλ αδηάςεπζηε γεληθφηεηα πνπ αθνξά ηα πάληα. πλήζσο, νη 

έλλνηεο απηέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ έλα πξνζδηνξηζηηθφ επίζεην, φπσο ιατθή 

θνπιηνχξα, παξαδνζηαθή θνπιηνχξα, πςειή θνπιηνχξα, θπξίαξρε θνπιηνχξα, 

δεκνθηιήο θνπιηνχξα, ξνκαληηθή θνπιηνχξα, εζλνγξαθηθή θνπιηνχξα, εγεκνληθή 

θνπιηνχξα (ηνπ Α. Gramsci), ή αθφκα θαη απφ ηνλ φξν πνπ πξνέηαμαλ νη ζηνραζηέο 

ηεο Φξαλθθνχξηεο: καδηθή θνπιηνχξα. 

 

Με ηνλ φξν καδηθή νη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο ελλννχζαλ ηε ρακειή θνπιηνχξα 

πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. Δίλαη θπξίσο έλαο 

δηαρσξηζκφο κε αηζζεηηθά θξηηήξηα. Ζ ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ζεσξεί πσο νη δχν 

έλλνηεο «πνιηηηζκφο» θαη «θνπιηνχξα» ζα ηαπηηζηνχλ: «φηαλ θάπνηε ν πνιηηηζκφο ζα 

εμαπισζεί θαη ζα απειεπζεξσζεί ν ίδηνο ζε βαζκφ πνπ λα κελ ππάξρεη πηα πείλα ζ’ 

απηή ηε γε, ηφηε απηφ πνπ κάηαηα έρεη ππνζρεζεί φιε ε θνπιηνχξα, ζα εθπιεξσζεί 

απφ ηνλ πνιηηηζκφ» (Αληφξλν, Υνξθράηκεξ,  1988: 120). Δδψ πξέπεη λα γίλεη 

δηεπθξίληζε πσο νη φξνη καδηθή θνπιηνχξα
13

 (mass culture) ή δεκνθηιήο θνπιηνχξα 

                                           
13

ε πνιιέο κεηαθξάζεηο αλαθέξεηαη σο «ιατθφηξνπε» θνπιηνχξα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη παξεμεγήζεηο. Βι. (Adorno, 1994: 92, ππνζεκείσζε). 
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(popular culture) αληηδηαζηέιινληαη απφ ηε ιατθή θνπιηνχξα (folk art). Ζ ιατθή 

θνπιηνχξα, κε ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο πνπ πεγάδεη απφ ηε ιατθή παξάδνζε δελ αθνξά 

ηελ θξηηηθή ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, παξά κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ απηή 

θαηαζθεπάδεηαη καδηθά γηα θαηαλαισηηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, εληειψο 

δηαθνξνπνηεκέλνπο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πξφζεζεο ησλ δεκηνπξγψλ ηεο (Adorno, 

1994: 91-93). 

 

O Shils (1994) επίζεο, απνπεηξάηαη έλαλ δηθφ ηνπ δηαρσξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο, 

δηαθξίλνληαο ηξία επίπεδα «θνπιηνχξαο», ηα νπνία είλαη κεηξήζηκα κε αηζζεηηθά, 

πλεπκαηηθά θαη εζηθά θξηηήξηα. Δίλαη ε «αλψηεξε» ή «εθιεπηπζκέλε θνπιηνχξα», ε 

«κέηξηα θνπιηνχξα» θαη ε «βάλαπζε θνπιηνχξα». H«αλψηεξε» ή «εθιεπηπζκέλε 

θνπιηνχξα» δηαθξίλεηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζεκαηηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ, ην 

βάζνο θαη ηε ζπλνρή ησλ αληηιήςεσλ, θαζψο θαη ηε ιεπηφηεηα θαη ηνλ πινχην ηνπ 

εθθξαδφκελνπ αηζζήκαηφο ηεο. Ζ «κέηξηα θνπιηνχξα» πεξηιακβάλεη ηα έξγα πνπ 

θνπηάξνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ «αλψηεξε» θαη ε «βάλαπζε θνπιηνχξα» ηαπηίδεηαη 

κε ηα πην ρακειά θαη επηειή αηζζεηηθά θξηηήξηα, κε ειάρηζην ζπκβνιηθφ 

πεξηερφκελν, ηα νπνία αλαπαξάγεη θαη δηαζέηεη γηα ηελ απνραχλσζε ε καδηθή επνρή 

καο (ει. 137-174). 

Ο Αληφξλν ζηελ Αηζζεηηθή Θεσξία δηαθξίλεη δχν πνηφηεηεο ζηελ θνπιηνχξα, 

ηελ «φκνξθε» (ή «απηφλνκε») θαη ηελ «άζρεκε» (ή «καδηθή»). Ζ κεζαία θαηεγνξία 

ζχκθσλα κε ηνλ ζηνραζηή «είλαη ήδε θαθή πνηφηεηα». Ζ «φκνξθε» θαη «άζρεκε» 

πνηφηεηα ζπλδηαιέγνληαη κε δηαιεθηηθφ ηξφπν, θαζψο θαζεκηά απφ απηέο ρξεηάδεηαη 

ηελ αληίζεηή ηεο γηα ηελ πιήξσζή ηεο. Γπζηπρψο ε δηαιεθηηθή απηή δελ είλαη ζηνλ 

ζεκεξηλφ θφζκν ζεηηθή. Ηζηνξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξλεηηθφηεηάο ηεο είλαη θαη ην 

παξάδεηγκα ησλ νπαδψλ ηνπ Σξίηνπ Ράηρ, πνπ «φζν πεξηζζφηεξν βαζάληδαλ ηα 

ζχκαηά ηνπο ζηα ππφγεηα, ηφζν πην αδπζψπεηα επαγξππλνχζαλ ψζηε νη ζηέγεο λα 

ζηεξίδνληαη ζε θηνλνζηνηρίεο».  Ζ «νκνξθηά» έρεη κέζα ηεο ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

έληαζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα. Δλψ ε αληίζηνηρε αξκνληζηηθή 

αληίιεςε πνπ θέξεη κέζα ηεο ε «αζρήκηα» είλαη κηα «δηακαξηπξεκέλε 

ζπλαιιαγκαηηθή ζηε λεσηεξηθφηεηα» ή αιιηψο είλαη «ε ππνθεηκεληθή ηαχηηζε κε ηελ 

αληηθεηκεληθά παξαγφκελε ηαπείλσζε» (Adorno, 2000: 87-94& 320&407).  Ζ 

«φκνξθε θνπιηνχξα» εκπεξηέρεη κέζα ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αληφξλν, ηελ ππφζρεζε 

κηαο απειεπζεξσηηθήο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Μαξθνχδε αλαθέξεηαη επίζεο, 
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εθηφο απφ ηελ ηέρλε, ζηηο «αλψηεξεο αμίεο» ηελ «επηζηήκε», ηηο «αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:11-12). 

Ο Μαξθνχδε, επίζεο, νξίδεη ηελ θνπιηνχξα σο κέξνο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο. 

Σελ παξνπζηάδεη δειαδή σο ζχκπιεγκα εζηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ 

(Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:27-28). Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ απηφ πξέπεη εδψ λα 

αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε γηα λα πνχκε δπν ιφγηα γηα ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο (βάζε- 

επνηθνδφκεκα), φπσο ηελ αλέιπζε ν Μαξμ. Ο Μαξμ παξαθνινχζεζε ηελ θίλεζε ηεο 

Ηζηνξίαο, αλαιχνληαο ηε δνκή ησλ θνηλσληψλ ζηηο «παξαγσγηθέο δπλάκεηο»
14

 θαη ζηηο 

«παξαγσγηθέο ζρέζεηο».
15

 Θεσξεί φηη ζε θάζε θνηλσλία κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ 

θνηλσληθή βάζε ή ππνδνκή θαη ην επνηθνδφκεκα. Ζ βάζε ζπλίζηαηαη ζηηο 

«παξαγσγηθέο δπλάκεηο» θαη ηηο «παξαγσγηθέο ζρέζεηο», ελψ ζην επνηθνδφκεκα 

πξνβάιινπλ νη λφκνη θαη πνιηηηθνί ζεζκνί θαζψο θη νη ηξφπνη ζθέςεο, νη ηδενινγίεο, 

νη θηινζνθίεο (Αξφλ, 2008:216). Βάζε θαη επνηθνδφκεκα αιιειεπηδξνχλ ζε θάζε 

επνρή. Απηή ε ζπλζήθε είλαη ηζηνξηθή θαη ζπλεπψο αιιάδεη κε ηνλ ρξφλν, 

δηακνξθψλνληαο ηηο θνηλσλίεο (Jay, 2009: 53). Ο Μαξθνχδε ζεσξνχζε ηελ θνπιηνχξα 

σο «θφλην» ηνπ επνηθνδνκήκαηνο πνπ ζπλδηαιέγεηαη κε ηε βάζε θαη αιιάδεη θπζηθά 

κέζα ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή. Με άιια ιφγηα πίζηεπε πσο «ε θνπιηνχξα είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ ηδενινγία». Παξνπζηάδνληαο επίζεο κεξηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο 

θνπιηνχξαο κε ηνλ πνιηηηζκφ ηαχηηζε ηνλ πνιηηηζκφ κε ηελ πιηθή εξγαζία, ην βαζίιεην 

ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηε θχζε θαη ηελ νπεξαζηνλαιηζηηθή ζθέςε, ελψ αληίζηνηρα ηελ 

θνπιηνχξα κε ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία, ην βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο, ην πλεχκα θαη ηελ 

κε νπεξαζηνλαιηζηηθή ζθέςε. Ζ ηαχηηζε ηεο θνπιηνχξαο κε ηνλ πνιηηηζκφ ζα 

επηηεπρζεί ζε έλαλ εηξεληθφ θφζκν, έλαλ θφζκν ρσξίο εθκεηάιιεπζε, αζιηφηεηα ή 

θφβν. Σφηε, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, «ζα είρακε έλαλ πνιηηηζκφ πνπ ζα ήηαλ 

θνπιηνχξα» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:27-35). 

Οη Υνξθράηκεξ θαη Αληφξλν αληηθαζηζηνχλ ηε δηαιεθηηθή «παξαγσγηθψλ 

ζρέζεσλ» θαη «παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ» κε ηε δηαιεθηηθή εξγαιεηαθνχ θαη πξαθηηθνχ 

Λφγνπ. Ο Πξαθηηθφο Λφγνο πεξηέρεη ηελ ηδαληθή θαζνιηθφηεηα, απνηειψληαο ηελ 

νπηνπηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ αηφκσλ εμ ίζνπ. 

Θεκειηψλεηαη ζηελ απειεπζέξσζε απφ εμσηεξηθά επηβαιιφκελνπο θαηαλαγθαζκνχο 

                                           
14

Οη παξαγσγηθέο δπλάκεηο αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο θνηλσλίαο λα παξάγεη. Ηθαλφηεηα πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ζηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζπιινγηθήο εξγαζίαο. Βι. Αξφλ, 2008:216. 
15

Οη παξαγσγηθέο ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ηελ θαηαλνκή 

ησλ εηζνδεκάησλ. Βι. Αξφλ, 2008:210. 
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θαη ζπλαζξνίδεη ηε ζσζηή ηδησηηθή θαη ζπιινγηθή δσή ησλ αηφκσλ. Ο πξαθηηθφο 

Λφγνο έρεη ρεγθειηαλή πξνέιεπζε. «Ο Υέγθει ζεσξεί ηνλ Λφγν (Vernunft) σο ην 

αλψηεξν επίπεδν ηνπ πλεχκαηνο, φπνπ μεπεξληνχληαη νη αληηζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

αμεπέξαζηεο ζην επίπεδν ηεο απιήο δηάλνηαο» (Κάιθαο, 1978b: 58). 

Απηή είλαη θπζηθά ε ηδαληθή θαζνιηθφηεηα ηνπ Λφγνπ. κσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Λφγνο απηφο απνηειεί νπηνπία, ε νπνία δελ πθίζηαηαη ζηελ 

θνηλσλία. Ζ θνηλσλία είλαη δηαρσξηζκέλε ζε νκάδεο κε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

θαη επηκέξνπο Λφγνπο. Κπξίαξρνο Λφγνο κέζα ζε απηήλ ηελ θνηλσλία είλαη ν 

εξγαιεηαθφο Λφγνο (Horkheimer, 1988: 20-21). Γηα ηελ επηβνιή ηνπ δηαθσηηζηηθνχ 

απηνχ Λφγνπ πάλσ ζηνλ λεσηεξηθφ άλζξσπν πξέπεη λα ππάξμεη κηα «εθπνιηηηζηηθή» 

δηαδηθαζία πνπ ζα θαηαπλίμεη ηηο ελνξκήζεηο ηνπ. Σν άηνκν δειαδή πξέπεη, φπσο 

επέδεημε ν Νίηζε, λα αζθήζεη βία ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα κάζεη πσο ε δσή ηνπ 

ζπλφινπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο δηθήο ηνπ δσήο. Ο Λφγνο δειαδή πξέπεη 

λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηα έλζηηθηα θαη απηφ είλαη ε επνλνκαδφκελε νπκαληζηηθή 

πξφνδνο. Με ην «ζηφκα» ηνπ Φξφπλη: «ε ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ηζηνξία ηεο 

απψζεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ηεο θαηαζηνιήο ησλ θνηλσληθψλ θαη βηνινγηθψλ 

ελζηίθησλ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο» (Marcuse, 1977: 21).Ο πεξηνξηζκφο απηφο 

απνηειεί ηε βαζηθή θαη αλαπφθεπθηε πξνυπφζεζε πξνφδνπ θαη επεκεξίαο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Απηφ είλαη θαη ην πέξαζκα απφ ηελ αξρή ηεο εδνλήο ζηελ 

αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Καη ν Μαξθνχδε ζεσξεί πσο απαηηείηαη έλα κίληκνπκ θαηαπίεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ν πνιηηηζκφο. κσο πηζηεχεη φηη πέξα απφ ηνπο αλαγθαίνπο 

γηα ηε ζπκβίσζε πεξηνξηζκνχο ππάξρνπλ θαη πιενλαζκαηηθνί (ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεξκαλφ δηαλνεηή πιενλάδνπζα απψζεζε). Απηνί επηβάιινληαη απφ ηνπο θνηλσληθά 

θπξίαξρνπο θαη απφ ην πιέγκα ησλ ζεζκψλ, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή απφ ηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία (Φσηφπνπινο, 2009: 327). Έλα κέζν επηβνιήο ηέηνησλ ρεηξαγσγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ απνηειεί θαη ηελ ζπλέπεηα ηεο εξγαιεηαθήο πξαθηηθήο. Δίλαη ε επηβνιή 

ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο.  

Ο Μπέλγηακηλ ζπγρξψηηζε ηελ θνπιηνχξα κε ηελ έλλνηα ηεο «αύξαο»,
16

 ελφο 

δηαρσξηζκνχ ηνπ απζεληηθνχ έξγνπ απφ ην πιαζηφ. Απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη  

θαηαθαλήο γηα έλα επαίζζεην κάηη, αιιά είλαη δχζθνιν λα εμεγήζεη θαλείο ζε ηη 

                                           
16

Γηα ηνλ Σεξδάθε ε έλλνηα ηεο «αχξαο» είλαη ζπλαθήο κε ηελ «έιιακςε ηνπ είλαη» ηνπ Υάηληεγθεξ. 

Βι. Σεξδάθεο, 1996:323. 
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ζπλίζηαηαη.«Δίλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ζην πιέγκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ λα 

παξαπέκπεη πέξα απφ απηά θαη ζην θαζέλα ηνπο πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ». Δίλαη ην 

ζηνηρείν πνπ μεθεχγεη απφ ηελ πιηθή ππφζηαζε θαη δεκηνπξγεί ηε δηάζεζή καο, φληαο 

πάληνηε θεπγαιέν. Δίλαη ε αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ (Adorno, 2000: 465-6).  Ζ «αχξα» 

είλαη ε εθθξαζηηθή πξάμε ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ, κάιινλ έλα είδνο πλεπκαηηθήο 

αθηηλνβνιίαο, κηα άισο ε νπνία πεξηβάιιεη ην αιεζηλφ έξγν θαη ε νπνία ηνπ 

πξνζθέξεη ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ. Πεξηβάιιεη φια ηα πξάγκαηα θαη αλαθέξεηαη ζε 

απηά σο «κηα ραξαθηεξηζηηθή πνηφηεηα ηνπ απξνζέγγηζηνπ». ην έξγν ηέρλεο απηή 

είλαη δεισηηθή ηεο καγηθν-ζξεζθεπηηθήο ηνπ θαηαγσγήο, ε νπνία ζην βαζχηεξν 

λφεκά ηεο ζα πξέπεη «λα θαηαλνείηαη σο κίκεζεο θχζεσο». Δίλαη εθείλε «ε κνλαδηθή 

πιηθή πνηφηεηα κε ηα πλεπκαηηθά [καγηθά θαη ππεξρξνληθά] ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κνλαδηθφηεηάο ηεο» (Σεξδάθεο, 1996: 321-322). Σειηθά είλαη ε απάληεζε ηνπ 

Μπέλγηακηλ ζην ηη ζπληζηά ηελ πξαγκαηηθή θνπιηνχξα ελφο πξάγκαηνο, ην νπνίν 

είλαη θάηη απξνζδηφξηζην, αιιά εκθαλέο, δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηε λφεζε, αιιά θαη 

ζην εζψηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ καο είλαη, δελ έρεη κέζα κφλν ην παξφλ, αιιά 

θνπβαιάεη θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πξαγκάησζε, δελ αθνξά ηνλ εαπηφ καο, αιιά είλαη 

ζαλ λα απεπζχλεηαη ζε απηφλ απνθιεηζηηθά. Απηή είλαη ε «αχξα», καγηθή, ηεξή θαη 

απξνζπέιαζηε φζν ε θνπιηνχξα θαη ν πνιηηηζκφο. 

 

 

Η Μαδηθή Κνπιηνύξα 

 

Ζ κάδα απνηειεί ζχλζεζε αηφκσλ πνπ αλεμάξηεηα απφ ην επάγγεικα, ηνλ 

ραξαθηήξα, ηε λνεκνζχλε ηνπ θαζελφο, ζπκπεξηθέξεηαη θαη ελεξγεί κε ζπγθεθξηκέλν 

θαη ζπγθξνηεκέλν ηξφπν, ηειείσο δηαθνξεηηθφ απ’ απηφλ κε ηνλ νπνίν θάζε άηνκν 

μερσξηζηά ζα αηζζαλφηαλ, ζα ζθεθηφηαλ θαη ζα έπξαηηε.
17

Μέζα ζηε κάδα, κέζσ ηεο 

ππνβνιήο, εμαθαλίδεηαη ε ζπλεηδεηή πξνζσπηθφηεηα θαη δεκηνπξγείηαη 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε/ηδέα, κε 

ηάζε γηα πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ /ηδεψλ. Έηζη, «ην άηνκν δελ 

είλαη πηα ν εαπηφο ηνπ, έρεη γίλεη έλα άβνπιν απηφκαην» (Αληφξλν, Υνξθράηκεξ,  

1988: 98). Ο Φξφπλη πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα εμήγεζε απηήο ηεο ινγηθήο ησλ 

καδψλ, γηα ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη ηφζν δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ην άηνκν, 

                                           
17

ρεηηθά κε ηε κάδα νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ αλαθέξνπλ σο βηβιίν αλαθνξάο ην «Φπρνινγία ησλ 

καδψλ» ηνπ Gustave Le Bon. Βι. Αληφξλν, Υνξθράηκεξ,  1988: 96. 
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ζεσξψληαο γηα απηφ ππεχζπλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ «ην άηνκν ζε 

θαηάζηαζε κάδαο, λα απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ αζπλείδεησλ νξκέθπηψλ 

ηνπ». Κάησ απφ απηή ηελ απαιιαγή ππνηάζζεηαη ζηελ ππνβνιή θαη κεηαζέηεη ηηο 

ιηκπηληηθέο ηνπ εμαξηήζεηο ζε πξαγκαηηθνχο ή θαληαζηηθνχο εγέηεο, ππεξεηψληαο 

αξλεηηθέο ή καδηθέο ηδέεο, κπξνζηά ζηηο νπνίεο εμνκνηψλεηαη.  Απηή ε ηαχηηζε έρεη 

απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηνπ Δγψ ηνπ εθάζηνηε πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα εθείλνπ πνπ ζα ζεσξεζεί σο ηδαληθφ κνληέιν. Ζ ζπκθσλία κε ην κνληέιν 

απηφ παξέρεη ζην άηνκν έλα ςπρνινγηθφ ππνθαηάζηαην γηα φια απηά πνπ ηνπ 

απνζηεξεί ε πξαγκαηηθφηεηα, θιείλνληαο έηζη ηνλ θχθιν ηεο αιιειεμάξηεζήο ηνπ 

(Αληφξλν, Υνξθράηκεξ,  1988: 101-106). Με ηα ιφγηα ηνπ Φξφπλη: ζηε κάδα 

«αίξνληαη φιεο νη αηνκηθέο αλαζηνιέο, ελψ αθππλίδνληαη πξνο ειεχζεξε νξκηθή 

ηθαλνπνίεζε φια ηα ζεξηψδε, σκά θαη θαηαζηξνθηθά έλζηηθηα, πνπ ππνβφζθνπλ ζην 

άηνκν σο θαηάινηπα ηεο πξσηαξρηθήο επνρήο ηεο ηζηνξίαο». Ζ απνξξφθεζε ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ αλεχζπλε κάδα ηνλ εμαθαλίδεη σο ηαπηφηεηα, ηνπ παξέρεη αζπιία 

ζηηο πην κχρηεο βηαηφηεηεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελζηίθησλ ηνπ, εμαζθαιίδνληάο 

ηνπ ηελ αηηκσξεζία θαη κεηαβάιινληάο ηνλ ζε άβνπιν απηφκαην. Γηα ηελ πην έγθπξε 

εηθφλα ηεο κάδαο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη απηή είλαη δπλαηφλ λα εκθνξεί ηηο πην 

αληίζεηεο ηδέεο, ηε κία δίπια ζηελ άιιε, ρσξίο λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε γηα απηέο 

απφ ηε ινγηθή ηνπο αληίθαζε. Έηζη ε κάδα είλαη ηθαλή γηα ηε κεγαιχηεξε ζεξησδία, 

αιιά επίζεο θαη γηα ηελ πην πςειή απφδνζε παξαίηεζεο, αληδηνηέιεηαο θαη 

αθνζίσζεο ζε έλα ηδαληθφ  (Φξφπλη, 1994: 20-21). 

 

Μαδηθή θνπιηνχξα δελ ελλνείηαη ε θνπιηνχξα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

κάδεο, αιιά απηή πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν βηνκεραληθφ γηα απηέο. Γηα ηελ 

Κξηηηθή Θεσξία ε έλλνηα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, απφ ηνπο αγξφηεο σο ηνπο 

δηαλννχκελνπο, ηα νπνία κε ηα πξφηππα πνπ πξνβάιινπλ, ζπκβάιινπλ θαη 

ζεκειηψλνπλ κηα θαζνξηζκέλε θαηάζηαζε πξαγκάησλ, πνπ εγθισβίδεη ην αλζξψπηλν 

απηεμνχζην θαη ζπλζιίβεη ην αλζξψπηλν ππνθείκελν, ζην πιαίζην κηαο κνλνδηάζηαηεο 

θαη θαηεπζπλφκελεο πνιηηηζκηθήο αηζζεηηθήο. Σέηνηα πξντφληα είλαη ηα 

κπζηζηνξήκαηα bestseller, νη δίζθνη ειαθξάο κνπζηθήο, νη ηππνπνηεκέλεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ε ηειεφξαζε, ηα θηικ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ε δηαθήκηζε, 

φπσο θαη θάζε είδνπο αλαγλψζκαηα ή πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Πξφθεηηαη γηα θζελά θαηά βάζεη πξντφληα, ηα νπνία 
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πξνσζνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ηα δεκηνπξγεί θαηά θφξνλ θαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αγνξάο. Έηζη, ηε καδηθή θνπιηνχξα απνηεινχλ 

κεραληζκνί παξαγσγήο θαη δηαλνκήο νκνηφκνξθσλ πξντφλησλ ηα νπνία απεπζχλνληαη 

ζηε κάδα θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ νκνγελνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Λέγεηαη δε καδηθή γηαηί ε θνπιηνχξα, κέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ράλεη ηελ 

απηνλνκία ηεο, παχεη λα ιεηηνπξγεί σο έλα ηδηαίηεξν πεδίν ακθηζβήηεζεο θαη 

ειεχζεξεο αλαδήηεζεο. Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ ηα πξάγκαηα ζε απηή ηελ θνπιηνχξα 

έρνπλ θαηαζηξέςεη νινθιεξσηηθά ηελ «αχξα» ηνπο θαη ε ηεξή ηειεηνπξγηθή ηνπο 

αμία έρεη κνλνδηάζηαηα  αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αμία επίδεημήο ηνπο. «Ζ θαηαζηξνθή 

απηή επηηειείηαη κε ηε κεραληθή καδηθή αλαπαξαγσγηκφηεηά ηνπο» (Σεξδάθεο, 

1996:322). Απηφο ν κνλνδηάζηαηνο καδηθφο νξζνινγηζκφο απνηειεί θη απηφο έλα 

εξγαιεηαθφ νηθνδφκεκα, πνπ έρεη θαη απηφο, σο ζθνπφ ηνπ, ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ 

λεσηεξηθνχ αλζξψπνπ, ηελ απνμέλσζή ηνπ απφ ηελ ηδηαίηεξε νπζία ηνπ, ηελ 

ελζσκάησζή ηνπ ζε έλαλ «θαινππσκέλν» θφζκν, θαη ηειηθά ηε δεκηνπξγία κηαο 

βαζηάο νινθιεξσηηθήο θνηλσλίαο. Απηφ έξρεηαη σο θχξην πξφηαγκα ησλ ηδαληθψλ 

πνπ ηελ πξνσζνχλ, πνπ δελ είλαη παξά ηα λάκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. «Ο Γηαθσηηζκφο 

είλαη νινθιεξσηηθφο» ζχκθσλα κε ηε ξηδνζπαζηηθή ξήζε ησλ Αληφξλν θαη 

Υνξθράηκεξ (1996: 34). 

Ο φξνο «καδηθή θνπιηνχξα» θαζηεξψλεηαη κεηά ην ηέινο θπξίσο ηνπ 1
νπ

 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. ηε 

καδηθνπνίεζε ηεο αηνκηθφηεηαο κε ηε ρξήζε κνληέξλσλ βηνκεραληθψλ ηερληθψλ, 

νθείιεηαη ε έθθξαζε καδηθή θνπιηνχξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν φξνο mass culture 

(καδηθή θνπιηνχξα) είλαη ζπλέλσζε ησλ φξσλ popular culture (δεκνθηιήο 

θνπιηνχξα) θαη mass media (M.M.E.) (Αληφξλν θ. ζπλ.,1984: 139). 

Άιινη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα λα απνδψζνπλ ην ίδην 

λφεκα ζηνλ φξν καδηθή είλαη εκπνξηθή, δεκνθηιήο, ςεπδνθνπιηνχξα, βηνκεραληθή, 

ιατθφηξνπε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο καδηθή θνπιηνχξαο είλαη ε ηππνπνίεζε, ε 

ζηεξενηππία, ν ζπληεξεηηζκφο, ε ρεηξαγψγεζε θαη ε ςεπδνινγία (Αληφξλν θ. ζπλ., 

1984:18-19). Καη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο πνπ 

αλαιχζακε παξαπάλσ, δειαδή ηελ ηέρλε θαη ηνλ εξγαιεηαθφ Λφγν. Ζ καδηθή 

θνπιηνχξα είλαη κηα επαλαζηαηηθή δχλακε πνπ γθξεκίδεη ηνπο θξαγκνχο ηεο 

παξάδνζεο, δηαιχεη φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθξίζεηο, αλακηγλχεη θαη κπεξδεχεη ηα 

πάληα. Υξεζηκεχεη έηζη σο εξγαιείν απνξξφθεζεο ησλ δπλάκεσλ αληίζηαζεο, κε ηα 

πνιηηηζηηθά πξντφληα λα είλαη θαζαξά κέζα ρεηξαγψγεζεο πνπ δηακνξθψλνπλ, 
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ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ηνλ Μαξθνχδε ε κνλνδηάζηαηε απηή θνπιηνχξα 

δηακνξθψλεηαη θαη δηαρέεηαη «είηε κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, είηε κέζσ 

ελφο ζεζκηθνχ Λφγνπ πνπ εδξάδεηαη ζηνλ ηππηθφ νξζνινγηζκφ» (Φσηφπνπινο, 2009: 

329). Έηζη, ε λέα εξγαηηθή ηάμε φπσο δηακνξθψλεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά 

θνηλσλίεο δελ αθνινπζεί ηηο καξμηζηηθέο αληηιήςεηο, αιιά δηαζέηνληαο θαιχηεξνπο 

πιηθνηερληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο φξνπο χπαξμεο, θάησ απφ ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο 

καδηθφηεηαο, δελ ιεηηνπξγεί σο έλαο ξηδνζπαζηηθφο παξάγνληαο θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, απελαληίαο, εθεζπράδεηαη θαη εληάζζεηαη ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο ςεπδεπίγξαθεο επεκεξίαο, καηαηψλνληαο θαη 

θαηαπηέδνληαο ηα βαζηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηεο. Γεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα 

έηζη, ηάζεηο αλαπιήξσζεο ζηελ εθδήισζε επαλαζηαηηθψλ ηδεψλ. Οη ηάζεηο απηέο, ηηο 

νπνίεο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ, ειαρηζηνπνηνχλ θαη θαηεπλάδνπλ ηα φλεηξα ηεο 

θνηλσλίαο, «θαηεπζχλνληάο ηα ζε κηα ςεχηηθε εθπιήξσζε επηζπκηψλ–νλείξσλ, φπσο 

ν πινχηνο, ε πεξηπέηεηα, ν παζηαζκέλνο έξσηαο, ε δχλακε θαη ν θηελφο 

εληππσζηαζκφο ελ γέλεη» (Storey, 2015: 106). Απηέο νη ηάζεηο αθήλνπλ έλα νξηζκέλν 

πεξηζψξην γηα λα αλαπηπρζνχλ παξεθθιίζεηο. Οη παξεθθιίζεηο απηέο έρνπλ ζήκεξα, 

«πεξηνξηζηεί ζε έλα είδνο πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice), κεηαμχ ειάρηζησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ» (Adorno, 1994: 94). 

 

Δηθφλα απηήο ηεο καδηθήο ζπλζήθεο έρεη πξαγκαησζεί θαη κέζα ζηελ 

βηνκεραληθή παξαγσγή κε ηνλ θνξληηζκό. Ο Φ. Σέπινξ, πνπ ππήξμε ν εηζεγεηήο ηεο 

κεζφδνπ, δεηνχζε ηνλ κεγαιχηεξν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα απινπνηεζεί ε 

δνπιεηά ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη, εη δπλαηφλ, λα πεξηνξηζηεί ζε έλα κνλαδηθφ θαη 

απιφ θαζήθνλ. Ζ εμεηδίθεπζε απηή ζα νδεγνχζε βέβαηα ζε κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα ηελ βηνκεραλία, ψζηε λα παξάγεη θζελά θαη καδηθά πξντφληα, αιιά 

ηαπηφρξνλα, ζα ππνβίβαδε ην άηνκν ζε κηα εξγαηηθή θαξηθαηνχξα, φκνηα κε απηή πνπ 

παξνπζηάδεη ηφζν εχζηνρα  ν αξιψ ζηνπο Μνληέξλνπο θαηξνχο. Δπίζεο, γηα πξψηε 

θνξά ζα εθαξκνδφηαλ ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηεχζπλζεο, θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα ήηαλ ππεχζπλα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξαθηηθή απηή, πνπ εηζήρζε γχξσ ζην 1910 απφ ηνλ 

Φνξλη ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο απηνθηλήησλ ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

θηλνχκελε γξακκή ζπλαξκνιφγεζήο ηνπο, νλνκάζηεθε θνξληηζκφο, φξνο ν νπνίνο 

καδί κε ηνλ ηευινξηζκφ, πεξηγξάθεη ηηο  καδηθέο ζπλζήθεο ηεο βηνκεραληθήο 
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παξαγσγήο (Abercrombie et al., 1991: 127-128). Κάησ απφ ηε καδηθή παξαγσγή, ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ ππφινγν ησλ ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

θηλήζεσλ, ψζηε λα έρνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γηα 

ηνλ λέν ξφιν ηνπο σο ειεγθηψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εάλ δελ 

θαηαξγνχληαλ, πεξηνξίδνληαλ ζην ειάρηζην νη ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη 

πξαγκαηψζεθε ε επνρή ηεο επαλάζηαζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο (κάλαηδκελη), 

μερσξηζηψλ απφ ηελ ηδηνθηεζία αηφκσλ, νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη ησλ ηερληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο. Καη απφ εδψ εθθηλεί θαη ε ηδενινγία πσο νη εξγάηεο 

ηξέθνληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, πνπ φπσο ζπκπιεξψλνπλ εχζηνρα θαη νιφζσζηα νη 

Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ «…ηξέθνληαη απφ ηνπο εξγάηεο, ηνπο κνλαδηθνχο 

ζηπινβάηεο ηεο θνηλσλίαο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:103). 

Απηή ε ζπλζήθε ηνπ καδηθνχ πνιηηηζκνχ ηείλεη λα εμνβειίζεη θαη ηνλ φπνην 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπ αλζξψπνπ, ρξφλν πνπ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα ήηαλ γηα ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηoζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ. Αληί απηνχ φκσο, ν ρξφλνο απηφο 

ινγίδεηαη σο θελφ ζηελ εγθηβσηηζκέλε δσή ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη κηα 

δηάζεζε άγρνπο θαη ζηξεζαξίζκαηνο λα θαιπθζεί φπσο –φπσο κε πξντφληα καδηθήο 

θνπιηνχξαο: ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθνο, πεξηνδηθά, θάζε ινγήο ζέακα, 

έηζη ψζηε πνπζελά ηειηθά ν άλζξσπνο λα κελ έξρεηαη ζε αληηπαξαβνιή κε ην 

βαζχηεξν είλαη ηνπ, πνπζελά λα κελ βπζνζθνπεί κε ηελ ζθέςε ηνπ ηα άθαηα ζέισ 

ηνπ, ηα κφλα πνπ είλαη ίζσο ηθαλά λα ηνλ απειεπζεξψζνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

ζθιαβηά. Ζ θαηάζηαζε απηή κάιηζηα, αληηπαξαβάιιεηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε 

παιαηφηεξεο θαηαζηάζεηο, θαη γηα ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ζε ηίπνηα νπζηαζηηθά 

δελ δηαθέξνπλ νη θαηαλαισηέο ησλ καδηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο ζθιάβνπο ηεο 

αξραίαο αηγππηηαθήο θνπιηνχξαο, πνπ εμαλαγθάδνληαλ λα εξγαζηνχλ ζην ρηίζηκν ησλ 

ππξακίδσλ, φπσο θαη απφ ηηο άζιηεο κάδεο ηνπ κεζαίσλα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

ην ρηίζηκν ησλ γνηζηθψλ θαζεδξηθψλ λαψλ (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:13).  

ηνλ θαπηηαιηζκφ απηφ ην ζθφξπηζκα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηείλεη λα ην 

γεκίζεη κηα επίπιαζηε δηαζθέδαζε, επηβαιιφκελε απφ ηα καδηθά κέζα, ε νπνία έρεη 

γίλεη ηειηθά κηα «επέθηαζε ηεο εξγαζίαο». Απηή ηε «δηαζθέδαζε» αλαδεηά 

ελαγσλίσο εθείλνο «πνπ ζέιεη λα μεθχγεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εθκεραληζκέλεο 

εξγαζίαο γηα λα κπνξέζεη λα ηελ αληηκεησπίζεη μαλά» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:88). 

Γηαζθεδάδσ ζεκαίλεη δελ ζθέθηνκαη ηίπνηα, «μερλψ ηνλ πφλν αθφκα θη φηαλ 

δείρλεηαη». Άξα ε δηαζθέδαζε είλαη ε εηθφλα ηεο αδπλακίαο ησλ καδψλ, ε εηθφλα ηνπ 

εθεζπραζκνχ. «Δίλαη κηα θπγή απφ ηελ ηειεπηαία ζέιεζε γηα αληίζηαζε», ηελ νπνία 
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κπνξεί λα δψζεη αθφκα ζηνλ θαζέλα, ε βησκέλε ηνπ πξαγκαηηθφηεηα (Αληφξλν θ. 

ζπλ., 1984:97). 

Απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ εθεζπραζκνχ, πνπ επηβάιιεηαη κέζα απφ ηε 

καδηθφηεηα ηεο παξαγσγήο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ν Αληφξλν ηελ εληνπίδεη ήδε, ζε 

ζπεξκαηηθφ επίπεδν, ζην παξειζφλ. πγθεθξηκέλα ε έλδεημε κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο, 

απηφ ην ππνθαηάζηαην ηθαλνπνίεζεο, πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηελ 

Πνηεηηθή ηνπ σο «θάζαξζε». Ο Αληφξλν ζεσξεί πσο ην ζηνηρείν ηεο «θάζαξζεο» 

εθθνιάπηεη κέζα ηνπ, αλέθαζελ, ηα θαηαπηεζκέλα έλζηηθηα, θαζψο «κπνξεί λα κελ 

επζπγξακκίδεηαη απξνθάιππηα κε ηα θπξίαξρα ζπκθέξνληα», σζηφζν ε Πνηεηηθή ηα 

ππεξαζπίδεηαη, γηαηί «ην ηδαληθφ πνπ πξνβάιιεη αλαζέηεη ζηελ ηέρλε ηελ Απνζηνιή 

ηνπ εθεζπραζκνχ αληί λα πξνσζεί ηε ζσκαηηθή ηθαλνπνίεζε ελζηίθησλ θαη αλαγθψλ 

ηνπ θνηλνχ». Έηζη ε «θάζαξζε» θαηαληά «κηα εθθαζαξηζηηθή θίλεζε θαηά ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ» ε νπνία «ζπκπξάηηεη κε ηελ θαηαπίεζε» (Adorno, 2000: 404-05).   

Ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ λεόηεξε γεληά. Ζ νηθνλνκηθή 

άλνδνο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ επέηξεςε ζηνπο λένπο φςηκε ειαζηηθφηεηα σο πξνο 

ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία 

λα μνδεχνπλ ζεκαληηθά αηνκηθά εηζνδήκαηα. Ζ αγνξαζηηθή απηή δχλακε θαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ απνιακβάλεη ε λενιαία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ηεο 

ζην θαηεμνρήλ επηθεξδέο θνηλφ, πνπ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ καδηθψλ κέζσλ. 

Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο καδηθφηεηαο ηεο ηέρλεο παξάγεηαη γηα λα θαηαλαισζεί 

απφ ηνπο λένπο, νη νπνίνη θπζηθά δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν γηα ηελ 

σθέιεηα θαη ηελ ρεηξαθέηεζή ηνπο. Κάηη επίζεο αμηνκλεκφλεπην είλαη θαη ε 

δηαπαηδαγψγεζε πνπ ιακβάλεη ε λέα γεληά απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο. Οη κηθξνί 

καζαίλνπλ ζηελ πεηζαξρεκέλε εθπαίδεπζε θαη ζηελ ππνηαγή, θάησ απφ ηηο απζηεξέο 

παξαηλέζεηο ησλ «κεγάισλ» ηνπ ζηελνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Οη «κηθξνί», θαζαξά 

ζσκαηηθά, αηζζάλνληαη ηνπο γνλείο ηνπο σο γίγαληεο, ελψ αληίζεηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

αδχλαην θαη αβνήζεην λάλν. Σν πξψηκν βίσκα απηήο ηεο απφιπηα μέλεο δχλακεο, 

πνπ εμνπζηάδεη ην άηνκφ ηνπο, έξρεηαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο λεσηεξηθήο 

παξερφκελεο ειεπζεξίαο ηνπο, γηα λα πεξηνξίζεη ην απηεμνχζηφ ηνπο θαη ηνλ ειεχζεξν 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Σν παηδί καζαίλεη απφ κηθξφ φηη ε έθθξαζε ησλ 

επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ
18

 θαη ην μεζχκαζκα ηεο θπζηθήο θαη εμεξεπλεηηθήο 

                                           
18

Να κελ παξαβιέςνπκε εδψ θαη ηηο θαηαπηεζκέλεο ζεμνπαιηθέο αλάγθεο ηνπ, γηα ηνλ Φξφπλη 

απφιπηα θαζνιηθέο θαη παξνχζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Βι. Φξφπλη, n.d. 
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θηλεηηθήο νξκήο ηνπ δελ επηηξέπνληαη θαη ζπρλά ηηκσξνχληαη. Έηζη, απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία εμνηθεηψλεηαη απφιπηα κε ηελ εμνπζία αλζξψπνπ ζε άλζξσπν θαη 

δηακνξθψλεη έηζη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ, ψζηε απηφ λα κελ ηνλ νδεγεί ζηελ αληίδξαζε. 

Μαζαίλεη γηα ηνπο ξφινπο ηνπ θχινπ θαη γλσξίδεη πσο ε απφδνζή ηνπ αμηνινγείηαη 

θαη θξίλεηαη. Οη θαλφλεο ηνπ θφζκνπ ησλ ελειίθσλ εζσηεξηθεχνληαη ήδε θαηά ηελ 

πξψηκε ειηθία, κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ ην παηδί δελ γλσξίδεη πηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Μαζαίλεη λα είλαη ππνηαθηηθφο απέλαληη ζηε δχλακε θαη απηαξρηθφο απέλαληη ζηνπο 

αδχλαηνπο. Αδηαθνξεί γηα ηα θνηλσληθά γεγνλφηα θαη ηηο αμίεο θαη αλαδεηάεη 

αζπλείδεηα άιιεο εμνπζίεο, ηηο νπνίεο βξίζθεη ζηνπο ήξσεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη 

ζηνπο αζηέξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο πνπ κνπζηθήο. Οδεγείηαη έηζη ζε έλαλ 

πξνδηακνξθσκέλν εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα θαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπαξάγεη 

ζπλερψο ην ίδην κνηίβν. Απνθιείεη έηζη ηελ έθθξαζε ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ θαη 

νδεγείηαη ζηνλ καδηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Αληί γηα απηφλνκε 

πξνζσπηθφηεηα κέλεη ζαπκαζηήο, νπαδφο, θνηλφ (Γθνχα, 1972: 96-97). Ζ λέα εζηθή 

ησλ λέσλ δείρλεη θαζαξά ηελ αιινηξίσζή ηνπο. Γελ επηζπκνχλ θακηά επαλάζηαζε, 

θαλέλα ξηδνζπαζηηζκφ απφ αξηζηεξά θαη δεμηά, θακηά βίαηε αλαηξνπή ηεο θνηλσλίαο. 

Αγαπνχλ ηηο θαινπιεξσκέλεο δνπιεηέο ηνπο, ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ζπίηη, 

νηθνγέλεηα, απηνθίλεην, αθξηβά ξνχρα θαη θαιιπληηθά, απμαλφκελε επεκεξία, θαη 

επηδηψθνπλ ηελ παξαπέξα εμέιημε ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο. «Σηο ζηεξεφηππεο 

ζθέςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ δηδάρζεθαλ δελ ζα ηηο απνβάινπλ πνηέ» (Γθνχα, 

1972: 157). Απφ ην κέιινλ δελ πεξηκέλνπλ έλα βαζίιεην, αιιά έλα εηζφδεκα ζε 

δνιάξηα θαη ζεληο, γηα απηφ δηαιέγνπλ έλα επάγγεικα πνπ ππφζρεηαη, θαηά ηελ 

άπνςε ηνπο, πνιιά. «Σα παηδηά είλαη ηφζν πνλεξά θαη ζθιεξά φζν θαη έλαο 

ελήιηθνο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:53). 

Γελ πξέπεη βέβαηα λα μερλάκε πσο απηέο ηηο πξαθηηθέο ν λένο ηηο καζαίλεη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα ρξεζηκεχεη ζηελ κεηαβίβαζε ησλ θνηλσληθψλ 

απαηηήζεσλ ζην άηνκν. Δίλαη «έλα είδνο δεχηεξεο κήηξαο», ζηνλ βαζκφ πνπ ην άηνκν 

επσάδεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εληφο ηεο. Δπίζεο είλαη θαη κηα 

ηξνρνδξφκεζε ηνπ νλείξνπ κέζα ζηελ θνηλσληθή θαζππφηαμε ηεο ππνρξεσηηθήο 

αλάιεςεο επζπλψλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ νηθνγελεηάξρε. Απνηειεί ηνλ 

κνλφδξνκν ηεο επηβίσζεο θάζε θνηλσλίαο θαη ηεο εζαεί αλαδσνγφλεζήο ηεο. Δίλαη ε 

εηθφλα πνπ επηβάιεη ζην άηνκν ν αζηακάηεηνο θχθινο ηεο δσήο· ε «ζεζκνζεηεκέλε» 

ηεθλνπνίεζε, φλεηξν θάζε «νινθιεξσκέλεο» γπλαίθαο, γηα ηελ νπνία ν Υνξθράηκεξ 

θαη ν Αληφξλν εθθξάδνπλ ηελ έθπιεμή ηνπο, «κπξνζηά ζηελ επηκνλή ησλ γπλαηθψλ 
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λα ζπλερίδνπλ λα γελλνχλ παηδηά» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:101). Γηα ηνλ Υνξθράηκεξ 

ε νηθνγελεηαθή δσή αληαλαθιάεη πάληνηε ηε ρπδαηφηεηα ηεο δεκφζηαο δσήο, ηελ 

ηπξαλλία, ηα ςέκαηα, ηελ ειηζηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ηελ ππέξβαζε· ηηο δπλάκεηο αληίζηαζεο ζε 

απηά ηα δεδνκέλα. Γπζηπρψο φκσο απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπλήζσο ζηα 

ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Δθεί ε πξνζηαηεπηηθή απηαξρία ησλ γνλέσλ έρεη 

δηαβξσζεί εληειψο (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:52-53). Απφ ηηο κειέηεο πνπ έγηλαλ απφ ηε 

ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ην 1936, ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ απηαξρηθφηεηα, 

νη ζηνραζηέο δελ δίζηαζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ νηθνγέλεηα κε ην θαζηζκφ(Κάιθαο, 

1978b: 56). Μέζσ ηεο νηθνγέλεηαο, ν Υνξθράηκεξ πηζηεχεη φηη ηα νινθιεξσηηθά 

θαζεζηψηα έρνπλ αλαιάβεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

ξφιν πνπ ζα αλαιάβεη σο κέξνο ησλ καδψλ (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:53). Μέζα απφ ηε 

ζρέζε ηνπ γηνπ κε ηνλ παηέξα, πνπ εκπεξηέρεη ηελ αθεξεκέλε ηδέα ηεο απφιπηεο  

εμνπζίαο, ην παηδί αλαδεηά έλαλ ηζρπξφηεξν πην δπλαηφ παηέξα, πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζε απηή ηελ ηδέα, έλαλ ππεξ-παηέξα, φπσο ηνλ παξάγνπλ νη 

νινθιεξσηηθέο ηδενινγίεο (Αληφξλν, Υνξθράηκεξ,  1988: 174). Αιιά θαη γηα ηνπο 

αζηνχο, ηνπο ζηπινβάηεο ηεο νηθνγέλεηαο, εμαληινχλ ηελ εηξσλεία ηνπο νη 

Υνξθράηκεξ θαη Αληφξλν. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο ε απφξξηςε είλαη πιήξεο θαη 

θαληάδεη ζθιεξή, αιιά θακηά θνξά ε ζθιεξφηεηα έρεη ηελ αιήζεηα ηεο απηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο: 

Ο αζηφο, πνπ ε χπαξμε ηνπ ρσξίδεηαη ζηελ δσή ηεο δνπιεηάο θαη ζηελ ηδησηηθή 

δσή, πνπ ε ηδησηηθή δσή ρσξίδεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ θαη 

ζηελ απφθξπθε δσή ηνπ, πνπ ε απφθξπθε δσή ηνπ ρσξίδεηαη ζηελ ζθπζξσπή 

ζχκπξαμε ηνπ γάκνπ θαη ζηελ πηθξή παξεγνξηά πνπ δίλεη ε κνλαμηά, πνπ 

βξίζθεηαη ζε δηακάρε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηνπο άιινπο, είλαη ήδε, δπλάκεη, 

έλαο λαδί, γεκάηνο απφ ελζνπζηαζκφ θαη δπζαξέζθεηα· ή είλαη έλαο θάηνηθνο ησλ 

ζχγρξνλσλ πφιεσλ πνπ αληηιακβάλεηαη ηε θηιία κφλν σο «θνηλσληθή επαθή» κε 

αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ έρεη θακηά πξαγκαηηθή επαθή (Αληφξλν θ. ζπλ., 

1984:108).  

Μηα επίζεο πξαθηηθή ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο ηελ νπνία εληφπηζε ε 

ρνιή έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθέ θαη ηεο ενόηηηαρ ηος ζηςλ, 

(ηππνπνίεζε). Ηζηνξηθά, ππνζηεξίδνπλ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, ε έκθαζε ζηελ 
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αηνκηθή ιεπηνκέξεηα, απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Ρνκαληηζκνχ έσο θαη απηήλ ηνπ 

Δμπξεζηνληζκνχ, εθδειψζεθε σο ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο θαη ιεηηνχξγεζε ηαπηφρξνλα σο δηακαξηπξία θαη εμέγεξζε ελάληηα ζηνπο 

καδηθνχο θαηαλαγθαζκνχο θάζε πνιηηηζηηθνχ έξγνπ. ηε ζεκεξηλή καδηθή επνρή 

απηφ έρεη εθιείςεη, γηαηί ε επνρή καο ζπλζιίβεη ηελ αλππνηαμία θαη γίλεηαη ππεξέηεο 

ηεο θφξκνπιαο, ε νπνία αληηθαζηζηά ην έξγν. Έηζη «ε ηερληθή ιεπηνκέξεηα θαη ε 

εληχπσζε (εθθέ) δεζπφδνπλ θαη θπξηαξρνχλ έλαληη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 

εμαθαλίδεηαη ηειηθά θάησ απφ ηελ επίδξαζή ηνπο». Σν ζπλνιηθφ έξγν έηζη, σο πξνο 

ηα κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ, δελ ελέρεη θακία αληίζεζε, αιιά θαη θακία νπζηαζηηθή 

ζχλδεζε, αθνχ ε θπξίαξρε ηδέα πνπ δηέπεη ην εθάζηνηε έξγν θαη νξγαλψλεη αξκνληθά 

ηα κέξε ηνπ εμαζθαιίδεη απιψο ηελ ηάμε ηνπ αιιά δελ παξέρεη εζσηεξηθή ζπλάθεηα
19

 

(Κφληνπ, 2012: 33-34). 

Αλαιχνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθέ θαη ηεο ελφηεηαο ηνπ ζηπι, ε ρνιή 

αλαθεξφηαλ ζπρλά ζε έλα λέν κέζν πνπ ν Αληφξλν απερζαλφηαλ κάιινλ 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν: ηνλ θηλεκαηνγξάθν (αγθξηψηεο, 1996:331). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θνπηαξίζκαηνο θαη ηνπ καδηθνχ εθεζπραζκνχ ζηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είλαη ην αλακελφκελν επηπρέο ηέινο, ην «happy end». Μηα 

πξαθηηθή θαηεμνρήλ ρνιηγνπληηαλή, ηελ νπνία επέβαιαλ ηα κεγάια ηξαζη 

ελεκέξσζεο πνπ είραλ εθβηνκεραλίζεη ηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα. Οη ηζηνξίεο πνπ 

δηεγνχληαλ απηέο νη ηαηλίεο παξείραλ δηάθνξα ππνθαηάζηαηα γηα λα ηθαλνπνηείηαη ην 

θνηλφ. πλεπψο, αληί λα επηθξίλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ ηνπο απέηξεπαλ λα 

βξνπλ ηελ πξαγκαηηθή επηπρία, νη ζεαηέο ησλ ηαηληψλ απηψλ είραλ ηελ αίζζεζε ηεο 

ηειηθήο επηπρίαο, ηεο δηθαηνζχλεο πνπ απνιακβάλεη ζην ηέινο απηφο πνπ δελ 

επαλαζηαηεί, απηφο πνπ είλαη ν Καιφο, απηφο πνπ λνηάδεηαη γηα ηελ θαζεζηεθπία 

εζηθή. ην ηέινο, απηφο ν ήξσαο, ηππνπνηεκέλν είδσιν ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ηεο ίδηαο εηθφλαο (ν ζηαξ, ν δελ πξεκηέ), είηε γχξηδε ραξνχκελνο μαλά ζηε βάζε ηνπ, 

εζηθά δηθαησκέλνο αιιά ην ίδην θησρφο, αθήλνληαο ηνπο πινχζηνπο ζηε δπζηπρία 

ηνπο, (αθνχ σο γλσζηφλ «ηα πινχηε δελ θέξλνπλ επηπρία»), είηε αλαγλσξηδφηαλ ε 

εζηθή ηνπ αμία θαη ε θαζεζηεθπία εμνπζία ηνλ δερφηαλ ζηηο ηάμεηο ηεο, σο έλαλ απφ 

απηνχο (Finlayson, 2006: 5). Ο ηειεπηαίνο ήηαλ απηφο πνπ ηξάβεμε ηνλ ηπρεξφ ιαρλφ, 

επεηδή ήηαλ πξννξηζκέλνο λα ηνλ ηξαβήμεη γηαηί ηνλ έρεη επηιέμεη κηα αλψηεξε 

δχλακε, «ζπλήζσο ε ίδηα ε βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:75-

                                           
19

Κάηη πνπ έρεη ζρέζε επίζεο, κε ηελ «θεληξηθή ηδέα» θαη ηα κέξε πνπ ηε ζπλάγνπλ, πνπ ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ. (Βι. επίζεο θαη ππνζεκείσζε 22). 
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97). Γεληθφηεξα νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ θαηήγγειιαλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηελ 

«εληαηηθή θαη άςνγε» αληηγξαθή ησλ εκπεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε ηέηνην ζεκείν 

ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη ε δηάθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο απφ ην θαηαζθεπαζκέλν 

πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ, ζε βαζκφ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θπξηαξρία ηεο ςεπδαίζζεζεο 

φηη «ν εμσηεξηθφο θφζκνο απνηειεί κηα επζεία ζπλέρηζε εθείλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ νζφλε». Καηά ζπλέπεηα αλαπαξάγεη θαη εληζρχεη ηηο θπξίαξρεο εξκελείεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη θνιαθεχεη ην επλνπρηζκέλν άηνκν, εθκεηαιιεπφκελε φιεο ηηο 

αδπλακίεο ηνπ εγψ ηνπ. Γειαδή κε ηελ εμχκλεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ κέζνπ 

αηφκνπ, νπζηαζηηθά ζπκβάιεη ζηελ επηθχξσζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο 

(Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:19). Ο θηλεκαηνγξάθνο, γξάθεη ν Υνξθράηκεξ, είλαη θαζαξή 

«κπίδλα» θαη απηή ε αιήζεηα έρεη κεηαηξαπεί ζε ηδενινγία γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα 

ζθνππίδηα πνπ ζθφπηκα παξάγεη (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:70). Δμάιινπ, απηή ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ ζηπι, «ε ελφηεηα ησλ ζηπι», είλαη νπζηαζηηθά «ε άξλεζε ηνπ 

ζηπι», αθνχ θάζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηζνπεδψλεηαη ζηνλ βσκφ ηεο 

νκνηνκνξθίαο, ζην φλνκα κηαο «ζηπιηδαξηζκέλεο βαξβαξφηεηαο». Απηή ε ζηηιηζηηθή 

ελφηεηα, ππελζπκίδνπλ νη ζηνραζηέο, απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη έπεηηα δελ εμέθξαδε 

πνηέ κηα «απιή αηζζεηηθή θαλνληθφηεηα», αιιά πάληνηε εμέθξαδε ππαξθηέο δνκέο 

εμνπζίαο θαη αζθνχζε κηα ηδενινγηθή ιεηηνπξγία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πάληνηε ε 

εμνπζία είλαη αιιεξγηθή ζην λέν ζεσξψληαο ην θνξέα δηαθηλδχλεπζεο θαη ξίζθνπ. 

Έηζη ν παξαγσγφο ησλ ηαηληψλ π.ρ. δπζπηζηεί απέλαληη ζε έλα νπνηνδήπνηε 

ρεηξφγξαθν, ην νπνίν δελ ππνζηεξίδεηαη θαζεζπραζηηθά απφ έλα bestseller. Απηφ πνπ 

ππνζηεξίδεη ε καδηθή θνπιηνχξα είλαη ν ξπζκφο, ε αθαηάπαπζηε κεραληθή παξαγσγή 

θαη αλαπαξαγσγή. Ζ επαλάιεςε ηνπ θιηζέ: Ζ πφξλε κε ηελ αγλή ςπρή, ν 

ζπκπαζεηηθφο γθάλγθζηεξ, ν θαθνπνηεκέλνο απαηεψλαο, ν θαινζπλάηνο ππάιιεινο, 

ν αξζεληθφο ζηαξ πνπ πεξηθξνλεί ηελ θαθνκαζεκέλε θιεξνλφκν, ε άζπηιε λεαξή 

πνπ πιαλάηαη θαη δηθαηψλεηαη, ν ππεξάλζξσπνο πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη θαθφ. Απηφο 

ν ξπζκφο ππφζρεηαη φηη ηίπνηε δελ ζα αιιάμεη θαη ηίπνηε αθαηάιιειν δελ ζα 

εκθαληζηεί απξφνπηα (Αληφξλν & Υνξθράηκεξ, 1986b, φπ. αλαθ. ζην Κφληνπ, 2012: 

35). Ζ ηππνπνίεζε απηή είλαη ηφζν ζηηιηδαξηζκέλε πνπ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ 

αλαθέξνπλ πσο φιεο νη ηαηλίεο είλαη ίδηεο, «απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη έλα θηικ, 

μέξνπκε πψο ζα ηειεηψζεη θαη πνηνο ζα αληακεηθζεί, ζα ηηκσξεζεί ή ζα μεραζηεί». 

Κάζε θηικ είλαη κηα παξνπζίαζε ηνπ επφκελνπ θαη «δίλεη ηελ ππφζρεζε φηη ζα 

ελψζεη πάιη ην ίδην δεπγάξη ησλ εξψσλ θάησ απφ ην θσο ηνπ ίδηνπ εμσηηθνχ ήιηνπ». 

Αθφκε θαη ηα γθαγθ θαη ηα αζηεία, νη αλαηξνπέο θαη νη εθπιήμεηο είλαη 
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ππνινγηζκέλα, φπσο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν εηζάγνληαη.
20

  ια ζηελ ππεξεζία κηαο 

ειίζηαο πινθήο, πνπ επλνεί ηε ζπληξηβήο ηεο αλππνηαμίαο θαη ηεο ππφηαμεο ζηε 

θφξκνπια, ε νπνία παίξλεη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:75&117). 

Απηφ ην θνπηάξηζκα έρεη θαη ην ζνπμέ ηνπ ζε κηα κηθξναζηηθή ηδενινγία. 

Πξφθεηηαη γηα ην «όλεηξν γηα αγάπε θαη ηξπθεξόηεηα», θαηεμνρήλ θαιιηεξγεκέλν 

απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε θζελή ινγνηερλία. Σν φλεηξν απηφ έρεη 

αληηθαηαζηήζεη πιένλ ην παιαηφηεξν καξμηζηηθφ «φλεηξν ηεο νπηνπίαο» κηαο 

θαιχηεξεο θνηλσλίαο. Σν «φλεηξν ηεο αγάπεο» δεκηνπξγεί ζηνλ θαηαπηεζκέλν 

άλζξσπν ην ηδαληθφ ηεο αγάπεο κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπλαληάηαη θαηεμνρήλ ζηε 

λεσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο θαθφγνπζηνο ξνκαληηζκφο ηνπ ζνπμέ δείρλεη νιφθιεξν 

ην κέγεζνο ηνπ εξσηηθνχ αθξσηεξηαζκνχ ησλ αθξναηψλ ηνπ, αιιά ε επηθνηλσληαθά 

θησρή γιψζζα ηνπ είλαη επθνινλφεηε, θαη απηή ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηνπ. Σν 

θνπηάξηζκα είλαη απιφ: δεηάεη θαη εμαξηά ηελ επηπρία ζηε δσή, φρη απφ ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία, αιιά απνθιεηζηηθά απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νηθείαο ηνπ 

ηδησηηθήο ζθαίξαο, απφ ηελ εξσηηθή ηνπ δσή θαη κφλν. Έηζη γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο ζεκαζία έρεη κφλν ε αλαδήηεζε ηνπ έηεξνπ, κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ελδειερψο ζηε θζελή ινγνηερλία, ην νπνίν ζα 

ηνπο ζπκπιεξψζεη θαη ζα ηνπο απνδψζεη ηε ζσκαηηθή πιεξφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη, 

νινθιεξψλνληαο θαη εθπιεξψλνληαο έηζη ηηο πξνζδνθίεο ηεο δσήο ηνπο. Ζ 

πξνζδνθία ελφο ηέηνηνπ έξσηα πνπ θηάλεη σο ην απφιπην, ηνλ ζάλαην, εθθηλεί ήδε 

απφ ην Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ηνπ αίμπεξ. Ο ηειεπηαίνο «δελ πξφβαιε ηελ ηδέα ελφο 

αθεδεκφλεπηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα έξσηα». Αληηζέησο, ν έξσηαο πνπ πξνβάιιεη 

αθξσηεξηάδεηαη θαη θαηαδηθάδεηαη απφ «ηελ παηξηαξρηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε 

εμνπζία» θαη εθεί βξίζθεη ηελ επηβεβαίσζε θαη πιήξσζή ηνπ. Γηαθνξεηηθά, ε 

παξνπζία ησλ δχν ακνηβαία εξσηεπκέλσλ δελ ζα είρε εθείλε «ηελ γιπθχηεηα πνπ 

νιφθιεξνη αηψλεο δελ κπφξεζαλ λα κεηψζνπλ» θαη λα απνηειέζεη ηελ νπηνπία ηεο 

αγάπεο, πνπ επηζπκεί εζαεί έθηνηε ν εξσηεπκέλνο, αλαδεηψληαο ζε απηφ ην κνηίβν 

ηελ εηθφλα ηεο δηθήο ηνπ απηναλαθνξάο
21

 (Adorno, 2000: 419).  Απηφ ην εξσηηθφ 

κνηίβν αλαπαξάρζεθε ζπλερψο ηα επφκελα ρξφληα θαη έγηλε θαζεζηψο, κηα εξσηηθή 

νπηνπία, σο πξνο ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα αηζζάλεηαη φπνηνο 

αγαπάεη. εκαηνδφηεζε θαη κηα ηδηαίηεξε ινγνηερλία ζήκεξα, κε ηεξάζηηα εκπνξηθή 

                                           
20

Μηα κηθξή κνκθή ζηνλ ηξνπθηνπξαιηζκφ θαη ζηε ινγηθή πνπ έρεη επηβάιεη ζηε ζελαξηαθή 

δηδαζθαιία έσο ζήκεξα δηαθξίλνπκε ζε απηή ηελ απνζηξνθή ησλ δχν ζηνραζηψλ. 
21

Αο κελ μερλάκε θαη ηνλ «Βέξζεξν» ηνπ Γθαίηε. 
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αληαπφθξηζε θαη θχξην απνδέθηε ηε γπλαίθα κε ηνλ φξν: «ξνδ ινγνηερλία». Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνβάινπκε ηηο πξνθάλεηεο ηεο ινγνηερλίαο απηήο αθνχ απνηεινχλ 

καδηθή αληηγξαθή κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ην θέξδνο. χκθσλα κε ηνπο Φσηφπνπιν 

θαη Κσηφπνπιν (2017) ηα επηειή θαη πιαζηνγξαθεκέλα ζηνηρεία ηεο είλαη: 

α) κηα άλεπ αηηηαθήο ζρέζεο θαηαηγηζηηθή δξάζε θαη αγσληψδεο πξνζκνλή […] 

β) κνλνδηάζηαηνη επηθαλεηαθνί θαη ζηαηηθνί ραξαθηήξεο, […] γ) έλαο αθξαίνο 

ζπληεξεηηζκφο, ν νπνίνο έξρεηαη λα επαλαιάβεη θαη λα ηζρπξνπνηήζεη δηάθνξα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα […] δ) κηα ζηεγαλνπνηεκέλε θαη πξνβιέςηκε έθθξαζε  

ε)κηα αλεπεμέξγαζηε θαη γεκάηε θιηζέ γιψζζα (ζει. 52). 

Σα βηβιία απηά είλαη ην ζνπμέ ηεο επνρήο καο, ε «ινγνηερλία ηνπ παξά» γηα 

ηελ νπνία πηζηεχνπκε πσο είρε δίθην ν Γθνχα πνπ έιεγε: «Σν ζνπμέ είλαη [κελ] αζψν, 

σξαίν ή φρη. Αιιά καδί κε ηελ άιιε δηαξθή πξνζθνξά ηδενινγίαο ην είδνο απηφ ηεο 

ςπραγσγίαο γίλεηαη θνηλσληθή ρεηξαγψγεζε, απνδεκίσζε γηα ην φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη δηαθνξεηηθή» (Γθνχα, 1972: 126-27). 

Μπνξεί ην ζνπμέ λα κελ έρεη εγγελψο πνηφηεηα («σξαίν» ή «άζρεκν») θαη λα 

νξίδεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, σζηφζν είλαη ακθίβνιν αλ κπνξνχκε θαη ζηε 

δηαθήκηζε λα απνδψζνπκε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρπδαηφηεηα πνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη κέζα ζηε δηαθήκηζε ηαηξηάδεη πάληνηε «ζηα ζρέδηα ησλ θξαηνχλησλ φηαλ ε 

θαηάληηα ησλ καδψλ ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ επηθπιάζζνπλ νη ίδηνη [νη θξαηνχληεο] ζε 

απηέο ρξεσλφηαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ ίδησλ ησλ καδψλ», θαη κνληέιν ρπδαηφηεηαο 

είλαη ην «παηδί ην νπνίν ζηε δηαθήκηζε κηζνθιείλεη ην κάηη θαζψο ηξψεη κε φξεμε κηα 

ζνθνιάηα, ιεο θαη απηφ είλαη ακαξηία». Ο Αληφξλν πξνβάιιεη κάιηζηα κηα εηθφλα 

ηελ νπνία φινη έρνπκε ζπλαληήζεη θαη θαηά ηελ γλψκε ηνπ απνηειεί ηελ 

εθθξαδφκελε νξγή ηνπ θαηαλαισηή ηεο δηαθήκηζεο, γηα ην γεγνλφο φηη θάηη(ε 

δηαθήκηζε) πνπ επηζπκεί λα ζπκίδεη Σέρλε δελ είλαη. πγθεθξηκέλα ζεσξεί φηη ε νξγή 

κεηαηίζεηαη ζηελ εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο, ε νπνία κνπηδνπξψλεηαη. Παξάδεηγκα απηέο 

«νη ραδνγειαζηέο θαιινλέο ηεο δηαθήκηζεο, πνπ ζηνλ χκλν ηνπο ππέξ ησλ εηαηξηψλ 

νδνληφπαζηαο ελψλνληαη νη αθίζεο φισλ ησλ ρσξψλ». Οη εμαπαηεκέλνη ινηπφλ ηεο 

ηφζν κεγάιεο «ζειπθήο ιάκςεο» καπξίδνπλ ηα ππεξβνιηθά αζηξαθηεξά δφληηα ησλ 

θνξηηζηψλ, «θάλνληαο έηζη κε ηεξή αζσφηεηα λα αζηξάθηεη ε αιήζεηα γηα ηε ιάκςε 

ηνπ πνιηηηζκνχ» θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ (Adorno, 2000: 407-8). 

ήκεξα ε δηαθήκηζε ζξηακβεχεη θαη απφδεημε απηνχ είλαη, φπσο αλαθέξνπλ νη 



76 

 

Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, φηη «νη άλζξσπνη ληψζνπλ ππνρξεσκέλνη λα αγνξάζνπλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηεο, αθφκε θη φηαλ βιέπνπλ φηη είλαη εληειψο 

άρξεζηα (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984: 116-117). Σν θπξίαξρν γνχζην δαλείδεηαη ην 

ηδαληθφ ηνπ απφ ηε δηαθήκηζε, γηα απηφ θαη έρεη ζπγρσλεπηεί κε ηε δηαθήκηζε. Έηζη, 

είλαη χπνπην φ,ηη δελ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο δηαθήκηζεο. Οη θαηαλαισηέο δελ 

εκπηζηεχνληαη θαη δελ αγνξάδνπλ θάηη πνπ δελ ην έρνπλ δεη ζηε δηαθήκηζε, ην 

αδηαθήκηζην πξντφλ είλαη αφξαην, ζαλ λα κελ πθίζηαηαη. Απηά ηα ζηάληαξ, πνπ 

επηβάιεη ε επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ίδηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ ζιφγθαλ, ηειηθά 

θαζνξίδνπλ θαη ηνλ θαηαλαισηή. Οη πην ελδφκπρεο αληηδξάζεηο ηνπο έρνπλ 

πξαγκνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ θαηήξγεζαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. Έηζη ε 

πξνζσπηθφηεηα «δελ ζεκαίλεη ζήκεξα θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε ιάκςε ησλ ιεπθψλ 

δνληηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε κπξσδηά ηνπ ζψκαηνο». Δλψ ν ηξφπνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο καο «ζην ηειέθσλν ή ζηελ πην απφθξπθε [εξσηηθή] θαηάζηαζε, ε 

επηινγή ησλ ιέμεσλ ζηε ζπδήηεζε», ν εζσηεξηθφο καο θφζκνο, θπξηνιεθηηθά ε 

ηαπηφηεηά καο, απνηειεί «καξηπξία ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα 

κεηακνξθσζεί ζε κεραληζκφ», φκνην κε απηφλ πνπ πξνσζεί ε δηαθήκηζε. Δλψ κηα 

γξήγνξε καηηά ζηα έληππα ζα καο πείζεη πσο δχζθνια κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηηο 

δηαθεκίζεηο, απφ ηα θείκελα θαη ηηο εηθφλεο ηεο ζχληαμεο.  

Απηή ε ηειεπηαία πξνζθέξεη κηα ελζνπζηψδε θαη βιαθψδε πεξηγξαθή 

θάπνηαο ζηαξ (κε εηθφλεο ηεο δσήο ηεο, ηνπ ζψκαηφο ηεο θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηεο), 

ελψ νη δηαθεκηζηηθέο ζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζπγθεθξηκέλεο θαη ξεαιηζηηθέο 

θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηδαληθή πιεξνθφξεζε, 

ζηελ νπνία δελ έρεη θηάζεη αθφκε ε ζχληαμε (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984: 117&121). 

ηελ ίδηα γξακκή βξίζθεηαη θαη ε ωμή βία πνπ πξνζθέξεη ε βηνκεραλία ηεο 

δηαζθέδαζεο. Αλ ην ζνπμέ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο δηαθπγήο ζε έλαλ παξεγνξεηηθφ 

ςεχηηθν θφζκν, ηα σκά π.ρ. αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα θαη ηα ζθιεξά γνπέζηεξλ 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ηαχηηζεο κε ηηο επηζεηηθέο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. Ζ σκή 

βία πνπ πξνζθέξεη ε καδηθή βηνκεραλία θαη αζθεί κεγάιε επίδξαζε ηειηθά ζηνπο 

λένπο, 

…εθπιεξψλεη αληηθεηκεληθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα: ε επηζεηηθφηεηα 

μεζπκαίλεη ζηελ ζθαίξα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ,[θαη έηζη]δελ κπνξεί λα 

κεηνπζησζεί ζε θνηλσληθή αληίζηαζε. ηνπο αλνξζνινγηζκνχο απηήο ηεο επνρήο 
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αλήθεη φηη ε ππνθξηηηθή εζηθή αλέρεηαη έλαλ ξεαιηζηηθά παξαζηεκέλν θφλν 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε. […] Σν κέρξη ζαλάηνπ βαζαληζκέλν 

ζψκα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφ απφ ηα γπκλά ησλ αλζξψπσλ (Γθνχα, 1972: 

127). 

Ηδηαίηεξε κλεία έθαλαλ νη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο θαη ζηα θηλνύκελα ζρέδηα. 

Θεσξνχζαλ πσο πην παιαηά, φηαλ δελ είραλ βηνκεραλνπνηεζεί κε ηνλ Νηίζλευ, 

αληηπξνζψπεπαλ ηε θαληαζία ελάληηα ζηνλ νξζνινγηζκφ: Δίραλ κηα ζπλεθηηθή πινθή 

πνπ απέδηδε δηθαηνζχλε ζηα δψα, δίλνληαο επίζεο δσή ζηα «θνπηζνπξεκέλα 

πξφζσπα». ηε ζεκεξηλή επνρή αξθνχληαη λα επηβεβαηψλνπλ ηε λίθε ηνπ 

«ηερλνινγηθνχ Λφγνπ πάλσ ζηελ αιήζεηα». Απφ ηηο πξψηεο ζθελέο ε ηππνπνίεζε 

είλαη νξαηή. Σν κνηίβν δξάζεο ην ίδην. Ο πξσηαγσληζηήο, θάησ απφ ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ θνηλνχ, γίλεηαη ην αζήκαλην αληηθείκελν ηεο γεληθήο βίαο. Έηζη, 

«ε πνζφηεηα ηεο νξγαλσκέλεο δηαζθέδαζεο κεηαηξέπεηαη ζε πνηφηεηα ηεο 

νξγαλσκέλεο ζθιεξφηεηαο». Σα θηλνχκελα ζρέδηα εμνηθεηψλνπλ ην θνηλφ κε ην 

παιαηφ κάζεκα, «θαηά ην νπνίν ε ζπλερήο θζνξά, ε ζπληξηβή θάζε αηνκηθήο 

αληίζηαζεο είλαη φξνο ηεο δσήο ζε απηήλ ηελ θνηλσλία». Έηζη ην μχιν πνπ ηξψεη ν 

Νηφλαιλη Νηαθ (φπσο θαη νη άηπρνη ζηελ πξαγκαηηθή δσή) «ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

κπνξνχλ νη ζεαηέο λα εμνηθεηψλνληαη κε ην μχιν πνπ ηξψλε νη ίδηνη» (Αληφξλν θ. 

ζπλ., 1984:89-90). Ζ δσή είλαη κηα ηειεηνπξγία θαη ν θαζέλαο νθείιεη λα δείρλεη φηη 

ηαπηίδεηαη απφιπηα θαη πξνζθπλά ηελ εμνπζία πνπ ηνλ μπινθνξηψλεη ακείιηθηα. Ζ 

αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα αληίζηαζε ηνλ θάλεη αζθαιή. 

ηε κνπζηθή βηνκεραλία επίζεο, νη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο δηέθξηλαλ κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηνπ αηφκνπ. Γηέθξηλαλ πσο γηα ηελ 

ρεηξαγψγεζε απηή, ε κνπζηθή έρεη ζπληνλίζεη φια ηα Μ.Μ.Δ. γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

(θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαδίθηπν, εθεκεξίδεο). Έρεη δειαδή 

θαηαληήζεη ν νξηζκφο ηεο ελζάξθσζεο ηεο καδηθφηεηαο θαη ηεο θνπηαξηζκέλεο 

επαλάιεςεο. ηα κνληέξλα πνπ ηξαγνχδηα βιέπνπκε ηε ζπλερή επαλάιεςε ελφο 

ξπζκνχ (bit) θαη κηαο απιήο ελνξρήζηξσζεο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπο. Έηζη ην λφεκα 

ηνπ ηξαγνπδηνχ κεηαθέξεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ  ζηελ θπθινθνξία ηνπ, ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ. Δπίζεο, φηαλ ην κνηίβν απνδεηρηεί επηηπρεκέλν, αμηνπνηείηαη εζαεί, 

κέρξη ηελ εκπνξηθή ηνπ εμάληιεζε: 
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Λεπηνκέξεηεο ελφο δεκνθηινχο ηξαγνπδηνχ κπνξνχλ λα αληαιιαγνχλ κε 

ιεπηνκέξεηεο ελφο άιινπ. Αληίζεηα κε ηελ νξγαληθή δνκή ηεο «ζνβαξήο κνπζηθήο, 

φπνπ θάζε ιεπηνκέξεηα εθθξάδεη κέξνο ηνπ φινπ, ε δεκνθηιήο κνπζηθή είλαη 

κεραληθή, κε ηελ έλλνηα φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

απφ ην έλα ηξαγνχδη ζην άιιν ρσξίο θακηά πξαγκαηηθή ζπλέπεηα ζηελ δνκή ηνπ 

φινπ
22

 (Storey, 2015: 110). 

Σν πεξηερφκελν επίζεο ηεο ζεκεξηλήο κνπζηθήο είλαη ζηε βάζε ηνπ εξσηηθφ, 

κε δηάζεζε νινθιεξσηηθήο παξάδνζεο ηνπ εαπηνχ καο ζηνλ «ηδαληθφ άιινλ». Δίλαη ε 

εμαθάληζε ηεο ηαπηφηεηάο καο θαη ε απνξξφθεζε απφ ηνλ έηεξν, ε ρεηξαγψγεζή καο 

απφ θάπνηνλ άιινλ, ε παξάδνζε ηνπ εαπηνχ καο κε βάζε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, γηαηί 

αθξηβψο έρεη απνθξπζηαιινπνηεζεί πσο ε «αιεζηλή αγάπε» αλαδεηά θαη δηέξρεηαη 

δηακέζνπ ηεο ζπζίαο. Μηα δηάζεζε ζπλαθήο κε ην «φλεηξν ηεο αγάπεο» πνπ 

αλαιχζακε παξαπάλσ. Δίλαη ηειηθά κηα πξφβα ηεο εμνπζίαο λα καο επεξεάδεη 

θαηαξγψληαο ηε ινγηθή καο, επαθηφκελε ζην ζπλαίζζεκά καο, κε φξγαλν 

ρεηξαγψγεζεο ηνλ εξγαιεηαθφ Λφγν θαη ηελ θελή, ιπγκηθή αηζζεκαηνινγία. Έηζη 

ζηίρνη φπσο: ζε θνηηψ θαη ηα ράλσ/ ζέισ λα πεζάλσ/ πάξε ηελ ςπρή κνπ/ ζηα πφδηα 

ζνπ ηελ βάλσ, απνηεινχλ ηελ πην θαηάιιειε βάζε γηα ζίγνπξν ζνπμέ. Ο Αληφξλν 

ζεσξνχζε επίζεο θαη ηελ ηδαδ κηα κνξθή «καληεξίζηηθεο εξκελείαο», κηα 

θιηζαξηζκέλε κνπζηθή πνπ εμπκλνχλ νη εθεκεξίδεο, ε δηαθήκηζε θαη …ηα «ζχκαηά» 

ηεο. Τηνζεηνχζε ηελ άπνςε πσο ε ηδαδ «αθφκε θαη ζηηο πνιππινθφηεξεο εθθάλζεηο 

ηεο, είλαη κηα ζεηξά απφ δηαξθψο επαλαιακβαλφκελεο θφξκνπιεο» θαη απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ ηειηθά ζηελ ηδαδ είλαη ην «ζφνπ» θαη φρη ην θαζεαπηφ κνπζηθφ γεγνλφο, κε 

ηνπο απηνζρεδηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ραξαθηήξηδε «πεξηηηά μφκπιηα». Σνπο αθξναηέο 

ηεο ηδαδ ηνπο ζεσξνχζε «επλνπρηζκέλνπο» θαη γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο έιεγε πσο 

κφλν ε καδηθή θνπιηνχξα θαη ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία κπνξνχζε λα δψζεη κηα 

εμήγεζε γηα απηνχο (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:123-137). 

Γηα ηελ θεληξηθή ηδέα πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηα καδηθά πξντφληα, ε ρνιή 

ζεσξνχζε πσο είλαη θαη απηή εξγαιεηαθή. Καηαζθεπαζκέλε ζην ακφλη ηεο 

ρεηξαγψγεζεο, έρνληαο θάπνηα ηάμε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, αιιά φρη 

ζπλεθηηθφηεηα. Απηφ, γηαηί ην ζχλνιν δελ δηαηεξεί θακία ζπλάθεηα κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο, «φπσο ε θαξηέξα ελφο πεηπρεκέλνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα ρξεζηκεχεη, 

                                           
22

Βιέπε θαη επφκελε παξάγξαθν γηα ηελ Κεληξηθή Ηδέα ζηε καδηθή θνπιηνχξα, ζε ζρέζε κε ηα 

νξγαληθά κέξε πνπ ηελ απαξηνχλ. (Βι. επίζεο θαη ππνζεκείσζε 19). 
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απφ φιεο ζηηο πιεπξέο ηεο σο παξάδεηγκα ή απφδεημε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

είλαη παξά ην ζχλνιν δηαθφξσλ ειίζησλ ζπκβάλησλ», έηζη θαη ην ζχλνιν κε ηα κέξε 

ηνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα καδηθά πξντφληα: ηάμε ρσξίο ζπλνρή. Φαίλεηαη 

πσο ππάξρεη έλα λννχκελν, κηα θεληξηθή ηδέα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πίζσ απφ 

απηή ηελ «κεγάιε αθήγεζε» θξχβνληαη πνιιέο άιιεο ηδέεο ζηα επηκέξνπο, πνπ 

επηβάινπλ απφξξεηα ην λφεκα κηαο ρεηξαγσγεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή κηαο 

ζηπιηδαξηζκέλεο βαξβαξφηεηαο. Έηζη ε βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο κεηαηξέπεηαη ζε 

βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο εθεζχραζεο, ην εγθψκην ηεο ζθνηεηλήο 

θαζεκεξηλφηεηαο, επηβηψλεη ζηνλ βσκφ ησλ ηδενινγηψλ, νη νπνίεο ηδενινγίεο είλαη 

ρσξηζκέλεο ζηα δχν: απφ ηε κηα κεξηά ε θσηνγξαθία ηεο ειηζίαο δσήο θαη απφ ηελ 

άιιε ην γπκλφ ςέκα ηεο θεληξηθήο ηδέαο, πάλσ ζην λφεκα ηεο δσήο απηήο (Αληφξλν 

θ. ζπλ., 1984:75-76 & 100). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θακηά εθπαηδεπηηθή  αξρή δελ ζα καο 

κάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο έηζη φπσο βηψλεηαη, άιια φιεο ζα καο κηιήζνπλ 

γηα ηελ εζηθή, ηε ζχκπλνηα, ηα πςειά ηδαληθά θαη ην θαζήθνλ καο ζηελ παηξίδα. Μηα 

δσή ςέκαηα θαη πξνθάζεηο, γηα ηα κεγάια θαη πςειά, πνπ δηαιχνληαη ζηελ πξψηε 

αξξψζηηα πνπ ζα πιήμεη ηνλ θφζκν, ζηελ πξψηε θαθνηπρία πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ 

θάπνηνη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Σφηε θαίλεηαη νινθάζαξα θαη ην πξαγκαηηθφ 

πξφζσπν ηνπ πνιηηηζκνχ καο, πέξα απφ ηηο πςειέο «θεληξηθέο ηδέεο» πνπ καο 

ζεξβίξνπλ κηα δσή.  

Απηή ε αιινηξίσζε επεθηείλεηαη παληνχ θαη είλαη ηθαλή λα θαηαζηξέςεη 

θαζεηί πνπ είλαη αθφκε αζψν. Ο κεραληζκφο π.ρ. ηεο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο βιέπεη 

ηε θχζε σο πγηή αληίζεζε ηεο θνηλσλίαο. Έηζη ηελ ελζσκαηψλεη ζηελ λννχζα 

θνηλσλία θαη ηελ θζείξεη. «Οη εηθφλεο πνπ δείρλνπλ πξάζηλα δέληξα, έλαλ γαιάδην 

νπξαλφ θαη ζχλλεθα πνπ αξκελίδνπλ» είλαη ην ηδαληθφ background γηα ηηο 

θαπλνδφρνπο ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηα βελδηλάδηθα, θαη κε ηελ καδηθή αλαπαξαγσγή 

ηνπο βξίζθνπλ ηελ πξαγκνπνίεζή ηνπο. Αληίζηξνθα, νη ηξνρνί θαη ηα εμαξηήκαηα 

ησλ κεραλψλ πξέπεη λα είλαη «εθθξαζηηθνί, αθνχ έρνπλ ππνβηβαζηεί ζε θνξείο ηνπ 

πλεχκαηνο ησλ δέληξσλ θαη ησλ ζχλλεθσλ». Ζ θχζε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ 

επηζηξαηεπηεί γηα λα κεηαθέξνπλ ηα κελχκαηα θαη ε βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο 

εμπκλεί αληί λα θαηαθξίλεη ηέηνηεο ηαθηηθέο, ηηο νπνίεο πξνβάιεη παλεγπξηθά σο 

ζξίακβν ηεο έκπλεπζεο ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ νπζία απηήο ηεο αιινηξίσζεο είλαη 

ζπλαθήο κε ην αζηείν ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο, ην νπνίν αλαθέξεη πσο «θαλέλαο δελ 

πξέπεη λα πεηλάεη ή λα θξπψλεη, θάζε αλππάθνπνο ζα πάεη ζε ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο». Απηφ ην αζηείν έρεη κηα αθέιεηα πνπ πξνμελεί παξφκνην γέιην κε 
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απηφ πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνηλσληθέο ηαθηηθέο: απφ ηε κηα κεξηά εκθαλίδνληαη σο 

εγγπεηέο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, αιιά απφ ηελ άιιε πεξηραξαθψλνπλ ηε δσή ηνπ 

«απφ ηελ παηδηθή ειηθία, [ήδε] ζε έλα ζχζηεκα εθθιεζηψλ, θιακπο, επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη άιισλ ηέηνησλ ζεζκψλ, πνπ απνηεινχλ ην πην επαίζζεην εξγαιείν 

ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:101-102). Καη απηή ηε δπζηπρία ε 

βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο δελ ηελ απνθξχπηεη αιιά ηελ θάλεη ηδενινγία. 

«Δμαίξνληαο ηελ θαινζχλε ηεο θαξδηάο, ε θνηλσλία αλαγλσξίδεη ηα βάζαλα πνπ ε 

ίδηα δεκηνχξγεζε: φινη μέξνπλ φηη είλαη ηψξα αβνήζεηνη κέζα ζην ζχζηεκα». Έηζη 

ινηπφλ είλαη ε δσή, ζθιεξή, αιιά φπσο ιέεη θαη ε αιινηξησκέλε ηδενινγία, απηή ε 

ζθιεξφηεηα ηεο δίλεη ζθξηγειφηεηα θαη κεγαιείν. Καη απηφ ην ςέκα δελ ππνρσξεί 

κπξνζηά ζην ηξαγηθφ. Δθεί ε ζρνιαζηηθή θνηλσλία αξθείηαη κφλν ζην λα θαηαγξάθεη 

θαη λα ζπζηεκαηνπνηεί ηα βάζαλα ησλ κειψλ ηεο, αληί λα ηα θαηαξγεί. «Έηζη ην 

ηξαγηθφ [ην νπνίν πηνζεηείηαη κε θπληθή ιχπε] γίλεηαη έλα ππνινγηζκέλν θαη 

παξαδεθηφ ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ, κηα επινγία» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:104). 

Σαπηίδνληαο ηε ιχζε κε ηελ θαηαγξαθή «αθνχ ην έγξαςα ην γλσξίδσ», νη άλζξσπνη 

θαζεζπράδνληαη ζηελ ηδέα πσο κηα αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη εθηθηή ρσξίο θακηά 

ππνρψξεζε ή ππνρξέσζε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα έηζη αξρίδεη λα κνηάδεη κε κνίξα θαη 

αθήλεηαη ζηελ ηχρε ηεο. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά αιινηξηψλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, κε 

ηελ πξνβνιή ηεο ζπλχπαξμεο αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηα Μ.Μ.Δ., π.ρ. κηα 

επηζεηηθή κε κηα εμαξηεκέλε ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαίλνληαη ζηελ 

εηθφλα ελφο θνξηηζηνχ ππεξνπηηθνχ, εγσηζηηθνχ, αιιά αθαηακάρεηα φκνξθνπ πνπ 

ξεκάδεη ηνλ θαθφκνηξν κπακπά ηεο. Ο Αληφξλν ζεσξεί ηφζν θνηλφηνπε ζηα εζληθά 

ακεξηθαληθά Μ.Μ.Δ. απηή ηελ εηθφλα πνπ ηελ νλνκάδεη «ηεξφ δεκφζην ζεζκφ», πνπ 

θπζηθά «πξνζβάιεη ην ακεξηθαληθφ πλεχκα». Δδψ ην φκνξθν θνξίηζη είλαη αλίθαλν 

λα θάλεη θαθφ, αιιά είλαη ηαπηφρξνλα επηζεηηθφ πξνο ηνλ παηέξα ηεο θαη ηνλ 

εθκεηαιιεχεηαη, φζν θαη εμαξηάηαη απφ απηφλ «ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ, επηθαλεηαθά,  

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ». Με ηελ εκθάληζε ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε 

ηαχηηζε ηνπ ζεαηή(είλαη ε νκνξθηά ηεο ζηε κέζε),είλαη αλαγθαίν λα κελ ραιάζεη ην 

ζηεξεφηππν θαη παξφιν πνπ ην θνξίηζη είλαη πξνβιεκαηηθφ λα κελ απνγνεηεπηεί ν 

ζεαηήο απφ ηελ αξρηθή ηνπ ηαχηηζε, αιιά λα επηβεβαησζεί κε θάζε κέζν φηη «είλαη 

απηφ πνπ θαίλεηαη λα είλαη». πλεπψο ηα Μ.Μ.Δ. θαίλεηαη εδψ πσο εθζεηάδνπλ σο 

θπζηνινγηθφ ην ίδην αθξηβψο «ζχλδξνκν πνπ ε ςπραλάιπζε αληηκεησπίδεη σο 

παιηλδξφκεζε ζε βξεθηθέο θάζεηο» (Adorno, 1994: 111-112). Με ην λα 

αληηκεησπίδεηο φκσο ην άξξσζην σο θπζηνινγηθφ, ζπλεζίδεηο ζε παξφκνηεο 
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θαηαζηάζεηο θαη παχεη λα ζε ελνριεί ε αιινηξησκέλε θαζεκεξηλφηεηα θαη νη 

επηβαιιφκελεο απφ απηήλ ηδενινγίεο. 

Έηζη ε ζεκεξηλή θνηλσλία έρεη γίλεη εμπέξ ζηελ αλαβνιή ηεο ππόζρεζεο ησλ 

πξνηαγκάησλ πνπ επηδεηθλχεη ζηε βηηξίλα ηεο, δηαλχνληαο φιε ηελ γθάκα, απφ ηα 

πνιηηηθά έσο ηα εξσηηθά. Απηή ε αλαβνιή ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο είλαη απφιπηε, γηαηί 

κφλν έηζη δελ δηαθηλδπλεχεη ε πξαγκαηηθφηεηα ηελ θαηάξξεπζή ηεο απφ μαθληθέο 

νμπγνλψζεηο. Κάπσο έηζη, ε βηνκεραλία ηεο καδηθφηεηαο δελ εμηδαληθεχεη αιιά 

απσζεί, θαιιηεξγψληαο έλαλ καδνρηζηηθφ ραξαθηήξα ζηνπο ζεαηέο. Δθζέηνληαο π.ρ. 

ηα αληηθείκελα ηνπ πφζνπ, ηα γπλαηθεία ζηήζε π.ρ. κέζα ζε κηα θνιιεηή κπινχδα ή 

ην γπκλφ θνξκί ηνπ αζιεηηθνχ ήξσα, εξεζίδεη απιψο, αλαβάιινληαο ην ππεζρεκέλν. 

«Γελ ππάξρεη εξσηηθή θαηάζηαζε πνπ δελ ζπλδπάδεη ηνλ ππαηληγκφ θαη ηε δηέγεξζε 

κε ηελ θαζαξή πξνεηδνπνίεζε φηη ηα πξάγκαηα δελ κπνξνχλ πνηέ λα πάλε ηφζν 

καθξηά». Σν άηνκν πξέπεη λα θαηαιάβεη πσο, αθνχ ηα πξάγκαηα είλαη έηζη φπσο 

είλαη, πξέπεη λα αξθεζηεί ζε απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. Ζ βηνκεραλία ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη πνξλνγξαθηθή θαη ζεκλφηπθε. Τπνβηβάδεη ηνλ έξσηα ζε ξνκάληδν 

θαη κεηά απφ απηφλ ηνλ ππνβηβαζκφ, «πνιιά πξάγκαηα γίλνληαη επηηξεπηά, αθφκε 

θαη ε αθνιαζία». Απηή πξνζθέξεηαη ζε κηθξέο δφζεηο, εδψ θαη εθεί, σο εκπνξηθή 

ζπεζηαιηηέ, κε κηα εηηθέηα πνπ γξάθεη πάλσ «ηνικεξφ». ηνλ ίδην αλαβιεηηθφ 

κεραληζκφ, «βιέπε αιιά κελ αγγίδεηο», ππφθεηηαη θαη ε κεραληθή αλαπαξαγσγή ηεο 

νκνξθηάο. Δδψ ν ζξίακβνο ηνπ εμηδαληθεπκέλνπ, πνπ είλαη σζηφζν απαγνξεπκέλν, 

απσζείηαη κέζσ ηνπ ρηνχκνξ –ζηελ θαθεληξερή επραξίζηεζε πνπ ληψζεη θαλείο φηαλ 

θαηαθέξλεη λα απαξλεζεί ην σξαίν. «Γειάεη θαλείο γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

λα γειάζεη». Σν θαηεπλαζηηθφ γέιην έηζη, μεζπάεη γηα λα δηψμεη ηνλ θφβν, 

ζπλζεθνινγψληαο κε ηηο δπλάκεηο πνπ ηνλ πξνθαινχλ. Γειάο απφ ακεραλία κπξνζηά 

ζην απφιπην πνπ ζπκβαίλεη κπξνζηά ζνπ (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:91-92). 

Δμάιινπ ην ρηνύκνξ είλαη έλα απφ ηα φπια πνπ ε καδηθφηεηα επηβάιεη γηα λα 

ειαθξχλεη ην βάξνο ηεο. Κάλεη έηζη ηελ «πιάθα» ηακαηηθφ ινπηξφ πνπ μεπιέλεη ηελ 

θνξντδία πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηεο επηπρίαο. Σν γέιην έρεη εγγελψο κηα θαηάθαζε, κηα 

ζπκθσλία. «ηελ ςεχηηθε θνηλσλία  ην γέιην είλαη κηα αξξψζηηα πνπ έρεη πξνζβάιεη 

ηελ επηπρία θαη ηελ έρεη ζπκπαξαζχξεη ζηελ αζιηφηεηά ηεο». Σν λα γειάο ζεκαίλεη 

φηη θνξντδεχεηο θάηη, θαη αλ γειάο κε ηελ άζιηα δσή ζνπ, γίλεηαη ην βάξνο πην ειαθξχ 

θαη εμνηθεηψλεζαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζνπ. Γίλεζαη ε κνλάδα ε 

επραξίζηεζε ηεο νπνίαο πεγάδεη απφ ηα βάξε ησλ άιισλ, γίλεζαη «ε παξσδία ηεο 

αλζξσπφηεηαο», θαη φηαλ φινη ζπκπξάηηνπλ ζε απηφ ην γέιην, ζε κηα αίζνπζα 
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παξαδείγκαηνο ράξηλ, απηή ε αξκνλία απνηειεί ηε «γεινηνγξαθία ηεο αιιειεγγχεο», 

ε νπνία θπζηθά, εθδεισλφκελε ζην καδηθφ γέιην ηεο αίζνπζαο, θαηαηζρχλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Έηζη, ηθαλνπνηείηαη ζην δηελεθέο ε ηδέα φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

μνξθίδνπλ ηα ζαζηίζκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ζην γέιην. Ζ καηαίσζε είλαη αλάγθε 

λα ζπλερηζηεί. Ζ απφιαπζε ηνπ γέιηνπ επλνεί ηελ παξαίηεζε· «αιιά δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη, ζεσξεηηθά, είλαη θηηαγκέλε γηα λα βνεζά ζηελ απνζηψπεζε ηεο 

παξαίηεζεο». Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή κπνξεί λα αγαλαθηεί κε ηνλ θαπηηαιηζκφ, 

αιιά απαγνξεχεηαη λα ηνλ επλνπρίζεη. Σέινο, είλαη γλσζηή ε θξάζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο: «Πάλσ απφ ηηο πην εχζπκεο ηαηλίεο ηεο 

δεκνθξαηηθήο Γεξκαλίαο θξεκφηαλ θηφιαο ε λεθξηθή ζηγή ηεο δηθηαηνξίαο» (Αληφξλν 

θ. ζπλ., 1984:93). 

ρεηηθά κε ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηελ πξσηνηππία ηνπο, ε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο ζεσξνχζε φηη αξγά ή γξήγνξα ε κνίξα ηνπο είλαη λα ελζσκαησζνχλ 

ζην ζχζηεκα. Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζηα κεηξψα ηεο βηνκεραλίαο 

ηνπ ζεάκαηνο, ζα γίλνπλ θαη κέξνο ηεο, «φπσο ν αγξνηηθφο κεηαξξπζκηζηήο είλαη 

κέξνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ». Οπνηνδήπνηε ραξηζκαηηθφ άηνκν πνπ ζέιεη λα επηβηψζεη, 

πξέπεη λα ελζσκαησζεί. ηε ζχγρξνλε θνηλσλία «νη δηακαξηπξίεο γίλνληαη ζπάληα 

αθνπζηέο· φηαλ αθνχγνληαη, εθείλνο πνπ  έρεη νμεία αθνή κπνξεί ακέζσο λα εληνπίζεη 

ηα ζεκεία πνπ δείρλνπλ φηη απηφο πνπ δηαθσλεί ζα ζπκθηιησζεί γξήγνξα κε ηνπο 

άιινπο» θαη θπζηθά φζν πην κεγάιν είλαη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ θνξπθή θαη ηε 

βάζε, «ηφζν πην εμαζθαιηζκέλε είλαη κηα ζέζε ζηελ θνξπθή γηα φπνηνλ επηδεηθλχεη 

ηελ αλσηεξφηεηά ηνπ κέζσ κηαο θαιά ζρεδηαζκέλεο πξσηνηππίαο». Έηζη επηβηψλεη ε 

βηνκεραλία, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ «ηθαλψλ». Απηή ε ελζσκάησζε εκπεξηέρεη θαη 

ηελ θνιαθεία, θαζψο ζηνλ ζεκεξηλφ θαιιηηέρλε έρεη επηηξαπεί, ζηε βάζε ηεο 

ππνηαγήο ηνπ, λα κηιάεη ζηνλ αξρεγφ ηεο θπβέξλεζεο κε ην κηθξφ ηνπ φλνκα. 

Παιαηφηεξα κεγάινη δεκηνπξγνί φπσο ν Καλη θαη ν Υηνπκ ππέγξαθαλ ηα γξάκκαηά 

ηνπο κε ηελ έθθξαζε «ν ηαπεηλφο δνχινο ζαο», αιιά ηαπηφρξνλα «ππέζθαπηαλ ηα 

ζεκέιηα ηνπ ζξφλνπ θαη ηεο Αγίαο Σξάπεδαο». Απηφο πνπ δελ πξνζαξκφδεηαη, πνπ 

αξλείηαη απηή ηελ ππνηαγή, γίλεηαη νηθνλνκηθά αδχλακνο θαηά ζπλέπεηα έλαο 

πεξηζσξηαθφο, άξα χπνπηνο
23

. Ο πεξηζσξηαθφο απνθιείεηαη απφ ηε βηνκεραλία θαη 

ινγίδνληαο απηή ηελ απνηπρία σο πξνζσπηθή, πείζεηαη γηα ηελ αλεπάξθεηά ηνπ. Κάησ 

                                           
23

Ζ εηθφλα ηνπ πεξηζσξηαθνχ ζηα Μ.Μ.Δ., φπσο αλαθέξνπλ νη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αξρή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο, σο θάπνηνπ «εθθεληξηθνχ» άηνκνπ θαη 

«παιηνηφκαξνπ», ψζηε λα δηαιπζεί ακέζσο ε ππνςία πεξί ηνπ πνηνο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα 

πεξηζσξηνπνηεζεί. Βι. (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:103). 
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απφ ην ηδησηηθφ κνλνπψιην ηεο θνπιηνχξαο, αθνχγνληαη πξνθεηηθά ηα ιφγηα ηνπ 

Σνθβίι, πνπ έιεγε φηη «ε ηπξαλλία αθήλεη ειεχζεξν ην ζψκα θαη επηηίζεηαη ζηελ 

ςπρή». Ο αθέληεο δελ ιέεη πηα: «ζα ζθέπηεζηε φπσο εγψ, αιιηψο ζα πεζάλεηε». Λέεη: 

«είζηε ειεχζεξνη λα κελ ζθέπηεζηε φπσο εγψ […] αιιά ζα είζηε μέλνη αλάκεζά καο» 

(Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:82-84). 

Ο κχζνο ηνπ ραξηζκαηηθνχ βξίζθεη ηε κεγαιχηεξε επηβεβαίσζή ηνπ ζε έλα 

θαπηηαιηζηηθφ κχζεπκα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

καδηθή θνπιηνχξα νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Έρεη ζρέζε κε ηνλ απηνδεκηνχξγεην 

άλζξσπν,
24

 θαη είλαη ην μύθεςμα ηηρ Αμεπικήρ σο ρψξαο ησλ «κεγάισλ επθαηξηψλ» 

θαη ηνπ «ακεξηθαληθνχ νλείξνπ»: Ζ ρψξα πνπ κπνξεί κε ηε ζθιεξή δνπιεηά λα 

νδεγήζεη ζε κεγάιε πιηθή αληαπφδνζε. Δδψ θπζηθά δηαθαίλεηαη ε πξφηαμε ελφο 

νδπλεξνχ ςέκαηνο ζε βάξνο ηεο απνζπξκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απνζησπνχληαη νη 

εθαηνκκχξηα ζηνηβαγκέλε άζιηνη, πνπ έδεζαλ θαη πέζαλαλ ηξεθφκελνη απφ απηή ηελ 

«κεγάιε απηαπάηε», ζε αληηδηαζηνιή κε ιίγεο εθαηνληάδεο, ππεξβνιηθά 

επηηπρεκέλνπο αλζξψπνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηξφπνο ηεο επηηπρίαο ηνπο παξακέλεη 

πάληνηε ζθνηεηλφο θαη δηθνξνχκελνο. Απηφ πνπ πξνζθέξεη απηφ ην κχζεπκα ηεο 

Ακεξηθήο δελ είλαη ε επηηπρία, αιιά ε νξαηή απφδεημε ηεο χπαξμήο ηεο. Απφ ηελ 

άιιε, ε πιχζε εγθεθάινπ πνπ γίλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ιέμεσλ «ακεξηθάληθν 

φλεηξν» έρεη πιένλ απνθηήζεη δηθή ηεο νληφηεηα θαη ιεηηνπξγεί έμσ θαη ππεξάλσ απφ 

ην άζξνηζκα ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Απηφ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην λφεκά ηνπο είλαη θαηά πνιχ εθηελέζηεξν απφ ηηο 

πξνζιακβάλνπζεο ησλ κεξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε θξάζε. Έρεη δίθην ινηπφλ ν Φξφπλη 

φηαλ αλαθέξεη πσο θάπνηεο ιέμεηο, πέξα απφ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο, έρνπλ 

απνθηήζεη κηα «καγηθή δχλακε». Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιιά θαη λα 

θαηεπλάζνπλ ηηο ζθνδξφηεξεο ζχειιεο ζηε καδηθή ςπρή. ηελ «Φπρνινγία ησλ 

καδψλ θαη αλάιπζε ηνπ Δγψ» δηαβάδνπκε φηη:  νξηζκέλεο θξάζεηο θαη δηαηππψζεηο 

δελ κπνξεί θαλείο λα ηηο αληηκεησπίζεη κε επηρεηξήκαηα. «Αξθεί λα ηηο εθθέξεη 

θάπνηνο κε επιάβεηα κπξνζηά ζηηο κάδεο θαη ακέζσο ζηα πξφζσπα δηαγξάθεηαη 

ζεβαζκφο θαη νη θεθαιέο θιίλνπλ. Απφ πνιινχο ζεσξνχληαη θπζηθέο δπλάκεηο ή 

ππεξθπζηθέο εμνπζίεο» (Φξφπλη, 1994: 23). Δίλαη ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ λνήκαηα, 

ηα νπνία κεηξνχλ ακέηξεηεο ρακέλεο πξνζδνθίεο θαη θαηεζηξακκέλεο δσέο γχξσ απφ 

ηελ νπηνπία ησλ ζπλδειψζεψλ ηνπο. Με ηα ιφγηα ηνπ Υνξθράηκεξ: «θάζε ιέμε 

                                           
24

Γηα ηνλ κχζν ηνπ απηνδεκηνύξγεηνπ αλζξώπνπ, έλα κχζεπκα πνπ αλαπαξάγεηαη ζηα 

ςεπδνξνκαληηθά κπζηζηνξήκαηα θαη ηηο ιατθέο βηνγξαθίεο,  βι. θαη Horkheimer, 1987: 195. 
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ζεσξείηαη κία επηθίλδπλε δχλακε πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ θνηλσλία θαη γηα 

ηελ νπνία πξέπεη λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο ν νκηιψλ» (Horkheimer, 1987: 35). 

 

χκθσλα κε ηνπο ζηνραζηέο ηεο ρνιήο ε πξαθηηθή ηεο θπξηαξρίαο ελέρεη 

εγγελψο έλαλ θόβο, θπξίσο απέλαληί ζην άγλσζην, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαη ε εμνπζία επηδηψθεη ζπλερψο ηελ επέθηαζή ηεο 

θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ πάλησλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο, αθνχ ε ηδέα θαη κφλν ηνπ 

«εμσηεξηθνχ» κε ηαπηφζεκνπ θαη επνκέλσο άγλσζηνπ θαη μέλνπ απνηειεί κφληκε 

πεγή θφβνπ. Έηζη, «ην δείπλν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί κε ην κελνχ. Μπξνζηά ζηελ 

δηεγεξκέλε, ράξε ζε φια εθείλα ηα αζηξαθηεξά νλφκαηα θαη ηηο εηθφλεο, φξεμε, δελ 

ηίζεηαη ηειηθά ηίπνηα πεξηζζφηεξν παξά κία εμχκλεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ 

θαζεκεξηλνχ θφζκνπ απφ ηνλ νπνίν [ε φξεμε] αλαδήηεζε λα δξαπεηεχζεη». Έηζη, απφ 

έλα δηαθνξεηηθφ κνλνπάηη θηάλνπκε θαη πάιη ζην πξνθείκελν, φηη παξά ηελ 

δηαθεξπγκέλε αλαδήηεζε ηνπ λένπ θαη δηαθνξεηηθνχ ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία 

κνηξάδεηαη κε ηνλ κχζν ην ζηνηρείν ηεο αέλαεο επαλάιεςεο θαη εληέιεη ηεο αέλαεο 

εμαπάηεζεο (Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, 1986b, φπ. αλαθ. ζην Κφληνπ, 2012: 36). 

Απφ εδψ εθθηλεί θαη ην γεγνλφο ηεο εκδίωξηρ ηος διαθοπεηικού. Ο άλζξσπνο 

είλαη άδηθνο ζε κηα θνηλσλία πνπ θάλεη απφιπηεο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη απαηηεί 

ππνηαγή γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ο άλζξσπνο ρεηξαγσγείηαη πάληα. Σν φηη πξνβάιινληαη 

νη θαηαπηεζκέλεο νξκηθέο επηζπκίεο ζε θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο θαη ζε εμσηεξηθνχο 

ερζξνχο, γηα λα βησζνχλ εθεί, κε ηξαγηθή πνιιέο θνξέο θαηάιεμε, παξακέλεη 

ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ νη πξέπνπζεο αλαθνξέο ζηα κέζα. 

Μαληαθέο ελέξγεηεο νιφθιεξσλ ιαψλ δείρλνπλ φηη ππάξρεη αδπλακία θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη έηζη ε σκφηεηα γίλεηαη ππνθαηάζηαην ηεο ζσκαηηθήο επραξίζηεζεο. Έηζη 

δαηκνλνπνηνχληαη θαηά θαηξνχο νη Δβξαίνη, νη Μσακεζαλνί, νη Νέγξνη, νη 

Κνκνπληζηέο, νη Καπηηαιηζηέο, νη Αζχδνηνη Νένη, νη Μεηαλάζηεο, νη Ναξθνκαλείο, νη 

Ξέλνη, νη Άιινη, θηι. Ζ θίλεζε ηεο ζθέςεο πεξηνξίδεηαη ζε δεισηηθέο θξάζεηο, 

ζιφγθαλ, δηαγλψζεηο θαη πξνγλψζεηο. Γηα λα ηεζεί εθηφο ηζρχνο ην δηαθνξεηηθφ θαη 

λα θαζεζπραζηεί ε ζπλείδεζε, ηνπ αθαηξείηαη ε αλζξψπηλε ππφζηαζε: ν Δβξαίνο 

γίλεηαη βξσκν-εβξαίνο, ν Νέγξνο· Νίγθεξ, ν Βηεηλακέδνο· Gook, ν Γεξκαλφο· 

Οχλλνο, ν Ρψζνο· κπεθξήο θηι. Πνιηηηθά πξνγξάκκαηα, ηδενινγίεο, πξνθαηαιήςεηο, 

κπζεχκαηα θαη ππνθαηάζηαηα γίλνληαη πξαθηηθέο πνπ κεηαζέηνπλ, αιιάδνπλ ή 

αλαβάιινπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνηάζζνληαο ηελ θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα, πνπ 

είλαη θαηεμνρήλ ρεηξαγσγηθή θαη παξνπζηάδεηαη κε ηνλ καλδχα ηεο αιήζεηαο θαη ηεο 
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κφλεο πξαγκαηνπνηήζηκεο πηζαλφηεηαο (Γθνχα, 1972: 128-29). Έηζη απιντθά ζαλ 

καξηνλέηα πνπ εθθξάδεη κηα ηδέα, ζα παξνπζηαζηεί ν άιινο απφ ηε καδηθή παξάλνηα, 

ψζηε ν θφζκνο ηειείσο αθαηξεηηθά λα δηαηξεζεί ζε καχξν (ε έμσ- νκάδα) θαη άζπξν 

(εκείο, ε ελδν-νκάδα) (Adorno, 1994: 110). 

Καη θηάλνπκε ζην ιεπηφ ζεκείν ηνπ δίθαηνπ ηεο πιεηνςεθίαο. Δίλαη 

αιήζεηα πσο ζηα κάηηα ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο (καδηθφηεηαο) 

είλαη αλαπφζπαζηε απφ ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηίαο. Χζηφζν πψο κπνξεί λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη έηζη πξνηάζζνπκε ηε δηθαηνζχλε; Γηαηί ε πιεηνςεθία έρεη δίθην; Πψο 

απνθηά απηή ηε γλψζε, θαη ηη απνδεηθλχεη πσο απηή ε γλψζε είλαη νξζή; Ζ 

πιεηνςεθία, ιέεη ν John Adams, «αλέθαζελ θαη ρσξίο νχηε κηα εμαίξεζε 

ζθεηεξηδφηαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο» (Horkheimer, 1987: 43). Αλ 

ππνζέζνπκε πσο ε πιεηνςεθία αξλείηαη ηε ζεκειίσζε π.ρ. ελφο λανχ, ψζηε λα 

ιαηξεχεη κηα κηθξή κεηνςεθία πνπ δεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνλ «Θεφ» ηεο, ζπλερίδεη λα 

έρεη δίθην; Καη αλ ε πιεηνςεθία ηεο αξίαο λενιαίαο ηνπ Υίηιεξ πίζηεπε πσο νη 

Δβξαίνη είλαη κηαξνί, έρεη δίθην; Σέινο αλ νη πιεηνςεθία ηνπ ακεξηθαληθνχ Νφηνπ ηνπ 

19
νπ

 αηψλα πίζηεπε πσο ε δνπιεία είλαη λφκηκε, ζα πξέπεη λα ηε ζπλδξάκνπκε; Ο 

Υνξθράηκεξ δείρλεη έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ν εξγαιεηαθφο Λφγνο θαη ε θνηλή 

ινγηθή, ζην πξφζσπν ηνπ Fitzhugh, ππέξκαρνπ ηεο δνπιείαο, ζεκειηψλεηαη ζην 

βηβιίν ηνπ Κνηλσληνινγία πεξί ηνλ Νφην. Ο ελ ιφγσ θνηλσληνιφγνο ππνζηήξηδε 

«ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη αξρέο» ελ νλφκαηη ηνπ θνηλνχ λνπ θαη ηζρπξηδφηαλ πσο δελ 

βιέπεη ηίπνηε θαθφ ζηε δνπιεία (Horkheimer, 1987: 38-39). Απηέο ηηο πξνθείκελεο 

πνπ θαηξνθπιαθηνχλ ζε «έλα είδνο Λφγνπ πνπ βξίζθεηαη πίζσ φρη κφλν απφ ηα κέζα 

αιιά θη απφ ηνπο ζθνπνχο» πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίδνπκε κε κεγάιε 

επηθπιαθηηθφηεηα. θέςε καο πξέπεη λα είλαη πσο ν καδηθφο εξγαιεηαθφο Λφγνο 

κπνξεί θαηά ζπλζήθε λα θαηαζηεί πνιχ επηθίλδπλνο. Ζ ηδέα ηνπ δίθαηνπ ηεο 

πιεηνςεθίαο, απνζηεξεκέλε απφ ηηο ινγηθέο βάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

πξνζιακβάλεη κηα εληειψο παξάινγε φςε. «Με άιια ιφγηα ν ζεβαζκφο ηεο 

πιεηνςεθίαο βαζίζηεθε ζε κία πεπνίζεζε ε νπνία ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηηο 

απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο» (Horkheimer, 1987: 40).Σα άηνκα δπζηπρψο 

παξνπζηάδνληαη ζηε καδηθή βηνκεραλία σο ζηαηηζηηθφ πιηθφ ζηα δηαγξάκκαηα ησλ 

ηλζηηηνχησλ έξεπλαο θαη «θαηαλέκνληαη, αλάινγα κε ην εηζφδεκά ηνπο, ζηελ 

θφθθηλε, ηελ πξάζηλε, θαη ηελ κπιε πεξηνρή· ε ηερληθή είλαη ίδηα κ’ απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν πξνπαγάλδαο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:73). 
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Αθήλνπκε ιίγν ρψξν γηα ηελ ηειεόξαζε, έλα κέζν πνπ αλέηεηιε ηελ επνρή 

πνπ νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο έγξαθαλ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έξγα. 

Δίλαη ην κέζν πνπ δηακφξθσζε θπξηνιεθηηθά ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, 

πξνζδηνξίδνληαο ηε δσή ηνπ ζε αλαθνξά κε απηήλ. Απνηειεί ηελ παζεηηθή 

θαηαλάισζε εηθφλσλ θαη, αλ κε ηη άιιν, αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνχξαζε πνπ έρεη 

πξνθαιέζεη ε εξγαζία, ε νπνία δελ επηηξέπεη θαζφινπ ηελ ελεξγεηηθή δηακφξθσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πκβάιεη ηα κάια ζηελ πινπνίεζε ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο 

απνμέλσζεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνθπγή  ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θφβνπ. Δίλαη ην κέζν πνπ θαιχπηεη ηηο νξκηθέο επηζπκίεο κε ηελ ηαχηηζε πνπ 

επηδηψθεη ν ζεαηήο, γηαηί απινχζηαηα δελ μέξεη πηα ηη λα θάλεη κε απηέο ηηο επηζπκίεο 

(Γθνχα, 1972: 152). Δίλαη επίζεο θαη ην κέζνλ ην νπνίν εξγαιεηνπνηεί ηα κεγάια 

ινγνηερληθά έξγα δηαζθεπάδνληάο ηα: «θφβνληαο θαη ξάβνληάο ηα», αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιινηψλνληαο έηζη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη 

θαηαζηξέθνληαο ηε ζπλνρή ηνπο. Δίλαη ε έθθξαζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη έλα κέζν πνπ 

ζπκππθλψλεη ζηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηνπ φια ηα αξλεηηθά ηεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο. Με ην ζηφκα ηνπ Αληφξλν 

νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηδηψθνπλ λα παξάγνπλ, ή 

ηνπιάρηζηνλ λα αλαπαξάγνπλ, εθείλε αθξηβψο ηε καθαξηφηεηα, ηε δηαλνεηηθή 

παζεηηθφηεηα θαη ηελ εππηζηία πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε νινθιεξσηηθέο 

πεπνηζήζεηο, αθφκε θη αλ ην ξεηφ επηθαλεηαθφ κήλπκα ησλ εθπνκπψλ είλαη 

αληηνινθιεξσηηθφ (Adorno, 1994: 100). 

Μέζα ζηα αξλεηηθά απηά είλαη θαη ην «παξάδνμν» ηεο παξαγσγήο: Ζ 

θνηλσλίαο καο, αλ θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηεο φια ηα κέζα, ηα εξγαιεία θαη ηνλ πινχην 

λα εμαιείςεη ηελ πείλα, πνπ καζηίδεη κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, παξφια απηά 

αλέρεηαη λα παξακείλεη άρξεζην έλα κεγάιν κέξνο ηνπ κεραλνινγηθνχ ηεο 

εμνπιηζκνχ θαη βάδεη ζην ξάθη πνιιέο ζεκαληηθέο εθεπξέζεηο, αθηεξψλνληαο 

παξάιιεια «αλαξίζκεηεο ψξεο εξγαζίαο ζε κσξέο δηαθεκίζεηο θαη ζηελ παξαγσγή 

εξγαιείσλ θαηαζηξνθήο». Κάζε ζθέςε ε νπνία δελ εμππεξεηεί ηελ θαζεζηεθπία 

νκάδα ή δελ έρεη επαγγέιηφ ηεο ην θέξδνο ζεσξείηαη πεξηηηή θαη απηφκαηα 

καηαηψλεηαη. Σν ζεκαληηθφ ππνινγίδεηαη κε κέηξν «ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ αλαθνξηθά 

κε ηε δνκή ηεο ηζρχνο, φρη αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ» (Horkheimer, 

1987: 177&190). Έηζη ε καδηθή παξαγσγή γίλεηαη έλα είδνο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη 
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ε αλνξζνινγηθφηεηα πιάζεη ηηο ηχρεο ησλ αλζξψπσλ. ια ελζσκαηψλνληαη ζην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, «πνπ αξλείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα 

λα εμαθαλίζεη ηελ πείλα απφ ην πξφζσπν ηεο γεο» (Αληφξλν θ. ζπλ., 1984:91), ή 

φπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Ήγθιεηνλ (2015) «ην θεθάιαην πνπ ζα κπνξνχζε σο 

έλαλ εχινγν βαζκφ λα ζπκβάιεη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ κφρζν 

ηεο επηβίσζεο, αλη’ απηνχ θαηεπζχλεηαη ζηε ζπζζψξεπζε αθφκε πεξηζζφηεξνπ 

θεθαιαίνπ» (ζει. 142). Ο πινχηνο έρεη γίλεη πιένλ απηνζθνπφο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε απνπνιηηηθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ε δπλαηφηεηα 

ρεηξαγψγεζήο ηνπ, δειαδή ε δπλαηφηεηα λα σζείηαη κε εμσηεξηθνχο εξεζηζκνχο ζε 

«πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά», απμάλεηαη. Ζ θαζεκεξηλή πιεκκχξα ησλ εηδήζεσλ, 

θαηεπζπλφκελε απφ εμνπζηαζηηθά ζπκθέξνληα θαη ζθνπηκφηεηεο, παξεκπνδίδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαζηζηά δπζρεξείο ηηο ζπζρεηίζεηο. Σα επξήκαηα ηεο 

βηνκεραλίαο δηαζθέδαζεο αλαπαξάγνπλ δηαξθψο ηεηξηκκέλεο ζθελέο ηεο δσήο, νη 

νπνίεο παξφια απηά εμαπαηνχλ, δηφηη ε ηερληθή αθξίβεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ζπγθαιχπηεη ηελ παξαπνίεζε ηνπ ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ην απζαίξεην ηεο 

εηζαγσγήο ελφο ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ (Horkheimer, 1987: 176). Σν άηνκν, θάησ απφ 

ηελ θαηαηγίδα ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, δεη ζηελ απάζεηα θαη έηζη ηα νπζηαζηηθά 

ζηνηρεία ηεο εμνπζίαο θαη ηδηνθηεζίαο δελ αιιάδνπλ. Απηή ε καθαξηφηεηα θαη 

απάζεηα έγηλε θαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηά Μαξμ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο, δειαδή ησλ κειψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Γηα απηφ θαη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο 

φπσο ν Μαξθνχδε πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ αιινχ ηνπο θαηαιχηεο ελφο 

ελδερφκελνπ ξηδνζπαζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, έμσ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, ζε άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο: ηνπο άζηεγνπο, ηνπο ρίπηο, ηε θνηηεηηθή λενιαία θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ έμσ απφ ην ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ θαη ηεο 

θαζεζπραζηηθήο πνιηηηζκηθήο βηνκεραλίαο. Ζ ζέζε φκσο απηή ηνπ Μαξθνχδε «φηη ε 

εξγαηηθή ηάμε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη θνξέα αλαηξνπήο, φπσο είλαη επξέσο 

γλσζηφ, ηνλ είρε θέξεη ζε άκεζε ξήμε κε ηελ επίζεκε εθδνρή ηνπ καξμηζκνχ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηέιεζε βαζηθή αηηία ηεο ιπζζαιέαο πνιεκηθήο πνπ 

αλαπηχρζεθε ελαληίνλ ηνπ» (Φσηφπνπινο, 2009: 331-32).   

Απηά ηα ηεξηίπηα ηεο καδηθήο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αληφξλν, ηα είρε αληηιεθζεί ν Μπξερη ηνπ νπνίνπ ην έξγν, κέζσ ηεο 

«απνζηαζηνπνίεζεο», ππνδείθλπε ηνλ ηξφπν ηεο αληίζηαζεο ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή, 

θαζψο αλέηξεπε ην απνζαξζξσκέλν ζέαηξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο κεραλνξξαθίαο. 
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ηα έξγα ηνπ Μπξερη «νη θνηλσληθέο ζέζεηο είραλ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απφ εθείλε 

πνπ ελλννχζαλ απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ». Δίραλ ζπζηαηηθή ζεκαζία, ε 

νπνία δηέιπε ηελ ελφηεηα ηνπ λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ θαη θαηέζηξεθε ηνλ 

λαηνπξαιηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα (Adorno, 2000: 419).   

 

 

Πξνηάζεηο γηα κηα ξεαιηζηηθή πξννπηηθή… 

 

Ζ θνηλσληνινγία, απφ ηε ζεκειίσζή ηεο απφ ηνλ Auguste Comte, σο εηδηθή επηζηήκε 

θαη ηέθλν ηνπ ζεηηθηζκνχ έρεη ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο γλψζεο απφ ηε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ηε κεηαθπζηθή ελαηέληζε. Οθείιεη δε λα εθπιεξψζεη θαη λα 

πξαγκαηψζεη εθείλν γηα ην νπνίν πάζρηδε απφ ηελ αξρή ε θηινζνθία (Αληφξλν, 

Υνξθράηκεξ,  1988: 13). Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, φπσο γξάθεη ν Αληφξλν, ε ρνιή 

ηεο Φξαλθθνχξηεο, απφ ηελ αξρή πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη 

εθπφλεζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία αλέιπαλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο. Γελ έκεηλε ζηε 

ζεσξία δειαδή, αιιά πξνζπαζνχζε λα κεηαηξέςεη ηηο ζεσξεηηθέο ζπιιήςεηο ζε 

εκπεηξηθέο πξαθηηθέο, γηα λα ειέγμεη ηηο ζπιιήςεηο θαη λα ηεζηάξεη ηνπο λφκνπο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο νιφηεηαο (Αληφξλν, Άικπεξη, 1972: 71-75). 

Ο Υνξθράηκεξ επίζεο γξάθεη πσο δελ πξέπεη ε θηινζνθία λα κέλεη κφλν ζηελ 

ππφδεημε ησλ αξλεηηθψλ απνθάλζεσλ, αιιά πξέπεη λα πξνζπαζεί θαη γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζεηηθψλ. Αλαθέξεη πσο «δελ πξέπεη λα έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα, νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην Δίλαη, νη ζπλζήθεο γη’ απηήλ ηελ αιιαγή 

ππάξρνπλ» (Horkheimer, 1984:70). Χζηφζν αλαξσηηέηαη ηαπηφρξνλα πνηνο κπνξεί λα 

είλαη απηφο ν ηξφπνο πξαγκάησζεο. «Δίλαη ν αθηηβηζκφο, θαη ηδηαίηεξα ν πνιηηηθφο 

αθηηβηζκφο, ην κνλαδηθφ κέζνλ ηεο πξαγκάησζεο; [....] Γηζηάδσ λα πσ θάηη ηέηνην. 

[…] Ζ θηινζνθία δελ πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε πξνπαγάλδα, νχηε γηα ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ζθνπφ» (Horkheimer, 1987: 224-225). Καη ν Αληφξλν φκσο ζπκκεξίδεηαη 

απηήλ ηελ άπνςή φηαλ γξάθεη ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ ην 1969 πσο «φηαλ έθηηαρλα 

ην ζεσξεηηθφ κνληέιν κνπ, δελ κπνξνχζα λα θαληαζηψ φηη θάπνηνη ζα 

πξνζπαζνχζαλ λα ην πξαγκαηψζνπλ κε θνθηέηι κνιφηνθ» (Jay, 2009: 279). 

Οη αλαιπηέο δελ ζπκθσλνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο πσο ε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο θαη ε Κξηηηθή Θεσξία, παξά ηα αληίζεηα ηζρπξηδφκελα εμ’ απηήο, έρεη 

πξνηείλεη φλησο θάπνην πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζπλεηδεηά θαη 

εκπξφζεηα ζηελ πξαθηηθή δηακφξθσζε θαη ηειηθά ζηε κεηαηξνπή κηαο θαιχηεξεο 
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θνηλσλίαο. Φαίλεηαη πσο, ζηε βάζε κηαο απζηεξήο θξηηηθήο, ιίγα πξάγκαηα 

εηπψζεθαλ γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

ρεηξαθεηεκέλνπ αλζξψπνπ, πέξα απφ ελδειερείο αλαιχζεηο θαη επρνιφγηα γηα 

αλεθάξκνζηεο πξαθηηθέο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Κάιθαο (1978b), ν 

Αληφξλν δελ βιέπεη δπλαηφηεηα δηεμφδνπ απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Πηζηεχεη πσο 

«ε ζεσξία σο θξηηηθή θαη αξλεηηθή δηαιεθηηθή, είλαη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ε ίδηα ηεο ε 

πξαθηηθή, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ε πξαθηηθή ζα πξέπεη λα κείλεη ρσξίο ζεσξία» 

(ζει. 62). Ο Αληφξλν (2006) ζηελ θξηηηθή ηνπ κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «αξλεηηθή 

δηαιεθηηθή», επηρείξεζε λα δηαγξάςεη έλα ζρέδην δηαιεθηηθήο πνπ μεπεξλάεη ηφζν ηελ 

εγειηαλή φζν θαη ηελ πιηζηηθή δηαιεθηηθή. Ζ δηαιεθηηθή απηή είλαη «αξλεηηθή» κε ην 

λφεκα φηη ιεηηνπξγεί κε ηε βαζηθή θαηεγνξία ηεο «κε –ηαπηφηεηαο», ελψ ε ζεηηθή 

δηαιεθηηθή πξνβάιιεη ηελ αμίσζε ηεο ηαπηφηεηαο κέζα ζε κηα νιφηεηα (ην φιν είλαη 

αιεζηλφ). Αλαγλσξίδνληαο ν Αληφξλν, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ Μπέλγηακηλ, ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ μερσξηζηνχ αηφκνπ απέλαληη ζην φιν, ππνθαζηζηά ηελ 

«θαηεγνξία ηεο νιφηεηαο κε ηελ θαηεγνξία ηεο δηαιεθηηθήο αληίθαζεο: ην φιν είλαη 

αλαιεζέο» (Βέηθνο, 1976:136). 

Έρεη επηζεκαλζεί φκσο, απφ θάπνηνπο κειεηεηέο, θαη κηα παξάκεηξνο ζηα 

γξαπηά ησλ ζηνραζηψλ ηεο Φξαλθθνχξηεο, πνπ ίζσο ππνλνεί θάπνηα ιχζε ζηελ 

θξηηηθή πνπ επερείξεζαλ ζην καδηθφ βηνκεραληθφ κνληέιν. Αλαθέξεηαη ζην φηη ε 

δηαηήξεζε θαη ε ζπλερήο επηζήκαλζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη θνηλσλίαο ή 

αιιηψο κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη Κξηηηθήο Θεσξία, απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλάδεημεο απηήο ηεο θαιχηεξεο θνηλσλίαο. ηνλ βαζκφ πνπ απηή ε 

έληαζε ππνδεηθλχεηαη, θαζίζηαηαη νξαηή θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα 

μεπεξαζηεί. Οη Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, θεληξηθνί ζηνραζηέο ηεο ρνιήο, θαίλεηαη 

λα εθπξνζσπνχλ απηή ηελ ηάζε, λα πηζηεχνπλ δειαδή πσο κε ην λα επηζεκάλνπλ ηα 

πξάγκαηα, κε ηελ θξηηηθή ηνπο θαη κφλν, ηα έθεξλαλ ζην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ηα έζεηαλ ζε πξννπηηθή δηαθνξεηηθήο πξαγκάησζεο.  Βιέπνπκε εδψ κηα θξνυδηθή 

αλαγσγή. Καη ν Φξφπλη πίζηεπε πσο εάλ έξζνπλ ζην θσο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ κηα λεχξσζε, απηή απηφκαηα ζα εμαθαληδφηαλ θαη ν αζζελήο ζα 

ζεξαπεπφηαλ. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν θνξπθαίνο ςπρνιφγνο,  

[…] ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία δελ ζπκβαίλεη ηίπνηε άιιν παξά κηα αληαιιαγή 

ιέμεσλ κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ γηαηξνχ. Ο αζζελήο κηιάεη, ιέεη γηα ηηο 

πεξαζκέλεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο ζεκεξηλέο εληππψζεηο ηνπ, παξαπνλείηαη θαη 
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εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπ. Ο γηαηξφο αθνχεη, πξνζπαζεί λα 

θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ πξνο νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο, ηνπ δίλεη εμεγήζεηο 

θαη παξαηεξεί ηηο αληηδξάζεηο θαηαλφεζεο ή άξλεζεο πνπ πξνθαινχληαη έηζη 

(Φξφπλη, n.d.: 7). 

Καη απηφο θαη κφλν είλαη ν κεραληζκφο ηεο ίαζεο. Γελ ρξεηάδεηαη θάηη 

πεξηζζφηεξν γηα λα γίλεη θαιά ν αζζελήο. πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Φξφπλη: Γελ 

ρξεηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο δξάζε φπσο π.ρ. απηή πνπ βιέπνπκε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

(Φξφπλη, n.d.: 7).  

Κάησ απφ έλα γεληθφηεξν πιαίζην, νη ππξεληθνί ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο 

έζεηαλ σο βάζε ηεο αιιαγήο πνπ πξφηεηλαλ ηελ αλάιεςε ελφο ξίζθνπ, φηαλ ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ρεηξαγψγεζεο γίλεη νξαηή ζηε ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ. Απηφ ην 

ξίζθν απαηηεί ηελ εγθαηάιεηςε ηεο «θαηαλαγθαζηηθήο επηδίσμεο θαηνρήο απφιπηεο 

βεβαηφηεηαο». Με ηελ εγθαηάιεηςε απηήο ηεο αζθάιεηαο, θαη ηαπηφρξνλα κε ηε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε εθινγή ελφο βαζκνχ δηαθηλδχλεπζεο, ν καδηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηεο ππνδνπισηηθήο νκνηνγέλεηαο εθιείπεη γηα πάληα (Κφληνπ, 2012: 

44). Χζηφζν, ε εγθαηάιεηςε απηή δελ βνεζηέηαη κε ηελ αηηηνθξαηηθή πξαθηηθή. Ζ 

Λνγηθή είλαη πάληνηε αληίζεηε ζην ξίζθν θαη ηηο αιιαγέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ε 

ζθέςε ηεο ρνιήο πνιιέο θνξέο δελ ηθαλνπνηεί ηε ληεηεξκηληζηηθή πξαθηηθή θαη, 

επίζεο, ζεσξείηαη αληηθαηηθή θαη απνζπαζκαηηθή. πσο αλαθέξεη θαη ν Jay (2009), ν 

ιφγνο πνπ ν Υνξθράηκεξ επέιεμε λα δηαηππψλεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε δνθίκηα θαη 

αθνξηζκνχο, ήηαλ ε απέρζεηά ηνπ γηα ηα θιεηζηά θηινζνθηθά ζπζηήκαηα. Ήζειε έλαλ 

αλνηρηφ, δηεξεπλεηηθφ, εκηηειή ραξαθηήξα ζηα δνθίκηά ηνπ, παξά δχζρξεζηνπο 

ηφκνπο θαη νινθιεξσκέλεο δηαηξηβέο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε Γεξκαληθή θηινζνθία 

(ζει. 41). 

 

Μηα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο επίζεο, είλαη ε ηδέα ηεο νληνινγηθήο Αξρήο 

θαη κε πνηνλ ηξφπν θαίλεηαη λα ηελ πξνζεγγίδεη ε ρνιή. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Υνξθράηκεξ: «Πξνζδνθψληαο κηα θαιχηεξε δσή δελ πξέπεη λα απειπίδεζαη αιιά λα 

ειπίδεηο». Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα παίξλεηο δχλακε γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ 

αγψλα.  

Γίρσο ηελ αλάγθε δελ ππάξρεη ε εδνλή, δίρσο ηελ ιχπε δελ ππάξρεη ε επηπρία, 

δίρσο ην ζάλαην δελ ππάξρεη ην λφεκα. Όζν ιηγφηεξε είλαη ε απνπνίεζε ηφζν πην 
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κειαγρνιηθή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε νπηνπία είλαη 

παξαινγηζκφο θαη ε ηδέα ηνπ βαζηιείνπ ηεο ειεπζεξίαο, πνπ ζέιεη λα μεπεξάζεη 

ηελ νπηνπία, είλαη επζεβείο απηνεμαπάηεζε. Κη φκσο δελ έρνπκε άιιε εθινγή απφ 

ην λα πξνζπαζνχκε λα πξαγκαηψζνπκε ηνχηε ηελ νπηνπία» (Horkheimer, 1988b: 

91). 

Δδψ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν πξάγκαηα. Πξψηνλ, θαηά ηνλJay (2009), ε 

θηινζνθία, φπσο ηελ θαηαιάβαηλε ν Υνξθράηκεξ, θέξεη πάληα έλαλ αλαπφθεπθην 

ηφλν ζιίςεο, δίρσο φκσο θαη λα ππνθχπηεη ζηελ παξαίηεζε (ζει. 47). Γεχηεξνλ, 

γίλεηαη εκθαλήο ίζσο απηή ε κεηαθπζηθή απφρξσζε πνπ αλαθέξεη ε Άξκζηξνλγθ, ε 

νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ πίζηε ηνπ Υνξθράηκεξ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηδέαο ηνπ 

Θενχ: Ο Υνξθράηκεξ, ζχκθσλα κε ηελ Άξκζηξνλγθ (2002),είδε ζηελ απνπζία κηαο 

αλψηεξεο δχλακεο,
25

 ηελ έιιεηςε απφιπηνπ λνήκαηνο, αιήζεηαο ή εζηθφηεηαο (ζει. 

572-573). Ο Γεξκαλφο δηαλνεηήο ππνζηήξηδε πάληνηε ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

νληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. «Ζ θηινζνθηθή νληνινγία [φπσο εθαξκφδεηαη] 

είλαη αλαπφθεπθηα ηδενινγηθή δηφηη πξνζπαζεί λα ζθηάζεη ηνλ δηαρσξηζκφ αλζξψπνπ 

θαη θχζεο θαη λα ππεξαζπηζηεί κηα ζεσξεηηθή αξκνλία ε νπνία δηαςεχδεηαη 

παληαρφζελ απφ ηηο θξαπγέο ησλ εμαζιησκέλσλ θαη ησλ απφθιεξσλ» (Horkheimer, 

1987: 222). Ο Υνξθράηκεξ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ πηλφδα, ν νπνίνο 

πίζηεπε φηη ε «επίγλσζε ηεο νπζίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο αξκνληθήο δνκήο ηνπ 

αηψληνπ ζχκπαληνο, θαη’ αλάγθε μππλά ηελ αγάπε γηα απηφ ην ζχκπαλ». Ο πηλφδα 

ήζειε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά λα εθθηλεί θαη λα θαζνξίδεηαη απφ κηα ηέηνηα επίγλσζε 

ηεο θχζεο. Σφηε, νη θφβνη θαη ηα κηθξά πάζε, μέλα πξνο ηελ κεγάιε αγάπε ηνπ 

ζχκπαληνο, ζα εμαθαληζηνχλ, κφιηο ε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεη αξθεηά 

βαζηά (Horkheimer, 1987: 26). Έηζη ν Υνξθράηκεξ, φπσο θαη ν πηλφδα, δείρλεη λα 

δηαηεξεί ηελ ηδέα ηνπ «Θενχ» αιιά φρη ηε ράξε ηνπ (Horkheimer, 1987: 27).  

 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε, πέξα απφ ηνπο Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, πψο 

θάπνηνη εθπξφζσπνη ηεο ρνιήο πξνζέγγηδαλ ηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

καδηθήο θνηλσλίαο πνπ θαηήγγεηιαλ. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ιχζεηο απηέο 

δελ πεξλνχζαλ απφ ην πιαίζην ηνπ δνγκαηηθνχ καξμηζκνχ θαη ηελ απζηεξή 

                                           
25

Δδψ κάιινλ πξφθεηηαη γηα ηελ «Ηδέα ηνπ Απφιπηνπ» γηαηί ν Υνξθράηκεξ είλαη ζθιεξφο κε ηηο 

εξγαιεηαθέο πξαθηηθέο πνπ επέβαιαλ νη εθθιεζηαζηηθνί ιεηηνπξγνί ζηηο κάδεο. (Horkheimer, 1987: 

226-227). 
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λνκνηειεηαθή έθβαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Οη ιχζεηο, αλάινγα κε ηνλ ζηνραζηή, ήηαλ 

θαη κηα θξηηηθή, νιηθή ή επηκέξνπο, ζηε καξμηζηηθή ζεσξία.  

Ο Μαξθνχδε δηαθαηερφηαλ απφ δηαξθή αγσλία γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ρεηξαθέηεζεο, έλα άικα «απφ ηελ απνμέλσζε ζηελ 

απειεπζέξσζε» φπσο ην έιεγε. Αλαδεηνχζε κηα πνιηηηθή ιχζε, ε νπνία ζα είρε 

πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίδακε ζην θεθάιαην ηεο «Σέρλεο» πσο ε ιχζε απηή έρεη 

αηζζεηηθά θξηηήξηα: κέζα ζε κηα θνζκνζεσξία πνπ πξέζβεπε ηελ απνδέζκεπζε ησλ 

ελζηίθησλ απφ ηα δεζκά ηεο πιενλάδνπζαο θαηαπίεζεο. Δλψ ζην θεθάιαην ηεο  

«Μαδηθήο Κνπιηνχξαο», είδακε πσο αλαδεηνχζε ην επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν φρη 

ζην πξνιεηαξηάην, αιιά ζε εμσ-ζπζηεκηθά ζηνηρεία (ρίπηο, άζηεγνη), θαζψο θαη ζηα 

αθηηβηζηηθά θεκηληζηηθά θαη νηθνινγηθά θηλήκαηα ηνπ 1960 (Φσηφπνπινο, 2010: 

341).Κάηη βέβαηα πνπ ελζηεξληδφηαλ θαη ν Υνξθράηκεξ, αθνχ ππνζηήξηδε θη απηφο 

φηη ην πξνιεηαξηάην δελ απνηειεί «ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία» ηνλ θνξέα εθείλνλ πνπ ε 

καξμηζηηθή ζεσξία ζα ήζειε λα είλαη (Ηαθψβνπ 2008:7-8). Έρεη επίζεο ζρνιηαζηεί 

αλαιπηηθά θαη κηα άιιε πιεπξά ηνπ Μαξθνχδε, πνπ αθνξά ηε ξνπή ηνπ πξνο ηηο 

«εδνληζηηθέο θηινζνθίεο». Ο Μαξθνχδε ππεξαζπηδφηαλ απηέο ηηο θηινζνθίεο επεηδή 

δηαηεξνχζαλ έλα «ζηνηρείν» αιήζεηαο, κε ηελ έκθαζε πνπ έδηλαλ ζηελ επδαηκνλία. 

Πίζηεπε σζηφζν φηη έζθαιαλ, ζηνλ βαζκφ πνπ αλαγλψξηδαλ ην αληαγσληζηηθφ άηνκν 

σο πξφηππν ηεο πςειφηεξεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Βξηζθφηαλ «πιεζηέζηεξα ζηνλ 

επηθνχξεην απφ φ,ηη ζηνλ θπξελατθφ εδνληζκφ». Δίρε ηελ εληχπσζε πσο ε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαη έλα ζεμνπαιηθφ πξφζεκν, εμαηξψληαο 

βέβαηα θάπνηεο «εηδηθέο» (καδνρηζηηθέο, ζαδηζηηθέο) πεξηπηψζεηο. Έγξαθε:  

Ζ εδνλή πνπ αληιεί θαλείο απφ ηελ ηαπείλσζε ησλ άιισλ φπσο επίζεο θαη απφ 

ηελ απηνηαπείλσζή ηνπ θάησ απφ κηα ηζρπξφηεξε βνχιεζε, ε εδνλή πνπ κπνξεί 

λα βξεη ζηα θάζε ινγήο ππνθαηάζηαηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζηε ρσξίο λφεκα 

ζπζία, ζηνλ εξσηζκφ ηνπ πνιέκνπ, είλαη ςεχηηθε εδνλή, δηφηη νη ελνξκήζεηο θαη 

νη αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη κέζα ζ’ απηή θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο πην 

αλειεχζεξνπο, πην ηπθινχο θαη πην ελδεείο απ’ φ,ηη εθ ησλ πξαγκάησλ 

ππνρξεψλνληαη λα είλαη (Jay, 2009: 59). 

Ο Υάκπεξκαο, φπσο θαη ν Μαξθνχδε, ακθηζβεηεί ηε καξμηζηηθή 

πξσηνθαζεδξία ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα θαη ηεο εξγαζίαο ζηελ εξκελεία ησλ 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. Θεσξεί πσο έηζη ππνβηβάδνληαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε 



93 

 

γιψζζα θαη ε επηθνηλσλία, ηνπο νπνίνπο πξνηάζζεη σο ζεκαληηθνχο πνιηηηζκηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ζηελ εξκελεία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Σν ζθέπηεζζαη, ην νκηιείλ, ην 

πξάηηεηλ, πεξλνχλ κέζα απφ ηε γιψζζα, κε ζπλέπεηα λα απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο ησλ αηφκσλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ν 

Υάκπεξκαο επηρεηξεί κηα επαλαδηαηχπσζε ηνπ καξμηζηηθνχ πιηζκνχ  θάησ απφ κηα 

«επηθνηλσληνινγηθή ζπκπιήξσζε», ε νπνία έρεη σο ηειηθφ εμειηθηηθφ ζθνπφ ηελ 

επηθνηλσλία θαη αιιειφδξαζε ησλ ειεχζεξσλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ ακνηβαία 

γνληκνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Απηφ ην ζεκειηψδεο επίπεδν ηεο δσήο ν ίδηνο ην 

πεξηγξάθεη σο «δσηηθφο θφζκνο» (Lebenswelt). Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα γίλεη 

νπζηαζηηθή ε ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ θαη ζα μεπεξαζηεί απηή ε «ηερληθνχ ηχπνπ 

δεκνθξαηία» φπσο ηελ αλαθέξεη. Πηζηεχεη πσο ππάξρεη πεξηζψξην λα κελ δηαγξαθεί 

ε λεσηεξηθφηεηα αιιά αληίζεηα λα βνεζεζεί πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί σο 

πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ θαη θνηλσληνινγηθφ project (Φσηφπνπινο, 2010: 342). Απηφ ζα 

γίλεη κε ηε κεηαηξνπή ηνπ εξγαιεηαθνχ Λφγνπ ζε επηθνηλσληαθφ Λφγν, αιιά θαη κε 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηε γνληκνπνίεζε ηνπ Βηφθνζκνπ κέζα ζην θνηλσληθφ 

πιέγκα. Δλ θαηαθιείδη, «ν Υάκπεξκαο επηζηξαηεχεη ηνπο παξζνληθνχο φξνπο ηεο 

ζπζηεκηθήο (δνκήο) θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (δξάζεο) πξνθεηκέλνπ λα 

επαλεξκελεχζεη ην ζεκειηψδεο δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη κεηαβνιήο», ή 

φπσο πην επηγξακκαηηθά ην αλαθέξεη ν Φσηφπνπινο, ην ηξίπηπρν ηεο ιχζεο πνπ 

ζπκππθλψλεη ηε θηινζνθία ηνπ Υάκπεξκαο είλαη γιψζζα – επηθνηλσλία – ηζηνξηθή 

εμέιημε (Φσηφπνπινο, 2010: 336-43). Καηά ηνλ Κάιθα φκσο, ν Υάκπεξκαο θάλεη έλα 

ζεσξεηηθφ άικα απφ ηε δηαπίζησζε θαη ηελ έθζεζε, πξνο ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

«Ζ έθζεζε ησλ ηάζεσλ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ν ηζνκνξθηζκφο γιψζζαο θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο δελ θαίλεηαη λα ζεκειηψλνπλ απφιπηα ηε δπλαηφηεηα κηαο 

πνιηηηθήο ιχζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ» (Κάιθαο, 1978b: 65). 

Αθήζακε γηα ην ηέινο ηνλ Μπέλγηακηλ, απηφλ ηνλ κπζηηθηζηή θαη θξππηηθφ 

ζηνραζηή ζηνλ νπνίν νθείιεη πνιιά ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο. Δίλαη αιήζεηα πσο 

ηα γξαπηά πνπ Μπέλγηακηλ έρνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζή ηνπο, θαη αλ 

απνδψζακε ην επίζεην «ζηξηθλφο» ζηνλ Αληφξλν, γηα ηνλ Μπέλγηακηλ ηαηξηάδεη ην 

«αθαηαλφεηνο». Απηφ ίζσο γηαηί θαηά βάζνο δελ ελδηαθέξεηαη λα νηθνδνκήζεη 

θάπνην ζχζηεκα, λα ιεηηνπξγήζεη αηηηνθξαηηθά ζε κηα ζηνηρεηνζεζία ησλ ινγηζκψλ 

ηνπ, αιιά ζέιεη φπσο έρεη αλαθέξεη, «λα γξάςεη θάηη πνπ λα βγαίλεη απφ ηα πξάγκαηα 

φπσο ην θξαζί απφ ηα ζηαθχιηα». Απηφ, φπσο ιέεη ν Σεξδάθεο (1996), δελ ηνλ θάλεη 

θηιφζνθν, κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηνπ φξνπ, αιιά πξνπάλησλ ζπγγξαθέα (ει. 311). 
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Καηά ηελ άπνςή καο ε πξφζιεςε πνπ ζα πάξεη ν θαζέλαο πνπ ζα δηαβάζεη ηα γξαπηά 

ηνπ, πέξα απφ ηηο γεληθέο πξνθάλεηεο, ζα πεξηέρεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία, γηαηί ν 

Μπέλγηακηλ ρξήδεη εξκελείαο. Πξέπεη εμάιινπ λα ζπκφκαζηε φηη ην πιεξέζηεξν 

βηβιίν ησλ Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ, Ζ Γηαιεθηηθή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, εθθηλεί απφ 

ζθέςεηο γηα ηελ εξγαιεηαθή ιεηηνπξγία ηεο Γιψζζαο πνπ πξψηνο ν Μπέλγηακηλ είρε 

επεμεξγαζηεί. Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ ε ιχζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηνλ παξφληα 

θφζκν είλαη ήδε, θαηά ηελ εξκελεία καο, εθηθηή αιιά ηειεί ππφ αλαβνιή. Καη ε 

αλαβνιή απηή ζα πθίζηαηαη έσο φηνπ θαηαιάβνπκε ηε βαζεηά ζχλδεζε ησλ πάλησλ. 

Ο θφζκνο γηα ηνλ ζηνραζηή απνηειεί κηα νιφηεηα θαη ηα πξάγκαηα δελ είλαη απιά 

αληηθείκελα αιιά έρνπλ θάπνην είδνο «ςπρήο»
26

. ηελ νπηηθή ηνπ «ππήξρε πάληα ε 

εηθφλα κηαο αδηαθνξνπνίεηεο, εληαίαο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία εγγπάηαη ηελ 

απψηαηε ελφηεηα φισλ ησλ δηαρσξηζκέλσλ φλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ βέβαηα θαη 

εθείλσλ ησλ πνιηθψλ θξπζηαιιψζεσλ πνπ νλνκάδνπκε ππνθείκελν θαη αληηθείκελν, 

άλζξσπν θαη θχζε» (Σεξδάθεο, 1996:312). Απηή ε ιίγν-πνιχ παλζετζηηθή αληίιεςε, 

ε νπνία είλαη δσληαλή ζηηο αξρέγνλεο κπζηηθέο παξαδφζεηο, είλαη πνιχ εκθαηηθή ζην 

έξγν ηνπ Μπέλγηακηλ, ην νπνίν δηαπνηίδεηαη απφ κηα λνζηαιγία ηεο αξρέγνλεο 

νιφηεηαο θαη ηεο πξν-αζηηθήο θνηλφηεηαο θαη βησκέλεο εκπεηξίαο ησλ πξαγκάησλ. Ο 

Μπέλγηακηλ ελδηαθέξεηαη ειάρηζηα γηα ην αλεμάξηεην άηνκν, ην απηφλνκν 

ππνθείκελν, πξάγκα πνπ απέθεξε ηεξάζηηεο δηακάρεο θαη ηζαθσκνχο αλάκεζα ζε 

απηφλ θαη ηνλ Αληφξλν. Έηζη έθνςε λσξίο ηνλ δεζκφ κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

θηιειεχζεξνπ νπκαληζκνχ θαη ηε λνκηλαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε γιψζζα ηελ νπνία 

εμέζξεςε ν ηειεπηαίνο. «Ζ γιψζζα δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο απιή 

ζχκβαζε, δειαδή σο κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ζθνπψλ θαη γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηεο 

θχζεο». Γελ κπνξεί απφ κέζν ηαχηηζεο θαη ζπλνκηιίαο κε ηνλ θφζκν, λα 

κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ, ζε φξγαλν θπξηαξρίαο ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ θαη απνθαινχζε ηε θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή γιψζζα σο «γιψζζα 

ησλ καζηξνπψλ» θαη ζηελ επηζηνινγξαθία ηνπ κε ηνλ Υνξθράηκεξ, ηνπ ηφληδε πσο ε 

γιψζζα, έηζη φπσο ρξεζηκνπνηνχληαλ, αζθνχζε ζηα πξάγκαηα κηα «θαηαλαγθαζηηθή 

επηβνιή ππνρξεψλνληάο ηα λα πνπλ θαη λα ζεκάλνπλ θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο ηα 

ίδηα δελ ήζειαλ». Ο Μπέλγηακηλ δελ βιέπεη ηε γιψζζα φπσο νη δνκηθέο θαη 

ζεκεηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ησλ νπνίσλ νη απαξρέο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επνρή πνπ 

                                           
26

Απηή ε «ςπρή» ζηηο αηζζεηηθέο ζπδεηήζεηο, νλνκαδφηαλ απφ ηνλ ζηνραζηή «αχξα». Δίλαη ε έλλνηα 

γηα ηελ νπνία κηιήζακε παξαπάλσ, ζηελ ελφηεηα «θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο», ζην θεθ. 4: «Μαδηθφο 

Πνιηηηζκφο θαη ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο». 
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γξάθεη ν Γεξκαλφο ζηνραζηήο, θαη νη νπνίεο επξφθεηην λα επηθξαηήζνπλ ηα επφκελα 

ρξφληα κε ηε γισζζνινγηθή ηξνπή ηεο θηινζνθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Μπέλγηακηλ 

δελ ζεσξεί, φπσο νη δνκηζηέο, ηε γιψζζα αλζξψπηλν κέζν ή πξνλφκην, θάπνην 

θαηαζθεχαζκα δειαδή ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ. Αιιά επίζεο δελ πεηζαξρεί θαη 

ζε θάπνηνλ πιαησληθνχ ηχπνπ ηδεαιηζκφ (ηφηε ε ιχζε δελ ζα ήηαλ, φπσο ππνζέζακε, 

πξφζθνξε ππφ αλαβνιή, αιιά κεηαθπζηθή).Ο ζηνραζηήο βιέπεη θαη ηε γιψζζα κέζα 

ζηελ νιφηεηα ησλ πάλησλ. ηνλ θφζκν φια ηα επίπεδα ηεο χπαξμεο, αλζξψπηλεο θαη 

κε, φιεο νη κνξθέο ηεο δσήο, αθφκα θαη απηή ε αλφξγαλε χιε, «απνηεινχλ 

δηαζηξψζεηο κηαο εληαίαο ππφζηαζεο, ε νπνία ζε φια ηα επίπεδα ηνπ είλαη ηεο θαηέρεη 

κηα δπλαηφηεηα αλαθνίλσζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηεο νπζίαο». ε αηνκηθφ επίπεδν ην 

θάζε εκπεξηερφκελν είλαη ηαπηίδεηαη κε κηα ππνθεηκεληθφηεηα, κε κηα εθθξαζηηθή 

πξάμε πνπ, αλάινγα ην ππνθείκελν, είλαη ε γιψζζα ηνπ, ε θηλεζηνινγία ηνπ, ν φγθνο, 

ε κνξθή ηνπ, ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, ε ηαπηφηεηά ηνπ. Καη εδψ κπαίλεη ε εξκελεία ηνπ 

Σεξδάθε (1996), πνπ αλαθέξεη πσο ζην πξναλαθεξζέλ πιαίζην, 

θάζε κνξθή θαη επίπεδν χπαξμεο, απφ ηα θαηψηεξα νξγαλσκέλα κέρξη ηα 

αλψηεξα, δειαδή ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, παξαιακβάλεη ηελ γιψζζα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θαη ηελ κεηαθξάδεη ζηελ δηθή ηνπ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

ζπκπαζεηηθήο εμνκνίσζεο (κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ν φξνο ζηελ ζπκπαζεηηθή 

καγεία, δειαδή ηεο βησκαηηθήο ηαχηηζεο) παξαδίδνληάο ηε κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην 

επφκελν: ν άλζξσπνο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί «γίλεηαη» δψν, ην νπνίν γηα λα 

εθθξαζηεί «γίλεηαη» θπηφ, θ.ν.θ. πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, επίζεο, ν δσηθφο θφζκνο 

είλαη απηφο πνπ «αλαδέρεηαη» ηνλ θπηηθφ, ν αλζξψπηλνο θφζκνο εθείλνο πνπ 

«αλαδέρεηαη» ηνλ δσηθφ θ.ν.θ. έηζη πνπ νιφθιεξε ε αιπζίδα ηεο χπαξμεο 

θαίλεηαη σο κηα δηαξθήο αιιεινπρία κεηαθξάζεσλ ζηελ νπνία θάζε επίπεδν ηεο 

νληνινγηθήο θιίκαθαο απαξηηψλεη θαη δηαθπιάζζεη εληφο ηνπ φια ηα 

πξνεγνχκελα, […] σο έλα ζπλερέο θαη αδηαρψξηζην φινλ» (Σεξδάθεο, 1996: 

313-314). 

Απηή ε νιφηεηα, ηελ νπνία ν Μπέλγηακηλ ραξαθηήξηζε «γιψζζα ηνπ Θενχ», 

είλαη σζεί παξνχζα θαη απνηειεί ην Ηδαληθφλ, αιιά νη αλζξψπηλνη ηξφπνη ηελ έρνπλ 

θαηαζηήζεη αλελεξγή. Ζ ηππηθή ινγηθή ήηαλ ην εκπφδην πνπ ρψξηδε ηε γιψζζα ηνπ 

Παξαδείζνπ απφ ηελ εγθφζκηα γιψζζα. Απηφ, γηαηί ν άλζξσπνο έηεηλε λα 

παξακνξθψλεη ηα πξάγκαηα κε αθαηξέζεηο θαη γεληθεχζεηο. Σν θαζήθνλ ινηπφλ ησλ 
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ζηνραζηψλ είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ κεηαθξαζηψλ,
27

 λα απειεπζεξψζνπλ κέζα 

ζηε δηθή ηνπο γιψζζα εθείλε ηελ θαζαξή γιψζζα, ε νπνία βξίζθεηαη θπιαθηζκέλε 

θάησ απφ ηηο δηαηππψζεηο, κέζα ζην θάζε πξάγκα, άξα θαη κέζα ζηνλ θαζέλα απφ 

εκάο. Υσξίο λα πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ ζηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, νη νπνίεο 

ζπκίδνπκε πσο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνλ ηνπδατθφ κπζηηθηζκφ, ζα ηειεηψζνπκε 

απηήλ ηελ ελφηεηα κε ηελ επηζήκαλζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ θαηέρεη ε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά, σο ελφηεηα, ζηνπο ζηνραζκνχο ηνπ Μπέλγηακηλ: σο ηππσκέλε γξαθή, 

νκηινχζα, θπζηνγλσκηθή ηνπ νκηινχληνο, έθθξαζε ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ζ χπαξμε 

αλαδεηά πιένλ ηελ επηβεβαίσζή ηεο, φρη ζηελ αηζζεηηθφηεηα, κε ηελ Καληηαλή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, σο θιεηζηφ ππνθείκελν πάλσ ζην νπνίν έξρεηαη λα εληππσζεί ν 

εμσηεξηθφο θφζκνο, αιιά σο «ακνηβαίν αιιεινδηακνξθσηηθφ παηρλίδη ηνπ κέζα θαη 

ηνπ έμσ» (Σεξδάθεο, 1996: 315). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
27

Σνπο Μεηαθξαζηέο επίζεο ν Μπέλγηακηλ ηνπο επηθφξηηδε κε «νληνινγηθή ζπνπδαηφηεηα» εμαηηίαο 

ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ αλαδεηνχζαλ ζηε γιψζζα ηνπο απφ ηελ αξρέγνλε κήηξα ησλ 

λνεκάησλ, απφ ηε «γιψζζα ηνπ Θενχ». Βι. Σεξδάθεο 1996: 314. 
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5. Η θξηηηθή ηεο Κπιηικήρ Θεωπίαρ 

 

ύληνκε παξνπζίαζε 
 

Ζ θξηηηθή ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο, φπσο πξνηάζεθε απφ ηε 

ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο, δελ έκεηλε αλαπάληεηε νχηε απφ ηνπο καξμηζηέο νχηε απφ 

ηνπο θηιειεχζεξνπο.  

Οη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο δελ βξήθαλ δπζηπρψο ηε δηθαίσζε πνπ 

αλέκελαλ απέλαληη ζηνπο πνιπάξηζκνπο «αξηζηεξνχο» θηιφζνθνπο, ηνπο νπνίνπο 

ραξαθηεξίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο «θηινινγηθνχο ζρνιηαζηέο». Σνπο 

θαηεγνξνχζαλ πσο μηθνπιθνχλ κφλν ζηνλ βσκφ ηεο αληηπαξάζεζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο καξμηζηηθήο ζθέςεο κε ηελ παιηφηεξε «νξζνδνμία» (Αληφξλν θ. ζπλ., 

1984:11). Αιιά θαη νη «αξηζηεξνί» απηνί θηιφζνθνη δελ ραξίζηεθαλ ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ρνιήο. Ζ θξηηηθή ηνπο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε δχν ζπληζηψζεο. 

Πξψηνλ, φηη νη θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο ηεο ρνιήο γίλνληαλ αθ’ πςεινχ, θάησ απφ 

κηα ξνκαληηθή θαη ειηηίζηηθε δηάζεζε, ζηελ νπνία ε ίδηα ε θνηλσληθή θξηηηθή ήηαλ 

απηνζθνπφο ρσξίο ζηφρν, θαη κε ζπκπεξάζκαηα ηξαβεγκέλα, φπσο ην φηη ε καδηθή 

θνπιηνχξα είλαη «απνθιεηζηηθφο θνξέαο θαη βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ νινθιεξσηηζκνχ». 

Απηφ, έιεγαλ νη αξηζηεξνί επηθξηηέο, γηλφηαλ θάησ απφ κηα ινγηθή αλάπηπμεο 

θάπνηαο θξηηηθήο ζπλείδεζεο, πνπ ζα θξφληηδε ζνιά γηα θάπνηνλ κειινληηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Γεχηεξνλ, κε ηνλ ηξφπν ηεο ε ρνιή απνδπλάκσζε 

ηνλ ξφιν ησλ καδψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο εξγαηηθή ηάμεο. Σελ ππνβίβαζε ζε κηα 

κεηξηφηεηα πνπ νινέλα βνχιηαδε κέζα κε κηα πξαγκνπνίεζε θάησ απφ ηα 

πξνζηάγκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Αξά ε Κξηηηθή Θεσξία δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

απφ κηα κνξθή αζηηθνχ ηδεαιηζκνχ, ε νπνία δελ «ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθή πξαθηηθή 

θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηα ξηδνζπαζηηθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα». Έηζη φπσο 

παξνπζηάδεη ην φξακα ηεο νιηθήο ξήμεο θαη αλαηξνπήο, ην κεηαηξέπεη ζε νπηνπηθφ 

ηδεψδεο ησλ δηαλννχκελσλ, ελψ ε επαλαζηαηηθή πξάμε αθήλεηαη ζε κηα αθεξεκέλε 

ειίη θαη ζε κηα αλαηξεπηηθή ηέρλε. ε απηήλ ηελ κειαγρνιηθή παξαρψξεζε ηεο 

Φξαλθθνχξηηαο ρνιήο δχλαηαη λα αλαδεηεζεί θαη ν πξνάγγεινο ηεο κεηακνληέξλαο 

απαηζηνδνμίαο, γηα ηελ εθηθηφηεηα ελφο δηαθνξεηηθνχ θφζκνπ θαη κηαο θαιχηεξεο 

θνηλσλίαο (Αληφξλν θ. ζπλ.,1984: 23/εηζαγσγή). 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά νη θηιειεχζεξνη, φπσο εθθξάζηεθαλ κέζσ ζηνραζηψλ 

φπσο νη E. Shils, T. Parsons, θαη W. White, πηζηεχνπλ πσο ζηε λέα ηάμε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ Πφιεκν-ηε καδηθή, βηνκεραληθή θνηλσλία- ε κάδα δελ είλαη 

πιένλ πεξηζσξηνπνηεκέλε αιιά έρεη πξφζβαζε ζηνπο θεληξηθνχο ζεζκνχο. Άξα ε 

αηνκηθφηεηα δελ είλαη ηφζν κνλνδηάζηαηε φζν παξνπζηάδεηαη απφ ηε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο, αιιά έρεη εμπςσζεί θαη έρεη αθππληζηεί, θαζψο θάζε πνιίηεο 

αλακθηζβήηεηα ραίξεη κεγαιχηεξσλ ειεπζεξηψλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ θαη 

δχλαηαη επίζεο λα γεπηεί ηα αγαζά ηεο ειεπζεξίαο, φπσο είλαη ε θαηαλάισζε θαη ε 

θνπιηνχξα, είηε απηή είλαη «εθιεπηπζκέλε», είηε «κέηξηα», είηε «βάλαπζε». Καη 

απηφ κπνξεί λα ην θάλεη κε κηα επξχηεηα πνπ δελ ππήξρε πνηέ ζην παξειζφλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Shils πηζηεχεη φηη ην δηάβαζκα θαιψλ βηβιίσλ, ε απφιαπζε ηεο 

ζνβαξήο κνπζηθήο θαη δσγξαθηθήο θηι. είλαη ζήκεξα πην δηαδεδνκέλα απφ φ,ηη ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Άξα ε καδηθή θνπιηνχξα φρη κφλν δελ βιάπηεη, αιιά αληίζεηα 

σθειεί ην άηνκν πςψλνληαο ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ. ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ ε 

εκπεηξία δηαδξακαηίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν θαη νη δηαθνξεηηθέο απηέο επηινγέο 

(πςειή -ρακειή) θαζνξίδνληαη απφ ηελ αιιφηξνπε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη 

πξφζιεςήο ηνπο, πνπ είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ ππάξρεη «πνιηηηζηηθή ζπλαίλεζε» ζε 

φινπο. Έηζη, εδξαηψλεηαη κηα γεληθεπκέλα δηαθνξνπνηεκέλε θαηάζηαζε, ε 

«δηαθσλία» (dissensus). Ο Shils θαηαιήγεη πσο ε αλψηεξε θνπιηνχξα πνπ 

παιαηφηεξα ήηαλ ε θνπιηνχξα θάπνηαο κεηνςεθίαο, κε πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε 

θαη θιεηζηή, ηψξα είλαη ζηε δηάζεζε πνιχ κεγάινπ θνηλνχ, αλ ζειήζεη λα ηελ 

επηιέμεη. Αθφκα θαη ε κέηξηα θνπιηνχξα έρεη πνιιέο αξεηέο θαη «γλήζηα απφιαπζε», 

θαζψο θέξεη «ζηνηρεία ζπληξνθηθφηεηαο», απνηειεί θαιή δηαζθέδαζε, είλαη εζηθή 

θαη έρεη ηηο παξαδφζεηο ηεο. Κπξίσο φκσο απνηειεί θχξηα επηινγή κηαο ηάμεο, πνπ 

ζην παξειζφλ δερφηαλ φ,ηη ηεο επέβαιαλ θαη δελ είρε θακία νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα 

αηζζεηηθήο έθθξαζεο θαη πξφζιεςεο. Σέινο, πηζηεχεη πσο ηα καδηθά κέζα επ’ νπδελί 

δελ κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ην ηαιέλην ελφο γλήζηνπ θαιιηηέρλε (Shils,1994). 

Ο Shils επίζεο ζεσξεί φηη ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο δελ είλαη θάηη 

θαηλνχξην αιιά αληίζεηα ήηαλ ππαξθηφ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 17
ν 

αηψλα. 

πγθεθξηκέλα απφ ηφηε ππήξραλ κάδεο, νη νπνίεο είραλ ηα πεξηγξαθφκελα απφ ηε 

ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ραξαθηεξηζηηθά, δνχζαλ κηα δσή απνμελσκέλε, 

απνκνλσκέλε, ππνβαζκηζκέλε, αιινηξησκέλε, ζηελ νπνία απνβιαθψλνληαλ ζηε 

δνπιεηά, ηελ αξξψζηηα, ηνλ θφβν. Ο αξηζκφο ηνπο απνηεινχζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ηφηε πιεζπζκνχ, αλαινγηθά κε ηηο κάδεο ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ. ινη 
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απηνί δνχζαλ κηα θνπιηνχξα πνιχ ρεηξφηεξε απφ ηε ζεκεξηλή, ε νπνία 

ζπκπεξηιάκβαλε κεζχζηα, κάρεο ζθπιηψλ κε αξθνχδεο, θνθνξνκαρίεο, θνπηζνκπνιηά 

γηα ηηο ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ησλ θαινγέξσλ, ηζηνξίεο κε κάγηζζεο ή κε θφλνπο 

θαη αθξσηεξηαζκνχο (αο ζπκεζνχκε ηνλ δηαβφεην θνπξέα νπήλπ Σνλη, ηεο νδνχ 

Φιεη) θαη γεληθά δελ δνχζε θάησ απφ κηα θνπιηνχξα πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο ηφηε 

«πςεινχο» ζπγγξαθείο πνπ έρνπκε ζην κπαιφ καο (αίμπεξ, Σδφλζνλ, Μπέηθνλ, 

Υνκπο, Ραθίλα, Παζθάι, Λα Ρνζθνπθψ, θ.ά.) αιιά θαη πνιππιεζέζηεξνπο άιινπο, 

ηειείσο άγλσζηνπο ζήκεξα, κε αζήκαλην θαη θάθηζην έξγν, ρείξηζηεο αηζζεηηθήο. 

Καη θαηαιήγεη ν Shils ζε έλαλ ζθιεξφηαην αθνξηζκφ, κε παξαιήπηε ηνπο ζηνραζηέο 

ηεο ρνιήο, φηη δελ είλαη ζσζηφ λα πηζηέςνπκε πσο ζήκεξα είλαη ρεηξφηεξα ηα 

πξάγκαηα, φηη ζήκεξα δειαδή ε ηέρλε είλαη «ιηγφηεξν βαζηά ή γλήζηα». Απηφ κπνξεί 

λα ην απνζνβήζεη κφλν «ε δηαςεπζκέλε πξνζθφιιεζε ζ’ έλα απξαγκαηνπνίεην 

ηδαληθφ ηεο αλζξψπηλεο ηειεηφηεηαο θαη κηα απέρζεηα γηα ηελ θνηλσλία καο θαη γηα ηα 

αλζξψπηλα φληα, φπσο είλαη απηά» (Αληφξλν θ. ζπλ. 1984: 23-24, /εηζαγσγή). 

Ο Φξφπλη (2006) δηαθξίλεη αληίζηξνθε πνξεία ζηα κνηίβα ηεο ηππνπνίεζεο 

ηεο καδηθήο βηνκεραλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

εθθηλεί απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο –απφ ην Δγψ, θαη φρη απφ θάπνηα εμσηεξηθή 

εγεκνλία. Βιέπεη ηελ ηππνπνίεζε πνπ θαηαγγέιιεη ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο σο 

νλεηξνπφιεζε ηεο ζπλείδεζεο, κηα θαζεκεξηλή θαληαζίσζε, ε νπνία παξάγεη 

ζηαζεξά κνηίβα γηα ηελ ςπρηθή καο ηζνξξνπία κέζα ζε έλαλ θφζκν δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θαη άλαξρν. Απηά ηα «φλεηξα ηεο εκέξαο», φπσο ηα νλνκάδεη, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εμνξθηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ πφλνπ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απψζεζε θαη ηελ παζνινγία (ει. 17-20).  

Ο Williams (1994b) δελ απνδέρεηαη ηελ αμηνινγηθή ηαμηλφκεζε ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηελ πνηνηηθή έλδεηα ηεο ζχγρξνλεο θξηηηθήο. Θεσξεί πσο ε 

απαμησηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο νθείιεηαη αθξηβψο ζην φηη είλαη 

λέα. Με ηα ιφγηα ηνπ: «ε εμίζσζε ηνπ ρακεινχ κε ην αλνίθεην είλαη κηα απφ ηηο 

αηψληεο πνιηηηζηηθέο παγίδεο» (ζει. 205).  Πξνηείλεη ηελ ππέξβαζε απηήο ηεο 

πιαζκαηηθήο δηακάρεο, ψζηε λα επέιζεη ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο θνηλσλίαο. 

Ο Έθν (1987) ζπκθσλεί κε ηνλ Williams, ζεσξψληαο φηη θξίλνπκε ιάζνο ηα 

θαηλνχξηα κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ην «πξφηππν ηνπ αλαγελλεζηαθνχ αλζξψπνπ», ην 

νπνίν δελ ππάξρεη πηα. Απηφ ζεσξεί πσο γίλεηαη ιφγσ κηαο εγγελνχο λνζηαιγίαο πνπ 

έρεη ν άλζξσπνο γηα ην παξειζφλ θαη κηαο ηάζεο εμηδαλίθεπζήο ηνπ. Πηζηεχεη επίζεο 

πσο θάζε θαηεγνξία γηα ηα κέζα καδηθήο θνπιηνχξαο, δελ ζηξέθεηαη ζηα κέζα, αιιά 
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ζηε κάδα ε νπνία ηα πξνζιακβάλεη. Καη ζην ζεκείν απηφ βιέπεη, ίζσο θαη 

αζπλείδεηα, κηα λνζηαιγία ηεο επνρήο πνπ «νη πνιηηηζηηθέο αμίεο απνηεινχζαλ 

ηαμηθφ θιεξνδφηεκα θαη δελ βξίζθνληαλ ζε αδηάθξηηε θνηλή ζέα» (ζει. 59-64). 

Θεσξεί αθφκε πσο ν ιατθφο «άλζξσπνο πνπ ζθπξίδεη Μπεηφβελ, επεηδή ηνλ άθνπζε 

ζην ξαδηφθσλν, είλαη ήδε έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη πιεζηάζεη ηνλ Μπεηφβελ, έζησ θαη 

ζην απιφ επίπεδν ηεο κεισδίαο». Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη παιαηφηεξα απηφ ήηαλ 

απνθιεηζηηθά κηα εκπεηξία ησλ εχπνξσλ ηάμεσλ. Ζ «νκνξθηά ηεο αθζνλίαο» 

βξίζθεηαη ζην φηη είλαη εθεί, θαη καο πξνθαιεί λα ηελ δηαιέμνπκε. Σν βηβιίν πνπ 

βξίζθεηαη εθεί, πάλσ ζηα ξάθηα, θξαπγάδεη γηα λα δηαβαζηεί θαη 

ην φηη δελ κπνξνχκε λα ην δηαβάζνπκε ζεκαίλεη φηη ίζσο δελ ην βξίζθνπκε 

ελδηαθέξνλ. Έηζη, κπνξεί λα θηάζεη ε ζηηγκή  πνπ ζα νκνινγήζνπκε ζηνλ εαπηφ 

καο φηη ν Γνλ Κηρψηεο (ή θάπνην άιιν βηβιίν) δελ καο ελδηαθέξεη, θαη απηή είλαη 

ε αξρή ηεο ζνθίαο (ει. 72). 

Σέινο, ζεσξεί πσο δελ ππάξρνπλ εγγελείο πνηφηεηεο ζηα πξντφληα (πςειφ, 

κεζαίν, ρακειφ) θαη δελ ππάξρνπλ θαηεγνξίεο καδψλ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ηηο 

αληηζηνηρίζνπκε ζε θάπνηα αηζζεηηθή βαζκίδα. Κάιιηζηα έλαο παλεπηζηεκηαθφο 

κπνξεί λα απνιακβάλεη έλα θφκηθ φπσο θαη έλαο εξγάηεο λα εληππσζηάδεηαη απφ ηελ 

αλεηθνληθή δσγξαθηθή (ει. 83). 

Οη Parson θαη White ζεσξνχλ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ θπξηνιεθηηθά κηα 

πινπξαιηζηηθή επινγία, φπνπ ε θνπιηνχξα ηεο καδηθήο θνηλσλίαο είλαη 

εθδεκνθξαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο απνηειεί «επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο 

ζε πνιηηηζηηθά πεξηερφκελα νινέλα επξχηεξσλ θχθισλ ηνπ πιεζπζκνχ» θαη έηζη 

«επξχηεξεο νκάδεο απφ θάζε άιιε θνξά ζεσξνχληαη ηθαλέο λα εθηηκήζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο κεγάιεο δπηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (Parson&White,1994:189). 

Καη κάιηζηα, κε κηα αληηζηξνθή, ππνζηεξίδνπλ πσο ν ίδηνο ελ ηέιεη φξνο «καδηθά 

κέζα» είλαη παξαπιαλεηηθφο θαη γεληθφινγνο. Αθνχ ππνδειψλεη φηη ηα κέζα θαζ’ 

απηά είλαη αδηαθνξνπνίεηα, σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ην αθξναηήξηφ ηνπο. Ζ 

άπνςε ησλ ζηνραζηψλ είλαη απφιπηε: «ρη κφλν ηα δηάθνξα κέζα (θαη ζπρλά ηα ίδηα 

κέζα) κεηαθέξνπλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα θαη αγγίδνπλ πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα, αιιά ην ίδην ην άηνκν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία κέζσλ». Έηζη ε δεκνθξαηία έρεη εμαπισζεί, ην μερσξηζηφ 

άηνκν απνιακβάλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη ζεκαληηθή λνκηθή πξνζηαζία. Σν 
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ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο εγγπάηαη ηνπιάρηζηνλ ην θαηψηαην φξην 

ζπληήξεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη αλνηρηά θαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε 

ππνρξεσηηθή, ε ειεπζεξία ηεο γλψκεο είλαη εγγπεκέλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κηα 

ζεηξά πξνλνκίσλ είλαη εμαζθαιηζκέλα ζε αδηαλφεην, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ,  

βαζκφ. Ζ κάδα ηέινο είλαη ηφζν ειεχζεξε θαη θπξίαξρε κε ηηο επηινγέο ηεο πνπ 

ρεηξαγσγεί θαη θαηεπζχλεη ηειηθά θαη ηελ θνπιηνχξα -παξά θαηεπζχλεηαη απφ απηήλ-

πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηεο (Parson & White, 1994:189- 90). 

Ο Κνλδχιεο (1991) ζεσξεί πσο ηα καδηθά πξντφληα είλαη πξνζηηά ζε φινπο κε 

έλαλ δηηηφ ηξφπν: επεηδή βξίζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθά εθηθηνχ θαη επεηδή 

δελ μεπεξλνχλ ηηο πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ (ει. 290). Ζ εχθνιε απηή 

πξφζβαζε πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε θαη εκπνδίδεη ηηο κπζηηθνπνηήζεηο ή ηξηρνηνκίεο. 

Ο ζηνραζηήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηα καδηθά πξντφληα σο «καδηθή δεκνθξαηία» 

θαη πξνβάιιεη ηελ άπνςε πσο φζνη ηζρπξίδνληαη φηη εθρπδαΐδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, 

δηαηππψλνπλ απηήλ ηελ θξίζε έρνληαο θαηά λνπ κηα θαλνληζηηθή αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ. Γηαπηζηψλεη επίζεο, πσο ζπλερψο ζηνλ επνλνκαδφκελν ρψξν 

ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο παξάγνληαη πξσηνπνξηαθά έξγα κε χςηζηεο πνηνηηθέο 

απνδφζεηο, αιιά θαη ηα άιια αθφκε, πνπ είλαη ζηεξεφηππα, θησρά θαη ηζρλά, απφ 

άπνςε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, είλαη θαη απηά ρξήζηκα γηαηί θαηά θαλφλα 

απεπζχλνληαη ζε κηα κάδα πνπ πνηέ δελ εξρφηαλ ζε επαθή κε πνιηηηζηηθά πξντφληα. 

Καη αθφκα, ε κίκεζε ησλ καδηθψλ αγαζψλ κηαο πςειφηεξεο αηζζεηηθήο ζθαίξαο, ε 

πξνζπάζεηα δειαδή ηεο ρακειήο θνπιηνχξαο λα κηκεζεί ηελ πςειή θαη λα μεπεξάζεη 

ην αθειέο θαη ην απεξίηερλν κφλν θαιφ κπνξεί λα θέξεη (ει. 291-292). Σέινο, 

αλαθέξεη θαη κηα παξάκεηξν ηεο «καδηθήο δεκνθξαηίαο» ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην 

εμήο: ε θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα εθιαΐθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν έθθξαζεο 

θαη επηθνηλσλίαο, σο επί ην πιείζηνλ, ηελ εηθφλα. Απηή ε ρξήζε είλαη βαζχηεξε 

ζήκεξα, «ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πθή ηεο ζθέςεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ». 

ε αληίζεζε κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπλέρεηα θαη ζπλνρή ηεο γξαθήο, ε νπνία κφλν έηζη 

κπνξεί λα θάλεη κηα πιήξσο θαηαλνεηή αλαθνίλσζε, ε εηθφλα κπνξεί λα απνζπαζζεί 

απφ ηελ ζπλάθεηά ηεο, ηνπνζεηνχκελε δίπια ζε άιιεο εηθφλεο, γηα λα απνηειέζεη καδί 

ηνπο κηα δηαθεθνκκέλε, αιιά ππνβιεηηθή ζεηξά, ε νπνία γίλεηαη θνξέαο κηα άιιεο 

γιψζζαο, κε πνιιέο ζπλεηξκηθέο πξνεθηάζεηο. Σν κέιινλ απηήο ηεο γιψζζαο 

πξνβιέπεηαη ζπλαξπαζηηθφ (ει. 288-289). ια απηά δελ απνηεινχλ παξά ηελ 

πξαγκάησζε ζην ζήκεξα ελφο παιαηνχ αηηήκαηνο: ηεο θαηάξγεζεο ηεο δηαθνξάο 

αλάκεζα ζε αλψηεξε θαη θαηψηεξε ηέρλε θαη ηελ αθνκνίσζή ηεο απφ ηε δσή, κηα 
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θαηάθηεζε πνπ κφλν ε «εμηζσηηθή, θηλεηηθή θαη καδηθά θαηαλαισηηθή καδηθή 

δεκνθξαηία κπνξνχζε λα ελζηεξληζηεί» (ει. 281). 

Δπηπιένλ θαη κηα νξηζκέλε καηηά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ ζπκθσλεί κε 

ηηο απφςεηο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο. πγθεθξηκέλα ε θαηαλάισζε ηεο 

δεκνθηινχο κνπζηθήο γηα παξάδεηγκα δελ είλαη ηφζν παζεηηθή φζν ππνζηεξίδεη ν 

Αληφξλν. Ο Simon Frith, ζηηο αξρέο ηνπ 1980, καο παξέρεη ζηαηηζηηθά πσιήζεσλ πνπ 

δειψλνπλ ην αληίζεην: 

Παξά ηε δπζθνιία ησλ ππνινγηζκψλ […] νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο 

ζπκθσλνχλ φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ δίζθσλ πνπ θπθινθνξνχλ […] απνθέξνπλ 

θέξδνο. […]. Απηφ ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ δίζθσλ πνπ θπθινθνξνχλ 

ζεκεηψλνπλ δεκηά. Δπηπιένλ ν Paul Hirsch έρεη ππνινγίζεη φηη πεξίπνπ ην 60% 

ησλ singles πνπ θπθινθνξνχλ δελ παίδνληαη πνηέ. Απηά ηα ζηαηηζηηθά δελ 

ππνδειψλνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο παληνδχλακεο πνιηηηζκηθήο βηνκεραλίαο πνπ 

είλαη εχθνιν λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηζκηθή βηνκεραλία πνπ πξνζπαζεί ελαγσλίσο λα πνπιήζεη 

δίζθνπο ζε έλα θξηηηθφ θαη επηιεθηηθφ θνηλφ. Σέηνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

δειψλνπλ ζαθψο φηη ε θαηαλάισζε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν  ελεξγή απ’ φ,ηη 

πξνηείλνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Adorno (Storey, 2015: 112). 

Δπίζεο, ζπλαπιίεο πνπ ζεσξνχληαη γεγνλφηα πςειήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα 

έρνπλ καδηθή πξνζέιεπζε, πέξα απφ θάζε πξνζδνθία, εθκεδελίδνληαο ηνπο 

αθνξηζκνχο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, φπσο ζπγθεθξηκέλα π.ρ. ε ζπλαπιία ηνπ 

Παβαξφηη ζην Υάηλη Παξθ ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 1991, φπνπ καδεχηεθαλ 

100.000 άλζξσπνη παξά ηε δπλαηή βξνρή. Αθφκε θαη κηα καδηθή εθεκεξίδα φπσο ε 

Daily Mirror αθηέξσζε 5 ζειίδεο ζην γεγνλφο κε ηίηιν: «δελ ήηαλ [ζπλαπιία] γηα 

ηνπο πινχζηνπο αιιά γηα ηνπο πνιινχο» (Storey, 2015: 14).Ο S. Wells έρεη γξάςεη φηη 

«είλαη γεγνλφο πσο πεξηζζφηεξνο θφζκνο πεγαίλεη ζε ζπλαπιίεο κνπζηθήο παξά ζε 

αγψλεο κπέηδκπνι» (Storey, 2015: 54). Πνιινί ζπλζέηεο επίζεο, πνπ ζεσξνχληαη 

«ζνβαξνί», έρνπλ δειψζεη ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα δεκνθηιείο κπάληεο. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ν Πηεξ Μπνπιέδ, ν «πάπαο» ηεο κνληέξλαο κνπζηθήο, είπε ην 1970: «ραξίδσ ηε 

κηζή παγθφζκηα παξαγσγή ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο γηα έλα ηξαγνχδη ησλ Beatles» 

(Φσηφπνπινο, Κσηφπνπινο 2017: 49). ια απηά, αλ κε ηη άιιν, θάλνπλ αδχλαην ηνλ 

δηαρσξηζκφ πςειήο θαη δεκνθηινχο ή καδηθήο θνπιηνχξαο. 
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Αθφκε θαη γηα ηελ θαζεαπηφ πνπ κνπζηθή ππάξρνπλ ζεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, 

αληίζεηεο ηεο Φξαλθθνχξηηαο ρνιήο. χκθσλα κε απηέο, ε κνπζηθή απηή 

επηδεηθλχεη έλα είδνο ηαχηηζεο ησλ λέσλ κε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ελ κέξεη ηελ εηθφλα ηνπο γηα ηνλ θφζκν. Σα πνπ 

ηξαγνχδηα 

[…] εθθξάδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη έθεβνη λα αληηκεησπίζνπλ, έλα 

θνπβάξη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζεμνπαιηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηθαινχληαη ηελ 

αλάγθε λα βηψζνπλ ηελ δσή άκεζα θαη έληνλα. Δθθξάδνπλ ηελ ζέιεζε γηα 

αζθάιεηα ζε έλαλ αβέβαην θαη άζηαην ζπλαηζζεκαηηθά θφζκν. Σν γεγνλφο 

[βέβαηα] φηη παξάγνληαη γηα κηα εκπνξηθή αγνξά ζεκαίλεη φηη ηα ηξαγνχδηα θαη 

ην ππφβαζξφ ηνπο έρνπλ έιιεηςε απζεληηθφηεηαο. Όκσο δξακαηνπνηνχλ 

απζεληηθά ζπλαηζζήκαηα. Δθθξάδνπλ δσεξά ηα ζπλαηζζεκαηηθά δηιήκκαηα ηεο 

εθεβείαο (Storey, 2015: 90). 

νβαξέο επίζεο αηηηάζεηο γελλήζεθαλ θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο 

ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ επνλνκαδφκελε δηθαίσο 

ζήκεξα θαη 7
ε
 ηέρλε, ηελ νπνία  ν Gor Vidal ραξαθηεξίδεη σο lingua franca ηνπ 20

νπ
 

αηψλα. Σα νθέιε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη πνιιά θαη αλάκεζα ζε απηά είλαη φηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κάζεζεο. Με ηα γξαθηθά ηνπ κπνξεί κε 

αθξίβεηα λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ κεγάθνζκν θαη κηθξφθνζκν ζε ζεκείν απφιπηεο 

θαηαλφεζεο θαη απφ ηα κηθξά παηδηά. Μπνξεί επίζεο λα δψζεη κηα εηθφλα ηνπ 

παξειζφληνο κέζσ ησλ ηζηνξηθψλ ηαηληψλ, λα επεθηείλεη ηε θαληαζία, λα εγείξεη ηε 

ζπγθίλεζε, λα βνεζήζεη ηελ ηέξςε θαη φια απηά κε έλα κηθξφ πξνζηηφ αληίηηκν. 

Δπίζεο ν Ρεληδήο (2019, ζηελ εθπνκπή Γξαθή Καζαξή), ζέινληαο λα δψζεη ηελ 

αιιαγή Παξαδείγκαηνο πξηλ θαη κεηά ηνλ θηλεκαηνγξάθν αλαθέξεη πσο πξηλ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ν ρψξνο πνπ γλψξηδεο ήηαλ ε γε πνπ γελλήζεθεο θαη ην παξαθείκελν 

δάζνο πνπ ηε ζθίαδε θαη γελλνχζε ηνπο ζξχινπο. Ο θηλεκαηνγξάθνο έθεξε κηα 

θαηαθιπζκηαία αιιαγή ζην ήζνο: 

ηα νκεξηθά έπε ε ιέμε ήζνο ζεκαίλεη ηφπνο, δειαδή ην ήζνο ηνπ αλζξψπνπ 

εμαξηηφηαλε απφ πνηνλ ηφπν πξνέξρεηαη, αλ είλαη απφ ηα θαθηά ή αλ είλαη απφ 

ηα πάηα. Αλ είλαη απφ ηα θαθηά ζα ήηαλ ε εθθνξά ηνπ «ηέηνηα» θαη αλ ήηαλ 

απφ ηα πάηα ζα ήηαλ αιιηψο. […] Απηφ ην ήζνο είρε πάληνηε ηελ ζπλείδεζε φηη 

ήηαλ δεκέλν θαη ηαπηηζκέλν κε έλα πεξηβάιινλ, κέρξη εθεί πνπ πεξπαηάεη βέβαηα, 
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θαη κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη λα πάεη θαη παξαπέξα αιιά απηφ ζα ζπλέβαηλε 

ζπάληεο θνξέο κέζα ζηελ δσή, δελ ζα ήηαλ θαζεκεξηλή εκπεηξία. Καη έξρεηαη κηα 

νζφλε, ε νπνία ηνπ θέξλεη ζηνλ ρψξν ηνπ, πνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά, φινλ ηνλ 

άιιν θφζκν, -φινπο ηνπο άιινπο ρψξνπο φινπ ηνπ θφζκνπ. […] Πνπ πξηλ 

ζθηαδφηαλε [λα θχγεη απφ ην ρψξν ηνπ] δελ ήμεξε πνχ ζα πάεη θαη ηη ζα ηνπ ηχρεη, 

(ήζειε θαη ζπληξνθηά πάληνηε), θαη ηψξα κπνξεί λα πάεη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν 

θαη λα ηνπ είλαη γλψξηκνο. Άξα ινηπφλ, απηφ πνπ είπε ν Μαθ Λνχαλ «γίλακε 

ρσξηφ» απηφ ην πξάγκα ελλννχζε […] απηή είλαη ε ηεξάζηηα αιιαγή [πνπ έθεξε] 

ν θηλεκαηνγξάθνο πνπ ρσξίδεη ηνλ θφζκν ζε πξν-θηλεκαηνγξαθηθφ θαη κεηά-

θηλεκαηνγξαθηθφ ζηάδην. Γειαδή ηειείσο άιιε ζπλείδεζε θαη ηειείσο άιιε 

αλζξσπνινγηθή ππφζηαζε.[…] Γη’ απηφ θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ην πξψην 

ινγνηερληθφ είδνο πνπ εμαθάληζε ήηαλ ην ηαμηδησηηθφ, δηφηη ηη λα κνπ πεη πηα ν 

Καδαληδάθεο απφ π.ρ. ηελ Notre-Dame πνπ έρεη 4 ζειίδεο γηα λα ηελ πεξηγξάςεη, 

[…]κπξνζηά ζε ηξία ηνπξηζηηθά πιάλα ηεο Notre-Dame; (Ρεληδήο, 2019, απφ ηελ 

εθπνκπή Γξαθή Καζαξή, επ.5). 

Καη ν Μπξερη είρε δηαθσλίεο σο πξνο ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη ηε 

ζεψξεζε ησλ έξγσλ ηεο καδηθή θνπιηνχξαο. Έιεγε ραξαθηεξηζηηθά πσο «θαιφ ή 

θαθφ έλα ζεαηξηθφ έξγν πεξηέρεη πάληα κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ […] δελ ππάξρεη 

ζεαηξηθφ έξγν θαη παξάζηαζε πνπ λα κελ επεξεάδεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηε δηάζεζε 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ θνηλνχ. Ζ ηέρλε πάληα έρεη ζπλέπεηεο» (Storey, 2015: 19). Ζ 

δηαθσλία ηνπ Μπξερη κε ηε ρνιή ζα θαλεί πην θαιά κε ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Ο 

Αληφξλν βιέπνληαο π.ρ. ακεξηθάληθεο θσκσδίεο θαηαζηάζεσλ δηαβάδεη ηελ πινθή 

ζαλ έλαλ θαηαλαγθαζκφ, κηα ζπκκφξθσζε, ζηελ νπνία νη παξαπιαλεκέλεο κάδεο 

κπιέθνληαη ζε έλαλ θχθιν ρεηξαγψγεζεο θαη αλαδξνκηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ πξαθηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ηεηξηκκέλε πινθή 

ζα ήζειε κηα λεαξή δαζθάια θαθνπιεξσκέλε, ε νπνία δέρεηαη ζπλερψο πξφζηηκν 

απφ ηνλ απηαξρηθφ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ρξήκαηα  

θαη θαγεηφ. Ζ πινθή ηεο θσκσδίαο, ζε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε, ζα αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δαζθάιαο λα εμαζθαιίζεη έλα γεχκα, κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ 

θαη γλσζηψλ ηεο. Ο Αληφξλν ζηελ αλάγλσζε απηήο ηεο θσκσδίαο θαηαζηάζεσλ 

αλαθέξεη πσο είλαη εχθνιν λα απνθαιπθζεί ην θξπκκέλν ηεο κήλπκα. χκθσλα κε 

ηνλ Αληφξλν, ην ζελάξην ππνλνεί φηη:  
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Αλ έρεηε ρηνχκνξ, θαιή ζέιεζε, είζηε επθπείο θαη γνεηεπηηθνί, φπσο είλαη απηή, 

δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείηε γηα ην αλ ζα πιεξσζείηε κε έλαλ κηζζφ πείλαο […] 

Με άιια ιφγηα, ην θείκελν είλαη κηα πνλεξή κέζνδνο πξνψζεζεο ηεο 

πξνζαξκνγήο ζε εμεπηειηζηηθέο ζπλζήθεο, παξνπζηάδνληάο ηεο σο αληηθεηκεληθά 

θσκηθέο θαη δίλνληαο κηα εηθφλα ελφο αηφκνπ πνπ βηψλεη αθφκε θαη ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ αλεπαξθή θαηάζηαζε σο έλα αληηθείκελν αζηετζκψλ, πξνθαλψο απαιιαγκέλν 

απφ νπνηαδήπνηε πίθξα (Storey, 2015: 105). 

Ζ αληίζεζε ηνπ Μπξερη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζα ήηαλ πσο κηα 

ηέηνηα απνδνρή είλαη ζεκηηή κφλν εάλ μεθηλήζνπκε κε ηελ ππφζεζε φηη ε θσκηθή 

ζεηξά ππαγνξεχεη ην λφεκά ηεο ζε έλα παζεηηθφ θνηλφ. Μφλν έηζη κπνξεί θάπνηνο λα 

είλαη ηφζν ζίγνπξνο γηα ην λφεκα ηεο ηειενπηηθήο θσκσδίαο. Μηιψληαο γηα ην έξγν 

ηνπ Ζ Μάλα Κνπξάγην θαη ηα Παηδηά ηεο, ν Μπξερη ζεσξεί φηη: «αθφκε θαη αλ ε 

Κνπξάγην δελ καζαίλεη ηίπνηε άιιν, ηνπιάρηζηνλ κπνξεί, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ην 

θνηλφ λα κάζεη θάηη παξαηεξψληαο ηε» (Storey, 2015: 105). 

Σν μέζπαζκα ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ επίζεο κε ηε «ρνιή ηνπ 

Μπέξκπηγρακ», ζηε Βξεηαλία ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη ε εμάπισζή ηνπο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζε ζεκείν πνπ ηείλνπλ λα πνδεγεηνχλ ην επξχηεξν πεδίν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ πνιηηηζκνχ, δείρλεη κηα αμηνκλεκφλεπηε θαηεχζπλζε ζηελ νπνία 

νδεγήζεθε ε καδηθή θνπιηνχξα: Απφ αληηθείκελν θξηηηθήο έγηλε ππνθείκελν 

ζπνπδψλ. Οχηε ζηα πην θξπθά ηεο φλεηξα δελ ζα κπνξνχζε ε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο λα θαληαζηεί φηη π.ρ. ε πνπ κνπζηθή, ηελ νπνία ζεσξνχζαλ «ζπαηάιε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ», ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάιιηζηα απηφ πνπ κειεηάο. Πιένλ 

«ηα πλεπκαηηθά δεηήκαηα […] αλήθνπλ ζηνλ θφζκν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

θαη ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ησλ θξεβαηνθάκαξσλ θαη ησλ πνξλείσλ». Καη εθεί πνπ 

θάπνηε νη θνηηεηέο έγξαθαλ, «επηπφιαηα, γεκάηα ζεβαζκφ δνθίκηα» γηα ηνλ Φινκπέξ,  

ηψξα γξάθνπλ «επηπφιαηα, γεκάηα ζεβαζκφ δνθίκηα» γηα ηα Φηιαξάθηα (Friends) 

(Ήγθιεηνλ, 2003: 4&6). Οη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα 

ζπλάληεζεο φισλ ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηνλ 

ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

επηζηεκψλ (Φσηφπνπινο, Κσηφπνπινο 2017: 45). Απηή ε ζεψξεζε καο νδεγεί ζε κηα 

κεηακνληέξλα επνρή, κε ην ηέινο ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ, ζηελ νπνία ιακβάλεη 

αμηαθή ρξνηά θαη ην πνηαπφ αληίγξαθν, σο δνκηθή ζπλζήθε ηεο θνπιηνχξαο. Με ην 

ζηφκα ηνπ Culler: 
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[…] φ,ηη καζαίλνπκε […] είλαη φηη ε ηδέα ηνπ πξσηφηππνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ 

ησλ αληηγξάθσλ θαη φηη ην πξσηφηππν ηειεί ππφ αλαβνιή –δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

ζπιιεθζεί. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ηξέρνπζα αληίιεςή καο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο θάηη πνπ είλαη παξφλ θαη γηα ην πξσηφηππν σο θάηη ην νπνίν 

ήηαλ θάπνηε παξφλ, απνδεηθλχεηαη αβάζηκε: ε εκπεηξία δηακεζνιαβείηαη πάληνηε 

απφ ζεκεία θαη ην «πξσηφηππν» είλαη έλα απνηέιεζκα ησλ ζεκείσλ, ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ (Culler, 1998: 16). 

Ζ πνιηηηζκηθή ζεσξία είλαη εδψ γηα λα ζπκίδεη ζηελ «παξαδνζηαθή αξηζηεξά» 

απηά πνπ είρε θξηηηθά αςεθήζεη, ηελ απφιαπζε, ην θχιν, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ 

ηξέια, ηελ επηζπκία, ην ζψκα, ην νηθνζχζηεκα, ηνλ ηξφπν δσήο θαη είλαη ζεηηθή ε 

δηαπίζησζε πσο απηή ε θιεξνλνκηά  εθθηλεί, φζν θη αλ αθνχγεηαη εηξσληθφ, απφ ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπ «δπηηθνχ καξμηζκνχ» θαη ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο (Ήγθιεηνλ, 

2003:43). 

 

ηνλ Μπέλγηακηλ επίζεο ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε ρνιή 

ηεο Φξαλθθνχξηεο, γηαηί «ππεξαζπίδεηαη κε πάζνο ηελ ηέρλε ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πνπ γελληέηαη κε άμνλα ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ θαη ηεο ηερληθήο 

αλαπαξαγσγήο, θαη επηκέλεη λα είλαη θνληά ζηηο εμειίμεηο ηνπ θαηξνχ ηνπ», 

πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο κε ηε ζηάζε ηνπ -θπξίσο ζηνλ Αληφξλν (Ράπηε, 

πκεσλίδεο, 2019:17). ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ Μπέλγηακηλ γηα ηα λέα κέζα βνήζεζε ε 

επαθή ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1920 κε θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο, θηλεκαηνγξαθηθνχο 

παξαγσγνχο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο επξσπατθέο θαη ξσζηθέο πξσηνπνξίεο θαη είραλ 

εθείλε ηελ επνρή ζπγθεληξσζεί ζην Βεξνιίλν (Ράπηε, πκεσλίδεο, 2019:9). Φαίλεηαη 

πσο ν Μπέλγηακηλ κεηαηνπίδεη ην πξφβιεκα απφ ηελ χπαξμε ησλ καδηθψλ κεζφδσλ 

ζηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο ηα λέα κέζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ «αηζζεηηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο» ηελ νπνία θαιιηεξγεί ν 

θαζηζκφο θαη γηα ηελ «πνιηηηθνπνίεζε ηεο ηέρλεο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θνκνπληζκφο. 

Έηζη ππάξρεη κηα αιινηξίσζε, ε νπνία θηάλεη ζην ζεκείν νη άλζξσπνη λα δεηνχλ ηελ 

ίδηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο σο «αηζζεηηθή απφιαπζε πξψηνπ κεγέζνπο», κηα 

δηαπίζησζε δειαδή πσο ε «αλζξσπφηεηα, πνπ θάπνηε ήηαλ, θαηά ηνλ κεξν, ζέακα 

γηα ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ, έρεη γίλεη ηψξα ζέακα γηα ηνλ εαπηφ ηεο» (Benjamin, 

1978:38). Ο ζηνραζηήο παξαδέρεηαη πσο ε καδηθή θνπιηνχξα εμαζζελεί ηελ «αχξα» 

ησλ δεκηνπξγεκάησλ, αιιά απηφ έρεη ηαπηφρξνλα θαη θάπνην θαιφ. Ζ έιιεηςε 
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απζεληίαο ηνπ έξγνπ, απνζπψκελε απφ ηελ παξάδνζε, απειεπζεξψλεη ηε ρξήζε ζε 

άιια πιαίζηα, κε άιινπο ζθνπνχο, ηελ θάλεη αλνηρηή ζε δηαθσλίεο θαη κεηαηξέπεη ην 

λφεκά ηεο ζε έλα εξψηεκα, σθέιηκν γηα ηε ρεηξαθέηεζή καο. Ζ ηερλνινγηθή 

αλαπαξαγσγή επίζεο ελφο έξγνπ αιιάδεη ηελ παξαγσγή: «ε έλαλ αθφκε κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ην έξγν ηέρλεο αλαπαξαγφκελν γίλεηαη ην έξγν ηέρλεο ζρεδηαζκέλν γηα 

αλαπαξαγσγή»(Storey, 2015: 114). Ζ θαηαλάισζε αιιάδεη επίζεο, δηφηη κπνξεί ε 

θνπιηνχξα λα έρεη κεηαηξαπεί ζε καδηθή θνπιηνχξα, φκσο ε θαηαλάισζε δελ έρεη 

γίλεη καδηθή: 

Ζ ηερληθή αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ηέρλεο αιιάδεη ηε ζρέζε ηεο κάδαο κε ηελ 

ηέρλε. Απφ νπηζζνδξνκηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα κπξνζηά ζ’ έλαλ Πηθάζν, ε 

ζρέζε απηή γίλεηαη πξννδεπηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα κπξνζηά ζ’ έλαλ Σζάπιηλ. 

Ζ πξννδεπηηθή ζπκπεξηθνξά ελ πξνθεηκέλσ ραξαθηεξίδεηαη απ’ φηη ε ςπραγσγία 

θαηά ηελ ζέαζε θαη βίσζε ζπλδέεηαη άκεζα θαη ζηελά κε ηελ ζηάζε ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα θξηηή (Benjamin, 1978: 29). 

Απφ φιεο ηηο αηηηάζεηο ζσζηφηεξε θαίλεηαη απηή ηνπ έζραηνπ εθπξφζσπνπ 

ηεο Φξαλθθνχξηηαο ρνιήο: ηνπ Υάκπεξκαο. χκθσλα κε απηφλ, νη Αληφξλν θαη 

Υνξθράηκεξ επηηεινχλ απηφ πνπ ζηε ζεσξία ησλ νκηιηαθψλ ελεξγεκάησλ 

απνθαιείηαη «επηηειεζηηθή αληίθαζε», δειαδή δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο αλαηξείηαη απφ ην ίδην ην γεγνλφο ηεο εθθνξάο ηνπο. Με άιια ιφγηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Λφγν γηα λα απνδείμνπλ φηη απηφο είλαη …ιάζνο. Γηα λα 

απνδείμνπλ φκσο ηελ νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

Λφγν, πξέπεη λα δερηνχλ θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ (Ηαθψβνπ, 2008: 24). Ο Υνξθράηκεξ 

απέλαληη ζε απηήλ ηελ αληίθαζε δελ έρεη αληίινγν. Απηφ πνπ απνπεηξάηαη ζην θηλάιε 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Ζ Έθιεηςε ηνπ Λφγνπ» (1987) κφλν σο petition principii κπνξνχκε 

λα ην δηαβάζνπκε. Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα:  

Αλ κε δηαθσηηζκφ θαη πξφνδν ηεο λφεζεο ελλννχκε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ δεηζηδαίκνλα πίζηε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ, ζε δαίκνλεο θαη 

λεξάηδεο, ζηελ ηπθιή κνίξα –ελ ζπληνκία, ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ θφβν- ηφηε 

ε θαηαγγειία απηνχ πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη Λφγνο είλαη ε κεγαιχηεξε ππεξεζία 

πνπ ν Λφγνο κπνξεί λα παξέρεη (ζει. 229). 
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Απηή ε αληίθαζε είλαη ίζσο κέξνο απηνχ πνπ ν Wellmer αλαθέξεη σο 

πξφβιεκα «ελλνηαθήο ζηξαηεγηθήο», πνπ βεβαίσο ηέηνηα πξνβιήκαηα έρνπλ 

επίπησζε ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο, αιιά πνπ σζηφζν, 

φπσο ζπκθσλεί θη ν Γεξκαλφο δηαλνεηήο (θαη ην παξαζέηνπκε εδψ πξνο ππεξάζπηζε 

ησλ Αληφξλν θαη Υνξθράηκεξ) είλαη απφ απηά πνπ επηδέρνληαη αλαζεψξεζεο 

«πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί ην απζεληηθφ πεξηερφκελν ησλ κεγάισλ ζεσξηψλ» 

(Wellmer, 1989: 27). 

 

Χζηφζν λνκίδνπκε πσο δελ είλαη ζσζηφ λα θιείζνπκε ην παξφλ θεθάιαην 

κηαο εξγαζίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηε καδηθή θνπιηνχξα θαη ζηηο ηδέεο ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο κε ηηο επηθξίζεηο ησλ ηδεψλ ηεο. Πξέπεη λα αληηπαξαβάιινπκε θαη ηελ 

απάληεζε ηεο ρνιήο ζηηο επηθξίζεηο απηέο. Γηα ιφγνπ Μαξθνχδε:  

Οη ππεξαζπηζηέο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο βξίζθνπλ γεινίεο ηηο δηακαξηπξίεο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Μπαρ ζαλ κνπζηθή θφληνπ ζηελ θνπδίλα, γηα ην πνχιεκα έξγσλ 

ηνπ Πιάησλα, ηνπ Υέγθει, ηνπ έιιευ, ηνπ Μπσληιαίξ, ηνπ Μαξμ θαη ηνπ Φξφυλη, 

ζην ληξάγθζηνξ. Σνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη νη θιαζηθνί έθπγαλ απφ ην καπζσιείν θαη 

μαλαγχξηζαλ ζηε δσή, ην γεγνλφο φηη έηζη ην θνηλφ κνξθψλεηαη. Απηφ είλαη ζσζηφ, 

αιιά αλ μαλαγπξίδνπλ ζηε δσή ζαλ θιαζηθνί, μαλαδνχλ δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο, ζηεξεκέλνη απ’ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο δχλακε, απ’ ηελ 

παξαδνμφηεηά ηνπο πνπ απνηεινχζε θαη ηε δηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ηνπο. Ο ζθνπφο 

θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ έξγσλ αιιάδεη έηζη ζεκειηαθά. Αλ ζηελ αξρή ηνπο ήηαλ 

ζε αληίζεζε κε ην ζηάηνπο θβν, απηή ε αληίζεζε ηψξα εμαθαλίδεηαη (Marcuse, 

1971: 22). 

Ο Storey(2015) ζε ζχκπλνηα κε ηνλ Μαξθνχδε επηζεκαίλεη αθφκε έλα 

παξάδεηγκα ηεο αιινηξίσζεο απηήο: 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 κηα γθαξζνληέξα ρσξίο κηα αθίζα ηνπ Che Guevara δελ 

ζεσξείην επηπισκέλε. Ήηαλ απηή ε αθίζα έλα ζεκάδη αθνζίσζεο ζηηο 

επαλαζηαηηθέο πνιηηηθέο ή αθνζίσζεο ζηελ πην πξφζθαηε κφδα; (ζει. 108). 

Δπίζεο ν Bennettκαο δίλεη έλα απνθαιππηηθφ παξάδεηγκα κηαο δηαθήκηζεο 

πνπ ππήξρε ζηνπο Timesην 1974 ε νπνία:  
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…απνηειείην απφ κηα έγρξσκε νινζέιηδε αλαπαξαγσγή ηνπ Le Pont ηνπ 

Matisse, θάησ απφ ηελ νπνία εκθαληδφηαλ ε ιεδάληα: «Ζ δνπιεηά είλαη ε δσή 

καο αιιά ε δσή δελ είλαη κφλν δνπιεηά». Βαζηά αληηθαηηθφ, απηφ πνπ 

θαηλνκεληθά αληηηίζεην ζηελ νηθνλνκηθή δσή είρε θηηαρηεί έηζη, ψζηε λα γίλεη 

κέξνο ηεο, απηφ πνπ ήηαλ μερσξηζηφ αθνκνηψζεθε, αθνχ νπνηαδήπνηε θξηηηθή 

δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ζρεηηδφηαλ κε ηνλ πίλαθα ηνπ Matisse επηζθηάζηεθε απφ 

ηελ λέα θαη απζαίξεηε ιεηηνπξγία ηνπ σο δηαθήκηζε γηα ηα εκπνξεχκαηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ (Bennett, 1977, φπ. αλαθ. ζην Storey, 2015: 108). 

Ο Αληφξλν ζεσξεί φηη άζρεηα κε ηνπο αληίινγνπο ησλ επηθξηηψλ ηνπο ε καδηθή 

θνπιηνχξα απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν δχζθνια κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί: 

ήκεξα απεηιείηαη ε ίδηα ε χπαξμε φπνηνπ είλαη αλίθαλνο λα κηιήζεη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν, δειαδή λα αλαπαξάγεη ρσξίο δπζθνιία ηηο επηηαγέο, ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο θξίζεηο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ζαλ λα ήηαλ δηθέο ηνπ, θαζψο 

ηνλ ππνπηεχνληαη γηα ειίζην ή γηα δηαλννχκελν (Adorno, 1991b, φπ. αλαθ. ζην 

Storey, 2015: 107). 

Δλ θαηαθιείδη, νη ζηνραζηέο ηεο Φξαλθθνχξηεο πηζηεχνπλ φηη ν εθδεκνθξαηηζκφο 

ηεο θνπιηνχξαο έρεη απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο απαίηεζεο γηα πιήξε δεκνθξαηία 

θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θπξηαξρνχζαο θνηλσληθήο ηάμεο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Παξφιν ηνλ ζεκηηφ αληίινγν, ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνηάζζνπκε ζηνπο ζηνραζκνχο 

ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, δελ κπνξνχκε σζηφζν λα κελ παξαδερηνχκε φηη 

αθφκε θαη ζήκεξα ζπδεηνχληαη κε δέζε νη απφςεηο ηεο. Ζ θξηηηθή ηεο ρνιήο πάλσ 

ζηελ καδηθνπνίεζε ηεο Βηνκεραλίαο είλαη ε κφλε ζπγθξνηεκέλε θσλή πνπ εμέθξαζε 

επηθπιάμεηο σο πξνο ηα κέζα πνπ πξνηάζζεη ε λεσηεξηθφηεηα γηα ηελ πεηζαξρία ηεο 

θνηλσλίαο. Μηα ηέηνηα θξηηηθή είλαη θαινδερνχκελε παξά ηνλ αλεξκάηηζην 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο θαηά θαηξνχο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο. Οη ζθέςεηο ηεο ρνιήο 

ζρεηηθέο κε ηνλ Γηαθσηηζκφ, πνπ έρεη ελδπζεί ηνλ κχζν, γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο 

θπξίαξρεο ζήκεξα «ηδενινγηθήο κπζνινγίαο», είλαη θαηά ηελ γλψκε καο απφ ηηο πην 

θαηλνηφκεο, θαη ηα πξνηάγκαηα απηψλ ησλ ζθέςεσλ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο δηαθσλίεο, παξακέλνπλ αλνηρηά. 

ήκεξα ν Πνιηηηζκφο νθείιεη λα απνδείμεη πσο είλαη θαη αλζξσπηζκφο, κε ηελ 

νπζηαζηηθή έλλνηα, ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Γηαηί ζήκεξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν βιέπνπκε πσο πξνηεξαηφηεηα ησλ ηζρπξψλ είλαη ηα θεθάιαηά ηνπο θαη 

απηφ γίλεηαη θαλεξφ ζε θάζε αλζξσπηζηηθή θξίζε.  

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ν ππξήλαο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο δηαζψδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηείηαη, θάζε θνξά, αθνχ κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ελλνηνδνηείηαη απφ ηηο λέεο 

πεηζαξρίεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη ηε δηαπινθή ηνπο. Μηα ζχγρξνλε 

γεληά ζηνραζηψλ επαλέξρεηαη ζηα παιηά εξσηήκαηα ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο θάησ απφ 

ην κεηαλεσηεξηθφ πιαίζην θαη πξνζπαζεί θαη πάιη λα εληνπίζεη ηα πξνηάγκαηα εθείλα 

ηα νπνία ζεσξνχληαη σο εζαεί ρεηξαγσγηθά κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ εθνξκά 

κε ζθνπφ ηελ εθκεδέληζε ηεο αληίζηαζεο.  

Ο πνιηηηζκφο θαη ε θνπιηνχξα, σο ζεηηθά πξνθείκελα ζηέθνπλ αθφκε 

αλαπάληεηα ζηνλ βαζκφ πνπ επηθαινχληαη ηελ πξφνδν θαη ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ παξάγνπλ ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, ην νπνίν 

νξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηηο έλλνηέο ηνπο θαη είλαη απφιπηα ζρεηηθφ κε ην πιαίζην 

λνεκαηνδφηεζήο ηνπο. Τπάξρεη αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ φξσλ ψζηε νη έλλνηεο 

λα νξίδνπλ απηφ πνπ επηθαινχληαη θαη φρη κέζα ζε κηα ζνιή πξαγκαηηθφηεηα λα 

ελλννχλ θάηη, ην νπνίν δελ πξαγκαηψλνπλ. Έηζη πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ ηα 

πξνθείκελα ψζηε ν εξγαιεηαθφο Λφγνο, ν νπνίνο έρεη θπξηαξρήζεη παληνχ θαη 

βαθηίδεη ηε βία σο ππεξάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο, λα επαιεηθζεί. Ίζσο απηή ε αλάγθε 

είλαη θαη ε αηηία πνπ ζηελ θηινζνθία έρεη παξεηζθξήζεη κηα «γισζζνινγηθή 
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ζηξνθή», κηα επηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα ησλ ελλνηψλ, ψζηε λα κελ ράλεηαη ε αιήζεηα 

κέζα ζηηο ςηιέο γξακκέο, θαη λα θαηαζηεί εκθαλήο επηηέινπο ε εξγαιεηνπνίεζε ηεο 

Λνγηθήο. Δίλαη ν θαηλνχξηνο δξφκνο πνπ πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη φ,ηη θαίλεηαη ζεκηηφ 

πξνο κηα λέα ρεηξαγψγεζε. Ο αληί-Λφγνο πξέπεη λα κείλεη δσληαλφο σο θξηηήξην 

ειινγηκφηεηαο  ηνπ Λφγνπ. Έζησ θαη κε ηηο φπνηεο αληηθάζεηο ηεο, ε αλαγθαηφηεηα 

ησλ ζηνραζκψλ είλαη απαξαίηεηε. 

 

Καη κεηά απφ φια απηά πνχ θαηαιήγνπκε; Ση ζπκπέξαζκα άξαγε κπνξνχκε 

λα βγάινπκε κπξνζηά ζηε δηαξθή κεηάζεζε θαη αλαβνιή ηεο Αιήζεηαο κέζα απφ 

ηνπο ζπλερείο Λφγνπο θαη αληί –Λφγνπο ησλ ζηνραζηψλ; Πνηα ιχζε έρεη λα θνκίζεη ε 

παξνχζα εξγαζία; Πνηα είλαη ε απάληεζε απέλαληη ζηελ εζαεί δηαιεθηηθή ζπδήηεζε 

ηελ νπνία πξνηάζζνπλ νη θηιφζνθνη; Ζ απάληεζε έρεη ζρέζε κε ηνλ ζηφρν κηαο 

σξαίαο δηαδξνκήο. Ο ζηφρνο είλαη ε ίδηα ε δηαδξνκή θαη απηά πνπ είδακε ζην κεηαμχ, 

ηα νπνία καο έθαλαλ λα ζθεθηνχκε θαη καο πινχηηζαλ. Ζ δηαδξνκή έρεη ζεκαζία, φρη 

ην ηέινο. Σν ηέινο είλαη ε Οπηνπία ηελ νπνία αλαδεηνχκε ελαγσλίσο αιιά σζηφζν 

δελ αλαβάιινπκε θαη ηε δηαδξνκή, ηε δσή καο, ζην φλνκα ηεο πξαγκάησζεο κηαο 

ζνιήο Οπηνπίαο. Ζ πεξηπιάλεζε ζην κπαιφ έμνρσλ δηαλνεηψλ είλαη απφ κφλε ηεο 

κηα επραξίζηεζε ζηελ πνξεία ηεο πξαγκάησζεο ηεο καθξηλήο Οπηνπίαο, πνπ κφλν 

κέζσ ηεο θηινζνθίαο κπνξνχκε λα αμηψζνπκε. Σν λα ππάξρνπλ αληηξξήζεηο θαη λα 

κελ είλαη κνλνζήκαληνο ν φπνηνο επίινγνο είλαη πγηέο. Οηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ ζα 

ηαίξηαδε ζε πην ξηδνζπαζηηθά θείκελα, ηα νπνία είλαη ηαγκέλα ζηελ δηάζεζε 

αιιφηξησλ, απνιπηαξρηθψλ ζθνπψλ. Δκθαηηθή αιήζεηα δελ ππάξρεη θαη θαλείο δελ 

πξέπεη λα ηζρπξηζηεί πσο θαηέρεη ην Απφιπην. Απηφ πνπ κέλεη αλνηρηφ είλαη ε ξήζε 

ηνπ Καλη πσο ν κφλνο δξφκνο πνπ είλαη αθφκα αλνηρηφο είλαη απηφο ηεο Κξηηηθήο. Ζ 

δηαθσλία θαη ν αληίινγνο είλαη κηα πγηήο ζπλήζεηα πνπ έρεη γίλεη θνηλφο ηφπνο ζηα 

κεγάια πλεχκαηα. Ο Αξηζηνηέιεο άζθεζε θξηηηθή ζηνλ Ξελνθάλε θαη ηνλ Πιάησλα, 

ν Νηεθάξη ζηνλ Αξηζηνηέιε, Ο Λάηκπληηο ζηνλ εκπεηξηζκφ, ν Καλη ζηνλ Λάηκπληηο 

καδί θαη ζηνλ Υηνπκ, ν Υέγθει ζηνλ Καλη, ν Μαξμ ζηνλ Υέγθει, θαη ε αιπζίδα δελ 

έρεη –επηπρψο- ηέινο (Adorno, 1975:11). «Αλ ε θηινζνθία είλαη αθφκε αλαγθαία, 

ηφηε είλαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ήηαλ πάληα, δειαδή σο θξηηηθή, σο αληίζηαζε 

ελάληηα ζηελ απμαλνκέλε εηεξνλνκία, σο αλίζρπξε έζησ πξνζπάζεηα ηεο ζθέςεο λα 

παξακείλεη θπξία ηνπ εαπηνχ ηεο θαη λα εμειέγμεη ηφζν ηελ αληεζηξακκέλε 

κπζνινγία, φζν θαη ηελ ηπθιά εηηνπαζή πξνζαξκνγή κε ην κέηξν ηεο ίδηα ηνπο ηεο 

αλαιήζεηαο». ,ηη εθηπιίζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο έλλνηαο, αληηθαηνπηξίδεη θάηη απφ 
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ηελ θίλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη «θηινζνθία είλαη ε δεζκεπηηθή πξνζήισζε ζηε 

κε απιντθφηεηα» (Adorno, 1975:15-19). Ζ πίζηε ζε απηήλ «ζεκαίλεη λα αξλείηαη 

θαλείο λα επηηξέςεη ζηνλ θφβν λα αλαθφςεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα ζθέπηεηαη» (Horkheimer, 1987: 199-200). Σα φξηά ηεο είλαη ε ζαπκάζηα 

θξάζε ηνπ Υέγθει, φηη «θηινζνθία είλαη ε επνρή ηεο, εθθξαζκέλε ζε ζθέςεηο» 

(Adorno, 1975:25), θαη ε ζθνπηκφηεηά ηεο είλαη απηφ πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξαθηηθή 

ηεο, αθφκα θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία: ε έλαλ θφζκν  ν νπνίνο είλαη ηφζν θνηλσληθά 

θαζνξηζκέλνο, ηφζν ηζρπξφο απέλαληη ζην κεκνλσκέλν άηνκν πνπ ζρεδφλ δελ κέλεη 

ηίπνηε, παξά κφλν λα ηνλ δερηεί φπσο παξνπζηάδεηαη, κηα «ηέηνηα απιντθφηεηα 

αλαπαξάγεηαη ακείσηα θαη νιέζξηα». Έηζη «απηφ» πνπ «απνθιείεη δπλάκεη ζηνηρεία 

ηα νπνία ππάξρνπλ θχζεη, ιεηηνπξγεί γη’ απηά ζαλ λα ήηαλ ην ίδην θχζε». Πξέπεη ε 

ζθέςε πνπ δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί λα κελ απηναπνξξηθζεί. Μεηά ηελ 

απψιεηα ηεο επθαηξίαο πξέπεη λα «πξνζπαζήζεη λα δεη ρσξίο ηάζε παξεγνξεηηθή, 

γηαηί ν θφζκνο, πνπ ζα κπνξνχζε εδψ θαη ηψξα λα είλαη ν παξάδεηζνο, κπνξεί αχξην 

λα γίλεη ε θφιαζε» (Adorno, 1975:23). Ζ θηινζνθία ινηπφλ έρεη ρξένο λα δηαιχζεη 

«ηφζν ην θαηλνκεληθά απηνλφεην φζν θαη ην θαηλνκεληθά αθαηαλφεην» (Adorno, 

1975:19). Σφηε θαη κφλν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα είλαη ειεχζεξνη απφ θάζε 

ηδενινγία, εμνπζία ή απζεληία. Σφηε θαη κφλν κπνξνχλ ηα πξάγκαηα λα 

αληηζηξαθνχλ. ζν ππάξρνπλ κεγάινη ζηνραζηέο φπσο νη ζηνραζηέο ηεο 

Φξαλθθνχξηεο, πνπ αλαδεηνχλ ην απφιπην θαη «αλαπνδνγπξίδνπλ» ηελ εηθφλα ηνπ 

θφζκνπ, ηφζν ζα πέθηνπλ «δάλεηα» θαηαγήο λα καδέςνπκε θαη ηφζν ζα πινπηίδνπκε 

κε απηά, ηα νπνία πξέπεη βέβαηα λα επηζηξέςνπκε. ζν ππάξρεη ε θηινζνθία, ε 

ειπίδα είλαη δσληαλή.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΖΜΔΗΧΖ: Σεξήζεθε ε νξζνγξαθία ησλ βηβιίσλ (θαη ζηηο παξαπνκπέο θαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία) σο πξνο ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ, δειαδή ε αλαγξαθή ηνπο κε 

ιαηηληθνχο ή ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, αλαιφγσο ηνπ πψο αλαγξάθνληαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα βηβιία. Απηφ έγηλε θπζηθά γηα ιφγνπο επθνιφηεξεο αλαθνξάο θαη 

ηαπηνπνίεζεο ησλ πεγψλ.(Οη ειάρηζηεο εμαηξέζεηο έγηλαλ γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ηνπ 

ίδηνπ ζπγγξαθέα). 
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Παρϊρτημα  
 
(Για τισ ανϊγκεσ του δημιουργικού μϋρουσ τησ εργαςύασ επιλϋξαμε τα επειςόδια 
7 και 8 τησ ςειρϊσ ντοκιμαντϋρ με γενικό τύτλο: ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ. Σα επειςόδια 
αυτϊ ϋχουν γενικό τύτλο: ΑΠΟ ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ ΣΟΝ ΥΙΛΟΟΥΙΚΟ 
ΣΟΦΑΜΟ και οι τύτλοι αναφορϊσ τουσ εύναι: 
Επ. 7ο : ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ & ΔΙΗΓΗΜΑ 
Επ. 8ο :ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟΙ ΣΟΦΑΜΟΙ 
Η ςειρϊ εύναι πρωτότυπη για τα ελληνικϊ δεδομϋνα και εντϊςςεται ςτο πλαύςιο 
εκπόνηςησ τησ παρούςασ εργαςύασ, ωσ δϋςμη ενεργειών με τον φιλόδοξο ςτόχο 
να πραγματωθούν τα νϊματα των «πολιτιςμικών ςπουδών» ςε τηλεοπτικϊ 
ντοκιμαντϋρ. 
Παραθϋτουμε τα ΔΕΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ τησ ςειρϊσ ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ για μια πιο 
ολοκληρωμϋνη πρόςληψη τησ λογικόσ που προςπαθόςαμε να δημιουργόςουμε. 
 

Ολόκληρη η ςειρϊ εύναι διαθϋςιμη ςτο:  
https://webtv.ert.gr/category/ert2/grafi-kathari/ 
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ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Η. ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ  
(Αναπληρωτόσ  Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Δ. Μακεδονύασ) 
 
ΝΙΚΟ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ 
(Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου) 
 
ΚΗΝΟΘΕΙΑ- ΕΝΑΡΙΟ:   
 
ΚΨΣΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ 
 

«Γραφή Καθαρή» εύναι η νϋα ςειρϊ ντοκιμαντϋρ τησ ΕΣ-2 ςε ςκηνοθεςύα 
Κώςτα Φαραλϊμπουσ  και επιςτημονικό επιμϋλεια-παρουςύαςη των 
πανεπιςτημιακών καθηγητών Σριαντϊφυλλου Κωτόπουλου και Νύκου 
Υωτόπουλου που θα προβληθεύ ΣΗΝ ΕΣ-2 
 

https://webtv.ert.gr/category/ert2/grafi-kathari/
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 Μια «ανοικτό» διεπιςτημονικό ματιϊ πϊνω ςτη 
ςύγχρονη ελληνικό πολιτιςμικό παραγωγό, μϋςα από τα πεδύα τησ 
Μουςικόσ, του Κινηματογρϊφου, του Μυθιςτορόματοσ - Διηγόματοσ,  του 
Θεϊτρου και τησ Ζωγραφικόσ.   

 
 Μια διαθεματικό διερεύνηςη γύρω από το πώσ η γραφό 

μετουςιώνεται ςε πολιτιςμικϋσ πρακτικϋσ μϋςα από τον λόγο των 
δημιουργών, των μελετητών και γενικότερα Ελλόνων που ενεργούν 
δημιουργικϊ ςτο πεδύο του ςύγχρονου πολιτιςμού.   
 
 Η εκπομπό αποτελεύται από 10 επειςόδια διϊρκειασ 52 λεπτών το 

καθϋνα. υγκεκριμϋνα ςτο πλαύςιο τησ εν λόγω εκπομπόσ αναζητόθηκε ο 
ρυθμόσ τησ ςύγχρονησ ελληνικόσ πολιτιςμικόσ παραγωγόσ, ενώ προςεγγύςτηκαν 
με επιςτημονικό τρόπο όψεισ και εκφϊνςεισ τησ διαδρομόσ τησ ςτο ιςτορικό 
ςυνεχϋσ.  

ε ςχϋςη πϊντα με τον  Γραπτό Λόγο αναδεικνύονται μια ςειρϊ 
πολιτιςμικών πρακτικών, για την προςϋγγιςη των οπούων χρηςιμοποιόθηκαν τα 
βαςικϊ  μεθοδολογικϊ «εργαλεύα» ανϊλυςησ και ερμηνεύασ επιςτημονικών 
«πειθαρχιών» όπωσ η Κοινωνιολογία του Πολιτιςμού, η Δημιουργική Γραφή, οι 
Πολιτιςμικέσ πουδέσ κ.ϊ. Με τον τρόπο αυτό ςυν-διαμορφώνεται ο «λόγοσ» 
των δημιουργών /ερμηνευτών με τον «λόγο» των μελετητών και 
επιςτημόνων, ςε μια προςπϊθεια να αναδειχθεύ ο πλούτοσ τησ ςύγχρονησ 
πολιτιςμικόσ παραγωγόσ και να διανούξουν νϋοι δύαυλοι επικοινωνύασ με 
την ελληνικό κοινωνύα.  

Σο περιεχόμενο τησ ςειρϊσ ϋχει ωσ επύκεντρο τον ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ, ο οπούοσ 
διαχϋεται ςε κϊθε ϋκφανςη και εκδοχό τησ κουλτούρασ και ειδικότερα ςε 
«εφαρμοςμϋνεσ περιοχϋσ» του νεοελληνικού πολιτιςμού. υγκεκριμϋνα 
ανιχνεύονται οι μεταςχηματιςμού του γραπτού λόγου ςε πρακτικό 
πολιτιςμικό γεγονόσ με βαςικό κριτόριο τη μετουςύωςό του  ςε ϋνα 
τραγούδι, μια θεατρικό πρϊξη, μια ταινύα, ϋνα εικαςτικό δρώμενο κ.τ.λ.  
Με αφορμό δηλαδό ϋνα γραπτό κεύμενο αναδεικνύεται η παραγωγό 
πρακτικών του εφαρμοςμϋνου πολιτιςμού, θύγοντασ τα ενδιϊμεςα 
δημιουργικϊ ςτϊδια προσ την υλοπούηςη,  τουσ κανόνεσ λειτουργύασ,   τη 
δυναμικό ενόσ ϋργου Σϋχνησ κ.ο.κ. υγκεκριμϋνα διερευνϊται πώσ μεταπηδούμε 
από ϋνα πούημα ςτη δημιουργύα ενόσ τραγουδιού, από ϋνα ςενϊριο ςτη 
δημιουργύα μιασ ταινύασ, από μια τραγωδύα ςτην παρϊςταςό τησ, από ϋνα 
θεατρικό κεύμενο ςτο θεατρικό «ςανύδι» και πιο περύτεχνα από ϋνα δοκύμιο ςε 
κϊποιον πύνακα ό εικαςτικό γεγονόσ.  

Ακόμη θα περιηγηθούμε, ςτα επειςόδια μασ, ςτην ιςτορύα και ςτισ 
δημιουργικϋσ τεχνικϋσ του μυθιςτορόματοσ, του διηγόματοσ, των ςύγχρονων 
καλλιτεχνικών και ιδεολογικών τϊςεων και ρευμϊτων ςτην τϋχνη και τον 
πολιτιςμό.  

Τπό την ϋννοια αυτό η εν λόγω ςειρϊ φιλοδοξεύ να διαμορφώςει 
τουσ όρουσ μιασ εναλλακτικόσ και ενδελεχούσ προςϋγγιςησ τησ 
ςύγχρονησ πολιτιςμικόσ παραγωγόσ ςτη χώρα μασ, ενιςχύοντασ ςθεναρϊ 
το επύπεδο τησ παιδεύασ, καθώσ και των διαδικαςιών πρόςληψησ των 
πολιτιςμικών αγαθών ςτη ςύγχρονη ελληνικό πραγματικότητα.  Εύναι 
ςκόπιμο να αναφϋρουμε ότι ςτη ςειρϊ αυτό θα εμφανιςτεύ πλόθοσ 
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επιςτημόνων, καλλιτεχνών, ςυγγραφϋων, ποιητών, καθηγητών και 
προςωπικοτότων εγνωςμϋνου κύρουσ.   

 
 
Σην επιςτημονικό επιμϋλεια και την παρουςύαςη τησ ςειρϊσ θα ϋχουν οι 

πανεπιςτημιακού: 
 

 Σριαντϊφυλλοσ Η. Κωτόπουλοσ,  
Ποιητόσ - Πεζογρϊφοσ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ και Διευθυντόσ των 
μεταπτυχιακών Προγραμμϊτων «Δημιουργικό Γραφό» του 
Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιςτημύου. 
 

 Νύκοσ Υωτόπουλοσ,   
Ποιητόσ και  Επύκουροσ Καθηγητόσ Κοινωνιολογύασ των Πολιτιςμικών 
και Εκπαιδευτικών Πρακτικών ςτο Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου. 
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ΕΡΣ ΑΕ / ΕΣ-2 
 
«ΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ» 
ΕΙΡΑ 10 ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ  
 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΟΝ ΤΓΦΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΟΠΨ ΑΤΣΟ ΕΦΕΙ 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΘΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ, ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ, ΣΟ 
ΘΕΑΣΡΟ, ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ KAI ΣΟ  ΔΙΗΓΗΜΑ. 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΤΙΑΗ:  
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Η. ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ  
(Αναπληρωτόσ  Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Δ. Μακεδονύασ) 
 
ΝΙΚΟ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ 
(Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου) 
 
ΚΗΝΟΘΕΙΑ - ΕΝΑΡΙΟ:  ΚΨΣΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΠ. 1Ο ΕΩ 4Ο :  
ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΙΦΟ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

 
Επ. 1: ΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΙΦΟΤΡΓΙΚΗ 

Επ. 2: ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΤΝΘΕΣΕ 
Επ. 3: ΣΙΦΟΤΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΕΣΕ 

Επ. 4: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 

 
 
Σα πρώτα τϋςςερα (4) επειςόδια τησ ςειρϊσ ϋχουν θϋμα τουσ το ελληνικό 
τραγούδι. υγκροτούν, και τα τϋςςερα (4), μια ενότητα με κοινό παρονομαςτό 
και αλληλϋνδετουσ ϊξονεσ, οι οπούοι ωσ επύ το πλεύςτον ϋχουν ςτοχευόμενεσ 
διαδρομϋσ. Ανϊμεςα ςε αυτϋσ διαρκώσ επικοινωνούν και ςυμπλϋκονται κοινϊ 
μοτύβα, τα οπούα αλληλοςυμπληρώνονται και ςυνιςτούν τελικϊ ϋνα 
αδιαχώριςτο ςύνολο. ύνολο που προςπαθεύ να φωτύςει το μυςτόριο που 
κρύβεται κϊτω από την ϋκφραςη: «ελληνικό τραγούδι». 
 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το πρώτο επειςόδιο με υπότιτλο ΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 
ΣΙΦΟΤΡΓΙΚΗ εξετϊζει τη ςχϋςη του ποιόματοσ και του ςτύχου, τα 
χαρακτηριςτικϊ ενόσ καλού ςτύχου, τη μελοποιημϋνη πούηςη και τα ςτοιχεύα τησ 
ιςτορικόσ τησ πορεύασ, τισ πρακτικϋσ τησ «καλόσ» μελοπούηςησ, τισ προςεγγύςεισ 
τισ οπούεσ καταξιωμϋνοι δημιουργού χρηςιμοποιούν κ.ϊ. 

 το δεύτερο επειςόδιο με υπότιτλο ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΤΝΘΕΣΕ επιχειρεύται μια ςύντομη αναδρομό τησ 
ιςτορικόσ πορεύασ του ελληνικού τραγουδιού από το παραδοςιακό δημοτικό μασ 
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τραγούδι ςτο ρεμπϋτικο ϋωσ τουσ μεγϊλουσ μεταπολεμικούσ ςυνθϋτεσ Μϊνο 
Φατζηδϊκι, Μύκη Θεοδωρϊκη, Θϊνο Μικρούτςικο, ταύρο Ξαρχϊκο, Γιϊννη 
Μαρκόπουλο κ.ϊ. Επιπροςθϋτωσ, επιχειρεύται  η ανϊδειξη τησ αδιόρατησ 
γραμμόσ, η οπούα ενώνει διαφορετικϋσ εποχϋσ και διαφορετικϊ μουςικϊ μοτύβα 
κϊτω από μια κοινό ελληνικό ταυτότητα. 

Σο τρύτο επειςόδιο με υπότιτλο ΣΙΦΟΤΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΕΣΕ εύναι 
αφιερωμϋνο κατϊ κύριο λόγο ςτουσ Έλληνεσ ςτιχουργούσ και ςτη ςχϋςη τουσ με 
τουσ ςυνθϋτεσ που τουσ μελοπούηςαν. Ονόματα όπωσ αυτϊ του Μϊρκου 
Βαμβακϊρη και Βαςύλη Σςιτςϊνη, τησ Ευτυχύασ Παπαγιανοπούλου, του Λευτϋρη 
Παπαδόπουλου, του Μϊνου Ελευθερύου, του Μανώλη Ραςούλη, τησ Λύνασ 
Νικολακοπούλου, του Μιχϊλη Γκανϊ, του Οδυςςϋα Ιωϊννου, του τϋφανου 
Κορκολό, του Θϊνου Μικρούτςικου, του Γιώργου Νταλϊρα, του Υούβου 
Δεληβοριϊ κ.ϊ., αλλϊ και ποιητών όπωσ ο Οδυςςϋασ Ελύτησ, ο Σϊςοσ Λειβαδύτησ, 
ο Γιϊννησ Ρύτςοσ, ο Κωνςταντύνοσ Π. Καβϊφησ, ο Νύκοσ Γκϊτςοσ, ο Νύκοσ 
Καββαδύασ κ.ϊ. παρουςιϊζονται ςτην εκπομπό ωσ ςταθμού ςτην πορεύα του 
ελληνικού τραγουδιού, ενώ εξετϊζεται η ςχϋςη τουσ με τουσ ςυνθϋτεσ, η 
ερμηνεύα των ςτύχων τουσ από τουσ τραγουδιςτϋσ κ.ϊ. 

το τϋταρτο επειςόδιο με υπότιτλο ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 
ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ εξετϊζονται μια ςειρϊ «ακαδημαώκών» 
ερωτημϊτων που ϋχουν ςχϋςη με την ϋμπνευςη, τη δημιουργύα, τη μεταφορϊ 
των νοημϊτων ςε ςτύχουσ, τη μετϊφραςη και τη διαςκευό, τον «καλό» ςτύχο, την 
επύδραςη των τραγουδιών ςτην ελληνικό κοινωνύα, τη διαφορϊ «λαώκών» και 
«λαώκών ϋντεχνων» ακουςμϊτων κ.ϊ. 

 
τα 4 αυτϊ επειςόδια ακούγονται αποςπϊςματα πλόθουσ ελληνικών 

τραγουδιών και εμφανύζονται, καταθϋτοντασ τισ απόψεισ τουσ, καταξιωμϋνοι 
καλλιτϋχνεσ. υγκεκριμϋνα ςτισ εκπομπϋσ αυτϋσ ϋχουμε τη χαρϊ να φιλοξενούμε 
τουσ: Θϊνο Μικρούτςικο, Γιώργο Νταλϊρα, Λύνα Νικολακοπούλου, Σύτο 
Πατρύκιο, Θανϊςη Βαλτινό, Μιχϊλη Γκανϊ, τϋφανο Κορκολό, Οδυςςϋα 
Ιωϊννου, Παντελό Μπουκϊλα, τρατό Παςχϊλη, Κώςτα Κρεμμύδα, 
Θανϊςη Σριαρύδη, Κώςτα Γεωργουςόπουλο, Γιώργο Μονεμβαςύτη, 
Ξενοφώντα Ραρϊκο, Γιώργο Ανδρϋου, Υούβο Δεληβοριϊ, Κώςτα Φαριτϊτο. 
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ΕΡΣ ΑΕ / ΕΣ-2 
 
«ΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ» 
ΕΙΡΑ 10 ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ  
 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΟΝ ΤΓΦΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ,ΟΠΨ ΑΤΣΟ ΕΦΕΙ 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΘΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ, ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ, ΣΟ 
ΘΕΑΣΡΟ, ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ KAI ΣΟ  ΔΙΗΓΗΜΑ. 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΤΙΑΗ:  
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Η. ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ  
(Αναπληρωτόσ  Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Δ. Μακεδονύασ) 
 
ΝΙΚΟ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ 
(Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου) 
 
ΚΗΝΟΘΕΙΑ - ΕΝΑΡΙΟ:  ΚΨΣΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΠ. 5Ο και 6Ο :  
ΑΠΟ ΣΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ 

 
Επ. 5: ΟΙ ΚΑΠΑΝΕΙ 

Επ. 6: ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ 

 

 
 
Σα επειςόδια 5 και 6 εύναι αφιερωμϋνα ςτον κινηματογρϊφο και ςτουσ 
ςυντελεςτϋσ του.  Ο κινηματογρϊφοσ, τεχνολογικό προώόν του ςύγχρονου 
βιομηχανικού πολιτιςμού, ϊρχιςε ωσ μια «εφεύρεςη» που μπόρεςε να 
καταγρϊψει την κύνηςη και ςχεδόν αμϋςωσ ϋγινε αντιληπτό η εκφραςτικό του 
δυνατότητα. Από την εμφϊνιςό του ςυνδϋθηκε ευθϋωσ με τα λαώκϊ ςτρώματα 
και πολύ γρόγορα ϋγινε η πιο προςιτό τϋχνη. όμερα, ο κινηματογρϊφοσ 
αποτελεύ μια τερϊςτια βιομηχανύα ϋχοντασ διαμορφώςει τη δικό του, 
«αυθύπαρκτη» καλλιτεχνικό γλώςςα. Με το πϋραςμα του χρόνου ϊλλαξε τον 
κόςμο και ϋγινε ταυτόχρονα «καθρϋφτησ», «προβολϋασ», «μικροςκόπιο» αλλϊ 
και «εκςκαφϋασ» ενόσ αναζητούμενου νοόματοσ όλο και πιο πολύπλοκου χωρύσ 
ωςτόςο ποτϋ να χϊςει την αρχικό του αναγνώριςη και αποδοχό. 
 

Σο πϋμπτο επειςόδιο τησ ςειρϊσ ΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ με υπότιτλο ΟΙ 
ΚΑΠΑΝΕΙ αναδεικνύει τουσ πρωτοπόρουσ του κινηματογρϊφου.  Από τουσ 
αδελφούσ Λυμιϋρ και τον Ζωρζ Μελιϋσ ςτουσ μεγαλοφυεύσ Γκρύφιθ και 
Αώζενςτϊιν και από εκεύ ςτη μεταπολεμικό «Νουβϋλ Βαγκ». Ένα οδοιπορικό 
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μϋςα από τισ κινηματογραφικϋσ ςχολϋσ και τουσ ςκαπανεύσ αυτόσ τησ τϋχνησ 
που φτϊνει ϋωσ ςτισ μϋρεσ μασ.  

Όλα αυτϊ χωρύσ ωςτόςο να ξεχνϊμε το εφαλτόριο του ςινεμϊ: Σο 
ςενάριο. το εν λόγω επειςόδιο θα αναφερθούμε ςτα χαρακτηριςτικϊ ενόσ 
«καλού» ςεναριακού κειμϋνου, ςτη δομό του και ςτισ «ςεναριακϋσ ςχολϋσ»,  
καθώσ και ςτον ιδιαύτερο τρόπο αντιμετώπιςόσ του από γνωςτούσ και 
καταξιωμϋνουσ ςκηνοθϋτεσ. Μϋςα από τη ςεναριακό αυτό διαδρομό θα 
παρακολουθόςουμε τισ κατακτόςεισ τησ κινηματογραφικόσ αφόγηςησ, τη 
δημιουργύα τησ «κινηματογραφικήσ γλώςςασ», ϋτςι όπωσ αποκρυςταλλώθηκε 
μϋςα από τισ ταινύεσ των πρωτοπόρων δημιουργών, παρουςιϊζοντασ 
ταυτόχρονα ςτοιχεύα και τεχνικϋσ για τουσ τρόπουσ «ανϊγνωςησ» μιασ 
κινηματογραφικόσ δημιουργύασ. Θα ςταθούμε δηλαδό ςε ιδιαύτερεσ γλωςςικϋσ 
εκφρϊςεισ και «κειμενικά χαρακτηριςτικά» τα οπούα καθιςτούν ευανϊγνωςτεσ 
και γνώριμεσ μια ςειρϊ ταινιών, οι οπούεσ κατϊ κανόνα θεωρούνται εύτε 
«δύςκολεσ» εύτε «ακατανόητεσ». Γνωςτού καλλιτϋχνεσ, με ςυνεντεύξεισ τουσ, θα 
δώςουν απτϊ παραδεύγματα μϋςα από τη δουλειϊ τουσ, προςπαθώντασ να 
φωτύςουν την κινηματογραφικό τϋχνη για την οπούα ο ςκηνοθϋτησ Ζαν Λυκ 
Γκοντϊρ ϋχει χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει πωσ δεν εύναι «ούτε τέχνη, ούτε τεχνική, 
αλλά ένα μυςτήριο». 

 Σο ϋκτο επειςόδιο με υπότιτλο ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ 
ΘΕΨΡΙΑ επικεντρώνεται ςε ακαδημαώκϊ ζητόματα ςχετικϊ με το ςινεμϊ. 
Επιχειρεύται ουςιαςτικϊ η διερεύνηςη τησ ςχϋςησ του κινηματογρϊφου με τη 
λογοτεχνύα, με ςτόχο την ανϊδειξη αναλογιών ανϊμεςα ςτη γλώςςα των δύο 
τεχνών, τισ αλληλεπιδρϊςεισ καθώσ και τη μεταξύ τουσ δυναμικό. Επιπροςθϋτωσ 
γύνονται αναφορϋσ ςτα πλϊνα και ςτη θϋςη τησ μηχανόσ, ςτα ςκηνικϊ και ςτα 
κοςτούμια, ςτο μιζανςϋν και ςτο μοντϊζ, ςτη φωτογραφύα και ςτον όχο, ςτην 
υποκριτικό και ςτον ρυθμό (εςωτερικόσ και εξωτερικόσ). Παρϊλληλα θα 
περιηγηθούμε ςτα διϊφορα κινηματογραφικϊ εύδη και ειδικότερα ςτο 
ντοκιμαντϋρ αποδεικνύοντασ ότι και αυτό αποτελεύ μια επινοούμενη 
καταγραφό η οπούα απϋχει αιςθητϊ από αυτό που αποκαλούμε 
«πραγματικότητα». Σϋλοσ, θα επιχειρηθεύ μια ςύντομη ματιϊ ςτη γλώςςα και 
την ιςτορύα του ελληνικού κινηματογρϊφου από το «Δάφνισ και Χλόη» του 
Λϊςκου ωσ το ςημερινό, λεγόμενο από μερύδα τησ ξϋνησ κυρύωσ κριτικόσ, Weird 
cinema. 

 
τα 2 αυτϊ επειςόδια ϋχουμε τη χαρϊ να φιλοξενούμε τισ απόψεισ μιασ 

πλειϊδασ ςημαντικών δημιουργών και προςωπικοτότων εγνωςμϋνου κύρουσ 
όπωσ οι: Θανϊςησ Ρεντζόσ, Πϋτροσ εβαςτύκογλου, Ορϋςτησ Ανδρεαδϊκησ, 
Πϋτροσ Μϊρκαρησ, Ανδρϋα Σύροσ, Γιώργοσ Αρβανύτησ, Νύκοσ 
Παναγιωτόπουλοσ, ταύροσ Χυλλϊκησ, Δόμοσ Αβδελιώδησ, Γιώργοσ 
Πανουςόπουλοσ, Σϊςοσ Νούςιασ, τεφανύα Γουλιώτη, Αχιλλϋασ 
Κυριακύδησ κ.ϊ. 
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ΕΡΣ ΑΕ / ΕΣ-2 
 
«ΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ» 
ΕΙΡΑ 10 ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ  
 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΟΝ ΤΓΦΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ,ΟΠΨ ΑΤΣΟ ΕΦΕΙ 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΘΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ, ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ, ΣΟ 
ΘΕΑΣΡΟ, ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ KAI ΣΟ  ΔΙΗΓΗΜΑ. 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΤΙΑΗ:  

 ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Η. ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ  
(Αναπληρωτόσ  Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Δ. Μακεδονύασ) 

 
 ΝΙΚΟ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ 

(Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου) 
 
ΚΗΝΟΘΕΙΑ - ΕΝΑΡΙΟ:  ΚΨΣΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΠ. 7Ο και 8Ο :  

ΑΠΟ ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ ΣΟΝ ΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΣΟΦΑΜΟ 
 

Επ. 7: ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ & ΔΙΗΓΗΜΑ 
Επ. 8: ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟΙ ΣΟΦΑΜΟΙ 

 

 
 
Σα επειςόδια 7 και 8 εύναι αφιερωμϋνα ςτο Μυθιςτόρημα και το Διόγημα. 
Ο όροσ «μυθιςτόρημα» χαρακτηρύζει πολλϊ και διαφορετικϊ μεταξύ τουσ 
κεύμενα με μόνο κοινό τουσ ςτοιχεύο ςυνόθωσ, το γεγονόσ ότι αποτελούν 
εκτεταμϋνα ϋργα μυθοπλαςύασ ςε πεζό λόγο. υγκεκριμϋνα διακρύνεται από το 
διόγημα (μικρό κεύμενο) και τη νουβϋλα (μϋςησ ϋκταςησ κεύμενο), λόγω του 
μεγϋθουσ του. Ο μυθιςτοριογρϊφοσ ϋχει τη δυνατότητα να μασ παρουςιϊζει 
μεγαλύτερη ποικιλύα χαρακτόρων, πιο ςύνθετη πλοκό ό και πλοκϋσ μϋςω μιασ 
ευρύτερησ ανϊπτυξησ των θεμϊτων που τον απαςχολούν. 

Η ύδια η γϋννηςη του εύδουσ αποτϋλεςε καινοτομύα ςτη λογοτεχνύα, 
αφού από το ελληνικό ποιητικό ϋποσ περϊςαμε ςε ϋποσ με πεζό λόγο, 
διατηρώντασ τον χαρακτόρα τησ αφόγηςησ αξιομνημόνευτων πρϊξεων. 
Οφεύλουμε όμωσ να επιςημϊνουμε πωσ μυθιςτορηματικϋσ μορφϋσ και θϋματα 
ςυναντούμε όδη από τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο και τον Ξενοφώντα και από τουσ 
πλατωνικούσ διαλόγουσ ωσ τα ϋργα τησ Νέασ Κωμωδίασ. Αλλϊ τισ πρώτεσ 
εκτενεύσ μυθιςτορύεσ ςε πεζό λόγο γρϊφουν οι Έλληνεσ ςυγγραφεύσ του 2ου και 
3ου αιώνα. Ο ελληνικόσ όροσ μυθιςτόρημα εμφανύςτηκε και καθιερώθηκε ςτα 
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ελληνικϊ γρϊμματα πολύ αργότερα, τον 19ο αιώνα, μϊλιςτα όχι χωρύσ 
αντιδρϊςεισ.  
 

Ειδικότερα, ςτο ϋβδομο επειςόδιο τησ ςειρϊσ ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ με 
υπότιτλο «ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ & ΔΙΗΓΗΜΑ» θα εξετϊςουμε τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ του μυθιςτορόματοσ, δύνοντασ και μια ςυνοπτικό περιγραφό 
τησ ιςτορύασ του, από την εποχό του Ομόρου και του Ηροδότου, ωσ τον 20ο 
αιώνα. Θα επιχειρόςουμε επύςησ ϋναν θεματικό διαχωριςμό ςτα 
μυθιςτορηματικϊ εύδη ο οπούοσ βαςύζεται ςτο περιεχόμενό τουσ και ςτισ κατϊ 
καιρούσ τϊςεισ και ονομαςύεσ που ϋλαβαν από τουσ φιλόλογουσ. Εδώ θα μασ 
απαςχολόςουν όροι όπωσ επιςτολικό και τεκμηριωτικό μυθιςτόρημα, μη 
μυθοπλαςτικό μυθιςτόρημα, αντιςτοχαςτικό, ρεαλιςτικό και κοινωνικό. 

Σαυτόχρονα θα παρουςιαςτεύ και μια δημιουργικό ςύγκριςη 
μυθιςτορόματοσ και διηγόματοσ, τόςο ωσ προσ το ιδιαύτερο περιεχόμενό τουσ 
όςο και προσ τα θϋματα που κατϊ καιρούσ απαςχολούν τα δύο αυτϊ 
λογοτεχνικϊ εύδη, παρϋχοντασ και μια αποτύπωςη των «ποιοτικών» τουσ 
διαφορών. Γνωςτού και βραβευμϋνοι ςυγγραφεύσ θα καταθϋςουν τισ απόψεισ 
τουσ και τισ προτιμόςεισ τουσ, το λογοτεχνικό εύδοσ που αγαπούν και 
υπηρετούν, όςο και την ιδιαύτερη «θϋςη» τουσ απϋναντι ςτον γραπτό λόγο. 

Ο Λογοτεχνικόσ Κανόνασ εύναι ϋνασ όροσ που ϋχει αποκτόςει μεγϊλη 
διϊςταςη ςτισ φιλολογικϋσ ςπουδϋσ. Για τον λόγο αυτό και ο «Κανόνασ» θα 
αποτελϋςει ϋνα θϋμα για το οπούο οι φιλοξενούμενού μασ θα κληθούν να 
καταθϋςουν τισ απόψεισ και τισ ςκϋψεισ τουσ για τη λογικό του και τη 
ςημαςιολογύα του.  

Ποια εύναι ϊραγε αυτϊ τα κριτόρια τα οπούα καθιςτούν κϊποιον «μεγϊλο 
ςυγγραφϋα»; Σι απαντϊει η ακαδημαώκό κοινότητα για αυτϊ και πόςη ςημαςύα 
ϋχουν τελικϊ; Σο γεγονόσ τησ ενςωμϊτωςησ ενόσ ςυγγραφϋα ςτον λογοτεχνικό 
Κανόνα αποτελεύ κριτόριο τησ ςπουδαιότητϊσ του, αφού αυτόματα τον 
εντϊςςει ςε μια κλειςτό ελύτ, η οπούα χαύρει γενικόσ εκτύμηςησ ό ςυμβαύνει κϊτι 
διαφορετικό;  

 
το όγδοο επειςόδιο με υπότιτλο «ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟΙ ΣΟΦΑΜΟΙ» θα 

αναφερθούμε ςτη διακειμενικότητα. Θα μιλόςουμε για Δάνεια και υνομιλίεσ 
ςτον λογοτεχνικό κύκλο των κειμϋνων προκειμϋνου να κατανοόςουμε το πώσ 
ϋνα λογοτεχνικό κεύμενο αναφϋρεται ό ςτηρύζει τη δρϊςη και το θϋμα του ςε 
κϊποιο παλαιότερο, εύτε παραθϋτοντϊσ το αυτούςιο, εύτε ωσ απλό καταγραφό. 
Πρόκειται ςτην ουςύα για μια πϊγια τακτικό των ςυγγραφϋων από τόπο ςε 
τόπο και από γλώςςα ςε γλώςςα, που ϋχει δημιουργόςει και ςυνεχύζει να 
δημιουργεύ αριςτουργόματα.  

Και βϋβαια να μην ξεχνϊμε πωσ αυτό η επικοινωνύα, η αλληλεξϊρτηςη, η 
μεταφορϊ των κειμϋνων από κϊποια γλώςςα ςε κϊποια ϊλλη, προβϊλλει 
πρωτύςτωσ μϋςα από τη μετϊφραςό τουσ. Μϋςω τησ μετϊφραςησ τα κεύμενα 
ϋχουν τη δυνατότητα να καταςτούν γνωςτϊ και προςλόψιμα από διαφορετικόσ 
κουλτούρασ, εθνικότητασ και πολιτιςμικόσ προϋλευςησ  ανθρώπουσ. το 
επειςόδιο αυτό θα μασ δοθεύ ευκαιρύα να προβληματιςτούμε για τη ςημαςύα τησ 
μετϊφραςησ ςτην πρόςληψη των κειμϋνων, τη ςπουδαιότητϊ τησ και τισ 
πρακτικϋσ τησ.  

Σαυτόχρονα θα αναςτοχαςτούμε γύρω από μια ςειρϊ κοινωνιολογικών 
ζητημϊτων. Ση ςπουδαιότητα του μυθιςτορόματοσ και το πόςο αυτό ϋχει 
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επηρεϊςει τουσ ανθρώπουσ ςτον τρόπο ςκϋψησ και κοινωνικόσ δρϊςησ. 
Επιπροςθϋτωσ θα αναδεύξουμε τισ ςυνόθειεσ και τισ πρακτικϋσ, όχι μόνο των 
ςπουδαύων μυθιςτοριογρϊφων τησ παγκόςμιασ λογοτεχνύασ, αλλϊ και των 
φιλοξενούμενών μασ, τον τρόπο δηλαδό με τον οπούο εμπνϋονται και γρϊφουν.  

Σϋλοσ, θα μασ απαςχολόςει και η Ελληνικό λογοτεχνύα. Θα 
προςεγγύςουμε και θα αναδεύξουμε τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ, τη 
ςπουδαιότητϊ τησ, όπωσ και το μϋλλον τησ μϋςα ςτην ψηφιακό εποχό. Μια 
εποχό που δεύχνει να αρϋςκεται ςε κϊποια προχειρότητα και ευκολύα ςτα 
κεύμενα, δημιουργώντασ με τη ςειρϊ τησ νϋα ερωτόματα και αρκετό δυςπιςτύα 
ωσ προσ τη ςπουδαιότητα των λογοτεχνημϊτων που εμφανύζονται καθημερινϊ 
μϋςω τησ μαζικόσ πολιτιςτικόσ βιομηχανύασ.    

 
τα 2 αυτϊ επειςόδια ϋχουμε τη χαρϊ να φιλοξενούμε μια ςειρϊ από 

λογοτϋχνεσ, ςυγγραφεύσ και πανεπιςτημιακούσ  οι οπούοι καταθϋτουν τισ 
απόψεισ τουσ, τον τρόπο δουλειϊσ τουσ, καθώσ και τισ ιδιαιτερότητεσ που 
παρουςιϊζει το γραπτό κεύμενο για αυτούσ. Πρόκειται για τουσ: Θανϊςη 
Βαλτινό, Γιώργο Κεντρωτό, Ιςύδωρο Ζουργό, Πϋτρο Μϊρκαρη, Γιώργο 
καμπαρδώνη, Αχιλλϋα Κυριακύδη, τρατό Παςχϊλη, Βαγγϋλη 
Φατζηγιαννύδη, Κώςτα Βραχνό, Γιϊννη Παλαβό, Θανϊςη Σριαρύδη, Ανδρϋα 
Θαναςούλα, Κώςτα Κρεμμύδα, κ.ϊ. 
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ΕΡΣ ΑΕ / ΕΣ-2 
 
«ΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ» 
ΕΙΡΑ 10 ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ  
 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΟΝ ΤΓΦΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ,ΟΠΨ ΑΤΣΟ ΕΦΕΙ 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΘΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ, ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ, ΣΟ 
ΘΕΑΣΡΟ, ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ KAI ΣΟ ΔΙΗΓΗΜΑ. 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΤΙΑΗ:  
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Η. ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ  
(Αναπληρωτόσ  Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Δ. Μακεδονύασ) 
 
ΝΙΚΟ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ 
(Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου) 
 
ΚΗΝΟΘΕΙΑ - ΕΝΑΡΙΟ:  ΚΨΣΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΠ. 9Ο  και 10Ο :  

ΑΠΟ ΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ 
 

                                                  Επ. 09: ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Επ. 10:  Η ΠΑΡΑΣΑΗ 

 

 
 
Σα επειςόδια 9 και 10 εύναι αφιερωμϋνα ςτο θϋατρο και ςτουσ ανθρώπουσ του.  
Σο θϋατρο εύναι μια ςύνθετη δημιουργύα με τερϊςτια ιςτορύα. Μϋςα ςτο 
θεατρικό γεγονόσ ενυπϊρχουν όλεσ οι τϋχνεσ, οι οπούεσ αλληλοςχετιζόμενεσ και 
αλληλοεξαρτώμενεσ ϋχουν ωσ κύριο ςτόχο τη δραματικό ανϋλιξη οριςμϋνησ 
«ςπουδαύασ» μυθικόσ δρϊςησ. Σο θϋατρο ςτηρύζεται τισ περιςςότερεσ φορϋσ ςε 
ϋνα κεύμενο που εμπεριϋχει ποιητικϊ ςτοιχεύα. Οι απαρχϋσ του εντοπύζονται ςτα 
προώςτορικϊ χρόνια. Ο πρωτόγονοσ ϊνθρωποσ, προκειμϋνου να ερμηνεύςει τα 
πϊςησ φύςεωσ γεγονότα (κοςμικϊ, μετεωρολογικϊ κ.ϊ.) και να διακρύνει τισ 
αιτιώδεισ ςχϋςεισ μεταξύ τουσ, προςϋφευγε ςε αναπαραςτατικϋσ μιμικϋσ 
πρακτικϋσ. Προςπαθούςε ϋτςι να επηρεϊςει και τη ροό των ύδιων γεγονότων 
(π.χ. να φϋρει βροχό), μϋςα από μιμικϋσ κινόςεισ -εκκλόςεισ ςτισ θεοποιημϋνεσ 
φυςικϋσ δυνϊμεισ. τα προώςτορικϊ δρώμενα εντοπύζεται μια εμβρυικό 
καλλιτεχνικό ϋκφραςη “προλογικό” τησ οργανωμϋνησ αργότερα θεατρικόσ 
παρϊςταςησ, η οπούα θα ϋδινε κατεύθυνςη ςτο ανθρώπινο θεατρικό ορμϋμφυτο 
και ςτην κλύςη για μια «ςυντεταγμϋνη» δραματικό δημιουργύα. Ήδη από αυτό 
την πρώιμη εποχό διακρύνουμε ςτα πρωτόγονα δρώμενα τόςο τη «ςοβαρό» 
τουσ μορφό όςο και την «ευτρϊπελη» (διακωμώδηςη των καταςτϊςεων). Η 



129 

 

διπλό αυτό λειτουργύα τουσ προαναγγϋλλει τισ δύο κύριεσ μορφϋσ θεϊτρου: την 
τραγωδύα και την κωμωδύα.  

Η καταγωγό του θεϊτρου, με τη μορφό που τη γνωρύζουμε ςόμερα, 
ανϊγεται ςτην αρχαύα Αθόνα. Έχει τισ ρύζεσ του ςτον διθύραμβο, χορικό ϊςμα 
αφιερωμϋνο ςτη λατρεύα του Διονύςου, θεού τησ γονιμότητασ.  

την αρχαύα Αθόνα επύςησ θεςμοθετόθηκαν δραματικού αγώνεσ που 
αποτελούςαν την κορύφωςη μιασ ςειρϊσ εορταςτικών εκδηλώςεων, ςτα μεγϊλα 
Διονύςια (τϋλη Μαρτύου). Οι ςυγκεκριμϋνοι αγώνεσ διαρκούςαν 4 ημϋρεσ. ε 
αυτούσ παρουςιϊζονταν τραγωδύεσ και κωμωδύεσ οι οπούεσ κρύνονταν από δϋκα 
κληρωτούσ κριτϋσ που κατϋταςςαν τουσ ποιητϋσ ςε τρεισ θϋςεισ.  

Πολύ γρόγορα το θϋατρο απϋκτηςε ςκηνικό χώρο, δομό, κορυφαύουσ 
δραματουργούσ (Αιςχύλο, οφοκλό, Ευριπύδη, Αριςτοφϊνη κ.τ.λ.) και 
χαρακτηριςτικϊ τα οπούα με μικρϋσ παραλλαγϋσ επιβύωςαν ϋωσ ςόμερα. 
 

το ϋνατο επειςόδιο τησ ςειρϊσ ΓΡΑΥΗ ΚΑΘΑΡΗ με υπότιτλο «ΣΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ» θα εξετϊςουμε μια ςειρϊ θεατρολογικών ζητημϊτων όπωσ: «Εϊν 
αποτελεύ ολοκληρωμϋνη λογοτεχνικό ϋκφραςη ϋνα θεατρικό κεύμενο ό αυτό 
απαιτεύ και την «παραςτατική του διάςταςη» για την ολοκλόρωςό του. 
Σαυτόχρονα, θα διερευνόςουμε τισ απόψεισ αλλϊ και τισ αντιρρόςεισ γνωςτών 
«θεατρανθρώπων» (Ιονϋςκο, Μπρεχτ) απϋναντι ςτουσ ακαδημαώκούσ του 
θεϊτρου (θεατρολόγουσ), την ουςύα και τη λογικό του θεϊτρου, και το πώσ ϋνα 
κεύμενο γύνεται παρϊςταςη, μϋςα από αναλύςεισ γνωςτών και καταξιωμϋνων 
θεατρικών δημιουργών. Επιπροςθϋτωσ, θα αναφερθούμε ςτουσ μεγϊλουσ 
θεατρικούσ ςυγγραφεύσ και ςτισ κειμενικϋσ οδηγύεσ, τισ οπούεσ κϊποιοι από 
αυτούσ προκρύνουν εμφατικϊ.  

Θα αςχοληθούμε με το ακανθώδεσ ζότημα τησ μετϊφραςησ 
/προςαρμογόσ ενόσ κειμϋνου από γλώςςα ςε γλώςςα,  από χώρα ςε χώρα,  από 
εποχό ςε εποχό, με τισ δυςκολύεσ και τισ διαφορϋσ που καθορύζουν /προτϊςςουν 
οι κατϊ καιρούσ μεταφραςτϋσ / δημιουργού.  

Σϋλοσ, θα αναδεύξουμε και την κοινωνιολογικό διϊςταςη του θεϊτρου, τη 
λειτουργύα που επιτελεύ μϋςα ςε ϋνα οργανωμϋνο κοινωνικό ςύνολο και τη 
ςημαςύα του για τον πολιτιςμό και την ηθικό διαπαιδαγώγηςη του ανθρώπου. 

 
το δϋκατο επειςόδιο με υπότιτλο «Η ΠΑΡΑΣΑΗ» θα αναφερθούμε 

ςτουσ θεατρικούσ κώδικεσ, ςτα ιδιαύτερα ςτοιχεύα που αφορούν τη θεατρικό 
πρϊξη και γλώςςα καθιςτώντασ την διακριτό από ϊλλεσ εκφϊνςεισ τησ 
ανθρώπινησ δημιουργύασ.  Σα ςτοιχεύα αυτϊ θα τα εξετϊςουμε ςτο ιςτορικό τουσ 
βϊθοσ, καταδυόμενοι ςτη θεατρικό ιςτορύα και ςτουσ κυριότερουσ ςταθμούσ 
τησ, από τον Θϋςπη και τον διθύραμβο τησ αρχαιότητασ ϋωσ και τον 
τανιςλϊφςκι και Μπρεχτ του περαςμϋνου αιώνα.  

Θα εξετϊςουμε, επύςησ, τη γενικότερη θεατρικό εκπαύδευςη αναλύοντασ 
διϊφορεσ ςχολϋσ υποκριτικόσ, καθώσ και ςκηνοθϋτεσ ςτην Ελλϊδα και ςτο 
εξωτερικό οι οπούοι, με την καλλιτεχνικό τουσ προςωπικότητα, προςϋφεραν 
ςχετικϊ καινοτόμεσ και ουςιαςτικϋσ καταθϋςεισ. Θα μιλόςουμε για την ιδιαύτερη 
«οπτικό» τουσ πϊνω ςτην αναπαρϊςταςη του θεατρικού κειμϋνου. Θα ςταθούμε 
ςτη ςχετικϊ πρόςφατη (τϋλη του 19ου αιώνα) εμφϊνιςη του ςκηνοθϋτη, μϋςα 
ςτην ιςτορύα του θεϊτρου, καθώσ και ςτον κομβικό ρόλο που αυτόσ επιτελεύ 
ςόμερα ςτο ανϋβαςμα των παραςτϊςεων. Όλα τα προαναφερθϋντα θα γύνουν 
κατανοητϊ με την αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα γνωςτών 
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ςκηνοθετών /δημιουργών που με την εργαςύα τουσ καθόριςαν το θϋατρο, ϋτςι 
όπωσ ςόμερα υφύςταται.  

Σϋλοσ, ςύγχρονεσ μορφϋσ θεϊτρου, όπωσ το «θέατρο ντοκουμέντο», 
καθώσ και διϊφορεσ «μεταδραματικέσ πρακτικέσ» θα μασ απαςχολόςουν ςτην 
προςπϊθειϊ μασ να οριοθετόςουμε το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο φαύνεται να 
κινεύται το θϋατρο ςτο ϊμεςο μϋλλον. 

 
τα 2 αυτϊ επειςόδια ϋχουμε τη χαρϊ να φιλοξενόςουμε τισ απόψεισ και 

τον τρόπο δουλειϊσ μιασ πλειϊδασ θεατρικών δημιουργών και πανεπιςτημιακών 
καθηγητών, ανϊμεςα ςτουσ οπούουσ τουσ ςκηνοθϋτεσ: τϊθη Λιβαθινό, 
ταμϊτη Υαςουλό, Μαριϊνα Κϊλμπαρη, Κωνςταντύνο Αρβανιτϊκη, 
Κατερύνα Ευαγγελϊτου, Πρόδρομο Σςινικόρη, Δόμο Αβδελιώδη, Marlene 
Kaminsky, τουσ ςυγγραφεύσ, κριτικούσ και μεταφραςτϋσ: Κώςτα 
Γεωργουςόπουλο, Πϋτρο Μϊρκαρη, Βαγγϋλη Φατζηγιαννύδη, Θανϊςη 
Σριαρύδη, Γιώργο καμπαρδώνη, τρατό Παςχϊλη, τουσ ηθοποιούσ: Σϊςο 
Νούςια, τεφανύα Γουλιώτη και τουσ θεατρολόγουσ καθηγητϋσ: Ανδρϋα 
Θαναςούλα, Ωννα Σαμπϊκη, Ϊλενα Σριανταφυλλοπούλου, κ.ϊ. 
 
 

 

 


