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«Κριτική Θεωρία»

• Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα ένας κύκλος 
Γερμανοεβραίων στοχαστών επιχείρησε να 
επεξεργαστεί μια ανελέητη κριτική της 
κατεστημένης κοινωνικής τάξης που 
ονομάσθηκε «κριτική θεωρία».

• Ο κύκλος αυτός θεσμικά συγκροτήθηκε στο 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας που έγινε 
ευρύτερα γνωστό ως «Σχολή της 
Φρανκφούρτης».



Οι Τεοντόρ Αντόρνο (1903 -1969) και Μαξ Χορκχάιμερ 
(1895 -1973) αποτελούν δύο από τους 

σημαντικότερους εκπρόσωπους της περίφημης σχολής



Αντόρνο - Χορκχάιμερ

• Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Αντόρνο και 
Χορκχάιμερ έγραψαν και δίδαξαν επηρέασε βαθιά την 
σκέψη και τα γραψίματα τους. 

• Η ζωή τους στην Γερμανία τον μεσοπόλεμο, η άνοδος του 
Ναζισμού στη χώρα τους και η μετέπειτα εξορία στις 
Ηνωμένες Πολιτείες  τους έκαναν να νιώσουν ότι ήταν στο 
προσκήνιο μια σειράς τραγικών αλλά και πολύ σημαντικών 
γεγονότων που προσπάθησαν να τα επεξεργαστούν 
θεωρητικά. 

• Γνώρισαν δηλαδή τις μεγάλες απογοητεύσεις του 
Δυτικοευρωπαϊκού αριστερού κινήματος με το ναζισμό να 
αποτελεί την εξέλιξη των καπιταλιστικών κοινωνιών και να 
αντικαθιστά την δημοκρατία.



Αντόρνο - Χορκχάιμερ

• Κάτω από το βάρος αυτών των εξελίξεων λοιπόν στο 
συλλογικό τους έργο οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ 
αμφισβήτησαν την δυνατότητα του ανθρωπινού νου να 
παράγει πολιτισμό και όχι βαρβαρότητα. 

• Το ολοκαύτωμα με την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων 
στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατέδειξε ότι ο 
λόγος της επιστήμης μπορεί να μετατραπεί σε ένα λόγο 
που διατηρεί μεν την αποτελεσματικότητα του ως προς τις 
μεθόδους του έχει χάσει όμως εντελώς το ηθικό του 
χαρακτήρα .

• Υπογραμμίζουν την ταξικότητα του επιστημονικού λόγου 
όπου η ταξικότητα ταυτίζεται με την πνευματική κυριαρχία 
και  παίρνει τη μορφή του ακρωτηριασμού του πνεύματος
των κοινωνικά κατώτερων.



Εργαλειακός λόγος

• Στόχος του λόγου της επιστήμης δεν είναι πλέον η ευτυχία και η 
ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων αλλά η ανάδειξη μέσων που θα 
βοηθούν στην υλοποίηση σκοπών ανεξάρτητα από τις ηθικές τους 
συνέπειες. Έτσι το ολοκαύτωμα είναι ένα γεγονός όπου ο 
εργαλειακός λόγος θριαμβεύει παρά την φρίκη και την 
καταστροφή την οποία προκαλεί. 

• Αν ακολουθήσουμε την λογική τότε θα αποδεχθούμε ότι ο λόγος 
της προόδου που ταυτίζεται με αυτόν της επιστήμης έχει 
συγκεκριμένα συμφέροντα ταξικά, πολιτικά και οικονομικά, τα 
οποία προωθεί και προστατεύει. 

• Είναι σαν να πούμε ένας πολεμικός λαός καταλαμβάνει τον χώρο 
που κατοικούσαν παλιότεροι κάτοικοι και αφού επιτυγχάνει την 
γεωγραφική του κυριαρχία στέλνει στη συνέχεια στους δούλους 
πλέον αυτόχθονες γιατρούς μάγους, μάντεις, χειροτέχνες, 
έμπορους να φροντίσουν τις συναλλαγές των καθηλωμένων και 
υπόδουλων πλέον αυτοχθόνων.



Εργαλειακός λόγος

• Ο Διαφωτισμός προσπάθησε να οδηγήσει στην κατά Μax Weber
απομάγευση του κόσμου, δηλαδή σε ένα κόσμο χωρίς 
δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις όπου η επιστήμη θα θεραπεύει 
τον άνθρωπο από τον φόβο μπροστά στη φύση και το θάνατο.

• Στη πραγματικότητα όμως αυτό που έχουμε είναι η εξολόθρευση 
του ανιμισμού όπου εδώ αναφέρεται στις πολυποίκιλες θεϊκές 
δυνάμεις που προσδιορίζουν την ανθρώπινη ζωή στη γη. Οι 
δυνάμεις αυτές στο βαθμό που δεν κατανοούνται ορθολογικά και 
είναι άχρηστες για τους κυριάρχους δεν αναγνωρίζονται και η 
απομάγευση μετατρέπεται σε μια διαδικασία ψυχικού και 
πνευματικού καθαρισμού αλλά και κατεξουσιασμού: ότι δεν μας 
χρειάζεται και δεν εξηγείται από τον αφαιρετικό μαθηματικό τρόπο 
σκέψης δεν έχει νόημα και στην ουσία πρέπει να αποκοπεί αφού 
στην ουσία μας ενώνει με τη φύση και εμποδίζει την διαδικασία 
επικυριαρχίας της.



Ο Οδυσσέας και η πονηριά του Λόγου

• Εδώ οι Α –Χ χρησιμοποιούν τους αρχαίους μύθους για τον Οδυσσέα για 
να αναδείξουν τα τεχνάσματα και την πανουργία που αναπτύσσει ο 
Οδυσσέας, που εδώ ταυτίζεται με τον άνδρα αστό, στη προσπάθεια του 
να ανεξαρτητοποιηθεί από την εξουσία της φύσης πάνω στο σώμα και 
στη ψυχή του. 

• Η εικόνα της γυναίκας με την μορφή της Κίρκης είναι αρνητική μετατρέπει 
τους συντρόφους του Οδυσσέα σε ζώα προσπαθεί να υποδουλώσει τον 
Οδυσσέα στη φύση και να χάσει έτσι την δυνατότητα αυτόνομης σκέψης 
και λογικής. Η γυναίκα πρέπει επομένως να υποταχθεί. 

• Υπό αυτές τις συνθήκες και ο έρωτας γίνεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος για 
την κοινωνική τάξη γιατί υποδουλώνει το λόγο τη λογική στη φύση και 
καταστρέφει την απρόσκοπτη διαχείριση του σεξ από την αστική εξουσία. 

• Ο φασισμός ως κρατική ιδεολογία επέβαλε τη διαχείριση της γυναικείας 
σεξουαλικότητας για τις ανάγκες του κράτους.  



Το τέλος του λόγου 

• Στην Ιστορία της Ιουλιέτας και της Ιουστίνης του Ντε Σαντ 
οι Χ-Α δείχνουν την ένταση και τη σύγκρουση μεταξύ 
διαφωτισμού και χριστιανικής αγάπης και συμπόνιας. Η 
Ιουλιέτα καθώς βασανίζει τα θύματα της δεν επιτρέπει 
στον εαυτό της καμιά εκδήλωση συμπόνιας και οίκτου 
γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την προσωπική πνευματική 
της ελευθερία και δυνατότητα αυτοκαθορισμού. 

• Η αδυναμία έκφρασης χριστιανικών συναισθημάτων 
σημαίνει ότι ουσιαστικά οι ουτοπίες που στοχάσθηκαν 
φιλόσοφοι έχουν χάσει το κάλυμμα τους. «Που βρίσκονται 
οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για σένα;» αναρωτήθηκε κάποτε ο 
Νίτσε. «Στη συμπόνια» ήταν η απάντηση. 



Μαζική κουλτούρα

• Οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ πιστεύουν ότι η μαζική 
κουλτούρα η οποία μεταδίδεται στον απλό άνθρωπο μέσα 
από την τηλεόραση, την τζαζ και ποπ μουσική, και τον 
κινηματογράφο τον χειραγωγούν γιατί τον ωθούν στην 
κατανάλωση και στην εξατομίκευση, γεγονός που κάνει την 
οργάνωση συλλογικοτήτων με σκοπό την αμφισβήτηση και 
την δημιουργική ανατροπή σχεδόν αδύνατες.

• Η μόνη κριτική σκέψη και άρα και αμφισβήτηση της 
πολιτικής αυθαιρεσίας μπορεί να έρθει μόνο από την 
υψηλή τέχνη μέσα στην οποία περιλαμβάνεται η κλασσική 
μουσική, η οποία δυστυχώς όμως είναι απρόσιτη στις 
λαϊκές μάζες γιατί η δομή στις καπιταλιστικές κοινωνίες την 
εμπορευματοποιεί και την ποσοτικοποιεί και έτσι 
διαστρέφει και αλλοιώνει το βαθύτερο νόημα και αξία της.



Κριτική στους Αντόρνο και Χορκχάιμερ

• Όπως ο Πλάτωνας έτσι και οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ έχουν 
κατηγορηθεί για ελιτισμό και για μια κοσμοθεωρία οι οποία δεν 
αναγνωρίζει τις δυνατότητες των απλών πολιτών για ανάπτυξη 
καλλιτεχνικών δυνάμεων. 

• Κυρίως αρνούνται στους ανθρώπους αυτούς την πιθανότητα 
αυτόνομης συλλογικής κινητοποίησης με υψηλό ηθικό πρόταγμα 
όπου οι έννοιες της προόδου και της επιστήμης θα μπορούσαν να 
ξαναβρούν την ηθική τους αξία.

• Πραγματικά στα τελευταία χρόνια της ζωής τους (1969) και (1973) 
αντίστοιχα οι δυο συγγραφείς δεν αγκάλιασαν το νεολαιίστικο 
φοιτητικό κίνημα που ξεκίνησε από το Μάη του 1968 στο Παρίσι 
και έδωσε το έναυσμα για την συγκρότηση μιας πληθώρας 
κοινωνικών κινημάτων γύρω από πολλές καταπεσμένες ως τότε 
κοινωνικές ταυτότητες. Τέτοιες ταυτότητες ήταν αυτή του 
κοινωνικού φύλου και των φυλετικά και πολιτισμικά διαφορετικών.



Νέα Κοινωνικά Κινήματα

• Τα κινήματα αυτά γεννήθηκαν και έζησαν σε μια σειρά από διάδοχους κύκλους 
όπου η εμφάνιση αλλά και η απόσυρση τους έγιναν αντικείμενο εκτεταμένων 
πολιτικών σχολιασμών και κοινωνιολογικών μελετών.

• Τα ευρήματα αυτών των μελετών δεν ήταν ομοιογενή και μπορούμε να τα 
χωρίσουμε χονδρικά σε αυτά που είχαν αισιόδοξα και σε αυτά που είχαν 
απαισιόδοξα σενάρια  για το μέλλον αυτών των κινημάτων. 

• Τα αισιόδοξα έδωσαν έμφαση στην δυνατότητα και στην θέληση των απλών 
πολιτών να αυτό-οργανώνονται και να διεκδικούν μια πληθώρα κοινωνικών 
αιτημάτων τα οποία ως την στιγμή της εμφάνισης τους δεν είχαν εκπροσωπηθεί, 
όπως επίσης να αντιστέκονται σε μια σειρά από μορφές αυταρχικής πολιτικής 
εξουσίας η οποία προστάτευε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτός ο αγώνας 
είναι προδιαγεγραμμένο σχεδόν ότι θα είναι νικηφόρος αφού όπως έλεγε και ένα 
πολύ γνωστό σύνθημα των αγώνων κατά της παγκοσμιοποίησης «ένας άλλος 
κόσμος είναι εφικτός».

• Τα απαισιόδοξα σενάρια στηλίτευσαν κυρίως τις τάσεις των λαϊκών μαζών για 
εξατομίκευση αλλά και την τάση των ηγετών του συνδικαλιστικού τους κινήματος 
να δρουν σαν μια ομάδα συμφερόντων που διεκδικεί μια καλύτερη θέση όχι για 
τα μέλη του κινήματος που εκπροσωπεί αλλά για τον εαυτό της ως οργανωμένη 
γραφειοκρατία. 



Μάης 1968



Χέρμπερτ Μαρκούζε 
(1898 – 1979)

Η θέση του Χέρμπερτ 
Μαρκούζε (1898 – 1979) 
διαφέρει από αυτή των 
Αντόρνο και Χορκχάιμερ. Ο 
Μαρκούζε, ο τρίτος πιο 
γνωστός εκπρόσωπος της 
Σχολής υπήρξε ο 
«γκουρού» των 
κοινωνικών κινημάτων που 
συγκροτήθηκαν μέσα από 
την εμπειρία του Μάη του 
68.



Χέρμπερτ Μαρκούζε

• Αν και ο Μαρκούζε συμφωνεί ότι το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να φέρει την 
«μεγάλη Άρνηση» δηλαδή την ανατροπή του καπιταλισμού, άλλες ομάδες, όπως 
οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι περιθωριακοί μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο της 
Αριστερής Πρωτοπορίας.

• Ο Μαρκούζε θεωρεί ότι ο σύγχρονος άνθρωπός εξαιτίας της επικράτησης του 
τεχνοκρατικού ορθολογισμού έχει χάσει μέρος της ευαισθησίας του και της 
δυνατότητας να αναστοχάζεται κριτικά πάνω στη πραγματικότητα. Η διανοητική 
του ανάπτυξη είναι μονόπλευρη και μονοδιάστατη.

• Η τέχνη μπορεί να βοηθήσει αυτό τον άνθρωπο να κερδίσει ξανά ένα μέρος της 
μαγικής και  δημιουργικής πλευράς της ζωής που ο τεχνοκρατικός πολιτισμός του 
έχει στερήσει.

• Ο έρωτας επίσης είναι μια επαναστατική δύναμη που στο βαθμό που δεν μπορεί 
να ελεγχθεί από τον πολιτισμό μπορεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των απλών 
ανθρώπων στις δυνάμεις της κοινωνικής ανατροπής. 

• Όπως και στον Αντόρνο και τον Χορκχάιμερ το ζητούμενο στο Μαρκούζε είναι η 
ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, που θα πρέπει να είναι μια 
οικουμενική διαδικασία στην οποία οι βαθύτερες ενορμήσεις των ανθρώπων θα 
πάρουν την εκδίκηση τους.



Γιούργκεν Χάμπερμας

• Ο Γιούργκεν Χάμπερμας (1929-) ο τελευταίος εν ζωή εκπρόσωπος της Σχολής, 
εξέφρασε μια αντίθετη προς τους Χορκχάιμερ και Αντόρνο θέση για το ρόλο του 
Λόγου και της επιστήμης. 

• Πιστεύει δηλαδή ότι ο εργαλειακός λόγος που οδήγησε στο Άουσβιτς και στο 
ολοκαύτωμα είναι κατ’ επίφαση επιστημονικός λόγος. Η επιστήμη μπορεί να 
βοηθήσει την ανθρωπότητα αν ο λόγος της γίνει επικοινωνιακός αν δηλαδή γίνει 
ένας λόγος όπου οι κοινωνικές ομάδες θα τον χρησιμοποιούν για να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

• Ο καθένας από εμάς ζει σε ένα βιόκοσμο (lifeworld) που έχει τις δικές του 
πολιτισμικές αξίες και κοινωνικές λειτουργίες. Στόχος μας πρέπει να είναι να 
αρθούν οι επιμέρους περιχαρακώσεις μεταξύ των βιόκοσμων. Είναι χρέος μας ο 
εργαλειακός λόγος που επιβάλλεται από τα κυρίαρχά μέσα και από τις πολιτικές 
ελίτ να μην κυριαρχήσει και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ανάπτυξη 
ενός εναλλακτικού τρόπου πολιτικής συμμετοχής. 

• Ο Χάμπερμας δεν θεωρεί ότι η ανατροπή του καπιταλισμού πρέπει να είναι το 
ζητούμενο. Αντίθετα πιστεύει ότι επιθυμητές είναι μικρότερες σε έκταση αλλαγές 
οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινότητα των απλών 
ανθρώπων.



Γιούργκεν Χάμπερμας



Γιούργκεν Χάμπερμας

• Η ακλόνητη πίστη στις δυνατότητες της επιστήμης και του ορθού 
«επικοινωνιακού λόγου» συντελούν στην αντιπαράθεση του Χάμπερμας με τον 
ιστορικό και φιλόσοφο Michel Foucault o οποίος στο έργο έχει αναλύσει το ρόλο 
της επιστήμης στην επιβολή εξουσιαστικών μηχανισμών.

• Ο Foucault θεωρεί ότι η γνώση και η εξουσία ταυτίζονται και κάνει κριτική στο 
πρόγραμμα του Διαφωτισμού υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε την υποδούλωση 
του ανθρώπου τόσο ως σώμα αλλά και ως ψυχή στην εξουσία που ασκούν το 
κράτος, η οικογένεια, η επιστήμη και η θρησκεία. Η εξουσία αυτή είναι 
πολύεπίπεδη και ολοκληρωτική.

• Ο Χάμπερμας υποστηρίζει ότι ο Φουκώ όπως και ο Νίτσε κριτικάρουν τον λόγο 
χρησιμοποιώντας τα ερευνητικά μέσα που εκείνος τους δίνει. Με αυτή την έννοια 
η φιλοσοφική θεώρηση του Φουκώ δεν οδηγεί πουθενά αλλού από την 
επιστροφή στην αξία του λόγου.

• Μια κριτική που θα μπορούσε να γίνει στον Χάμπερμας σε σχέση με τους 
παλαιότερους εκπροσώπους της Σχολής της Φρανκφούρτης, είναι ότι δεν 
λαμβάνει υπόψη του στο μέγεθος που του αναλογεί το γεγονός του 
Ολοκαυτώματος, με αποτέλεσμα τον σχετικισμό. Για τους Αντόρνο και Χορκχάϊμερ 
όμως το γεγονός αυτό δεν μπορεί να προσπεραστεί. Η ενατένηση του 
επιστημονικού λόγου δεν μπορεί να είναι ίδια μετά από αυτό.
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