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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο πλαίσιο της θεωρίας της ιδεολογίας που αποτελεί και στις μέρες μας 

αντικείμενο έντονου προβληματισμού, φιλοσοφικού και κοινωνιολογικού 

ταυτόχρονα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο σύγχρονες θεωρίες που επιδιώκουν μέσω 

της ανάλυσης και της κριτικής της ιδεολογίας να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία 

μίας θεωρίας αποκαθαρμένης από την ιδεολογία. Οι δύο αυτές θεωρίες που 

αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, είναι η κοινωνιολογία της 

γνώσης του Μανχάιμ και η κριτική θεωρία του Χορκχάιμερ. 

Οι δύο στοχαστές διαμορφώνουν τη σκέψη τους στο ίδιο ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή εντός της κρίσης που εκδηλώνεται στην Ευρώπη μεταξύ 

του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Οι διαστάσεις της κρίσης αυτής 

επέφεραν επιπτώσεις όχι μόνο στο κοινωνικό -οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο 

θεωρητικό, επιστημονικό και ιδεολογικό. Επιχειρώντας να απαντήσουν στο ζήτημα 

της υπέρβασης της θεωρητικής και πολιτικής κρίσης, οι δύο στοχαστές διατυπώνουν 

δύο τελείως διαφορετικές εναλλακτικές οδούς.  Αυτές θα επιχειρήσουμε να τις 

υποδείξουμε μέσα από την αντιπαράθεσή τους σχετικά με το ζήτημα της ιδεολογίας 

και της κριτικής της. Οι απαντήσεις των δύο στοχαστών σχετικά με πρόβλημα της 

ιδεολογίας δεν είναι μόνο διαφορετικές, αλλά διαμετρικά αντίθετες, καθώς διαφέρουν 

ακόμη και οι πολιτικές και θεωρητικές σκοπιές, απ’ όπου αντλούν επιχειρήματα για 

την ερμηνεία της ιδεολογίας και την κριτική της.  

Έτσι, ο μεν Μανχάιμ, ως φιλελεύθερος στοχαστής, που όμως δεν αρνήθηκε 

τις σημαντικές θεωρητικές συνεισφορές της μαρξιστικής θεωρίας, στρέφεται προς 

την προσπάθεια μίας νέας πολιτικής «σύνθεσης» μέσω των πορισμάτων της 

κοινωνιολογίας της γνώσης, η οποία θα υπερβαίνει όλα τα επιμέρους πολιτικά και 

κοινωνικά συμφέροντα Από την άλλη ο Χορκχάιμερ, ο οποίος κατευθύνεται, όπως ο 

ίδιος ομολογεί, προς την υπεράσπιση της υλιστικής γνωσιοθεωρίας, στοχεύει μέσω 

της κριτικής της ιδεολογίας στην αποκάλυψη όλων των σχέσεων κυριαρχίας και 

εξουσίας, όπως αυτές εκφράζονται σε μορφές και δομές της συνείδησης μέσα στην 

αστική κοινωνία και επιπλέον στη σύνδεση της θεωρίας με μία πρακτική 

μετασχηματισμού του κόσμου. Πρέπει έτσι να σημειώσουμε ότι η συγκριτική μελέτη 

των δύο θεωριών που επιχειρούμε στη συγκεκριμένη εργασία, θα μπορούσε να 

ενταχθεί σε ένα συνολικότερο πλαίσιο που αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ 

φιλελεύθερης/αστικής διανόησης και υλιστικής/μαρξιστικής. Μέσα λοιπόν από τη 
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συγκριτική μελέτη των δύο θεωριών και την ανασυγκρότηση της αντιπαράθεσής τους 

θα επιχειρήσουμε να υποδείξουμε τις προοπτικές που διανοίγονται για την κατασκευή 

μίας θεωρίας, ιδίως κοινωνικής, αποκαθαρμένης από την ιδεολογία, καθώς επίσης και 

την όποια χειραφετητική τους πρόταση, ιδιαίτερα τη στιγμή που οι δύο θεωρίες 

διατυπώνονται εντός του πλαισίου της κρίσης. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να δούμε τις 

συνεισφορές και τις αδυναμίες των δύο θεωριών υπό το πρίσμα της κριτικής 

κοινωνικής θεωρίας με υλιστικό, μαρξιστικό προσανατολισμό.     

 Ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση της αντιπαράθεσης αυτών των δύο 

θεωριών κρίνεται η αναφορά στη μαρξική κριτική της ιδεολογίας, την οποία θα 

επιχειρήσουμε να αναλύσουμε στο πρώτο κεφάλαιο. Χωρίς αυτή, η εργασία θα ήταν 

ελλιπής από την άποψη ότι η θεωρία του Μαρξ για την ιδεολογία αποτέλεσε το πεδίο 

αντιπαράθεσης των δύο θεωρητικών. Άλλωστε στο πλαίσιο μιας γενικής θεωρίας της 

ιδεολογίας, ο Μαρξ λειτούργησε αφενός μεν σαν μήτρα θεωρητικών επεξεργασιών 

για πολλούς προσκείμενους στο μαρξισμό στοχαστές, όπως τους εκπροσώπους της 

κριτικής θεωρίας, αφετέρου δε σαν στόχος συστηματικής κριτικής από άλλους μη 

μαρξιστές διανοητές, όπως ο Μανχάιμ, ο οποίος οικοδομεί το θεωρητικό του λόγο για 

την ιδεολογία μέσα από μια συνεχή αναφορά και κριτική των μαρξιστικών 

αναλύσεων του προβλήματος. 

Προτού ωστόσο αναλύσουμε την μαρξική θεμελίωση της κριτικής της 

ιδεολογίας, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη αναδρομή στην αφετηρία και εξέλιξη της 

έννοιας της ιδεολογίας από τον Μπέικον έως τον Χέγκελ. Μέσα από αυτή θα 

υποδείξουμε ότι η έννοια της ιδεολογίας μελετήθηκε και σε γνωσιολογικό επίπεδο 

αλλά και ως μορφή κοινωνικής πρακτικής, και απέκτησε από τα πρώτα χρόνια της 

εμφάνισής της έναν πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, ο οποίος όμως εδραιώνεται 

περισσότερο με τη μορφή που παίρνει η έννοια στη μαρξική θεώρηση. Εκεί δεν 

υπάρχει ένας γενικός ορισμός της ιδεολογίας, αφού η ιδεολογία δεν αποτελεί μία 

έννοια με αφηρημένα χαρακτηριστικά αλλά μία λειτουργία με συγκεκριμένες 

κοινωνικές και πρακτικές συνέπειες, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα συμφέροντα 

της τάξης που κυριαρχεί κατά τη διαδικασία της πάλης των τάξεων και τον τρόπο 

παραγωγής που επιβάλλει. Ο Μαρξ μελετά την ιδεολογία και τη λειτουργία της έτσι 

όπως εμφανίζεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο και ιστορικό χρόνο. Επιπλέον, 

εντάσσει την έρευνα της ιδεολογίας στο πλαίσιο της κύριας αντίθεσης που διαπερνά 

την ταξική κοινωνία, δηλαδή της αντίθεσης μεταξύ της κυρίαρχης (αστικής) τάξης 

και του προλεταριάτου. Όπως παρατηρεί ο Αλτουσέρ, η μαρξική θεωρία της 



 5

ιδεολογίας στηρίζεται «τελικά στην ιστορία των κοινωνικών σχηματισμών, άρα στην 

ιστορία των τρόπων παραγωγής που συναρθρώνονται σε κοινωνικούς σχηματισμούς. 

Στηρίζεται δηλαδή στην ιστορία των ταξικών αγώνων που αναπτύσσονται μέσα σ’ 

αυτούς τους κοινωνικούς σχηματισμούς»1.  

Οι βασικές επιστημολογικές αρχές της μαρξικής θεωρίας της ιδεολογίας είναι 

η τάξη ως συλλογικά σκεπτόμενο υποκείμενο, ως φορέας της ιδεολογίας, και η 

διάκριση μεταξύ ιδεολογικής (ταξικά καθορισμένης) σκέψης και της σκέψης που 

αντανακλά την πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαρξ διακρίνει την κυρίαρχη 

αστική ιδεολογία που συμβάλει στη διαμόρφωση ψευδούς συνείδησης, από τις ιδέες 

του προλεταριάτου, οι οποίες λόγω της ειδικής θέσης που κατέχει αυτό στην κοινωνία 

(δηλαδή ως ανερχόμενης τάξης που κατευθύνεται προς την κατάργηση των τάξεων) 

έχουν επιστημονικό και ταυτόχρονα επαναστατικό χαρακτήρα. Για τον Μαρξ κάθε 

τάξη πρέπει να δώσει στις ιδέες της τη μορφή της καθολικότητας και να τις 

παρουσιάσει ως τις μόνες λογικές και έγκυρες. Αυτή η προσπάθεια απόδοσης μιας 

καθολικής μορφής στο συμφέρον και τις ιδέες του προλεταριάτου ανταποκρίνεται 

στην ίδια την κοινωνική διαδικασία2, και συνεπώς τείνει να την εκφράσει, όπως 

πράγματι είναι. Αντίθετα, η ίδια διαδικασία στην περίπτωση της κυρίαρχης (αστικής) 

τάξης, υποτασσόμενη στο ειδικό της ταξικό συμφέρον και στερούμενη ενός 

διαταξικού υποβάθρου, τείνει να συγκαλύψει τις ταξικές αντιθέσεις, συνδέοντας έτσι 

τις κυρίαρχες ιδέες, δηλαδή την κυρίαρχη (αστική) ιδεολογία, με τη διαμόρφωση της 

ψευδούς συνείδησης3. 

Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε την ανάλυση της 

κριτικής της ιδεολογίας και του εγχειρήματος της κοινωνιολογίας της γνώσης, που 

διατυπώνει ο Μανχάιμ. Όπως προαναφέρθηκε η θεωρία του Μανχάιμ για την 

ιδεολογία συγκροτείται μέσα από την κριτική του στη μαρξική κριτική της 

ιδεολογίας. Η κριτική του Μάνχαιμ στον Μαρξ έγκειται στο γεγονός ότι ο τελευταίος  

απέδωσε στις ιδέες του προλεταριάτου επιστημονικό χαρακτήρα και άρα μη 

                                                 
1 Λ. Αλτουσέρ, Θέσεις, μτφρ. Ξενοφών Γιαταγάνας, Θεμέλιο, Αθήνα 1990, σ. 97.  
2 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, Α΄ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997,  σ. 
96: «(η επαναστατική τάξη) μπορεί να το κάνει αυτό (δηλαδή την εμφάνισή της σαν εκπροσώπου όλων 
των κυριάρχων τάξεων), διότι στην αρχή τα συμφέροντά της πραγματικά συνδέονται περισσότερο με 
το κοινό συμφέρον όλων των άλλων μη κυρίαρχων τάξεων, διότι κάτω από την πίεση των μέχρι τότε 
συνθηκών το συμφέρον της δεν έχει μπορέσει ακόμα να αναπτυχθεί σαν το ιδιαίτερο συμφέρον μιας 
ιδιαίτερης τάξης».  
3 Α. Χρύσης,  Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη)διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών –Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, χ. χ., σ. 39.  
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ιδεολογικό. Διατηρώντας τη βασική επιστημολογική θέση του Μαρξ, σύμφωνα με 

την οποία οι ιδέες του ατόμου είναι κοινωνικά (ταξικά) καθορισμένες, ο Μανχάιμ 

στρέφεται κατά του ίδιου του μαρξισμού, αλλά και ολόκληρης της σκέψης ως 

ιδεολογικής. Για τον Μανχάιμ κάθε μορφή γνώσης, κάθε ιδέα και κοσμοθεώρηση 

αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη κατάσταση του κοινωνικού είναι και με αυτήν την 

έννοια αποτελεί ιδεολογία. Επιδιώκοντας να δημιουργήσει μία θεωρία απαλλαγμένη 

από την ιδεολογία, ο Μανχάιμ προτείνει την κριτική και τον έλεγχο του ιδεολογικού 

στοιχείου όχι μόνο στην σκέψη του αντιπάλου (όπως έκανε κατ’ αυτόν ο Μαρξ), 

αλλά και σε κάθε σκέψη, άρα και στη δική μας. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται η 

«γενική εκδοχή της ολικής έννοιας της ιδεολογίας», που σκοπό έχει να αποκαλύψει 

το ιδεολογικό στοιχείο ολόκληρης της σκέψης εντός μίας συγκεκριμένης ιστορικής 

και κοινωνικής δομής.  

Διαχωρίζοντας τη θέση του από την κριτική της ιδεολογίας του Μαρξ, ο 

οποίος προσδίδει στην ιδεολογία αρνητικά χαρακτηριστικά και την ταυτίζει με την 

ψευδή συνείδηση, ο Μανχάιμ θεωρεί ότι η κάθε κοσμοθεώρηση – ιδεολογία, στο 

βαθμό που αντιστοιχεί σε μία ορισμένη κατάσταση του είναι, έχει και μία θετική όψη, 

αποτελεί δηλαδή μία επιμέρους αλήθεια για την κοινωνική και ιστορική ολότητα. Στο 

πλαίσιο της βασικής του επιδίωξης που αφορά την κατασκευή μίας θεωρίας 

αποκαθαρμένης από την ιδεολογία και άρα αληθούς, ο Μανχάιμ θέτει το αίτημα της 

σύνθεσης των επιμέρους αληθειών από ένα στρώμα το οποίο, επειδή ακριβώς δεν 

αποτελεί τάξη, μπορεί να «μερικεύει» τις διάφορες κοσμοθεωρήσεις ως προς την 

αλήθεια τους, να αποκαλύπτει την αντιστοιχία τους με την κοινωνική 

πραγματικότητα και να τις συνθέτει σε μία περιεκτικότερη θεωρία (την 

κοινωνιολογία της γνώσης), που θα αποτελεί τη μόνη μη ιδεολογική οπτική. Το έργο 

αυτό το αναλαμβάνει η «ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση», έννοια ιδιαίτερα 

προβληματική, η οποία έχει προκαλέσει την κριτική πολλών στοχαστών.  

Αντίθετος προς μία τέτοια οπτική εμφανίζεται ο Χορκχάιμερ, ο οποίος 

στοχεύει στην επικαιροποίηση του αιτήματος για μια κοινωνική κριτική θεωρία. 

Έτσι, όπως θα δείξουμε στο τρίτο κεφάλαιο, ο Χορκχάιμερ στρέφεται κατά της 

κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιμ, η οποία κατ’ αυτόν έχει απολέσει κάθε 

δυνατότητα κριτικής. Αρχικά, λοιπόν, θα περιγράψουμε την ενδιαφέρουσα κριτική 

που ασκεί ο Χορκχάιμερ στην πρόταση του Μανχάιμ. Επηρεασμένος από τον 

ιστορικό υλισμό, ο Χορκχάιμερ αντιπαρατίθεται στα ιδεαλιστικά στοιχεία και τις 

λογικές αντιφάσεις που διατηρεί η κοινωνιολογία της γνώσης. Για τον Χορκχάιμερ, ο 
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Μανχάιμ εξαιτίας του ότι τοποθέτησε την έννοια της ιδεολογίας εκτός του πεδίου της 

πολιτικής κριτικής και την κατέστησε γενικό εργαλείο της γνώσης, οδηγήθηκε σε 

σχετικιστικές τοποθετήσεις σχετικά με την αλήθεια, αλλά και σε ιδεαλιστικές 

διατυπώσεις που αφορούν την έρευνα της κοινωνιολογίας. Παραγνωρίζοντας την 

λειτουργία της ιδεολογίας εντός του καπιταλιστικού καταμερισμού εργασίας, ο 

Μανχάιμ, σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, αρκείται στο να βλέπει τις αντιστοιχίες της 

σκέψης με την κοινωνική πραγματικότητα, για την οποία όμως δεν λέει τίποτα 

συγκεκριμένο.  

Η κριτική αυτή υπάρχει στο κείμενο του Χορκχάιμερ «Μία νέα έννοια της 

ιδεολογίας;»4 και ενώ διατυπώνεται από τη σκοπιά της υλιστικής, κριτικής θεώρησης, 

είναι ελλιπής, καθώς ο Χορκχάιμερ όντας απορροφημένος στην πολεμική του δεν 

καταφέρνει, στο συγκεκριμένο κείμενο, να υποδείξει μία άλλη κατεύθυνση για την 

ανάλυση της κριτικής της ιδεολογίας στο πλαίσιο μίας κριτικής κοινωνικής θεωρίας. 

Η υπόδειξη μίας τέτοιας κατεύθυνσης, όμως, δεν απουσιάζει από άλλα κείμενά του 

στα οποία θα αναφερθούμε στα δύο επόμενα υποκεφάλαια του τρίτου κεφαλαίου. 

Σκοπός των δύο αυτών υποκεφαλαίων είναι η ένταξη της κριτικής του Χορκχάιμερ 

στον Μανχάιμ στο συνολικότερο πλαίσιο της κριτικής του στην «παραδοσιακή 

θεωρία», και επιπλέον η ανάδειξη ενός άλλου προσανατολισμού της κοινωνικής 

θεωρίας. Η κριτική του Χορκχάιμερ στην παραδοσιακή θεωρία έχει, όπως θα δούμε, 

το χαρακτήρα της κριτικής της ιδεολογίας, με την έννοια ότι το βασικό προβληματικό 

στοιχείο της παραδοσιακής θεωρίας είναι το γεγονός ότι οι βασικές τις αρχές οδηγούν 

στην εξύμνηση του υπαρκτού και στην αναπαραγωγή των υφισταμένων 

καταπιεστικών συνθηκών. Άλλωστε για τον Χορκχάιμερ, όπως και για τον Μαρξ, ο 

ρόλος της ιδεολογίας είναι να συγκαλύπτει και να παραμορφώνει την πραγματική 

κατάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας, αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα των 

ατόμων να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Η κριτική του Χορκχάιμερ στην 

παραδοσιακή θεωρία έγκειται στη διπλή αντιπαράθεσή του με το θετικιστικό 

επιστημονισμό και το μεταφυσικό ιδεαλισμό. Τόσο λοιπόν ο θετικισμός και η 

νεότερη επιστήμη που προσκολλώνται σε μία δεδομένη πραγματικότητα, η οποία 

μάλιστα επικυρώνει την αλήθεια των προτάσεων μίας θεωρίας, όσο και ο ιδεαλισμός 

που θεωρεί ότι υπάρχει μια «άλλη» πραγματικότητα έξω από την ανθρώπινη ζωή και 

                                                 
4 M. Horkheimer, «A new concept of ideology». Between philosophy and social science: selected early 
writings, trans. G.F. Hunter, Matthew S. Kramer and J. Torpey,   Cambridge, Mass: MIT Press, 1993, 
σ. 129-149. 
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δραστηριότητα, αποτελούν ιδεολογίες στο βαθμό που και από τις δύο υπονοείται μία 

μη αναστρέψιμη κοινωνική πραγματικότητα, εντός της οποίας ο άνθρωπος οφείλει να 

πραγματωθεί. 

Η κριτική θεωρία, όμως, κατά τον Χορκχάιμερ απαλλάσσεται από το 

ιδεολογικό στοιχείο λόγω της μεθοδικής της άρνησης σε ό,τι εμφανίζεται ως 

δεδομένο, αντικειμενικό και αναπόφευκτο. Εντάσσοντας την προσέγγιση της 

αλήθειας στην αναστοχαστική διαδικασία των όρων συγκρότησης της γνώσης5, ο 

Χορκχάιμερ αρνείται κάθε άχρονη αντίληψη για την αλήθεια. Αντίθετα, επιμένει 

στην ιστορικοποίηση της γνώσης και των εννοιών, χωρίς όμως να οπισθοχωρεί ούτε 

βήμα προς τον σχετικισμό. Ο Χορκχάιμερ αντιστέκεται στη φιλελεύθερη ανοχή προς 

το επιμέρους και σχετικά αληθές περιεχόμενο όλων των απόψεων, οι οποίες, 

σύμφωνα με τη σχετικιστική αντίληψη έχουν λίγο δίκιο ή λίγο άδικο, χωρίς ωστόσο 

να υιοθετεί και μία άκαμπτη έννοια της αλήθειας.  

 Επιδιώκοντας τη δημιουργία μίας θεωρίας που δε θα είναι ιδεολογία, ο 

Χορκχάιμερ θέτει το αίτημα της κοινωνικής κριτικής θεωρίας. Διατηρώντας τη θέση 

περί κοινωνικού καθορισμού της γνώσης και της αλήθειας, ο Χορκχάιμερ δεν 

ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει κάποτε η απόλυτη γνώση, η απόλυτη αλήθεια. 

Προσανατολίζεται έτσι προς μία θεωρία, της οποίας η αλήθεια δε θα μετράται με 

βάση τα γεγονότα, αλλά με βάση την από μέρους της σωστή καθοδήγηση των 

ανθρώπων προς τον αγώνα για την απελευθέρωσή τους. Έχοντας την άποψη ότι η 

κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνει ο άνθρωπος είναι άδικη και καταπιεστική, η 

κριτική θεωρία στοχεύει στη σύνδεσή της με εκείνη την πράξη που θα συμβάλλει 

στον μετασχηματισμό του κόσμου.  

Η διαφορά των θεωρητικών τοποθετήσεων των δύο στοχαστών σχετικά με το 

ζήτημα της ιδεολογίας και της κριτικής της και το συναφές με αυτό πρόβλημα της 

αλήθειας, αλλά επίσης και η διαφορά τους σχετικά με το ζήτημα του 

προσανατολισμού της κοινωνικής θεωρίας θα μπορούσε να ενταχθεί, όπως 

προαναφέραμε, σε μία συνολικότερη αντιπαράθεση, αυτή μεταξύ φιλελευθερισμού 

και μαρξισμού και τις προοπτικές που διανοίγονται σχετικά με τη χειραφέτησης του 

ανθρώπου και το ρόλο της θεωρίας σε σχέση με αυτή. Έτσι, στο τελευταίο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας θα συνοψίσουμε την αντιπαράθεση των δύο στοχαστών και 

θα επιχειρήσουμε μία κριτική αποτίμηση των θέσεων τους, υπό το πρίσμα της 
                                                 
5 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και το επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Μαξ Χορκχάιμερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 61.  
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προαναφερθείσας αντιπαράθεσης, με σκοπό να δούμε τις θεωρητικές τους 

συνεισφορές, αλλά και τις αδυναμίες των εγχειρημάτων τους.  
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ  
 

Στους κόλπους της νεότερης και σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και 

κοινωνιολογίας καλλιεργήθηκε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την ιδεολογία. 

Από πολύ νωρίς η έννοια της ιδεολογίας συνδέθηκε με το ζήτημα του κοινωνικού 

καθορισμού των ιδεών και της συνείδησης, καθώς και με το ζήτημα της κοινωνικής 

δράσης. Με την έννοια της ιδεολογίας και κατ’ επέκταση με τα ζητήματα που 

συνδέθηκαν με αυτή ασχολήθηκαν πολλοί διανοητές. Η ευρεία ενασχόληση με την 

ιδεολογία οδήγησε σε διαφορετικές συλλήψεις της έννοιάς της. Οι διαφορετικοί 

τρόποι εννοιολόγησής της καθιστούν δύσκολο το έργο ενός σαφούς ορισμού της. 

Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει γι’ αυτήν την έννοια είναι ότι 

«συνδέεται με διάφορες όψεις της κοινωνικής, πρακτικής και πολιτικής ζωής και 

αντανακλά πεποιθήσεις και στάσεις των κοινωνικών ομάδων ή ‘τάξεων’»6.  

Σε γενικές γραμμές, κατά την εξελικτική πορεία της κοινωνίας οι αφηρημένες 

ιδέες χρησιμεύουν για το σχηματισμό συστηματικών θεωριών, δογμάτων και 

απόψεων. Κάθε κοινωνία στο εκάστοτε στάδιο ανάπτυξής της έχει τις 

χαρακτηριστικές κοινωνικές απόψεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της δομής 

της και αφορούν τόσο τις πολιτικές, νομικές, ηθικές, θρησκευτικές, αισθητικές ιδέες, 

όσο και τις φιλοσοφικές. Οι ιδέες αυτές διαχέονται σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής σκέψης, διαμορφώνουν και επηρεάζουν την ανάπτυξη των συμπεριφορών 

και των στάσεων όλων των ατόμων. Τέτοιου είδους απόψεις και ιδέες, άλλοτε 

περισσότερο και άλλοτε λιγότερο συστηματοποιημένες, οι οποίες όμως ποικίλουν 

ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση, ονομάζονται ιδεολογίες 7.  

Όπως θα δούμε παρακάτω, από την αρχή της εμφάνισής της η έννοια της 

ιδεολογίας μελετήθηκε και ως προς το γνωσιολογικό της περιεχόμενο, αλλά και ως 

μορφή κοινωνικής πρακτικής. Το γεγονός ότι η έννοια της ιδεολογίας απασχόλησε 

πολλούς διανοητές, μας αποτρέπει από το να την αναλύσουμε βασισμένοι σε ένα 

μονοσήμαντο ορισμό. Χωρίς όμως να μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρο το φάσμα 

ερμηνειών που δόθηκαν στην έννοια της ιδεολογίας, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη 

                                                 
6 Δ. Τσαρδάκης, Μια ανατομία της ιδεολογίας, Γρηγόρη, Αθήνα 1987, σ. 19. 
7 Α. Χριστοδουλίδη – Μαζαράκη, Το  πρόβλημα της ιδεολογίας στο μαρξισμό, Παπαζήσης, Αθήνα 
1987, σ. 19-20. 
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αναδρομή στην εμφάνιση και εξέλιξη της. Η σύντομη αναδρομή που θα επιχειρηθεί 

σε αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό την κατάδειξη του συσχετισμού των διάφορων 

εννοιών που έχουν αποδοθεί στην ιδεολογία, από τον Μπέικον και τον Ντεστάτ ντε 

Τρασύ έως τον Χέγκελ και τον Μαρξ, αλλά όχι την αναλυτική περιγραφή των 

διαφόρων θεωρητικών λόγων γι’ αυτή.  

Αρχικά θα δούμε τις ερμηνείες που δόθηκαν στην έννοια από τον Μπέικον 

έως τον Χέγκελ και στη συνέχεια θα αναλύσουμε την επεξεργασία της έννοιας από 

τον Μαρξ, ο οποίος τις προσδίδει νέα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, το τελευταίο αυτό 

υποκεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη μαρξική θεώρηση της ιδεολογίας, θεωρούμε 

ότι είναι απαραίτητο, καθώς η μαρξική κριτική της ιδεολογίας αποτελεί τη βάση της 

αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο στοχαστών που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα 

εργασία. Και αυτό γιατί ο μεν Μανχάιμ οικοδομεί το θεωρητικό του λόγο για την 

ιδεολογία μέσα από την κριτική και τις συνεχείς αναφορές του στη μαρξική θεώρηση 

της έννοιας, ενώ ο Χορκχάιμερ κινείται προς μια κατεύθυνση υπεράσπισης και 

ανάδειξης της μαρξιστικής και υλιστικής κατεύθυνσης της σκέψης και της θεωρίας, 

καθώς και της κριτικής της ιδεολογίας.  
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1α) Η έννοια της ιδεολογίας από τον Μπέικον έως τον Χέγκελ. 
 

Όπως είναι γνωστό ο όρος «ιδεολογία» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από 

τον Ντεστάτ ντε Τρασύ. Δεν πρέπει όμως να αγνοήσουμε ότι η φιλοσοφική αφετηρία 

της έννοιας της ιδεολογίας εντοπίζεται στη θεωρία των ειδώλων του Μπέικον, «όπως 

αυτή αναπτύσσεται στα πλαίσια της γενικότερης κριτικής του στον αριστοτελισμό και 

στη μεσαιωνική σκέψη»8. Με την έννοια του «ειδώλου» ο Μπέικον θέτει τα θεμέλια 

της έννοιας της ιδεολογίας ως ψευδαίσθησης, καθώς πιστεύει ότι τα είδωλα 

αποτελούν εμπόδια στην προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει την 

πραγματικότητα. Τα είδωλα αυτά διακρίνονται σε idola tribus, idola specus, idola fori 

και idola theatri9. Η «θεωρία των ειδώλων» έχει βασικά γνωσιολογικό περιεχόμενο 

και επιχειρεί την προσέγγιση της αλήθειας αποσυνδέοντας την επιστήμη από 

κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές. Η γνωσιολογική προσέγγιση της αλήθειας που 

επιχειρεί ο Μπέικον μέσα από τη «θεωρία των ειδώλων», συνδυάζεται τόσο με την 

προσπάθειά του να διαμορφώσει μια «καθολική επιστήμη» που ονομάζει πρώτη 

φιλοσοφία, όσο και με τη θέση του για έναν αυστηρό διαχωρισμό φιλοσοφίας και 

θεολογίας, χωρίς τον οποίο οδηγούμαστε σε μια «αιρετική θρησκεία και σε μία 

φανταστική και μυθική φιλοσοφία»10. 

Αυτός ο σαφής διαχωρισμός που επιχειρεί ο Μπέικον ανάμεσα στη θεολογία 

και τη φιλοσοφία μέσα από τη θεωρία των ειδώλων, εκφράζει την προσπάθειά του να 

προστατεύσει την προώθηση της γνώσης από κάθε «εξωγενή» παρεμβολή. 

Ταυτόχρονα, ο Μπέικον αποσυνδέει το ρόλο της επιστήμης από το κοινωνικό και 

μεταρρυθμιστικό επίπεδο,  «αναζητώντας την αλήθεια σε ένα ‘κλειστό’ γνωσιολογικό 

πεδίο, προεξαγγέλλοντας, ως ένα βαθμό, μια θετικιστική κατανόηση της σχέσης 

επιστήμης και ιδεολογίας»11. 

Με αυτήν την έννοια, η επισήμανση του κοινωνικού προσδιορισμού, που 

χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα idola fori και τα idola theatri12, δεν οδηγεί σε μια κριτική 

                                                 
8Α. Χρύσης, Ιδεολογία και κριτική. Λόγος και αντίλογος στη μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας, Στάχυ,  
Αθήνα 1999,σ. 21. 
9 F. Bacon, The Advancement of Learning, Dent (Everyman’s Library), London 1984, σ. 132-134. 
10 Π. Κονδύλης, Η κριτική της μεταφυσικής στη νεώτερης σκέψη, Γνώση, Αθήνα 1983, σ. 195 κ.ε. 
11 Α. Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή νομικών – οικονομικών και πολιτικών επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, χ. χ., σ. 16. 
12F. Bacon, The Advancement of Learning, Dent (Everyman’s Library), London 1984, σ. 134. 
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της θρησκείας και της πολιτείας, αλλά στην πρόταση του Μπέικον για τη συγκρότηση 

της επιστήμης ως ανεξάρτητης από τη θεολογία, όπως ήδη αναφέρθηκε, και πάντα 

μέσα στο πλαίσιο της δεδομένης μορφής διακυβέρνησης13.  

Από τη «θεωρία των ειδώλων» του Μπέικον περνάμε στη σκέψη των Γάλλων 

εκπροσώπων του διαφωτισμού μέσω της καρτεσιανής ορθολογιστικής παράδοσης. Ο 

Ντεκάρτ, που έχει υπόψη του τη «θεωρία των ειδώλων» του Άγγλου φιλοσόφου, 

πιστεύει ότι ο αντικειμενικός Λόγος είναι τόσο ισχυρός ώστε να μπορεί να διορθώσει 

τα λάθη που κληρονομεί η ανθρώπινη σκέψη, και θεμελιώνει έτσι την ανθρώπινη 

γνώση στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος14. Μέσα στην καρτεσιανή 

παράδοση και με το «πάθος του Διαφωτισμού»15 οι Γάλλοι φιλόσοφοι του 18ου αιώνα 

μάχονται εναντίον των ειδώλων. Το είδωλο του Μπέικον γίνεται «πρόληψη» στον 

Κοντιγιάκ και στους άλλους Γάλλους υλιστές, όπως στον Ελβέτιο και τον Χόλμπαχ. 

Οι φιλόσοφοι αυτοί αναγνωρίζουν στο Λόγο, που βασίζεται στην εμπειρία και την 

αναγνώριση της αισθητηριακής ρίζας των ιδεών, όχι μόνο το γνωσιολογικό, αλλά και 

το κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό περιεχόμενο, χάρη στο οποίο καταρρέει η 

μεταφυσική θεολογική σκέψη και καταργείται η αμάθεια. Με αυτούς τους 

φιλοσόφους το «ορθολογικό πάθος» του Διαφωτισμού «συνίσταται στη συνείδηση 

ότι η ανατροπή των ειδώλων είναι πολιτικό πρόβλημα κι ότι επομένως ο φιλόσοφος 

έχει χρέος να επιβάλει μία ηθική και διανοητική αναμόρφωση στην κοινωνία που 

είναι δούλη ψευδαισθήσεων. Το διανοητικό σύνθημα ‘ανατρέψατε τα είδωλα’ παίρνει 

επομένως άλλο νόημα, καθαρά πολιτικό: ‘ανατρέψατε αυτούς που χρησιμοποιούν τα 

είδωλα’»16. 

Γίνεται έτσι φανερή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ της προσπάθειας του 

Μπέικον να κρατήσει ανέπαφη την ανάπτυξη της επιστήμης από την προοπτική 

συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, και της θέσης των Γάλλων 

Διαφωτιστών για τον αδιαμφισβήτητο κοινωνικό και πολιτικό ρόλο των φιλοσοφικών 

αντιλήψεων. Υπογραμμίζοντας αυτήν ακριβώς την κρίσιμη προέκταση του Λόγου 

από το γνωσιολογικό προς το κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, ο A. Gouldner συμπεραίνει  

                                                                                                                                            
  
13 F. Bacon, The Advancement of Learning, Dent (Everyman’s Library), London 1984, σ. 13-14. 
14 Δ. Δημητράκος, Ιδεολογία, Σεμινάρια ΚΦΕ, Δωδώνη, Αθήνα 1981, σ. 19, βλ. επίσης Θ. Πελεγρίνης, 
Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 316. 
15 G. Lichtheim, The Concept of Ideology and others Essays, Random House, New York 1967.  
16 Δ. Δημητράκος, Ιδεολογία, Σεμινάρια ΚΦΕ, Δωδώνη, Αθήνα 1981, σ. 19. 
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ότι «ο Διαφωτισμός έγινε η εποχή της ιδεολογίας, όταν η κινητοποίηση των μαζών 

για δημόσια σχέδια επιχειρήθηκε μέσα από τη ρητορική του ορθού λόγου»17.  

Μέσα λοιπόν απ’ τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού και σε μια περίοδο ιδιαίτερα 

φορτισμένη απ’ τη Γαλλική Επανάσταση, διατυπώνεται ο όρος «ιδεολογία» που, 

όπως ήδη σημειώθηκε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ντεστάτ ντε 

Τρασύ το 1796. Όπως υποστηρίζει ο Χρύσης, «ο Ντεστάτ ντε Τρασύ εισηγείται την 

‘ιδεολογία’ ως την ‘επιστήμη των ιδεών’ που θα παίξει το ρόλο μιας καθολικής 

επιστήμης, επαναφέροντας και ανανεώνοντας ταυτόχρονα τη θέση του Μπέικον, 

αλλά και του Χομπς, για τη διαμόρφωση μιας πρώτης φιλοσοφίας»18. Μέσω αυτής 

της επιστήμης ο ντε Τρασύ πρέσβευε ότι οι ορθές ιδέες είναι αυτές που πρέπει να 

οδηγούν τον άνθρωπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή και επιπλέον ότι η 

διδασκαλία της ιδεολογίας καθιστά ικανό τον κάθε πολίτη να αποφαίνεται μόνος του 

για την αλήθεια ή το ψεύδος των ιδεών του χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει στην 

εξουσία19. 

Σε πλήρη συμφωνία με το πνεύμα του Διαφωτισμού, εκτός από την 

αναγνώριση των γνωσιολογικών συνεπειών της έννοιας της ιδεολογίας, ο ντε Τρασύ 

αντιμετωπίζει και τις κοινωνικές της λειτουργίες. Έτσι, η έννοια αυτή αποκτά από 

πολύ νωρίς έναν κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος όμως κόστισε στους 

πρώτους ιδεολόγους, καθώς προκάλεσε τη σκληρή αντίδραση του Ναπολέοντα. Για  

το Ναπολέοντα η ιδεολογία αποτελούσε διαβρωτική τάση για την κοινωνία και 

ειδικότερα για την πολιτική εξουσία20. Μέσα από τον πολιτικό λόγο του Ναπολέοντα, 

η συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας διανοουμένων, ένθερμων υποστηρικτών της 

επανάστασης, για τη θεμελίωση μιας θετικής επιστήμης των ιδεών καταδικάστηκε ως 

αναβίωση της μεταφυσικής.  

Αν και η απόπειρα σύνδεσης των ιδεών με τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής 

πραγματικότητας στη βάση του Ορθού Λόγου γνώρισε την αποθέωσή της στη 

διατύπωση των κοινωνικών αιτημάτων της Γαλλικής Επανάστασης με «τη μορφή 

διαχρονικών αληθειών στερεί τη μελέτη του κοινωνικού προσδιορισμού των ιδεών 

                                                 
17 A. Gouldner, The Dialectic of Ideology and Technology, McMillan, London and Basingstoke 1976, 
σ. 197. 
18Α. Χρύσης, Ιδεολογία και κριτική. Λόγος και αντίλογος στη μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας. Στάχυ,  
Αθήνα 1999, σ. 25. 
19 Θ. Πελεγρίνης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 1077-1078. 
20 Ε. Kennedy, « Ideology from Destutt de Tracy to Marx» στο Journal of  the History of  ideas, XI, 3, 
1979, σ. 358-364.  
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και των συστημάτων τους απ’ τη συγκεκριμένη ιστορική της διάσταση»21. Το κενό 

μιας συστηματικής αντιμετώπισης των ιδεών στη βάση μιας δυναμικά, και μέσα από 

αντιθέσεις, εξελισσόμενης κοινωνικής πραγματικότητας που δημιούργησε η αχρονική 

προηγούμενη θεώρηση του Λόγου, έρχεται να συμπληρώσει ο Χέγκελ.  

Υπογραμμίζοντας τη συμβολή της εγελιανής προβληματικής για τη σχέση 

ιδεών και κοινωνικής πραγματικότητας, είναι και συνείδησης, σε μία κατεύθυνση 

ποιοτικά διαφορετική από εκείνη του Διαφωτισμού, ο Μανχάιμ διατυπώνει την 

παρακάτω θέση: «Το υποκείμενο, ο φορέας της ενότητας της συνείδησης, ήταν επί 

των ημερών του Διαφωτισμού μια εντελώς αφηρημένη, υπερχρονική και 

υπερκοινωνική οντότητα, ‘συνείδηση εν γένει ’. Εδώ όμως το ‘πνεύμα του Λαού’ 

γίνεται ο εκπρόσωπος των ήδη ιστορικά διαφοριζόμενων συνειδησιακών ενοτήτων 

και βρίσκει το πλήρωμα του στην υψηλότερη ενότητα του πνεύματος του κόσμου, 

όπως απαντά στον Χέγκελ».22  

Ο άρρηκτος και εσωτερικός δεσμός ανάμεσα στο πνεύμα και την ιστορία, που 

διαφοροποιεί ριζικά την αντίληψη του Χέγκελ από αυτή μιας εξωτερικής σχέσης 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ιδέες και πραγματικό, γίνεται φανερός με την παρακάτω 

θέση: «[…] τα επιτεύγματα του λόγου στη διαδικασία της σκέψης δεν είναι 

περιπέτειες. Ακόμη και η παγκόσμια ιστορία δεν είναι μια ρομαντική ιστορία, δεν 

είναι μια συλλογή τυχαίων πράξεων και γεγονότων, δεν είναι το τυχαίο που την 

κυβερνά[…]. Σ’ αυτά τα γεγονότα υπάρχει μία αναγκαία σύνδεση. Το ίδιο ισχύει και 

για την ιστορία της φιλοσοφίας. Δεν τίθεται ζήτημα γνωμών, απόψεων, κ.λπ, που θα 

μπορούσε κάθε άτομο να σκεφτεί στη βάση του αυθαιρέτου ή της δικής του 

ιδιαίτερης νοοτροπίας. Αντίθετα, δεδομένου ότι αυτό που πρέπει να εκτιμηθεί εδώ 

είναι η καθαρή δραστηριότητα κι η αναγκαία λειτουργία του πνεύματος, πρέπει να 

υπάρχει μια αναγκαία και ουσιώδης σύνδεση σε όλη τη διάρκεια της κίνησης της 

σκέψης του πνεύματος. Είναι αυτή η πίστη στο παγκόσμιο πνεύμα, που πρέπει να 

προχωρήσουμε στην ιστορία και ιδιαίτερα στην ιστορία της φιλοσοφίας»23. 

Το άλμα που επιχειρεί ο Χέγκελ σε σχέση με την προηγούμενή του 

φιλοσοφία, συνίσταται στο ότι ο ρόλος του Λόγου έγκειται πλέον στο 

μετασχηματισμό των ιδεών. Ο Χέγκελ βλέπει το Λόγο σαν γενικό και ιδιαίτερο 
                                                 
21 Α. Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή νομικών – οικονομικών και πολιτικών επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, χ. χ., σ.21. 
22 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 90. 
23 G. W.F. Hegel, Introduction to the Lectures on the History of Philosophy, trans. T.M. Knox and 
Miller, Clarendon Press, Oxford 1987, σ. 63. 
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συγχρόνως. Το κύρος του είναι παγκόσμιο, αλλά διαφοροποιείται μέσα από ιδιαίτερες 

συνειδήσεις. Καθήκον του ατομικού στοχαστή είναι να παρατηρήσει την κίνηση του 

Λόγου της οποίας η δική του σκέψη είναι αντανάκλαση. Η αντανάκλαση αυτή όμως 

είναι αναγκαστικά διάθλαση ή παραμόρφωση της πραγματικότητας. Κι αυτό διότι ο 

Λόγος είναι κρυμμένος στην ιστορία. Τον συνειδητοποιούμε κατόπιν εορτής, όταν ο 

στοχαστής συνοψίσει το νόημα της εποχής. Έτσι αρχικά η αντανάκλαση του κόσμου 

«[…] θα είναι ως ένα βαθμό ψευδής συνείδηση»24. Η αντινομία ανάμεσα στην 

αντικειμενική πραγματικότητα και την υποκειμενική ιδέα γι’ αυτή την 

πραγματικότητα λύνεται μακροπρόθεσμα με τη μετατροπή όλης της πραγματικότητας 

σε ένα και μοναδικό υποκείμενο, που αναπτύσσει βαθμιαία τον εσωτερικό του Λόγο: 

αποκτά ολοκληρωμένη συγκεκριμενικότητα με το τέλος της ιστορίας, όταν οι 

διάφορες ιδιαιτερότητες, που έκρυβαν κομμάτια ορθού Λόγου, φανερώσουν την 

κρυμμένη τους ενότητα. Επομένως, η ψευδής συνείδηση είναι η γενεσιουργός αιτία 

του ψεύδους25. 

Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέραμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την 

εξέλιξη της θεωρητικής σκέψης η έννοια της ιδεολογίας απέκτησε πολλές και συχνά 

αντιφατικές ερμηνείες. Ήδη από την αρχή της εμφάνισης της η έννοια της ιδεολογίας 

συνδέθηκε τόσο με γνωσιολογικά προβλήματα όσο και με κοινωνικοπολιτικά. Με 

εξαίρεση τον Μπέικον που ανέλυσε τα είδωλα μόνο σε γνωσιολογικό επίπεδο, 

θεωρώντας τα εμπόδια στην προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει την 

πραγματικότητα, όλοι οι υπόλοιποι στοχαστές επιχείρησαν να δώσουν μια διττή 

διάσταση στην έννοια. Τα είδωλα του Μπέικον μετατράπηκαν σε «προλήψεις» στον 

Ελβέτιο και τον Χόλμπαχ (καθώς και στους άλλους υλιστές διαφωτιστές). 

Θεωρώντας ότι η πρόοδος του ανθρώπου και η ανάπτυξη της γνώσης του 

εμποδίζονταν από τις υφιστάμενες συνθήκες της κοινωνίας, ο Ελβέτιος και ο Χόλπαχ 

επέδωσαν στο λόγο γνωσιολογικό και κοινωνικο-μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. 

Επηρεασμένος από τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού και το πνεύμα της Γαλλικής 

Επανάστασης, ο Ντεστάτ ντε Τρασύ  χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο ιδεολογία 

για να εισηγηθεί την επιστήμη (γενετική) των ιδεών. Η ρήξη μεταξύ των «ιδεολόγων» 

και του Ναπολέοντα προσδίδει μία αρνητική χροιά στη σύνδεση ιδεολογίας και 

                                                 
24 Δ. Δημητράκος, Ιδεολογία, Σεμινάρια ΚΦΕ, Δωδώνη, Αθήνα 1981, σ. 23. 
25 Α. Χριστοδουλίδη – Μαζαράκη, Το πρόβλημα της ιδεολογίας στο μαρξισμό, Παπαζήσης, Αθήνα 
1987, σ. 50. 
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κοινωνικής πραγματικότητας, την οποία μετά από αρκετά χρόνια ενεργοποιεί και 

πάλι ο Μαρξ, μέσα όμως από μια ριζικά διαφορετική οπτική.     

Ωστόσο, επειδή από τις προηγούμενες επεξεργασίες της έννοιας της 

ιδεολογίας έλλειπε μια συστηματική αντιμετώπιση των ιδεών στη βάση μιας 

δυναμικά, εξελισσόμενης κοινωνικής πραγματικότητας, εμφανίζεται ο Χέγκελ και 

πραγματοποιεί το μεγάλο άλμα στη σκέψη για τη σχέση είναι και συνείδησης, που 

αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το επίκεντρο του προβλήματος της ιδεολογίας. Η 

διαφορά του Χέγκελ σε σχέση με τον προηγούμενό του στοχασμό έγκειται στο ότι 

μετατρέπει το ρόλο του Λόγου στη σχέση του με το μετασχηματισμό των ιδεών. Για 

τον Χέγκελ η συνείδηση καθορίζει το είναι, καθώς η εκδίπλωση του πνεύματος μέσα 

στην κοινωνική πραγματικότητα είναι αυτή που διαμορφώνει ιστορία. Όσο θα 

αναπτύσσεται ο λόγος, η ψευδής συνείδηση θα υπάρχει, μπορεί όμως να καταργηθεί 

με το τέλος της ιστορίας όπου οι διάφορες ιδιαιτερότητες, που έκρυβαν κομμάτια του 

ορθού λόγου, θα αποκαλύψουν την κρυμμένη τους ενότητα. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μαρξική 

θεωρία της ιδεολογίας, η οποία θέτει σε εντελώς καινούργια βάση τη σχέση είναι και 

συνείδησης και αποτελεί, κατά την γνώμη μας, μήτρα περαιτέρω επεξεργασιών και 

προβληματισμών για τη σύγχρονη θεωρία της ιδεολογίας. Όπως θα δούμε, ο Μαρξ 

ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή του Χέγκελ για να μελετήσει και να 

αναλύσει την ψευδή συνείδηση. Στη μαρξική θεωρία η ψευδής συνείδηση δεν 

υπάρχει λόγω της αδιάκοπης πορείας του λόγου και ούτε θα καταργηθεί με το τέλος 

της ιστορίας. Η θεωρία του Μαρξ για την ιδεολογία αναπτύσσεται εντός του πλαισίου 

της πάλης των τάξεων, εντός της συγκεκριμένης ιστορικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας, την οποία διαμορφώνουν οι δραστήριοι πραγματικοί άνθρωποι. Οι 

ιδέες δεν αναλύονται ανεξάρτητα από την τάξη που τις εκφράζει, καθώς σύμφωνα με 

τη μαρξική θεωρία δίπλα σε κάθε τάξη που μάχεται τις άλλες για να προωθήσει τα 

συμφέροντά της και να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της, υπάρχει και η αντίστοιχη 

ιδεολογία της. Η ιδεολογία ως μορφή ψευδούς συνείδησης υπάρχει λόγω της ανάγκης 

της κυρίαρχης τάξης να παρουσιάσει τις ιδέες και τα συμφέροντά της ως τα μόνα 

έγκυρα και καθολικά. Η ψευδής συνείδηση, κατά τον Μαρξ, θα πάψει να υπάρχει 

μόνο όταν καταργηθούν οι τάξεις, γιατί μόνο τότε αυτό που θα θέλουν όλοι οι 

άνθρωποι θα είναι καθολικό και αναγκαίο. 
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1β)Η μαρξική θεμελίωση της κριτικής της ιδεολογίας. 
 

Σε αντίστροφη κατεύθυνση με αυτή που ο Χέγκελ κατανοεί τη σχέση ιδεών 

και πραγματικότητας, είναι και συνείδησης, ο Μαρξ επιχειρεί «να αναζητήσει στην 

κοινωνική πραγματικότητα το πεδίο γένεσης της ιδεολογίας και θεμελίωσης της 

κριτικής της»26. Αν και η Γερμανική Ιδεολογία αποτελεί την πιο συστηματική 

προσπάθεια των Μαρξ και Ένγκελς να συγκροτήσουν την έννοια και την κριτική της 

ιδεολογίας, η έννοιά της έχει την προέλευσή της σε δύο άλλες πηγές: 

α) στην κριτική που ασκεί ο Μαρξ στον Χέγκελ στο Κριτική της Εγελιανής 

φιλοσοφίας του Δικαίου. Κεντρικό σημείο της κριτικής του στον εγελιανισμό είναι ότι 

ο Χέγκελ πραγματοποιεί μία θεωρησιακή αντιστροφή στο χώρο της φιλοσοφίας, 

κατασκευάζει μία αντεστραμμένη θεωρητική κατασκευή που τελικά καταλήγει σε μια 

παραγωγή του πραγματικού αισθητού, υλικού κόσμου από τις φιλοσοφικές έννοιες 

και ιδέες. Αυτή η υποτίμηση της απτής πραγματικότητας, αλλά και της απτής 

ανθρώπινης φύσης συνεπάγεται, κατά τον Μαρξ, και μια ιδιότυπη φιλοσοφική 

νομιμοποίηση της αλλοτρίωσης27.  

β) στην κριτική της ανθρωπολογίας του Φόιερμπαχ. Αν και ο Φόιερμπαχ 

εντοπίζει το θεολογικό πυρήνα του εγελιανού φιλοσοφικού συστήματος και 

αποτυπώνει την αντίθεσή του στην κυρίαρχη ιδεαλιστική άποψη, το κάνει από τη 

σκοπιά ενός υλισμού που παρέμενε εγκλωβισμένος εντός των ορίων μιας καθαρά 

φιλοσοφικής σύλληψής του. Ενώ ανέδειξε σε καθοριστική τη σχέση ανθρώπου προς 

άνθρωπο, ο Φόιερμπαχ απέτυχε να κάνει τη σχέση αυτή αντικείμενο συγκεκριμένης 

κριτικής και να αναγνωρίσει την ιστορική διάσταση που τη χαρακτηρίζει28.  

Επιχειρώντας έτσι τη διπλή οριοθέτησή του τόσο προς την εγελιανή 

φιλοσοφία όσο και προς την ανθρωπολογία του Φόιερμπαχ, ο Μαρξ οδηγείται στην 

υποστήριξη του κοινωνικού χώρου και χρόνου ως καθοριστικών διαστάσεων για τη 

θεμελίωση της κριτικής της ιδεολογίας, όπως αυτή αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα απ’ 

                                                 
26Α. Χρύσης, Ιδεολογία και κριτική. Λόγος και αντίλογος στη μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας. Στάχυ,  
Αθήνα 1999, σ. 28. 
27Κ. Μαρξ, Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, 
Παπαζήσης, Αθήνα 1978. 
28 Κ. Μαρξ, «Θέσεις για τον Φοϋερμπαχ», στο Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φοϋερμπαχ και το τέλος της 
Γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1981.  
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τις γραμμές της Γερμανικής Ιδεολογίας. Σε μεγάλο βαθμό η Γερμανική Ιδεολογία και 

κυρίως το πρώτο μέρος της με την πρώτη έκθεση μιας «υλιστικής αντίληψης της 

ιστορίας» είναι αρθρωμένη γύρω από το ερώτημα της ιδεολογίας, γύρω από την 

προσπάθεια να παρουσιαστεί το μη αυτονόητο των μορφών της κυρίαρχης 

συνείδησης. Το ερώτημα λοιπόν που απασχολεί τον Μαρξ και τον Ένγκελς εδώ είναι: 

«‘από πού προέρχονται οι λανθασμένες ιδέες;’, γιατί ο κυρίαρχος λόγος δε 

διατυπώνει αυτό που υπάρχει ή το παρουσιάζει αντεστραμμένο;»29.  

Επιδιώκοντας να θεμελιώσει την κριτική της ιδεολογίας πάνω στη βάση της 

συγκεκριμένης ιστορικοκοινωνικής δομής, η οποία χαρακτηρίζεται από την πάλη των 

τάξεων και των αντίστοιχων ιδεών τους, ο Μαρξ υποστηρίζει ότι  «η τάξη που έχει 

στη διάθεσή της τα μέσα της υλικής παραγωγής, διαθέτει ταυτόχρονα τα μέσα της 

πνευματικής παραγωγής, έτσι ώστε, μιλώντας γενικά, οι ιδέες αυτών που δεν έχουν 

τα μέσα της πνευματικής παραγωγής, να υποτάσσονται σ’ αυτά»30. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες θεωρίες για την ιδεολογία, ο Μαρξ δεν την ορίζει ως ατομικό ή 

συλλογικό λάθος ούτε ως απουσία επαφής με τον Ορθό Λόγο, αλλά ως κοινωνικό 

γεγονός αποτέλεσμα υλικών πρακτικών, έστω και αν, όπως έχει παρατηρηθεί, τείνει 

σε όψεις θετικιστικές ή σε μια θεωρία επίδρασης του κοινωνικού περιβάλλοντος.31 Η 

κυρίαρχη ιδεολογία στην κοινωνία είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης, καθώς η 

κυριαρχία μιας τάξης στηρίζεται πάνω στο αναγκαίο ψεύδος ότι αντιπροσωπεύει τα 

συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι, η ιδεολογία κατανοείται ως μηχανισμός 

ταυτόχρονα κατανόησης και παραμόρφωσης της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ως 

«ένας μηχανισμός κοινωνικής ψευδαίσθησης αντικειμενικά αναγκαίος»32. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά σκιαγραφείται η εσωτερική σχέση 

που ενώνει το πρόβλημα της γνώσης (και της αντικειμενικότητάς της) με το 

πρόβλημα της ιστορίας της κοινωνίας.   

Περνώντας τώρα πιο συγκεκριμένα στη θεμελίωση της μαρξικής κριτικής της 

ιδεολογίας πρέπει να πούμε ότι πεδίο στήριξής της είναι η κοινωνική πράξη ως 

διαδικασία που εκφράζει τη σχέση των πραγματικών δραστήριων ανθρώπων με τις 

                                                 
29 Π. Σωτήρης, Κομμουνισμός και φιλοσοφία. Η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 311. 
30 Κ .Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, α’ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 
94.  
31 Π. Σωτήρης, Κομμουνισμός και φιλοσοφία, Η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 312. 
32 Κ .Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, α’ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 
18. 
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αντικειμενικές συνθήκες ύπαρξής τους. Όπως αναφέρει ο Μαρξ στην 8η θέση για τον 

Φόιερμπαχ: «η κοινωνική ζωή είναι ουσιαστικά πρακτική. Όλα τα μυστήρια που 

παρασύρουν τη θεωρία προς το μυστικισμό, βρίσκουν την λογική τους λύση στην 

ανθρώπινη πράξη και στην κατανόηση της πράξης αυτής»33.  

Αυτή η θεμελίωση της κριτικής της ιδεολογίας στο πεδίο της κοινωνικής 

πράξης σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο γίνεται φανερή από τις πρώτες κιόλας  

σελίδες της Γερμανικής ιδεολογίας. Εκεί ο Μαρξ και ο Ένγκελς υπογραμμίζουν τη 

ρήξη τους με την κλασσική γερμανική φιλοσοφία, η οποία επιχείρησε να λύσει όλες 

τις πραγματικές αντιθέσεις στη σφαίρα του πνεύματος. Όπως παρατηρεί ο Lewis για 

τον Μαρξ «η κατάσταση της αλλοτρίωσης, της απανθρωποίησης και της στέρησης θα 

αυτοκαταργηθεί αν ο άνθρωπος δει την κατάστασή του όπως ακριβώς είναι. Αυτό δε 

μπορεί να συμβεί μόνο με τη φιλοσοφική συζήτηση ούτε με την παιδεία. Απαιτεί ένα 

στάδιο κοινωνικής εξέλιξης που μέσα του οι συνθήκες θα είναι έτοιμες και για 

κατανόηση και για δράση. […]. Οι φιλοσοφίες του καιρού του, όπως και του καιρού 

μας, είχαν τάξει σκοπό τους να ανακαλύψουν το πραγματικό νόημα της περίπλοκης 

ζωής μας, να βρουν μια απάντηση στο πρόβλημα του κακού. Όμως ο Μαρξ 

απορρίπτει όλες τις θεωρίες που γυρεύουν απλά και μόνο να μας προσφέρουν μία 

λύση στο μυστήριο της ανθρώπινης ζωής όπως είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα του 

κακού, αλλά μονάχα προβλήματα που λύνονται και κακά που υπάρχει η δυνατότητα 

να απαλειφθούν»34. 

Πρόκειται ακριβώς εδώ για την προέκταση στο πεδίο της κριτικής της 

ιδεολογίας της μεθοδολογικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τη μαρξική κατανόηση 

της σχέσης είναι και συνείδησης: «Δεν καθορίζει η συνείδηση τη ζωή, αλλά η ζωή 

καθορίζει τη συνείδηση. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο [γερμανικός ιδεαλισμός], 

αφετηρία είναι η συνείδηση, παρμένη σαν το ζωντανό άτομο. Σύμφωνα με τη δεύτερη 

μέθοδο, που αντιστοιχεί στην πραγματική ζωή, αφετηρία είναι τα ίδια τα πραγματικά 

και ζωντανά άτομα, και η συνείδηση εξετάζεται μοναχά σαν η δ ι κ ή  τ ο υ ς 

συνείδηση. Αυτή η μέθοδος έχει επίσης τις προϋποθέσεις της. Ξεκινάει από τις 

πραγματικές προϋποθέσεις και δεν τις εγκαταλείπει ούτε στιγμή. Οι προϋποθέσεις της 

είναι οι άνθρωποι, όχι σε οποιαδήποτε φανταστική απομόνωση και ακαμψία, αλλά 

                                                 
33 Κ. Μαρξ, «Θέσεις για τον Φοϋερμπαχ», 8η θέση, στο Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φοϋερμπαχ και το 
τέλος της Γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1981.  
34 J.Lewis,  Ο Μαρξισμός του Μαρξ, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη, Μπουκουμάνη, Αθήνα 1975, σ. 69.  
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στην πραγματική τους, εμπειρικά αντιληπτή διαδικασία ανάπτυξης σε καθορισμένες 

συνθήκες»35. 

Από το παραπάνω απόσπασμα φαίνεται η επιδίωξη των Μαρξ και Ένγκελς να 

ανατρέψουν την έως τότε φιλοσοφία «που κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη»36 και, 

ξεκινώντας από τον ίδιο τον άνθρωπο και την πραγματική διαδικασία της ζωής του, 

να δείξουν την ανάπτυξη των ιδεολογικών αντανακλάσεων και απηχήσεων αυτής της 

διαδικασίας. Έτσι, η μαρξική κριτική της ιδεολογίας εντάσσεται και στηρίζεται στην 

ευρύτερη μελέτη του κοινωνικού είναι και της συγκεκριμένης δομής του, όπως αυτή 

διαμορφώνεται από τις παραγωγικές σχέσεις των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

Μαρξ και Ένγκελς τονίζουν ότι «οι άνθρωποι είναι αυτοί που παράγουν τις 

αντιλήψεις τους, τις ιδέες τους -αλλά οι πραγματικοί δραστήριοι άνθρωποι, έτσι όπως 

καθορίζονται από μια ορισμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και της 

επικοινωνίας που αντιστοιχεί σε αυτές μέχρι τις πιο πλατιές της μορφές. Η συνείδηση 

δεν μπορεί να είναι ποτέ οτιδήποτε άλλο από συνειδητή ύπαρξη, και η ύπαρξη των 

ανθρώπων είναι η πραγματική διαδικασία της ζωής τους»37. 

Η στήριξη της παραγωγής των ιδεών και των συστημάτων τους στην υλική 

δραστηριότητα των ανθρώπων θέτει, ταυτόχρονα, το ζήτημα της αυτονομίας τους ως 

προς την υλική τους βάση. Σύμφωνα με τη διατύπωση των Μαρξ και Ένγκελς, «η 

ηθική, η θρησκεία, η μεταφυσική και κάθε άλλη ιδεολογία, καθώς και οι μορφές 

συνείδησης που τους αντιστοιχούν, δε διατηρούν πια την όψη της αυτονομίας. Δεν 

έχουν ούτε ιστορία ούτε εξέλιξη, αλλά οι άνθρωποι αναπτύσσοντας την υλική τους 

παραγωγή και την υλική τους επικοινωνία, αλλάζουν, παράλληλα και την πραγματική 

τους ύπαρξη, καθώς και τη σκέψη τους και τα προϊόντα της σκέψης τους»38. 

Επιπλέον, κατά τη μαρξική θεωρία, η ιδεολογία δεν είναι απλώς ένα σύστημα 

ιδεών και παραστάσεων, αλλά επηρεάζει ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της 

ζωής του ανθρώπου. Έτσι, «η ιδεολογία δεν συνίσταται μόνο ή απλώς σε ένα 

σύστημα ιδεών ή παραστάσεων: αφορά επίσης μία σειρά υλικές πρακτικές, που 

απλώνονται στα ήθη και έθιμα, στον τρόπο ζωής των ενεργών ατόμων και 

καλουπιάζεται έτσι, σαν τσιμέντο, στο σύνολο των κοινωνικών πρακτικών, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και οικονομικών. Οι ιδεολογικές σχέσεις είναι 

                                                 
35 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, α’ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 
68. 
36Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο. π., σ. 67. 
37 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο. π., σ. 67. 
38 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο. π., σ. 68. 
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κι αυτές απαραίτητες για την οργάνωση των σχέσεων οικονομικής κυριότητας και 

νομής για τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων 

παραγωγής»39.  

Στο πλαίσιο της ταξικά συγκροτημένης κοινωνίας ο Μαρξ μελετά την 

ιδεολογία σε συνάρτηση με τη βασική αντίθεση που διαπερνά την ταξική κοινωνία, 

κυρίαρχη (αστική) τάξη και επαναστατική τάξη (προλεταριάτο). Βάσει αυτής της 

αντίθεσης ο Μαρξ και ο Ένγκελς προχωρούν στην αναζήτηση των δεσμών που 

συνδέουν την ιδεολογία με την πάλη των τάξεων μέσα από την οποία δομείται η 

αστική κοινωνία. Σε σχέση με αυτόν το δεσμό ο Μαρξ υποστηρίζει ότι «οι ιδέες της 

κυρίαρχης τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες. Με άλλα λόγια η τάξη που 

είναι η κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας, είναι ταυτόχρονα η κυρίαρχη 

πνευματική της δύναμη.[…]. Οι κυρίαρχες ιδέες δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδεατή 

έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων, είναι οι κυρίαρχες υλικές σχέσεις που 

συλλαμβάνονται σαν ιδέες, άρα είναι η έκφραση των σχέσεων που κάνουν μία τάξη 

κυρίαρχη, επομένως οι ιδέες της κυριαρχίας της»40. 

Κατά τους Μαρξ και Ένγκελς, οι ιδέες ή η ιδεολογία της κυρίαρχης (αστικής) 

τάξης έχουν μία παραμορφωτική λειτουργία, η οποία οφείλεται στο ότι η αστική τάξη 

προκειμένου να συντηρηθεί και να αναπαραχθεί προβάλλει ως καθολικό το ειδικό της 

συμφέρον, συγκαλύπτοντας τις κοινωνικές ταξικές αντιθέσεις. Άλλωστε, όπως 

παρατηρεί ο Μαρξ, «κάθε καινούργια τάξη που μπαίνει στη θέση μιας άλλης που 

κυριαρχούσε πριν απ’ αυτή, είναι υποχρεωμένη, απλώς για να πραγματοποιήσει το 

σκοπό της, να παρουσιάσει το συμφέρον της σαν κοινό συμφέρον όλων των μελών 

της κοινωνίας ή για να το εκφράσουμε με ιδεατή μορφή: πρέπει να δώσει στις ιδέες 

της τη μορφή της καθολικότητας, και να τις παρουσιάσει σαν τις μόνες λογικές και 

καθολικά έγκυρες»41. Έτσι, η διαδικασία προβολής των ταξικών σχέσεων στο πεδίο 

των ιδεών προσλαμβάνει ταυτόχρονα ένα χαρακτήρα καθολικότητας μέσα απ’ την 

απόκρυψη του ειδικού ταξικού προσδιορισμού των κοινωνικών σχέσεων.  

Από αυτή τη διαδικασία προβολής ως καθολικών των ειδικών συμφερόντων 

και σχέσεων προκύπτουν συγκεκριμένες συνέπειες γνωσιολογικού και 

κοινωνικοπρακτικού χαρακτήρα. Αντίθετα με την κυρίαρχη αστική τάξη, η οποία 

                                                 
39Ν. Πουλαντζάς, Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός, μτφρ. Γιάννης Κρητικός, Θεμέλιο, Αθήνα 
1982, σ. 39. 
40 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, α’ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 
94. 
41 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο. π., σ. 95.  
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υποτασσόμενη στο ειδικό ταξικό της συμφέρον και στερούμενη ενός «ευρύτερου 

διαταξικού υποβάθρου, τείνει να συγκαλύψει τις κοινωνικές – ταξικές αντιθέσεις, 

συνδέοντας έτσι τις κυρίαρχες ιδέες, δηλαδή την κυρίαρχη ιδεολογία, με τη 

διαμόρφωση ψευδούς συνείδησης»42, η επαναστατική τάξη που αρχικά συνδέεται με 

τα συμφέροντα των άλλων μη κυρίαρχων τάξεων απέναντι στη κυρίαρχη, καθώς «το 

συμφέρον της δεν έχει κατορθώσει ακόμη να αναπτυχθεί σαν ιδιαίτερο (ειδικό) 

συμφέρον μιας ιδιαίτερης τάξης»43, τείνει να εκφράζει την κοινωνική διαδικασία 

όπως πραγματικά είναι. 

Στο πεδίο, εξάλλου, της κοινωνικής πρακτικής, η αντικειμενική δυνατότητα 

προβολής του ειδικού συμφέροντος της επαναστατικής τάξης ως διαταξικού 

/καθολικού συντείνει στη διαμόρφωση ανάλογων κοινωνικών και πολιτικών 

συμμαχιών44. Όπως γίνεται φανερό, τόσο η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης όσο και οι 

επαναστατικές ιδέες, σύμφωνα με τη μαρξική κριτική της ιδεολογίας, λειτουργούν 

ταυτόχρονα και στη διάσταση της ερμηνείας, αλλά και σε αυτή της ενεργητικής 

συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Σε αντίθεση με την κυρίαρχη (αστική) ιδεολογία που όχι μόνο παραμορφώνει 

την εκμεταλλευτική πραγματικότητα, αλλά συντελεί επίσης και στην αναπαραγωγή 

της, οι επαναστατικές ιδέες λειτουργούν στην κατεύθυνση του ριζικού 

μετασχηματισμού της κοινωνίας και τείνουν ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν το αίτημα 

της θεμελίωσης και ανάπτυξης μιας θετικής επιστήμης. Σύμφωνα με τον Μαρξ, 

«όπου σταματάει η θεωρία – στην πραγματική ζωή – εκεί αρχίζει η πραγματική, 

θετική επιστήμη: η έκθεση της πρακτικής δραστηριότητας, της πρακτικής 

διαδικασίας της ανάπτυξης των ανθρώπων. Τα κούφια λόγια για συνείδηση 

σταματάνε και η πραγματική γνώση πρέπει να πάρει τη θέση τους»45.  

Η βάση μιας τέτοιας θετικής επιστήμης δε βρίσκεται σε ένα κλειστό σύστημα 

λόγου, αλλά στην ίδια την κοινωνική πράξη και στηρίζεται στην αναγνώριση του 

προσδιορισμού της από την πάλη των τάξεων. Με άλλα λόγια, αν ο συσχετισμός της 

ιδεολογίας με την παραμορφωτική γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας ανάγεται 

                                                 
42 Α. Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών –Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, χ. χ., σ. 39.  
43 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, Γερμανική ιδεολογία, μτφρ. Κ. Φιλίνη, α’ τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1997,  σ. 
96.  
44 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο. π .,  σ. 95: «Η τάξη που κάνει μία επανάσταση εμφανίζεται ευθύς 
εξαρχής, έστω και μόνο επειδή αντιτίθεται σε μια τάξη, όχι σα μια τάξη, αλλά σαν εκπρόσωπος 
ολόκληρης της κοινωνίας».  
45 Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο.π., σ. 68. 
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στον ταξικό χαρακτήρα της τελευταίας και την προβολή του ειδικού ταξικού 

συμφέροντος της κυρίαρχης τάξης σε καθολικό, αντίθετα η θεμελίωση της 

(κοινωνικής) επιστήμης, σύμφωνα με τη μαρξική ανάλυση, δεν μπορεί παρά να 

αναζητηθεί – όχι βεβαία ως δογματικό σύστημα ιδεών – στην πράξη και τη 

διαμόρφωση των ιδεών της τάξης που αποτελεί άρνηση των τάξεων, δηλαδή του 

προλεταριάτου46. 

Από τις θέσεις που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, προκύπτει ότι η μαρξική 

κριτική της ιδεολογίας εκφράζεται μέσα από τη μελέτη της βασικής αντίθεσης της 

ταξικής κοινωνίας, εκφράζεται ως μελέτη της σύγκρουσης ανάμεσα στην κυρίαρχη 

ιδεολογία και τις επαναστατικές ιδέες, που έχουν ταυτόχρονα επαναστατικό 

επιστημονικό χαρακτήρα. Η διαλεκτική μεταξύ επιστημονικού και επαναστατικού 

στοιχείου, όπως μορφοποιείται στη μαρξική αντιμετώπιση των ιδεών του 

προλεταριάτου, βρίσκει άμεση στήριξη στις διατυπώσεις των Μαρξ και Ένγκελς, 

αλλά απορρέει έμμεσα και από το γεγονός ότι ούτε ο Μαρξ, ούτε ο Ένγκελς 

χαρακτήρισαν τις επαναστατικές ιδέες ιδεολογία. Ο όρος ιδεολογία εκφράστηκε από 

τους συγγραφείς της Γερμανικής Ιδεολογίας, για να εκφράσει τις ιδέες της κυρίαρχης 

τάξης καθώς και άλλα συστήματα ιδεών, που ήταν, όμως, ιδιαίτερα επηρεασμένα απ’ 

την κυρίαρχη ιδεολογία. Αντίθετα, οι επαναστατικές ιδέες συνδέονται και μετέχουν 

στην κοινωνική πράξη όχι μέσα από την ιδεολογική συγκάλυψη των τάσεων που τη 

διέπουν, αλλά με την κριτική, και, με αυτήν την έννοια, την επιστημονική μελέτη και 

προώθησή της. Συμπερασματικά, η άρνηση του Μαρξ και του Ένγκελς να 

χρησιμοποιήσουν τον όρο ιδεολογία για τις ιδέες της επαναστατικής τάξης, δηλαδή 

του προλεταριάτου, υπογραμμίζει έμμεσα τη θέση για τη «μείζονα γνωσιολογική 

αποδοτικότητα τους»47. 

Η επόμενη στιγμή στη διαμόρφωση της αντίληψης του Μαρξ για την 

ιδεολογία είναι ο φετιχισμός. Χωρίς να μπορούμε να επεκταθούμε στη θεωρία για την 

ιδεολογία που αναπτύσσει ο Μαρξ στο Κεφάλαιο αξίζει μία συνοπτική αναφορά.  Στο 

Κεφάλαιο υπάρχει μία θεωρία του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται μια 

                                                 
46  Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς, ο.π., σ. 96: «όλη αυτή η ψευδαίσθηση ότι η κυριαρχία μιας ορισμένης τάξης 
είναι μόνο η κυριαρχία ορισμένων ιδεών, εξαφανίζεται φυσικά από μόνη της, από τη στιγμή που η 
ταξική κυριαρχία γενικά παύει να είναι μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, δηλαδή από τη στιγμή που 
δεν είναι πια αναγκαίο να παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερο συμφέρον σα γενικό ή το ‘γενικό συμφέρον’ σα 
κυρίαρχο».     
47 Α.Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών –Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, χ. χ., σ. 41. 
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κοινωνική αναπαράσταση, που δε βλέπει τις κοινωνικές σχέσεις πίσω από τη μορφή 

εμπόρευμα και παραγνωρίζει ότι είναι «το αυθόρμητο προϊόν ενός μακρόχρονου και 

βασανιστικού προτσές»48. Η υλική διαδικασία της ανταλλαγής συγκροτεί την υλική 

μήτρα της παραγνώρισης, ώστε οι κοινωνικοί καθορισμοί παίρνουν τη μορφή 

σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα, γίνονται η πηγή «φαντασιοπληξιών»49. Ο 

φετιχισμός, όπως παρατηρεί ο Π. Σωτήρης, «είναι μια θεωρία του πώς παράγεται στη 

δομή της πραγματικότητας ένα αποτέλεσμα παραγνώρισης, που συνεπάγεται τη 

ομαλή αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων»50. Θα πρέπει να πούμε ότι τόσο στην 

Γερμανική Ιδεολογία όσο και στο Κεφάλαιο το γεγονός της ιδεολογίας ορίζεται ως 

αποτέλεσμα της ταξικής κυριαρχίας. Δεν είναι ψευδής ή λανθασμένη απόφαση, αλλά 

αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διαδικασίας ηγεμονίας. Οι ιδεολογικές αναπαραστάσεις 

είναι αντικειμενικές και αναγκαστικές.51 

Στο σημείο αυτό είναι πλέον απαραίτητο να συνοψιστούν κάποια δεδομένα 

που προέκυψαν από τη μέχρις εδώ ανάλυση της μαρξικής θεωρίας για την ιδεολογία. 

Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε αρχικά να πούμε, είναι ότι τα υποκείμενα των 

ιδεολογιών, κατά τη μαρξική θεώρηση, είναι οι τάξεις. Πεδίο της λειτουργίας της 

ιδεολογίας είναι η ταξική πραγματικότητα, η οποία ως τέτοια χαρακτηρίζεται από την 

πάλη των τάξεων. Δεδομένου λοιπόν ότι η κοινωνία χωρίζεται σε τάξεις, με βασικές 

την αστική και το προλεταριάτο52, η μελέτη της ιδεολογίας ανάγεται στην ανάλυση 

της αντίθεσης μεταξύ της κυρίαρχης (αστικής) ιδεολογίας και των επαναστατικών 

ιδεών. Τόσο στην περίπτωση της κυρίαρχης ιδεολογίας όσο και των επαναστατικών 

ιδεών, οι ιδέες αντανακλούν και εκφράζουν την πραγματικότητα. Στην περίπτωση της 

κυρίαρχης ιδεολογίας, εξαιτίας της έλλειψης ενός διαταξικού υποβάθρου, που 

χαρακτηρίζει το φορέα της, δηλαδή την αστική τάξη, η διαδικασία της αντανάκλασης 

τροφοδοτείται από την ανάγκη προβολής του μερικού, ταξικού συμφέροντος ως 

καθολικού. Αυτή η πραγματική αιτία φορτίζει τις ιδέες της αστικής τάξης με στοιχεία 

                                                 
48 Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας, α’ τόμος, μτφρ. Παναγίωτη Μαυρομάττη, 
Σύγχρονη εποχή,  Αθήνα  2005, σ. 93. 
49 Κ. Μαρξ, ο. π., σ.84. 
50 Π. Σωτήρης, Κομμουνισμός και φιλοσοφία. Η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 314. 
51Π. Σωτήρης, ο. π., σ. 314. 
52Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς, Το μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος, μτφρ. Γ. Κόττης, Θεμέλιο, 
Αθήνα, χ.χ., σ. 42 : «η εποχή μας όμως, η εποχή της αστικής τάξης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι 
απλοποίησε τις ταξικές αντιθέσεις. Ολόκληρη η κοινωνία διχάζεται όλο και περισσότερο σε δύο 
μεγάλα εχθρικά στρατόπεδα, σε δύο μεγάλες, άμεσα αντιμέτωπες τάξεις: αστική τάξη και 
προλεταριάτο».   
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παραμόρφωσης της πραγματικότητας, τείνοντας έτσι στη διαμόρφωση ψευδούς 

συνείδησης.  

Το προλεταριάτο από τη θέση του ως ανερχόμενης τάξης, αλλά ιδιαίτερα ως 

τάξης που τείνει να καταργήσει τις τάξεις, τείνει ταυτόχρονα να σχηματίσει ιδέες που 

αντανακλούν ορθά την πραγματικότητα. Και αυτό γιατί το ταξικό του συμφέρον 

μετατρέπεται σε καθολικό μέσα από την πορεία κατάργησης των τάξεων. Έτσι, οι 

ιδέες της επαναστατικής τάξης αποκτούν τελικά διπλό χαρακτήρα, επιστημονικό και 

επαναστατικό. Επιστημονικό λόγω της συγκεκριμένης κοινωνικής της θέσης, δηλαδή 

του ταξικού και δυνάμει αταξικού χαρακτήρα της, και επαναστατικό με την έννοια 

του καθοριστικού ρόλου των ιδεών στη συνειδητή δράση του επαναστατικού 

υποκειμένου για το ριζικό μετασχηματισμό των κοινωνικών όρων της ύπαρξής του. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι τα ζητήματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση της μαρξικής θεώρησης της έννοιας της ιδεολογίας αποτελούν βασικούς 

άξονες για την εξέταση των θέσεων του Μανχάιμ και του Χορκχάιμερ. Άλλωστε, 

όπως ήδη έχουμε πει, η μαρξική κριτική της ιδεολογίας αποτέλεσε θεωρητικό 

υπόβαθρο και για τις δύο θεωρίες που μας απασχολούν στην παρούσα εργασία. Όπως 

λοιπόν θα υποδείξουμε, η κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ αποτελεί συνέχεια 

αλλά και υπέρβαση της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας. Έτσι, ενώ ο Μανχάιμ δεν 

αρνήθηκε αρκετές συνεισφορές της μαρξικής θεωρίας, στρέφεται εναντίον της και 

υποδεικνύει τη δική του πρόταση για την κριτική της ιδεολογίας μέσα από την 

κριτική και αποκάλυψη των κοινωνικών επικαθορισμών της μαρξικής θεωρίας, 

στοχεύοντας να δείξει ότι, ενώ ο Μαρξ υπέβαλε τις ιδέες της αστικής τάξης σε 

κριτική, δε φρόντισε να κάνει το ίδιο και στις θέσεις του προλεταριάτου.  

Από την άλλη πλευρά, ο Χορκχάιμερ στρέφεται προς μία κατεύθυνση 

υπεράσπισης της μαρξικής και υλιστικής αντίληψης, προχωρώντας όμως στην 

περαιτέρω επεξεργασίας της. Παραλαμβάνοντας το μαρξιστικών καταβολών 

εργαλείο της κριτικής και ανάλυσης της ιδεολογίας, ο Χορκχάιμερ τάσσεται υπέρ της 

κριτικής κοινωνικής θεωρίας και της υλιστικής κατεύθυνσης της σκέψης και 

επιδιώκει να ασκήσει κριτική και να αποκαλύψει τις κυρίαρχες δομές της εξουσίας, 

όπως αυτές εκφράζονται σε μορφές της συνείδησης στην αστική κοινωνία. Είναι  

λοιπόν ενδιαφέρον, στο επόμενο κεφάλαιο, να δείξουμε τον τρόπο που ένας 

φιλελεύθερος στοχαστής, ο Μανχάιμ, επιχειρεί μέσω της κοινωνιολογίας της γνώσης, 

να υπερβεί το μαρξισμό και τον υλιστικό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής 

ολότητας, της αλήθειας και της κριτικής της ιδεολογίας. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΪΜ ΚΑΙ Η 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 

  
Η γενεαλογία της κοινωνιολογίας της γνώσης ανάγεται στον Μαρξ, στον 

Βέμπερ, στον Ντιρκχάιμ, στον Παρέτο, στον Νίτσε, στον Σέλλερ κ.α., αλλά πρώτος ο 

Μανχάιμ διατυπώνει με σαφήνεια ένα συγκροτημένο πρόγραμμα μιας κοινωνιολογίας 

της γνώσης. Το εγχείρημα του Μανχάιμ εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο της κρίσης 

του μεσοπολέμου στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου τα πολιτικά διακυβεύματα 

ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα και προκαλεί από την αρχή μια σειρά έντονων θεωρητικών 

συζητήσεων. Μέσα στη Γερμανική Κοινωνιολογική Εταιρία το κεντρικό, ίσως, 

ζήτημα την εποχή εκείνη ήταν η θεωρητική πάλη ενάντια στο μαρξισμό και τον 

«ιστορικό υλισμό», στο βαθμό που μία από τις βασικές μέριμνές τους – δηλαδή της 

κυρίαρχης ομάδας που συνδεόταν με τον Άλφρεντ Βέμπερ – ήταν να κάνει την 

κοινωνιολογία μια ακαδημαϊκά «ευυπόληπτη» επιστήμη53. Ο ίδιος ο Μανχάιμ, 

φιλελεύθερος στοχαστής, δεν υπήρξε ποτέ μαρξιστής και παρότι άσκησε κριτική στη 

μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας δεν αρνήθηκε, όπως θα δείξουμε παρακάτω, τις 

σημαντικές θεωρητικές της συνεισφορές.  

Έτσι, βασικές επιστημολογικές αρχές της θεωρίας του Μαρξ, όπως ο 

κοινωνικός (ταξικός) καθορισμός των ιδεών, καθώς και η διάκριση μεταξύ της 

ιδεολογικής (κοινωνικά καθορισμένης) σκέψης και της σκέψης που αντανακλά την 

πραγματικότητα54, ο Μανχάιμ, όπως θα δούμε, τις εντάσσει στη δική του θεωρία για 

την ιδεολογία. Ωστόσο, αντιτίθεται στη μαρξιστική θεωρία για το λόγο ότι ο Μαρξ, 

ενώ αναγνώρισε το ιδεολογικό στοιχείο (τον κοινωνικό καθορισμό) της σκέψης του 

αντιπάλου, απαλλάσσει τη δική του θεωρία και τις ιδέες του προλεταριάτου από την 

κριτική της ιδεολογίας. Η συγκεκριμένη άποψη για τη μαρξιστική κριτικής της 

ιδεολογίας κατευθύνει τον Μανχάιμ στη διατύπωση μιας νέας θεωρίας για την 

κριτική της ιδεολογίας, η οποία ξεφεύγει από τα όρια της πολιτικής κριτικής και 

γίνεται εργαλείο στο πλαίσιο μιας θεωρίας της γνώσης. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν 

                                                 
53 D. Frisby, The Alienated Mind: The Sociology of Knowledge in Germany 1918-1933, Heinemann, 
London 1983. 
54 E. Lewalter, «The Sociology of Knowledge and Marxism» V. Meja & N. Stehr (ed.) Knowledge and 
Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, Routledge, New York & London, 1990, σ. 159. 
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θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε την κριτική του Μανχάιμ στη μαρξική κριτική της 

ιδεολογίας, μέσω της οποίας ο Ούγγρος στοχαστής οικοδομεί το θεωρητικό του λόγο 

για την ιδεολογία και τη κριτική της, την αλήθεια και τον προσανατολισμό της 

κοινωνικής θεωρίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 29

 

2 α) Ο κοινωνικός καθορισμός της γνώσης και η έννοια της ιδεολογίας 

στον Μανχάιμ. 

 
Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος της κοινωνιολογίας της γνώσης που 

εισάγει ο Μανχάιμ είναι ο έλεγχος και η κριτική των ποικίλων μεθόδων σκέψης, τις  

οποίες ανέπτυξαν οι άνθρωποι για να «διεισδύσουν πειραματικά και πνευματικά στον 

κόσμο όπου ζουν»55. Για αυτό τον σκοπό ο Μανχάιμ στρέφεται στη μελέτη των 

κοινωνικών ομάδων, καθώς σε αντίθεση με τις ατομικιστικές θεωρίες πιστεύει ότι η 

σκέψη και οι ιδέες δεν παράγονται από το ίδιο το άτομο, αλλά από την κοινωνική 

ομάδα στην οποία ανήκει. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μανχάιμ η κοινωνική ομάδα 

αποτελεί το «θεμελιακό στρώμα»56 της σκέψης και του ειδέναι.    

Σε μία σχέση συνέχειας αλλά και υπέρβασης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 

της μαρξικής θεωρίας του κοινωνικού καθορισμού της συνείδησης, ο Μανχάιμ  

υποστηρίζει ότι «κύρια θέση της κοινωνιολογίας της γνώσης είναι ότι υπάρχουν 

τρόποι σκέψης που δεν κατανοούνται προσφυώς όσο μένει στο σκοτάδι η κοινωνική 

προέλευσή τους»57. Έτσι, οι μορφές της γνώσης – και ειδικότερα εδώ οι κοινωνικές 

και πολιτικές κοσμοθεωρήσεις και ιδέες – καθορίζονται και σχετίζονται με τις 

συνθήκες της κοινωνικής ύπαρξης των ατόμων, και άρα διαφέρουν ανάλογα με τη 

θέση τους, τις κοινωνικές και, κατά μία έννοια, τις ταξικές ομάδες στις οποίες αυτά 

ανήκουν μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.  

Αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνιολογίας της γνώσης, ο 

κοινωνικός προσδιορισμός των ιδεών δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά μία 

γνωσιοθεωρητική θέση, καθώς η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει το υποκείμενο 

συνεπάγεται μία προοπτική που επιδρά στη διαμόρφωση των εννοιών και στη δομή 

του αντιληπτικού μηχανισμού του. Όπως ισχυρίζεται ο Μανχάιμ, «παντού θα 

μπορούσαμε να καταδείξουμε ότι ανάλογα με την εκάστοτε σκοπιά, δε διαφέρουν 

μόνο οι έσχατες τοποθετήσεις, αξιολογήσεις και περιεχόμενα, αλλά και ο τρόπος 

διατύπωσης ενός προβλήματος, οι τρόποι θεώρησης, ακόμη και οι κατηγορίες με τη 

βοήθεια των οποίων προσλαμβάνουμε, αποθησαυρίζουμε και ταξινομούμε την 

                                                 
55 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 13. 
56 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 327. 
57 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 14. 
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εμπειρία»58. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει παρατηρηθεί, ο κοινωνικός προσδιορισμός 

των νοητικών παραγώγων σημαίνει ότι «ο κοινωνικός τόπος (δηλαδή η κοινωνική 

ομάδα) του γνωστικού υποκειμένου αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια οπτική γωνία 

και επιβάλλει μία ορισμένη προοπτική πάνω στο γνωστικό αντικείμενο»59. 

Ο Ούγγρος στοχαστής δε δέχεται την άποψη ότι οι σκέψεις, τα κίνητρα του 

ατόμου, προέρχονται αποκλειστικά από το ίδιο και ότι μπορούν να εξηγηθούν μόνο 

βάσει της δικής του βιοτικής εμπειρίας. Έρχεται έτσι σε αντίθεση με την καντιανή 

έννοια της «υπερβατολογικής συνείδησης» και κατά συνέπεια με την (φιλελεύθερη) 

ατομικιστική αντίληψη που κατανοεί τη σκέψη και τη δράση του ατόμου ως 

αυτοκαθορισμένη και αδέσμευτη κατά την επιλογή σκοπών και μέσων60. Ο Μανχάιμ  

δε χάνει ευκαιρία να αντιτίθεται στις ατομικιστικές προσεγγίσεις της εποχής του και 

έναντι της προτεραιότητας του ατόμου, θέτει την προτεραιότητα της κοινωνικής 

ομάδας, η οποία αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για τις διάφορες μεθόδους σκέψης με 

τις οποίες «καταλήγουμε στις σπουδαιότερες αποφάσεις σχετικά με την πολιτική και 

κοινωνική μας τύχη» 61. 

Επιπλέον, η κοινωνική ομάδα δεν είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικό και 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Θεωρούμενη ως φορέας ενός νοητικού 

παραγώγου, κατανοείται στο πλαίσιο της δυναμικής μιας κοινωνικής ολότητας ή μιας 

ιστορικής εποχής, όπως στη μελέτη του Μανχάιμ για το συντηρητισμό, που 

αναφέρεται στην Γερμανία το 19ου αιώνα 62. 

Επιδιώκοντας τώρα να αφαιρέσει το οντολογικό και μεταφυσικό περιεχόμενο 

της κοινωνικής ομάδας, ο Μανχάιμ δεν την παρουσιάζει ως υπερατομική, 

μεταφυσική οντότητα, όπως την αντιλήφθηκαν πολλοί επικριτές του. Είναι σαφές γι’ 

αυτόν ότι μόνο το άτομο μπορεί να σκέπτεται, η σκέψη του όμως γεννάται στον 

ιστορικοκοινωνικό χώρο που αυτό ζει, εντός δηλαδή των κοινωνικών ομάδων στις 

οποίες είναι ενσωματωμένο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ ισχυρίζεται ότι «δεν 

υπάρχει τέτοια μεταφυσική οντότητα όπως το πνεύμα της ομάδας, το οποίο σκέπτεται 

                                                 
58 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 178. 
59 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Mannheim  – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 59. 
60Για το αδέσμευτο και αυτοκαθοριζόμενο άτομο και την προτεραιότητα του έναντι της κοινωνικής  
ομάδας, βλ.. J. Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης, μτφρ. Φ. Βασιλόγιαννη, Πόλις, Αθήνα 2001.  
61 Κ. Μανχάιμ,, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 14.  
62 K. Μανχάιμ , «Conservative Thought» στο Essays on Sociology and Social Psychology, μτφρ. P. 
Kecskemeti, Routledge and Kegan Paul, London 1953, σ. 76-164. 
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πάνω και πέρα από τους νόες των ατόμων, και τις ιδέες του οποίου αναπαράγει απλώς 

το άτομο»63.  

Ωστόσο, παρά την τόσο θεμελιώδη σημασία που δίνει ο Μανχάιμ στην 

κοινωνική ομάδα, επικρατεί μία ασάφεια σχετικά με τον ορισμό της. Αυτό που θα 

μπορούσε κανείς να παρατηρήσει σε ένα πρώτο επίπεδο είναι ότι δεν εξειδικεύεται, 

όπως στο μαρξισμό, σε τάξη, από την άποψη ότι η κοινωνική τοποθέτηση των 

ατόμων δεν προσδιορίζεται από τη θέση τους στις παραγωγικές σχέσεις και στις 

σχέσεις εξουσίας. Θεωρώντας ότι υπάρχουν πολλές άλλες δυνατές βάσεις της 

συλλογικής ύπαρξης, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν διαφορετικές ερμηνείες 

του κόσμου και διαφορετικές μορφές γνώσης, ο Μανχάιμ ισχυρίζεται ότι «αντίθετα 

προς τις αντιλήψεις ενός άκαμπτου μαρξισμού τονίζουμε ότι τέτοιες κοινωνικές 

μονάδες διόλου δεν είναι μόνο οι τάξεις, αλλά λ.χ. και οι γενιές, οι κύκλοι 

συμβιούντων, οι αιρέσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, οι σχολές κ.λπ.»64. 

Στη συνέχεια όμως,  ο Μανχάιμ φαίνεται να θεωρεί ότι οι διάφοροι τρόποι 

συνομαδώσεων ανάγονται σε τελική ανάλυση στη μαρξική έννοια της κοινωνικής 

τάξης, την οποία όμως –όπως θα δούμε στη συνέχεια- παρακάμπτει συστηματικά. 

Έτσι, ενώ αρχικά ισχυρίζεται ότι «[…]ανάμεσα στις παραπάνω επιμέρους ομαδώσεις 

και κοινωνικές μονάδες προέχει η ταξική στρωμάτωση, αφού όλες τους εν τέλει 

διαμορφώνονται και μεταβάλλονται, καθώς θεμελιώνονται και φέρονται από τις 

σχέσεις παραγωγής και κυριαρχίας»65, στη συνέχεια δείχνει να εγκαταλείπει αυτή τη 

θέση. Και αυτό γιατί υποστηρίζει ότι «[…] ο σημερινός ερευνητής δεν μπορεί να 

μείνει πλέον προσκολλημένος στην αδιαφόριστη έννοια της κοινωνικής τάξης, η 

οποία αγνοεί τις υπόλοιπες κοινωνικές μονάδες και τις υπόλοιπες τοποθετήσεις μέσα 

στον κοινωνικό χώρο»66.  

Η αδυναμία του Μανχάιμ  να ορίσει σαφώς και ολοκληρωμένα την κοινωνική 

ομάδα οφείλεται, κατά την γνώμη μας, στην έλλειψη μιας συνεκτικής θεώρησης για 

την κοινωνική ολότητα. Έτσι, σε αντίθεση με τη μαρξική οπτική, σύμφωνα με την 

οποία η κοινωνική πραγματικότητα συγκροτείται από τάξεις και δομείται από την 

πάλη μεταξύ τους για την επίτευξη της κυριαρχίας των υλικών τους συμφερόντων, 

στον Μανχάιμ  η κοινωνική ολότητα γίνεται αντιληπτή ως πολλαπλότητα κοινωνικών 

ομάδων, οι οποίες βρίσκονται σε ένα διαρκή ανταγωνισμό, χωρίς ωστόσο να εξηγεί 
                                                 
63Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 14. 
64 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 324-325. 
65 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 325. 
66 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 325.  
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πουθενά σε τι οφείλεται αυτός ο ανταγωνισμός και ποιο είναι το στοιχείο που 

συγκροτεί μία κοινωνική ομάδα ως τέτοια.  

Στην αντίληψη του Μανχάιμ η εμβέλεια του κοινωνικού καθορισμού της 

σκέψης και των ιδεών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η κοινωνική ομάδα και το 

συνολικότερο ιστορικοκοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται, 

καθορίζει απόλυτα τόσο το περιεχόμενο όσο και τη μορφή της συνείδησης του 

υποκειμένου. Σε αντίθεση με τη μαρξική διατύπωση της σχετικής αυτονομίας μεταξύ 

των ιδεών και του κοινωνικού – ταξικού στρώματος, άποψη που εμφανίζει μία 

απροσδιοριστία και έχει εγείρει πολλές συζητήσεις μεταξύ διανοητών67, στο έργο του 

Μανχάιμ δεν υπάρχουν ούτε καν ίχνη μιας άποψης που θα στήριζε τη σχετική 

αυτονομία της ιδεολογίας και των ιδεών σε σχέση με την κοινωνική ομάδα, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το άτομο είναι εγκλωβισμένο στα 

όρια της προοπτικής της ομάδας, και με αυτή την έννοια χάνει τη δυνατότητα 

διόρθωσης της προοπτικής αυτής και πολύ περισσότερο υπέρβασής της. Έτσι, ενώ ο 

Μαρξ επισημαίνει την ταξική θέση ως προσδιοριστικό παράγοντα της σκέψης του 

ατόμου, αναγνωρίζει το γεγονός της αυτονομίας της σκέψης και της πράξης του 

ατόμου από την ταξική του τοποθέτηση. Όπως μάλιστα έχει επισημανθεί, για τον 

Μαρξ «η αντικειμενική ταξική θέση του ατόμου δεν οδηγεί απαραίτητα στην 

αντίστοιχη προς τα συμφέροντα της τάξης του ιδεολογία, και αντίστροφα ότι οι 

παραγωγοί της ιδεολογίας που εκπροσωπεί μία κοινωνική τάξη, (για παράδειγμα) οι 

διανοούμενοι, δεν προέρχονται απαραίτητα από αυτήν»68. Αντιθέτως, ο Μανχάιμ 

επιχειρηματολογεί υπέρ του απόλυτου κοινωνικού καθορισμού της γνώσης, όπου η 

γνώση είναι ήδη διαμορφωμένη και το υποκείμενο την παραλαμβάνει χωρίς ωστόσο 

να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή.   

Επιπλέον, η μεγάλη εμβέλεια του κοινωνικού καθορισμού της γνώσης 

δημιουργεί κι ένα πρόβλημα σχετικά με την αλήθεια, που δεν αφορά μόνο την 

καθημερινή σκέψη αλλά και τις επιστήμες, ιδίως τις κοινωνικές. Όπως παρατηρεί ο 

Πλάμενατς: «όσον αφορά τις κοινωνικές ή ανθρώπινες σπουδές, αν και ήταν 

πρόθυμος ο Μανχάιμ να τις αποκαλέσει επιστήμες, έτρεφε λίγες αμφιβολίες: 

φρονούσε ότι τα συμπεράσματά τους αληθεύουν μονάχα γι’ ανθρώπους που 

                                                 
67 R. Merton, «Social Theory and Social structure», The free press, New York-London 1968, σ. 517. 
68 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Mannheim  – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 33. 
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βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και που βλέπουν από την ίδια σκοπιά το 

αντικείμενο της μελέτης τους. Βέβαια, η κατάσταση, η σκοπιά είναι κοινωνική»69.  

Η άποψη του Μάνχαιμ για τον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης συνδέεται 

άρρηκτα με τη θεωρία του για την ιδεολογία. Στην αντίληψη του όλες οι απόψεις, οι 

ιδέες και τα συστήματά τους αποτελούν ιδεολογίες, καθώς το άτομο που τις εκφέρει 

δεσμεύεται από την προοπτική της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. Με αυτήν 

την έννοια όλες οι οπτικές, άρα και η δική μας, θα πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο 

και κριτική, καθώς βασικός στόχος της κοινωνιολογίας της γνώσης είναι, μέσω της 

κριτικής, η απελευθέρωση της σκέψης από τους κοινωνικοπολιτικούς 

επικαθορισμούς και με αυτήν την έννοια από το ιδεολογικό στοιχείο. Όπως μάλιστα 

υποστηρίζει ο Μανχάιμ: «η πιθανότητα απελευθέρωσης από τον κοινωνικό 

καθορισμό αυξάνει αναλογικά με τη συνειδητοποίηση του καθορισμού αυτού»70. 

Επιπλέον, μόνο με την αναγνώριση και τον έλεγχο του ιδεολογικού στοιχείου 

ολόκληρης της σκέψης, δηλαδή με την κατάδειξη της σύνδεσης της εκάστοτε 

διαφορετικής σκέψης με το είναι, μπορεί κανείς να αποδώσει «την ορθή και πλήρη 

σύλληψη της κατάστασης»71, η οποία είναι αναγκαία, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, για 

την υπέρβαση της ανωμαλίας της εποχής του. Θεωρώντας ότι όλες οι συνειδήσεις, 

ιδέες και σκέψεις, στο βαθμό που καθορίζονται κοινωνικά και αντιστοιχούν σε μία 

συγκεκριμένη ιστορικοκοινωνική κατάσταση, προσφέρουν μία επιμέρους οπτική της 

ιστορικής ολότητας, ο Μανχάιμ δεν χρησιμοποιεί την κριτική της ιδεολογίας με 

σκοπό να θίξει την ψευδή συνείδηση αλλά για τη σύνθεση των επιμέρους οπτικών, 

καθώς η κάθε μία καταδεικνύει ένα τμήμα της ολότητας της αλήθειας της κοινωνικής 

πραγματικότητας.  

Η ορθή σύλληψη της πραγματικότητας, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τον Μανχάιμ, καθώς θεωρεί ότι η κρίση που διατρέχει το 

ιστορικό του παρόν και η οποία οφείλεται στον ανταγωνισμό των διάφορων 

κοσμοθεωρήσεων, μπορεί να ξεπεραστεί με την κατάδειξη και εξουδετέρωση της 

μερικότητας των διάφορων οπτικών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας 

«περιεκτικότερης και στερεότερης βάσης της οπτικής».72 Στο πλαίσιο αυτό, ο 

                                                 
69 J. Plamenatz, Ιδεολογία. Έννοια και ιστορία του όρου, μτφρ. Τάκη Κονδύλη, Κάλβος, Αθήνα 1971, 
σ. 64. 
70 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 65. 
71 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 14. 
72 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 354. 
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Μανχάιμ χρησιμοποιεί την κριτική της ιδεολογίας για να υποδείξει το τι εκφράζει η 

εκάστοτε κοσμοθεώρηση (ιδεολογία) και όχι το τι συγκαλύπτει ή αποκρύπτει. 

Προχωρώντας λοιπόν στη διαμόρφωση της δικής του άποψης για την κριτική 

της ιδεολογίας, ο Μανχάιμ προτείνει μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάκριση μεταξύ 

της ειδικής και γενικής εκδοχής της ιδεολογίας. Πριν από αυτή όμως, ο Μανχάιμ  

επισημαίνει το διαχωρισμό μεταξύ της μερικής και της ολικής έννοιας της ιδεολογίας. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο Μανχάιμ στρέφεται κατά της μαρξικής θεμελίωσης της 

κριτικής της ιδεολογίας, για να καταδείξει το ιδεολογικό στοιχείο και του μαρξισμού. 

Ο βασικός λόγος που ο Μανχάιμ διαχωρίζει τη θέση του από τη μαρξική αντίληψη 

είναι ότι ο Μαρξ μεροληπτεί σχετικά με το ερώτημα τι είναι ιδεολογικό και τι όχι. 

Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, ο Μαρξ δημιούργησε την έννοια 

της ψευδούς συνείδησης (την έννοια της ιδεολογίας) για να δυσφημίσει τους 

αντιπάλους του, αλλά στη συνέχεια απέτυχε να εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια στη δική 

του αντίληψη. 

Στην πρώτη διάκριση της έννοιας της ιδεολογίας (μερική και ολική 

ιδεολογία), όμως, ο Μανχάιμ αποδέχεται τη μαρξική σύλληψη της κριτικής της 

ιδεολογίας. Βασισμένος στην έννοια της ιδεολογίας ως ψευδούς συνείδησης και στα 

χαρακτηριστικά που αυτή αποκτά κατά τη μαρξική επεξεργασία της, ο Μανχάιμ 

επισημαίνει ότι μέσα από την ολική έννοια της ιδεολογίας, σε αντίθεση προς τη 

μερική, συλλαμβάνεται η συνολική αντίληψη ή κοσμοθεώρηση (Weltanschauung) 

του αντιπάλου και όχι απλά κάποια συγκεκριμένη – μεμονωμένη θέση του. 

Επιδιώκεται, έτσι, να εντοπισθούν οι κοινωνικοί προσδιορισμοί της καθολικής 

ιδεολογικής του εικόνας για την πραγματικότητα και όχι τα ψυχολογικά κίνητρα που 

παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση μιας ορισμένης θέσης του. Όπως ο ίδιος παρατηρεί: 

«η μερική έννοια της ιδεολογίας χαρακτηρίζει ως ιδεολογήματα μόνο ένα μέρος από 

τους ισχυρισμούς του αντιπάλου – και αυτούς ακόμη μόνο ως προς το περιεχόμενό 

τους – ενώ η ολική έννοια της ιδεολογίας αμφισβητεί ολόκληρη την κοσμοθεωρία 

του (συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριακής του σκευής) και επιζητεί να 

κατανοήσει αυτές τις κατηγορίες με αφετηρία το συλλογικό υποκείμενο»73.  

Σε αντίθεση με τη μερική έννοια της ιδεολογίας, που μελετάται σε σχέση με 

το άτομο, η ολική έννοια της αφορά την κοινωνική ομάδα η οποία, όπως ήδη έχουμε 

πει, αποτελεί τη βάση της κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιμ. Σύμφωνα με τον 

                                                 
73 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 80. 
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Μανχάιμ: «η λειτουργίκευση στην περίπτωση της μερικής έννοιας της ιδεολογίας 

συντελείται, καθώς είπαμε, μόνο στο ψυχολογικό επίπεδο»74, δηλαδή αφορά μόνο 

ένα εμπρόθετο – συνειδητό ή ασυνείδητο λάθος. Σε αυτό το επίπεδο η υπόνοια της 

ιδεολογίας δεν είναι ριζική.  

Η υπόνοια ριζοσπαστικοποιείται στην ολική έννοια της ιδεολογίας και 

ειδικότερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στη γενική της εκδοχή. Η 

ριζοσπαστικοποίηση της κριτικής της ιδεολογίας έγκειται στο ότι η εφαρμογή της 

ολικής έννοιας της ιδεολογίας αφορά όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και ολόκληρη τη 

μορφή της σκέψης και φτάνει ως το εννοιολογικό υπόβαθρο ενός τρόπου σκέψης  που 

θεωρείται ως λειτουργία της κοινωνικής κατάστασης του σκεπτόμενου ατόμου. Έτσι, 

κατά τον Μανχάιμ, «όταν λέμε ξαφνικά ότι η τάδε εποχή ζει στον τάδε κόσμο ιδεών, 

ενώ εμείς σε έναν άλλο, ή ότι το δείνα ιστορικά συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα 

σκέπτεται με κατηγορίες άλλες από τις δικές μας, δεν έχουμε κατά νου μόνο 

μεμονωμένους στοχασμούς, αλλά ένα ορισμένο σύστημα στοχασμών, μια ορισμένη 

μορφή βιωματικής εμπειρίας και ερμηνείας. Το νοολογικό (θεωρητικό) ακριβώς 

επίπεδο λειτουργικεύεται οποτεδήποτε μαζί με τα περιεχόμενα και τις επόψεις 

σχετίζουμε και τη μορφή, τελικά και την κατηγοριακή σκευή, με μια κατάσταση του 

είναι»75. 

Φαίνεται, έτσι, πως η ολική ιδεολογία αφορά σε ένα συνολικότερο και σε ένα 

βαθμό πιο δομικό επίπεδο. Συνεπώς, αυτή είναι ο πυρήνας της κοινωνιολογίας της 

γνώσης που απομακρύνεται από ψυχολογιστικές προσεγγίσεις και εξηγήσεις των 

γνωστικών λαθών και επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και κατανόηση της σύνδεσης 

της σκέψης με το είναι ως μέσο για τη γνώση της ιστορικής και κοινωνικής ολότητας. 

Αντίθετα λοιπόν με τη μερική έννοια της ιδεολογίας, της οποίας η λειτουργία αφορά 

μόνο «στις ψυχικές διεργασίες που απαντούν μόνο στο μεμονωμένο άνθρωπο, εντός 

της ψυχής»76, η ολική έννοια της ιδεολογίας είναι η μόνη που συνάδει με τις αρχές 

της κοινωνιολογίας της γνώσης, καθώς «μόνο στο νοολογικό (θεωρητικό) επίπεδο 

είναι δυνατόν να υπερβαθεί το άτομο ως τέτοιο προς την κατεύθυνση ενός 

συλλογικού υποκειμένου»77. 

Η ολική έννοια της ιδεολογίας, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, εμφανίζεται στο 

μαρξισμό. Η μαρξιστική θεωρία χρησιμοποίησε τον όρο «ιδεολογία» για να θίξει το 
                                                 
74 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 81. 
75 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 81. 
76 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 82. 
77 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 82. 
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ψεύδος που ενέχεται στη συνείδηση ή το λόγο του αντιπάλου, ως μέλους μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής (τάξης) ομάδας. Όπως υποστηρίζει ο Μανχάιμ: «μόλις 

εδώ συγχωνεύεται η μερική έννοια της ιδεολογίας με την ολική, μόλις εδώ τείνει να 

αρτιωθεί με ολοένα και μεγαλύτερη συνέπεια η θεωρία περί ταξικών συμφερόντων, 

μόλις εδώ χάρη στις καταβολές από τον εγελιανισμό υπερβαίνεται το απλώς 

ψυχολογικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της ολικής ιδεολογίας και τίθεται το 

πρόβλημα στο επίπεδο της φιλοσοφίας της συνείδησης, μόλις εδώ αποκτά καινούργιο 

νόημα η θεωρία περί της δυνατότητας ‘ψευδούς συνείδησης’, μόλις εδώ καθίσταται 

το διανόημα της πρωτοκαθεδρίας της πολιτικής πράξης, μαζί με τον οικονομισμό, 

κριτήριο του τι είναι στη σκέψη ιδεολογικό και τι συναφές προς την 

πραγματικότητα»78.   

Ο ορισμός της ολικής έννοιας της ιδεολογίας στον Μανχάιμ φέρει τα ίχνη της 

έννοιας της κοσμοθεώρησης και έχει ιδιαίτερα σημαντική μεθοδολογική σημασία για 

την κοινωνιολογία της γνώσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ολικής έννοιας της 

ιδεολογίας ανιχνεύονται, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, όχι μόνο στο μαρξισμό, αλλά και 

τη «νεότερη φιλοσοφία», καθώς για τον Ούγγρο στοχαστή η έννοια της ιδεολογίας 

εμφανίζεται ταυτόχρονα με τη «φιλοσοφία της συνείδησης» απ’ όπου αντλεί και η 

κοινωνιολογία της γνώσης κάποιες βασικές αρχές.  Ακολουθώντας τις παρατηρήσεις 

του Μανχάιμ για την εμφάνιση της ολικής έννοιας της ιδεολογίας στη «νεότερη 

φιλοσοφία», θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μία καντιανή θεώρηση ο κόσμος 

δομείται σε αναφορά προς τις γνωστικές ικανότητες του υποκειμένου, ενός 

υποκειμένου όμως αφηρημένου, απομονωμένου, εκτός της ιστορίας και της  

κοινωνίας. Στην εγελιανή και ιστορικιστική φιλοσοφία η ιστορία ενσωματώνεται 

στην οργανωτική αρχή του υποκειμένου και η ενοποιητική αρχή του ιστορικού 

κόσμου μεταλλάσσεται σε πνεύμα του Κόσμου (Weltgeist) και σε πνεύμα του Λαού 

(Volksgeist)79. Στο μαρξισμό, όπως παρατηρεί ο Μανχάιμ, «ως φορέας της 

ιστορικευμένης τώρα συνείδησης (του πνεύματος) δεν παρουσιαζόταν πια ο λαός, το 

έθνος, αλλά η κοινωνική τάξη[…]. Τόσο η δομή του κοινωνικού σώματος όσο και η 

συναφής προς αυτήν πνευματική σφαίρα διαφορίζονται σύμφωνα με τις κοινωνικές 

εντάσεις και αυτή η διακρίβωση είχε στο μεταξύ προκύψει μέσα από το 

κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι»80. 

                                                 
78Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 98.  
79 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 90. 
80 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 91. 
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Στον Μανχάιμ τώρα η διαδικασία αυτή «ανάγεται στο κοινωνικοπολιτικό 

πλαίσιο της εποχής, που θεωρείται υπεύθυνο για την ιστορικοποίηση της 

συνείδησης»81. Αυτό που ενδιαφέρει τον Μανχάιμ είναι να οικοδομήσει μία νέα 

ιστορία του πνεύματος ικανή να ερμηνεύσει τις μεταβολές των ιδεών σε συνάρτηση 

με ιστορικοκοινωνικές μεταβολές, οι οποίες διαχέονται στην καθημερινή ζωή και 

σκέψη. 

Κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Μανχάιμ γενικεύει την ολική 

έννοια της ιδεολογίας και στρέφεται εναντίον της περιορισμένης, κατ’ αυτόν, 

μαρξικής χρήσης της έννοιας της ιδεολογίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ούγγρο 

στοχαστή, ενώ ο Μαρξ συνέβαλε στο μετασχηματισμό της μερικής έννοιας της 

ιδεολογίας σε ολική, καθώς χρησιμοποίησε την κριτική της ιδεολογίας για να θίξει 

ολόκληρη τη συνειδησιακή δομή του αντιπάλου του, δηλαδή της αστικής τάξης, 

απέτυχε να εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια στις δικές του απόψεις και σε αυτές του 

προλεταριάτου, τις οποίες εκ των προτέρων θεωρεί υπεριδεολογικές, αναγκαίες και 

αναμφισβήτητες (με την έννοια ότι δεν αποτελούν ψευδή συνείδηση). Έτσι ένα 

μαρξιστικών καταβολών εργαλείο, δηλαδή αυτό της ανάλυσης και της κριτικής της 

ιδεολογίας, επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί από τον Μανχάιμ ενάντια στον ίδιο το 

μαρξισμό, στο βαθμό που και αυτός, μαζί με τις άλλες ιδεολογίες αποκαλύπτει την 

εγγενή μονομέρεια της οπτικής του και τις κοινωνικοταξικές του εξαρτήσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ υποστηρίζει ότι «το πρόβλημα της ιδεολογίας 

είναι τόσο γενικό και θεμελιακό, ώστε δεν μπορεί να παραμένει επί μακρόν προνόμιο 

μιας παράταξης και κανείς δε θα μπορούσε να απαγορεύει στους αντιπάλους του 

μαρξισμού να αναλύσουν και αυτόν τον ίδιο ως προς την ιδεολογικότητα του (το 

ιδεολογικό του στοιχείο)»82. Θεωρώντας όλες τις ιδέες και τα συστήματα τους 

κοινωνικά καθορισμένα και ριζωμένα σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, ο Μανχάιμ  

δεν μπορεί να εξαιρέσει το ιδεολογικό στοιχείο από τη μαρξική θεωρία, την οποία, σε 

ορισμένα σημεία του έργου του, ταυτίζει με μια θεωρία του προλεταριάτου83. Έτσι, 

                                                 
81Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ  – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 37. 
82 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 99. 
83 E. Lewalter, «The Sociology of Knowledge and Marxism» στο V Meja & N. Stehr (ed.) Knowledge 
and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, Routledge, New York & London 1990, σ. 158-182.    
Η άποψη του Μανχάιμ ότι ο μαρξισμός ως θεωρία του προλεταριάτου αποτελεί μία ακόμη ιδεολογία 
εξαιτίας των κοινωνικών και ταξικών εξαρτήσεων των φορέων της, προκάλεσε την κριτική πολλών 
διανοητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτή ενός λιγότερο γνωστού στοχαστή, του Λεβαλτέ. Σύμφωνα με 
τον Λεβαλτέ, ο μαρξισμός δεν είναι η θεωρία του προλεταριάτου-με την έννοια ότι δεν αναδύεται από 
το εσωτερικό της τάξης αυτής στην οποία δεν ανήκε ούτε ο Μαρξ ούτε ο Ένγκελς - αλλά μια θεωρία 
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απέναντι στη μαρξική κριτική της ιδεολογίας, την οποία θεωρεί ξεπερασμένη και 

μεροληπτική, ο Μανχάιμ προτείνει την εφαρμογή της γενικής, ολικής έννοιας της 

ιδεολογίας, που ξεφεύγει από τα όρια της ταύτισης της ιδεολογίας με την ψευδή 

συνείδηση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ υποστηρίζει ότι «στην προηγουμένη 

περίπτωση [στη μαρξική κριτική της ιδεολογίας] χρησιμοποιείται μεν μία ολική 

έννοια της ιδεολογίας (αφού λειτουργικεύεται η όλη δομή της συνείδησης του 

αντιπάλου και όχι απλώς μεμονωμένοι ισχυρισμοί του), επειδή όμως αναλύεται 

κοινωνιολογικά μόνο ο αντίπαλος ή οι αντίπαλοι, παραμένουμε σε μία ειδική – ας την 

ονομάσουμε έτσι – μορφή της θεωρίας. Αντίθετα, σε μια γενική μορφή της ολικής 

έννοιας της ιδεολογίας θα φτάσουμε αν τολμήσουμε να θεωρήσουμε ως ιδεολογική 

όχι μόνο τη σκοπιά του αντιπάλου, αλλά καταρχήν όλες, άρα και τη δική μας 

ακόμη»84. 

Διαχωρίζοντας τη θέση του από αυτή του Μαρξ, ο Μανχάιμ προτείνει τη 

γενικευμένη κριτική της ιδεολογίας μέσω της εφαρμογής της γενικής εκδοχής της 

ολικής έννοιάς της. Έτσι, από την ανάλυση και κατάδειξη του ιδεολογικού στοιχείου 

της αντίπαλης άποψης, που συνιστά, κατά τον Μανχάιμ, την ειδική εκδοχή της ολικής 

έννοιας της ιδεολογίας, στρέφει την κριτική της ιδεολογίας προς την αυτοανάλυση 

του ίδιου του υποκειμένου της κριτικής. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ούγγρο στοχαστή: 

«τούτη η γενική μορφή της ολικής έννοιας της ιδεολογίας, η οποία θέλει ιδεολογική 

όλη την ανθρώπινη σκέψη όλων των παρατάξεων και όλων των εποχών, δύσκολα 

παρακάμπτεται»85. Με αυτήν την έννοια και δεδομένου ότι για τον Μανχάιμ δεν 

υπάρχει καμία σκοπιά της σκέψης που να μη μεταβάλλεται ιστορικά και που να μη 

μπορεί να αποδειχθεί γι’ αυτή η κοινωνική της εξάρτηση, ο μαρξισμός δεν μπορεί να 

αξιώνει καθολική ισχύ για την κοσμοθεώρησή του, καθώς όλες οι εκδοχές του 

σχετίζονται με τις κοινωνικές ρίζες του εκάστοτε μαρξιστή. Όμως μία τέτοια 

αντίληψη για την κριτική της ιδεολογίας, η οποία «συνδέεται στον Μανχάιμ με την 

προσπάθεια να πετύχει μια μη αξιολογική προσέγγιση του φαινομένου της 

                                                                                                                                            
για το προλεταριάτο. Δεν ανήκει συνεπώς σε μια παράδοση «προλεταριακής σκέψης», αλλά στην 
παράδοση και στην κουλτούρα της αστικής τάξης την οποία όμως προσπαθεί να υπερβεί και να 
ανατρέψει. Συνεπώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδεολογία, δηλαδή ότι θεωρεί τα κοινωνικο– 
ιστορικά φαινόμενα μόνο από την οπτική και τα συμφέροντα μιας επιμέρους τάξης η οποία τελικά δεν 
τον καθορίζει, και επιπλέον γιατί σκοπός της είναι ακριβώς να εξαλείψει τους ταξικούς καθορισμούς 
στο όνομα της καθολικής απελευθέρωσης όλων των ανθρώπων. Με αυτήν την έννοια ο Μανχάιμ  
αδυνατεί να αποδείξει το ιδεολογικό στοιχείο και την μονομέρεια της μαρξικής θεωρίας.    
84 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 101. 
85 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 101. 



 39

ιδεολογίας, φαίνεται αδιέξοδη και καταδικασμένη σε αμφισημία, όπως σχεδόν το 

αναγνωρίζει ο ίδιος»86. 

Η νέα εκδοχή της ολικής έννοιας της ιδεολογίας ανοίγει, σύμφωνα με τον 

Μανχάιμ, το δρόμο για τη νέα μέθοδο της κοινωνιολογίας της γνώσης. Όπως ο ίδιος 

ισχυρίζεται: «καθώς αναφαίνεται η γενική μορφή της ολικής έννοιας της ιδεολογίας, 

γεννάται από την απλή θεωρία της ιδεολογίας η κοινωνιολογία της γνώσης. Το 

σύνδεσμο κάθε ζωντανής σκέψης με το είναι τον συνέλαβαν ήδη, αν και μερικά μόνο, 

οι επιμέρους παρατάξεις και τον ενέταξαν στο πνευματικό τους οπλοστάσιο, απ’ όπου 

ανασύρεται τώρα, εξαίρεται ως προς τη γενική ορθότητά του και γίνεται αντικείμενο 

έρευνας στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών»87. Με αυτήν την έννοια, η ιδεολογία 

χάνει την «απογυμνωτική»88 της ικανότητα, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται πια για να 

αποκαλύψει το ψεύδος ή την πλάνη του αντιπάλου, αλλά χρησιμεύει ως εργαλείο για 

την επισήμανση της σύνδεσης του κοινωνικού είναι με τη σκέψη με στόχο την 

περιεκτικότερη και αληθή γνώση της κοινωνικής ολότητας, η οποία, όπως θα δούμε, 

καθίσταται εφικτή μέσω της μεθόδου της κοινωνιολογίας της γνώσης.    

Προτού, όμως, εκθέσουμε τις βασικές αρχές τις κοινωνιολογίας της γνώσης, 

θα ήταν χρήσιμο να συνοψίσουμε τις βασικές συνιστώσες της πρότασης του Μανχάιμ 

για την κριτική της ιδεολογίας και στη συνέχεια να αναφέρουμε το βασικό πρόβλημα  

που εγείρει η νέα εκδοχή της έννοιας της ιδεολογίας, το οποίο αναγνωρίζει ο ίδιος ο 

Μανχάιμ και επιχειρεί, όπως θα δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο, να το απαντήσει. Η 

πρώτη κρίσιμη διάκριση της έννοιας της ιδεολογίας είναι αυτή ανάμεσα στη μερική 

και ολική έννοια της ιδεολογίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μανχάιμ, μέσα απ’ την 

ολική έννοια της ιδεολογίας, σε αντίθεση με τη μερική, συλλαμβάνεται η συνολική 

κοσμοθεώρηση του αντιπάλου και όχι κάποια συγκεκριμένη – μεμονωμένη θέση του. 

Με τη χρήση της ολικής έννοιας της ιδεολογίας επιδιώκεται η κατάδειξη των 

κοινωνικών προσδιορισμών της συνολικής ιδεολογικής εικόνας του αντιπάλου για 

την πραγματικότητα. Όμως, επειδή όλες οι απόψεις είναι ιδεολογικές καθώς 

προσδιορίζονται κοινωνικά, η χρήση της ολικής έννοιας της ιδεολογίας δεν αρκεί για 

τον εντοπισμό του στοιχείου της ιδεολογίας σε ολόκληρη τη σκέψη.  

 Έτσι, ο Μανχάιμ προβαίνει σε μία δεύτερη διάκριση μεταξύ ειδικής και 

γενικής εκδοχής της ολικής έννοιας της ιδεολογίας. Το αποφασιστικό ερώτημα που 
                                                 
86 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ  – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 39. 
87 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 102. 
88 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 102. 
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τίθεται αναφορικά με αυτή τη διάκριση είναι: η σκέψη όλων των ομάδων 

(περιλαμβανομένης και της δικής μας) ή μόνο αυτή των αντιπάλων μας 

αναγνωρίζεται ως κοινωνικά προσδιορισμένη; Επιχειρώντας να απαντήσει σε αυτό το 

ερώτημα, διαμορφώνει τη γενική εκδοχή της ολικής έννοιας της ιδεολογίας που 

χρησιμοποιείται από τον αναλυτή, όταν έχει το θάρρος να υποβάλλει και τη δική του 

σκοπιά σε ιδεολογική ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ ασκεί κριτική στο 

μαρξισμό, καθώς, ενώ ο Μαρξ μετασχηματίζει τη μερική έννοια της ιδεολογίας σε 

ολική, αδυνατεί να εφαρμόσει τα κριτήρια με τα οποία εντοπίζει το ιδεολογικό 

στοιχείο της σκέψης του αντιπάλου στη δική του αντίληψη. Στο βαθμό όμως που όλες 

οι απόψεις είναι ιδεολογικές, καθώς καθορίζονται από την κοινωνική ομάδα και την 

ιστορικοκοινωνική κατάσταση στην οποία αυτή διαμορφώνεται, ο Μανχάιμ δεν 

εξαιρεί ούτε το μαρξισμό από ένα τέτοιο καθορισμό. 

Ο θεωρητικός λόγος του Μανχάιμ για την ιδεολογία έχει εγείρει πολλούς 

προβληματισμούς και προκάλεσε την κριτική αρκετών διανοητών. Ένα 

προβληματικό σημείο της θεωρίας του Μανχάιμ είναι η άποψη του περί του απόλυτου 

καθορισμού της γνώσης, και κατά συνέπεια της γενικής εκδοχής της έννοιας της 

ιδεολογίας, της οποίας η εφαρμογή στοχεύει στην αποκάλυψη του ιδεολογικού 

στοιχείου ολόκληρης της σκέψης, καθώς κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως 

σχετικιστική. Εάν, λοιπόν, ο κοινωνικός προσδιορισμός των ιδεών του ατόμου 

συνεπάγεται την απόλυτη δέσμευση του υποκείμενου στα όρια της προοπτικής του κι 

αν όλες οι απόψεις, ως κοινωνικά καθορισμένες, είναι ιδεολογικές, άρα και η δική 

μας, και με αυτήν την έννοια μονομερείς, δηλαδή αποτελούν μία επιμέρους και 

ανεπαρκή οπτική της κοινωνικής κατάστασης, πώς θα μπορέσει ο Μανχάιμ να 

αποδείξει τη γνωσιολογική αξία της δικής του πρότασης (της κοινωνιολογίας της 

γνώσης), τη στιγμή μάλιστα που αναγνωρίζει ότι και η ίδια δεν ξεφεύγει από τον 

κοινωνικό προσδιορισμό του αντικειμένου της; 

Αναγνωρίζοντας τέτοιου είδους προβλήματα και επιδιώκοντας να απαλλάξει 

το εγχείρημά του από το βάρος του σχετικισμού, ο Μανχάιμ υποστηρίζει τη δεδομένη 

πλέον αναγνώριση του κοινωνικού καθορισμού της γνώσης και της σχεσιακής της 

δομής, που δεν αναιρεί κατ’ αυτόν αναγκαστικά την αλήθεια των απόψεων και των 

θεωριών. Στο επόμενο υποκεφάλαιο λοιπόν θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο 

Μανχάιμ απαντά στο πρόβλημα του σχετικισμού, στο πρόβλημα της αλήθειας, καθώς 

και σε άλλα επιστημολογικού τύπου ζητήματα που αφορούν την κοινωνιολογία της 

γνώσης. 
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2β) Η κοινωνιολογία της γνώσης και το πρόβλημα του σχετικισμού. 
 

Όπως ειπώθηκε στην προηγούμενη ενότητα, με την εμφάνιση της γενικής 

εκδοχής της ολικής έννοιας της ιδεολογίας η απλή θεωρία της ιδεολογίας 

αναπτύσσεται σε κοινωνιολογία της γνώσης. Η κοινωνιολογία της γνώσης αποτελεί 

το πλαίσιο εντός του οποίου ο Μανχάιμ αναπτύσσει τη δική του πρόταση για την 

ανάλυση και κριτική της ιδεολογίας. Ωστόσο, επειδή, όπως προαναφέραμε, τόσο ο 

απόλυτος κοινωνικός καθορισμός της γνώσης όσο και η γενική εκδοχή της ολικής 

έννοιας της ιδεολογίας εγείρουν ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό του σχετικισμού, έχει 

ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που ο Μανχάιμ επιχειρεί να το αντιμετωπίσει.  

Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι, προτού ασχοληθεί με τη 

λύση του προβλήματος του σχετικισμού στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της γνώσης, 

ο Μανχάιμ το είχε ήδη αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του ιστορισμού89 του, που αποτελεί 

                                                 
89 Ο ιστορισμός του Μανχάιμ εμφανίζεται ως κριτική στις ιδεαλιστικές φιλοσοφίες του Διαφωτισμού, 
οι οποίες χαρακτηρίζονταν από την ιδέα ενός άχρονου Λόγου. Σε αντιδιαστολή με αυτές, ο Μανχάιμ 
υπερασπίζεται το δυναμικό λόγο σε αντίθεση με το στατικό που χαρακτήριζε το Διαφωτισμό. Ο 
στατικός λόγος κατά τον Μανχάιμ συνεπάγεται την αυτονομία του λόγου και την προτεραιότητα της 
γνωσιοθεωρίας ως θεμελιακής επιστήμης. Αντίθετα, ο δυναμικός λόγος προϋποθέτει μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη ολότητα ολόκληρης της ψυχικής και πνευματικής ζωής και έχει ως επακόλουθο την 
αναίρεση της γνωσιοθεωρίας ως θεμελιωτικής επιστήμης, καθώς αυτό αναλαμβάνεται πλέον από τη 
φιλοσοφία της ιστορίας «ως δυναμικής μεταφυσικής» (βλ. K. Mannheim, «Historism» Essays on the 
sociology of Knowlenge, edited by Paul Kecskemeti, Routlenge & Kegan Paul LTD, London, 1952 σ. 
97). Ο ιστορισμός αποτελεί κατά τον Μανχάιμ την κυρίαρχη κοσμοθεώρηση, καθώς «καθορίζει τις 
μορφές της σκέψης μας» (βλ K. Mannheim, ο .π., σ. 85), αλλά και την κυρίαρχη μέθοδο εξήγησης. 
Έτσι, τη χρησιμοποιεί για να εξετάσει όλες τις θεωρίες που εμφανίστηκαν, τις οποίες ανάγει στην 
ιστορική πραγματικότητα όπου εκφέρονται και εφαρμόζονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
ανάλυση που κάνει στην καντιανή φιλοσοφία. Για τον Μανχάιμ η φορμαλιστική καντιανή φιλοσοφία 
εμφανίζεται σε μία ιστορική εποχή όπου οι αξίες έχουν γίνει αμφισβητήσιμες ως προς το περιεχόμενό 
τους και μόνο η αφηρημένη μορφή καθεαυτή παραμένει φερέγγυα. Αντίθετα με την περιορισμένη 
προοπτική και εφαρμοσιμότητα του φορμαλισμού, ο ιστορισμός έχει καθολική εφαρμοσιμότητα, 
καθώς εμφανίζεται μετά την αυτοκαταστροφή του άχρονου λόγου του διαφωτισμού, που ακόμη και 
αυτός εμφανίστηκε σε μία εποχή που μπορούσε να πετύχει την εμπειρική του θεμελίωση με την 
«ανάλυση της εννοιακής δομής των φυσικών επιστημών» ( K. Mannheim , ο. π., σ. 92), καθώς πάντοτε 
ισχύει ένα συγκεκριμένο αλλά συνεχώς μεταβλητό «βιοτικό πρότυπο» (K. Mannheim, ο. π., σ. 89). 
Ο ιστορισμός του Μανχάιμ επιδιώκει να συνενώσει δύο ρεύματα που συνυπάρχουν στην ιστοριστική 
θεώρηση και που διαμορφώνουν τις βασικές αρχές του. Το ένα εμμένει στην κατανόηση που οφείλει 
να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις αξίες και τα κριτήρια που ισχύουν σε αυτήν την εποχή, καθώς η 
ιστορική αλήθεια συναρτάται με αυτήν την εποχή (K. Mannheim, ο. π., σ. 101). Ενώ το δεύτερο 
ρεύμα, όπως παρατηρεί ο Καραχάλιος, «στηρίζεται στην έννοια της ανάπτυξης και επιδιώκει τη 
συστηματικοποίηση της οικουμενικής ιστορίας σε ολότητες περιεκτικότερες από εκείνες των 
επιμέρους στόχων ή των επιμέρους σφαιρών της κουλτούρας (Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της 
γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ  – Karl Popper, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα- Γιάννενα, 
1994, σ. 77). Σε αυτό το πλαίσιο ο Μάνχαϊμ εντοπίζει ένα βασικό τύπο ανάπτυξης της ιστορικής 
ολότητας. Αυτός ο τύπος έχει διαλεκτικό χαρακτήρα και τοποθετείται από τον Μάνχαϊμ στο 
μεσοδιάστημα κουλτούρας και πολιτισμού (K. Mannheim, «Historism» Essays on the sociology of 
Knowlenge, edited by Paul Kecskemeti, Routlenge & Kegan Paul LTD, London, 1952, σ. 115). Ο 
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βασικό υπόβαθρο της κοινωνιολογίας της γνώσης. Φανερά επηρεασμένος από τον 

ιστορικισμό του Ντιλτάυ (σύμφωνα με τον οποίο όλα υπόκεινται στην ιστορική 

αλλαγή, οπότε οφείλουμε να υιοθετούμε την προοπτική της ιδιαίτερης εποχής στην 

οποία παρουσιάζονται τα συμβάντα, ώστε να τα υπάγουμε στη δική της συνάφεια90), 

στο έργο του Ιστορισμός ο Μανχάιμ αναπτύσσει την άποψή του σχετικά με τη 

μεταβλητότητα του αντικειμένου κατά την εξέλιξη της ιστορίας. Σύμφωνα με τον 

Μανχάιμ η αλήθεια εμφανίζεται πάντα ως αντανάκλαση των όψεων του αντικειμένου 

σε κάθε ιστορική στιγμή και περίοδο. Τώρα, με αφετηριακή θέση ότι η γνώση είναι 

κοινωνικά προσδιορισμένη και προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο του 

σχετικισμού (και του αγνωστικισμού91), προτείνει την εξίσου ενδιαφέρουσα διάκριση 

ανάμεσα στο σχετικισμό (relativismus) και το συσχετισμό ή σχετισμό (relationismus). 

Ο συσχετισμός αποτελεί το γενικό πλαίσιο της μεθόδου της κοινωνιολογίας της 

γνώσης. Σε αντίθεση προς το σχετικισμό, «ο συσχετισμός δε δηλώνει ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα κρίσης στις συζητήσεις, αλλά ότι, ως εκ της ουσίας τους, ορισμένες 

αποφάνσεις δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν απόλυτα, παρά μόνο υπό επόψεις 

συνδεδεμένες με επιμέρους σκοπιές»92. Χρησιμοποιώντας, όπως θα δούμε, τη μέθοδο 

του συσχετισμού (ή σχετισμού), οι κοινωνιολόγοι της γνώσης θα μπορέσουν να 

φτάσουν στην πλήρη σύλληψη της κοινωνικής ολότητας. 

Δεδομένου λοιπόν του απόλυτου κοινωνικού καθορισμού της γνώσης, ο 

Μανχάιμ στρέφεται προς τη συζήτηση του ερωτήματος: ποια είναι η κοινωνική 

οπτική που επιτρέπει μια γνωσιολογικά αποδοτική προσέγγιση της κοινωνικής 

                                                                                                                                            
διαλεκτικός τύπος ανάπτυξης συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενός ολοένα περιεκτικότερου συστήματος. 
Αυτή η θεώρηση της ανάπτυξης της ιστορικής ολότητας φαίνεται να έχει επηρεάσει πολύ την επιδίωξη 
της κοινωνιολογίας της γνώσης.  
Σε σχέση τώρα με την αλήθεια και τον ιστορισμό του Μανχάιμ, πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια 
εξαρτάται από τη μεταβλητότητα τόσο του νοήματος του αντικειμένου όσο και των διαφορετικών 
όψεων που παίρνει το αντικείμενο κατά τη πρόοδο της ιστορίας. Έτσι, γι’ αυτόν η αλήθεια έγκειται 
στην ιστορική πρόοδο που αποτελεί το έσχατο υπόστρωμα. Ο ιστορισμός του Μανχάιμ με τη 
μεταβλητότητα του αντικειμένου και την πολλαπλότητα των οπτικών γωνιών που συνεπάγεται 
στηρίζει  τη «δυνατότητα της γνώσης σε μια ιστορική οντολογία και ουσιαστικά στην εμπιστοσύνη, 
την ορθολογικότητα και την πρόοδο της ιστορίας» ( Μ., Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και 
κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ  – Karl Popper, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα- Γιάννενα, 1994, σ. 79). 
Για τον Μανχάιμ η ιστορία έχει μία δική της πρόοδο, η οποία οφείλεται στη δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ψυχική και πνευματική ζωή. Η ιστορική ολότητα εξελίσσεται με μία δυναμική πορεία, η οποία 
διαμορφώνει σε κάθε εποχή ένα νέο βιοτικό πρότυπο που μόνο σύμφωνα με αυτό μπορεί να κριθεί η 
αλήθεια.  
90 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ  – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 60. 
91 Την κριτική του στην κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ στηρίζει στην επισήμανση ενός 
τέτοιου αγνωστικισμού ο G. Lukacs στο The Destruction of Reason, trans. Peter R. Palmer, The Merlin 
Press, London 1980. 
92 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 332. 
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πραγματικότητας; Αυτό το ερώτημα επιχειρεί να το απαντήσει μέσω της 

κοινωνιολογίας της γνώσης, η οποία «απαντά αφενός ως θεωρία και αφετέρου ως 

μέθοδος ιστορικοκοινωνιολογικής έρευνας γύρω από το σύνδεσμο της σκέψης με το 

είναι»93. Αναλυτικότερα, η κοινωνιολογία της γνώσης είναι μία θεωρία η οποία 

αφενός επισημαίνει φαινομενολογικά και αναλύει ως προς τη δομή του το σύνδεσμο 

της σκέψης με το είναι και αφετέρου μετατρέπεται σε γνωσιολογική θεωρία, με 

σκοπό να διερευνήσει «τη γνωσιολογική σημασία του συνδέσμου με το είναι»94, ώστε 

να κατασκευάσει εκείνη την οπτική που θα αποδίδει πληρέστερα την κοινωνική 

πραγματικότητα.  

Ως ιστορικοκοινωνική μέθοδος και έρευνα, η κοινωνιολογία της γνώσης 

επιχειρεί να ορίσει τους παράγοντες που καθορίζουν τη σκέψη. Ο κοινωνικός  

καθορισμός της σκέψης του υποκειμένου είναι πλέον δεδομένος. Έτσι, η γνωστική 

διαδικασία καθόλου δεν κατευθύνεται εκ των πραγμάτων και από καθαρά λογικές 

δυνατότητες. Σύμφωνα με τον Μανχάιμ, «η γένεση και η διαμόρφωση της εκάστοτε 

σκέψης καθορίζεται σε αποφασιστικά σημεία από ‘εξωθεωρητικούς παράγοντες’ οι 

οποίοι είθισται να καλούνται ‘παράγοντες του είναι’»95. Αυτοί οι παράγοντες δεν 

έχουν δευτερεύουσα σημασία και δε χρησιμεύουν απλώς στη διερεύνηση της γένεσης 

μίας σκέψης. Έχουν θεμελιώδη σημασία, καθώς καθορίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο 

και τη μορφή, τόσο τη διατύπωση όσο και το εύρος της αντιληπτικής ενάργειας, 

«κοντολογίς, όλα, όσα ονομάζουμε δομή των επόψεων μιας γνώσης»96. 

 Ένα παράδειγμα «εξωθεωρητικού παράγοντα» που διαμορφώνει και το στόχο 

της κοινωνιολογίας της γνώσης είναι ο ανταγωνισμός. Ως «εξωθεωρητικός 

παράγοντας» ο ανταγωνισμός δεν υφίσταται μόνο στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 

αλλά διέπει και όλους τους διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας του κόσμου που 

υπάρχουν στην εκάστοτε εποχή, ενώ αφορά τον αγώνα των αντιμαχόμενων 

πνευματικών εκφράσεων ορισμένων ομάδων για την κατάκτηση της εξουσίας τους 

στον κόσμο. 

 Σε σχέση με αυτόν τον παράγοντα ο Μανχάιμ παρατηρεί ότι «τα διανοήματα 

και τα γνωστικά περιεχόμενα, όπως είπαμε, δεν αναφαίνονται μεμονωμένα ως 

επίνοιες οφειλόμενες σε μεγάλες ιδιοφυίες˙ ακόμη και πίσω από τις ιδιοφυείς επίνοιες 

κρύβεται η ιδιοσυστασία μιας προκαταρκτικά δεδομένης στο σκεπτόμενο άτομο 
                                                 
93 Κ. Μανχάιμ, ο. π.,  σ. 314. 
94 Κ. Μανχάιμ, ο. π.,  σ. 314. 
95 Κ. Μανχάιμ, ο. π.,  σ. 315. 
96 Κ. Μανχάιμ, ο. π.,  σ. 315. 



 44

συλλογικής και ιστορικής εμπειρίας, η οποία όμως με κανέναν τρόπο δεν επιτρέπεται 

να υποστασιοποιηθεί και να ουσιοποιηθεί ως ‘πνεύμα’. Η προσεκτικότερη 

παρατήρηση φανερώνει ακόμη ότι σε κάθε εποχή δεν υπάρχει μια εμπειρία με έναν 

ιδιαίτερο προσανατολισμό, ένα μόνο ρεύμα σκέψης[…], αλλά ότι ο ‘κόσμος’ γίνεται 

αντιληπτός πολύπλευρα μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες - 

αν και ουδόλως ίσης πρωτοτυπίας και αξίας- τάσεις της σκέψης, αντιμαχόμενες 

μεταξύ τους για την ολοένα διαφορετική ερμηνεία του ‘κοινού’ κόσμου της 

εμπειρίας»97. 

Γίνεται έτσι φανερό ότι για τον Μανχάιμ δεν υπάρχουν καθαρά θεωρητικές 

αντιμαχόμενες απόψεις, αλλά διαφορετικές και αντιμαχόμενες κοσμοθεωρίες, οι 

οποίες ανάγονται στην αντίθεση και τον ανταγωνισμό των διαφορετικών κοινωνικών 

ομάδων. Η διαφορετικότητα των απόψεων και ο αγώνας τους για τη διατήρησή τους 

στον κόσμο χαρακτηρίζει την «εποχή της εξομάλυνσης». Αναπόδραστο στοιχείο της 

«εποχής της εξομάλυνσης» είναι η ασυνεννοησία που επικρατεί. Η ασυνεννοησία 

αποδίδεται στις διαφορετικές κοσμοεικόνες και συνιστά τον τεμαχισμένο κόσμο. 

Όπως παρατηρεί ο Μανχάιμ, «όλα τα στοχάσματα και συναισθήματα των 

συνομιλητών αποκρυσταλλώνονται γύρω από ένα ‘πραγματικό ζήτημα’, στο οποίο 

αποδίδει λίγο – πολύ διαφορετικό νόημα ο κάθε συνομιλητής, επειδή το αντικρίζει 

μέσα στο όλον του δικού του κοσμοειδώλου, ενώ πάντοτε διαλανθάνει, τουλάχιστον 

εν μέρει, η λειτουργία του μέσα στο όλον του κοσμοειδώλου του άλλου. Ιδού η αιτία 

της ασυνεννοησίας ως φαινομένου αναπόδραστου στην ‘εποχή της εξομάλυνσης’»98. 

Δεδομένης αυτής της ασυνεννοησίας και της σύγκρουσης των επιμέρους 

οπτικών της κοινωνικής πραγματικότητας, η κοινωνιολογία της γνώσης αναλαμβάνει 

το ρόλο του «διαμεσολαβητή» μεταξύ των αντιτιθέμενων ιδεών και των συστημάτων 

τους. Μέσα από την αποστασιοποιημένη οπτική και την κατάδειξη της σχεσιακής 

δομής των απόψεων η κοινωνιολογία της γνώσης θέτει το αίτημα μιας συστηματικής 

σύνθεσης των επιμέρους αντιμαχόμενων οπτικών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μανχάιμ, 

«η κοινωνιολογία της γνώσης επιζητεί να εξαλείψει την ασυνεννοησία μεταξύ 

ετερογενών αντιπάλων, ανατρέχοντας με τον ιδιαίτερο τρόπο της και αναφερόμενη 

ρητά στην πηγή των επιμέρους διαφορών, την οποία δε θα μπορούσαν να 

αντιληφθούν ποτέ οι ίδιοι οι συνομιλητές, όντας άμεσα προσανατολισμένοι προς ό,τι 

                                                 
97 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 317. 
98 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 329. 
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καλείται ‘πραγματικό ζήτημα’»99. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

αποστασιοποιημένης οπτικής των κοινωνιολόγων της γνώσης.  

Παρακάμπτοντας το κρίσιμο γεγονός ότι οι αντιτιθέμενες απόψεις υπάγονται 

στα αντίθετα συμφέροντα που υπάρχουν εγγενώς στις καπιταλιστικές – ταξικές 

κοινωνίες, και η οποιαδήποτε σύνθεση, αν μπορεί να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, 

προκύπτει με την κατάργηση των τάξεων, ο Μανχάιμ θεωρεί ότι με τη δυνατότητα 

της αποστασιοποιημένης οπτικής που χαρακτηρίζει τους κοινωνιολόγους της γνώσης, 

είναι δυνατόν «να σχεδιαγραφούν τα όρια των αντιτιθέμενων τρόπων σκέψης»100 και 

να προκύψει η σύνθεσή τους σε μία πληρέστερη θεωρία και γνωσιολογικά 

αποδοτικότερη για την κοινωνική πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τον Μανχάιμ, η γένεση της κοινωνιολογίας της γνώσης 

προκύπτει όταν αναδεικνύεται αυτή η δυνατότητα λήψης αποστάσεων. Έτσι, κατά 

τον ίδιο, «όταν δύο ή περισσότεροι κοινωνικά εξαρτημένοι τρόποι ερμηνείας του 

κόσμου, διαμαχόμενοι στον ίδιο κοινωνικό χώρο, προχωρούν με την κριτική τους 

τόσο πολύ στον αμοιβαίο φωτισμό και τη μεταξύ τους απόσταση, ώστε η 

αποστασιοποιημένη θεώρηση (κατά την οποία ανακαλύπτονται τα υπαρξιακά και 

συστηματικά περιγράμματα των ενάντιων τρόπων σκέψης) απέναντι σε όλες τις 

τοποθετήσεις καθίσταται στην αρχή δυνατότητα και έπειτα αδιάλειπτα 

πραγματωμένη διανοητική στάση»101.  

Η αποστασιοποιημένη οπτική χαρακτηρίζει κυρίως τον κοινωνιολόγο της 

γνώσης, αλλά δυνάμει και άλλους ανθρώπους, εφόσον δεν εντοπίζουν την ιδεολογική 

σκέψη μόνο στον αντίπαλο και δε δεσμεύονται αυστηρά από τον κύκλο συμφερόντων 

στον οποίο μετέχουν. Η δυνατότητα της αποστασιοποίησης, σύμφωνα με τον 

Μανχάιμ, επιτρέπει στον κοινωνιολόγο της γνώσης να ασκεί το βασικό του καθήκον, 

που αφορά τον εντοπισμό του συσχετισμού μεταξύ του τρόπου σκέψης και της 

κοινωνικής δομής με την οποία συνδέονται τα υποκείμενα της σκέψης.  

Όπως προαναφέραμε, ο συσχετισμός (ο Μανχάιμ τον ονομάζει σχετισμό) 

κάθε σκέψης με την ιστορικοκοινωνική δομή της ομάδας στην οποία ανήκει ο φορέας 

της, αποτελεί το γενικό πλαίσιο της μεθόδου της κοινωνιολογίας της γνώσης. Σε 

αντίθεση με το σχετικισμό, ο συσχετισμός δεν αρνείται την εγκυρότητα ή την 

αλήθεια μίας άποψης. Σκοπός της μεθόδου του συσχετισμού είναι να απαντήσει στο 
                                                 
99  Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 330. 
100 Μ., Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 84. 
101 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 331. 
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ερώτημα που θέτει η κοινωνιολογία της γνώσης για όλα τα πνευματικά μορφώματα, 

δηλαδή στο ερώτημα «με ποια κοινωνική δομή συνδέεται η εμφάνιση και το κύρος 

τους»102. 

Σε αντίθεση με το σχετικισμό που προϋποθέτει ένα απόλυτο σημείο οράσεως 

με βάση το οποίο κρίνεται (ή δεν κρίνεται) η αλήθεια ή το ψεύδος μίας ιδέας, ο 

συσχετισμός της κάθε άποψης ή ιδέας με την ιστορικοκοινωνική κατάσταση του 

είναι, που εισάγει ο Μανχάιμ, δηλώνει ότι τίποτα δεν μπορεί να διατυπωθεί απόλυτα. 

Όλα τα πνευματικά μορφώματα σχετίζονται με επιμέρους καταστάσεις του είναι, 

συνεπώς η αλήθεια (εδώ η εγκυρότητα) ή το ψεύδος μίας οπτικής κρίνεται εντός της 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας σε μία ορισμένη ιστορικοκοινωνική κατάσταση 

του είναι. 

Αυτό που επιδιώκει ο Μανχάιμ με τη μέθοδο του σχετισμού είναι ουσιαστικά 

ο δυναμικός συσχετισμός των επιμέρους, και γι’ αυτό ιδεολογικών, αντιλήψεων. 

Προϋποθέτοντας την ταυτότητα του αντικειμένου ο Μανχάιμ, μέσω της μεθόδου του 

σχετισμού επιχειρεί να αναλύσει και να εξαλείψει τελικά την αντιπαράθεση των 

διαφόρων κοσμοθεωρήσεων, αναγνωρίζοντας τα κοινά χαρακτηριστικά τους ως προς 

την πραγματικότητα και συνενώνοντάς τις σε μια συνολική κοσμοθεώρηση. 

Δεδομένης, λοιπόν, της δέσμευσης των υποκειμένων στα όρια μιας συγκεκριμένης 

ιστορικής και κοινωνικής κατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας συντελείται ο 

προαναφερθείς ανταγωνισμός, οι κοινωνιολόγοι της γνώσης θα ανασυνθέσουν τις 

διαφορετικές κοσμοθεωρίες σε μία συνολικότερη θεωρία, μέσω της οποίας θα 

διαγνωσθεί η συνολική κοσμοθεώρηση της εποχής, θέση που, όπως σωστά 

επισημαίνει ο Χρύσης, θυμίζει το «Πνεύμα του κόσμου» έτσι όπως εμφανίζεται στον 

Χέγκελ103.  

Στην προέκταση της συλλογιστικής του Μανχάιμ για τη διάκριση σχετικισμού 

και συσχετισμού αναδύεται η μη αξιολογική έννοια της ιδεολογίας, που περιορίζεται 

ακριβώς, στο συσχετισμό χωρίς αξιολογήσεις, ανάμεσα σε συγκεκριμένους τρόπους 

σκέψης και πράξης. Σε σχέση με τη χρήση της αξιολογικά ουδέτερης έννοιας της 

ιδεολογίας, ο Μανχάιμ παρατηρεί ότι «όσον αφορά την αξιολογικά ουδέτερη γενική 

και ολική έννοια της ιδεολογίας, μπορούμε να πούμε ότι θα την κρατήσουμε 

πρωτίστως στις ιστορικές έρευνες, όπου προσωρινά, χάρη στην απλούστευση των 

                                                 
102 Κ. Μανχάιμ , ο.π., σ. 331. 
103 Α. Χρύσης, Ιδεολογία και κριτική. Λόγος και αντίλογος στη μαρξιστική θεωρία της ιδεολογίας,  
Στάχυ,  Αθήνα 1999, σ. 189. 
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προβλημάτων, παραμερίζουμε το ερώτημα της ‘ορθότητας’ των προς εξέταση 

‘ιδεών’, περιοριζόμενοι να επισημάνουμε σχέσεις μεταξύ δομών της συνείδησης και 

καταστάσεων του είναι»104. 

Σε αυτό το επίπεδο ο κοινωνικός επιστήμονας προσπαθεί να κατανοήσει και 

τις δικές τους έννοιες και εργαλεία ως ιστορικοκοινωνικές κατηγορίες που 

συνδέονται με συγκεκριμένες θεωρητικοπολιτικές θέσεις. Αυτή η δυνατότητα του 

αναστοχασμού θεωρεί ο Μανχάιμ ότι «διασώζει» την κοινωνιολογία της γνώσης από 

το δογματισμό όσο και από τη μονομέρεια της προσκόλλησης σε επιμέρους 

κοινωνικοταξικές οπτικές και ιδεολογίες105. Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται η 

συζητήσιμη, όπως θα δούμε παρακάτω, έννοια της «ελεύθερα αιωρούμενης 

διανόησης» ως φορέα αυτής της ιστορικής δυνατότητας106. 

Επιμένοντας στην αντιπαράθεση μεταξύ σχετικισμού και σχετισμού, ο 

Μανχάιμ επιχειρεί τώρα να απαντήσει στο ερώτημα της αλήθειας ή εγκυρότητας μίας 

άποψης. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο σχετισμός δε δηλώνει ότι δεν υπάρχουν 

κριτήρια για το ορθό ή το λάθος. Επισημαίνει απλώς ότι λόγω του κοινωνικού 

καθορισμού της γνώσης ορισμένοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να διατυπωθούν απόλυτα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ τονίζει ότι η μέθοδος του σχετισμού δεν αφορά μόνο 

τις συνθήκες γένεσης μίας απόφανσης και δεν αρκείται σε μία απλή περιγραφή της 

σύνδεσης της σκέψης με το είναι, αντίθετα μέσω της κατάδειξης του 

ιστορικοκοινωνικού χαρακτήρα της σκέψης παράσχει τα κριτήρια με τα οποία μία 

άποψη κρίνεται έγκυρη ή μη έγκυρη. Σε αυτό το επίπεδο χρήσιμη κρίνεται μία άλλη 

μέθοδος, αυτή της μερίκευσης.  Με τη μέθοδο αυτή η κοινωνιολογία της γνώσης 

προχωρά πέρα από τον απλό καταλογισμό της σκέψης σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση του είναι και θέτει το ερώτημα: «τι θέλει και τι μπορεί να σημαίνει για 

την ισχύ μιας απόφανσης καταλογισμένης σ’ έναν φορέα, (τι φανερώνει για το κύρος 

μίας θεωρητικής πρότασης, αν αποδειχθεί ότι αυτή οφείλει να καταλογιστεί στον 

φιλελευθερισμό ή στον μαρξισμό);»107. 

Εισάγοντας τη μέθοδο της μερίκευσης, ο Μανχάιμ έρχεται σε αντιπαράθεση 

με δύο θέσεις που υποβαθμίζουν το ρόλο της κοινωνιολογίας της γνώσης. Η πρώτη 

θέση αφορά την ιδεολογική κριτική που έγκειται στον κοινωνικό καταλογισμό μίας 

                                                 
104 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 104. 
105 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008. 
106 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 185-197. 
107 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 332. 
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σκέψης και αρνείται κάθε εγκυρότητα των προτάσεων, με αποτέλεσμα να παραμένει 

στην αποκάλυψη του ψεύδους. Η δεύτερη θέση, αφορά την απομόνωση της  

αληθειακής αξίας της πρότασης από την κοινωνική κατάσταση του υποκειμένου που 

την εκφέρει και διακρίνει αυστηρά τη συνθήκη γένεσής της από την εγκυρότητα 

της108. 

Ερχόμενος σε ρήξη με αυτές τις δύο θέσεις, ο Μανχάιμ προβαίνει στη 

διατύπωση μίας τρίτης, την οποία θεωρεί πιο αποτελεσματική και πιο πλήρη σε 

σχέση με τον κοινωνικό καταλογισμό και την αλήθεια των αποφάνσεων. Αναφορικά 

προς αυτήν τη θέση ο Μανχάιμ υποστηρίζει ότι «[…]η ανάλυση υπό το πρίσμα της 

κοινωνιολογίας της γνώσης ενεργείται στην εντέλεια και μελετάται ως τις έσχατες 

επιφορές της, αγκαλιάζει την αναλυτέα οπτική τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και 

ως προς τη δομή της, δηλαδή, για να μεταχειριστούμε την οικεία ορολογία, δεν 

σχετίζει απλώς, αλλά συνάμα μερικεύει τον ορίζοντα και την ισχύ τούτης της 

αντίληψης»109. 

Ο σχετισμός μεταπίπτει έτσι σε μερίκευση, καθώς «οι διάφορες θεωρήσεις δεν 

είναι μερικές μόνο επειδή εδράζονται σε διαφορετικά οπτικά πεδία, αλλά επιπλέον 

επειδή η πρόθεση και η αντιληπτική ικανότητα των διάφορων θεωρήσεων 

καθορίζεται από τον ποιοτικό χώρο όπου αυτές γεννήθηκαν και ισχύουν»110. Με 

αυτήν την έννοια, ενώ η μέθοδος του σχετισμού, δηλαδή η κατάδειξη της σχέσης 

μεταξύ της εκφερόμενης άποψης και της δομής στην οποία εκφέρεται, δεν είχε να πει 

τίποτα για την εγκυρότητα, τώρα με την εφαρμογή της μεθόδου της μερίκευσης η 

γένεση μιας απόφανσης συνδέεται με την ισχύ της και οι επιμέρους κοσμοθεωρήσεις 

αποτελούν επιμέρους αλήθειες, στο βαθμό που αντιστοιχούν και εκφράζουν ένα 

τμήμα της ιστορικής ολότητας.  

Ωστόσο, η άποψη αυτή προϋποθέτει, αν και αυτό δε δηλώνεται σαφώς από 

τον Μανχάιμ, ένα κοινό υπόβαθρο, το οποίο παίζει το ρόλο του πλαισίου εντός του 

οποίου μερικεύονται και ανταγωνίζονται οι απόψεις. Ο Μανχάιμ δε θεωρεί τις 

επιμέρους, μερικές απόψεις a priori ψευδείς, καθώς σε αντίθεση με το σχετικισμό, δεν 

υπάρχει γι’ αυτόν η σιωπηρή προϋπόθεση μίας αιώνιας αλήθειας, με την οποία θα 

συγκρίνονταν οι επιμέρους απόψεις και θα φανερώνονταν η ανεπάρκειά τους. Για τον 

Ούγγρο στοχαστή δεν υπάρχει αιώνια αλήθεια, η αλήθεια είναι ιστορικά και 

                                                 
108 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 333. 
109 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 333. 
110 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 334. 
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κοινωνικά προσδιορισμένη και το κριτήριο για την αλήθεια ή το ψεύδος μίας 

απόφανσης κρίνεται με βάση το βαθμό αντιστοίχησης στο εκάστοτε πλαίσιο στο 

οποίο γεννάται και εκφράζεται.  

Όπως μάλιστα επισημαίνει και στην εποχή του ιστορισμού του,  η έννοια της 

αλήθειας υπόκειται σε ιστορική μεταβολή, γιατί στηρίζεται κάθε φορά σε 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Υπό αυτό το πρίσμα, στο έργο του Ιδεολογία και 

Ουτοπία υποστηρίζει ότι «[...]ούτε η έννοια της αλήθειας είναι πάγια για όλες τις 

εποχές, παρά υπόκειται επίσης στις ιστορικές μεταβολές. Τα γνωρίσματα της έννοιας 

της αλήθειας σε μια εποχή δεν είναι λοιπόν ποσώς τυχαία, αλλά υπάρχει ένας μίτος 

για τη συγκρότηση της έννοιας αυτής: βάσει της παραδειγματικής μορφής γνώσης 

μιας εποχής και της δομής με την οποία σχηματίζουν οι άνθρωποι μια εικόνα για το 

πώς θα πρέπει να νοηθεί η αλήθεια εν γένει»111. 

Ωστόσο, η ιστορική και κοινωνική μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει, 

σύμφωνα με τον Μανχάιμ, τις ιδέες και τα συστήματά τους και κατά συνέπεια την 

αλήθειά τους, οδηγεί ακόμη και εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικοκοινωνικού 

χώρου και χρόνου σε αντιτιθέμενες κοσμοθεωρήσεις, οι οποίες οφείλονται με τη 

σειρά τους σε αντιτιθέμενες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, δεδομένου του ανταγωνισμού 

των ιδεολογιών και των κοσμοθεωρήσεων που επικρατεί σε μία κοινωνία, ο Μανχάιμ  

επιχειρεί μία ιδιότυπη σύνθεση στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της γνώσης μέσα από 

τη μέθοδο της μερίκευσης. Σύμφωνα με τον Μανχάιμ, η κοινωνιολογία της γνώσης 

με τη μέθοδο της μερίκευσης πρέπει να διεισδύσει τόσο βαθιά στη διαφορετικότητα 

των απόψεων και στο πεδίο πάλης τους, ώστε να διαβλέπει τα γνωστικά τους 

υπόβαθρα. Ως τελική λύση του προβλήματος της διαφορετικότητας και της 

μερίκευσης της εγκυρότητας των απόψεων προτείνεται το εξής: «μόνο αφού 

αντιπαρατεθούν οι διάφοροι τρόποι γνώσης και οι εκπορευόμενες απ’ αυτούς 

γνωσιολογίες, θα καταστεί δυνατόν να συγκροτηθεί μια περιεκτική θεωρία ως 

θεμέλιο όλων»112, η οποία θα προσφέρει ιστορικά τη μεγαλύτερη πιθανότητα 

προσέγγισης της αλήθειας. 

Μία ακόμη επιστημονική συμβολή της κοινωνιολογίας της γνώσης στην 

προσπάθειά της να προσφέρει την ευρύτερη και αποδοτικότερη θεώρηση του όλου 

είναι η δημιουργία τυπολογιών βεμπεριανού τύπου. Όπως παρατηρεί ο Μανχάιμ: 

«όλες οι πολιτικές επόψεις δεν είναι παρά επόψεις μερικές, επειδή η ιστορική 
                                                 
111 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 343. 
112 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 343. 



 50

ολότητα είναι πάντοτε τόσο ευρεία, ώστε δεν είναι δυνατόν να την επισκοπήσουν οι 

σκοπιές που δημιουργούνται μέσα σ’ αυτήν. Ακριβώς όμως επειδή όλες οι επόψεις 

αναδύονται μέσα στον ίδιο ιστορικό και κοινωνικό ρου, κι επειδή η μερικότητα τους 

συγκροτείται μέσα στο στοιχείο μιας γιγνόμενης ολότητας, υπάρχει η δυνατότητα 

αντιπαράθεσης τους και η θεώρησή τους ως συνόλου αποτελεί καθήκον που τίθεται 

και επιτελείται συνεχώς εκ νέου»113. Κάνοντας χρήση των μεθόδων του σχετισμού 

και της μερίκευσης, η συμβολή της κοινωνιολογίας της γνώσης θα ήταν η 

προσπάθεια μιας πλήρους ταξινόμησης και ανάλυσης των κοσμοθεωριών – τόσο του 

παρόντος όσο και του παρελθόντος – και η δημιουργία «τυπολογιών» βεμπεριανού 

τύπου, οι οποίες θα καλύπτουν όλες τις πιθανές τωρινές και μελλοντικές παραλλαγές 

τους. Για τον λόγο αυτό προτείνεται ένας πρώτος τρόπος ταξινόμησης σε σχέση με τα 

κοινά χαρακτηριστικά τους, η οποία οδηγεί στη διάκριση που κάνει ο Μανχάιμ  

μεταξύ ιδεολογίας και ουτοπίας. Συνοπτικά, αυτή η διάκριση αφορά το ότι οι 

ιδεολογίες αποτελούν κοσμοθεωρήσεις οι οποίες για ορισμένες κοινωνικές ομάδες 

συσκοτίζουν ή διαστρεβλώνουν την πραγματική ιστορική κατάσταση, λειτουργώντας 

έτσι σταθεροποιητικά και νομιμοποιητικά ως προς αυτή, ενώ οι ουτοπίες αποτελούν 

κοσμοθεωρήσεις μέσω των οποίων ορισμένες κοινωνικές ομάδες οι οποίες επιθυμούν 

τη ριζοσπαστική αλλαγή ή αναμόρφωση μιας δεδομένης κοινωνίας, βλέπουν μόνο 

όσα στοιχεία της κατάστασης αυτής τείνουν να την καταλύσουν ή να τη 

μεταβάλουν114. Ωστόσο, επειδή τόσο στις ιδεολογίες όσο και στις ουτοπίες υπάρχει η 

αναφορά στην πραγματική κατάσταση του είναι, ο Μανχάιμ  μέσω της ταξινομητικής 

μεθόδου θα συνθέσει τα κοινά τους στοιχεία, τα οποία περιγράφουν ως ένα βαθμό 

την πραγματικότητα στην οποία δημιουργούνται, και μέσω της δημιουργίας 

τυπολογιών, οι οποίες θα ανανεώνονται συνεχώς, θα προκύψει η αποδοτικότερη 

προσέγγιση της ιστορικής και κοινωνικής ολότητας.  

Η κοινωνιολογία της γνώσης φιλοδοξεί να γίνει η επιστήμη που θα 

καταστήσει ορατή τη θεμελιακή σύνδεση μεταξύ των μορφών γνώσης που 

επικρατούν και της γενικής πνευματικής και κοινωνικής κατάστασης μιας εποχής. Με 

αυτόν τον τρόπο θα παράσχει τη διάγνωση του «πνεύματος της εποχής» που θα 

συμβάλει στην υπέρβαση της θεωρητικής κρίσης του παρόντος, η οποία, όπως είπαμε 

παραπάνω, οφείλεται στον κατακερματισμό και στον ανταγωνισμό των 

                                                 
113 Κ. Μανχάιμ , ο.π., σ. 183. 
114 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008.  
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κοσμοθεωριών – ιδεολογιών και οδηγεί στην πλήρη ασυνεννοησία. Σε αυτό το 

επίπεδο, η μέθοδος της  κοινωνιολογίας  της γνώσης αυτοπαρουσιάζεται ως θεραπεία 

της θετικότητας της κοινωνιολογίας, καθώς δεν την ενδιαφέρει μία απλή καταγραφή 

δεδομένων και συνδέσεων. Ο Μανχάιμ επισημαίνει ότι «στόχος μας (των 

κοινωνιολόγων της γνώσης) λοιπόν είναι, πρώτον να εκλεπτύνουμε τόσο πολύ την 

σημασιολογική ανάλυση στη σφαίρα της σκέψης, ώστε οι χονδροειδώς αδιαφόριστοι 

όροι και έννοιες να αντικατασταθούν από ολοένα επακριβέστερες και 

λεπτομερέστερες περιγραφές των γνωρισμάτων των τρόπων σκέψης, και δεύτερον να 

τελειοποιήσουμε τη μέθοδο ανασυγκρότησης της κοινωνικής ιστορίας τόσο, ώστε να 

μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική δομή όχι ως κυκεώνα μεμονωμένων 

δεδομένων, αλλά ως ολότητα, ως ιστό αλληλένδετων δυνάμεων από τις οποίες 

εκπορεύτηκαν οι ποικίλοι τρόποι θεώρησης και στοχασμού πάνω στην 

πραγματικότητα, όπως αυτή παρουσιάζεται κάθε φορά σε διάφορες εποχές»115. 

Ενάντια στη σχετικιστική θέση, η οποία αρκείται στο να επισημαίνει απλώς 

τη σχετικότητα των απόψεων σε σχέση με μία αιώνια αλήθεια, ο Μανχάιμ  

επαναφέρει το ερώτημα για την αλήθεια και την αντικειμενικότητα σε νέα βάση. 

Όπως ήδη έχουμε πει, οι απόψεις για τον Μανχάιμ κρίνονται βάσει του 

ιστορικοκοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου εμφανίζονται. Αφού λοιπόν έχει 

διαλυθεί το ιδεαλιστικό ιδεώδες της γνώσης, το ζήτημα της αντικειμενικότητας 

τίθεται από τον Μανχάιμ σε νέα βάση. Εφόσον η γνώση είναι καταστασιακά 

προσδιορισμένη, ο Μανχάιμ δε μιλά για μία αντικειμενικότητα που συντελείται 

πέραν αυτού του κόσμου και των ορίων των καταστασιακά προσδιορισμένων 

οπτικών. Στη αντίληψη του Ούγγρου στοχαστή, η αντικειμενικότητα δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά της καθολικότητας, αποκτά ένα διυποκειμενικό χαρακτήρα, καθώς η 

δυνατότητά της εξαντλείται στα όρια των ιστορικών μεταβολών και της 

ιστορικότητας των υποκειμένων.  

Στην περίπτωση όμως που δεν μπορεί να υπάρξει διυποκειμενική συμφωνία, 

δηλαδή στην περίπτωση της γνωστικής διαφωνίας εξαιτίας του διαφορετικού 

εννοιολογικού υποβάθρου των συνομιλητών, ο Μανχάιμ υποστηρίζει τη δυνατότητα 

μετάφρασης που επιτρέπει την ανακάλυψη μίας κοινής βάσης αυτών των 

διαφορετικών οπτικών. Παρατηρεί λοιπόν ότι «η αντικειμενικότητα επιτυγχάνεται 

μόνο κατά τρόπο έμμεσο, δηλαδή επιδιώκοντας να κατανοήσουμε με βάση τη δομική 

                                                 
115 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997,  σ. 69. 
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διαφορά των δύο οπτικών ό,τι ειδώθηκε ορθά μεν, αλλά διαφορετικά υπό τις δύο 

επόψεις, και αναζητώντας έναν τύπο που θα μας επιτρέπει να αναγάγουμε και να 

μεταφράσουμε καθεμιά από τούτες τις προοπτικές θεωρήσεις στην άλλη»116. Όπως 

γίνεται φανερό, ο Μανχάιμ προϋποθέτει ένα ενιαίο αντικείμενο το οποίο είναι 

ιδωμένο διαφορετικά, ως εκ τούτου το αντικείμενο είναι παρόν και στην αντίθετη 

οπτική, και το οποίο «δεν είναι κατά κύριο λόγο, αλλά μόνο συμπληρωματικά, 

συγκροτημένο γνωσιοθεωρητικά»117. 

Δεδομένης της ταυτότητας του αντικειμένου, αλλά εξαιτίας των διαφορετικών 

απόψεων που εκφράζονται γι’ αυτό σε μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, ο 

Μανχάιμ σημειώνει ότι «οίκοθεν νοείται ότι θα ανακύψει ευθύς το πρόβλημα ποια 

από τις υφιστάμενες οπτικές είναι η άριστη, αλλά ακόμη και γι’ αυτό υπάρχει 

κριτήριο[…]»118. Αναζητώντας την οπτική που θα καθιστά ορατά τα αποφασιστικά 

στοιχεία του αντικειμένου και θα μπορεί να παρέχει τα κριτήρια σύμφωνα με τα 

οποία θα κρίνεται μία άποψη ως αληθής ή ψευδής, ο Μανχάιμ στρέφεται προς την 

ανάλυση του φορέα αυτής της οπτικής, η οποία, όπως ήδη έχουμε πει, θα προκύψει 

μέσω της σύνθεσης των αντιτιθέμενων απόψεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μανχάιμ, 

«εφόσον αναγνωρίζουμε ότι κάθε ιστορική γνώση είναι η γνώση σε συσχετισμό, και 

μπορεί να διατυπωθεί μόνο σε αναφορά προς τη θέση του παρατηρητή, βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι, μια ακόμη φορά, με το σκοπό της διάκρισης ανάμεσα σε αυτό που είναι 

αληθές και σε αυτό που είναι ψευδές σε μια τέτοια γνώση. Το ερώτημα, λοιπόν, 

προβάλλει: ποια κοινωνική οπτική απέναντι στην ιστορία προσφέρει την καλύτερη 

ευκαιρία για προσέγγιση σε ένα βέλτιστο αλήθειας;»119. 

Καθώς ο Μανχάιμ στρέφεται προς την αναζήτηση αυτής της οπτικής και του 

φορέα της, «απομακρύνεται από τη δέσμευση της κατάστασης και φαίνεται να 

εισάγει ένα επιστημολογικό υποκείμενο ικανό να αρθεί πάνω από τους 

προσδιορισμούς της κατάστασης, ώστε να επιτελέσει τη σύγκριση αυτή. Εισάγει ένα 

επιστημολογικό υποκείμενο, ικανό να αποδεσμεύεται από τον πρακτικό, 

σχεσιοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης»120, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει ορθά την 

κοινωνική ολότητα. Το επιστημολογικό αυτό υποκείμενο, το οποίο θα καταφέρει να 

                                                 
116 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 353. 
117 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα, 1994, σ. 132. 
118 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997 σ. 354. 
119 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 103.  
120 Μ. Καραχάλιος, Κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική του ολισμού. Karl Μανχάιμ – Karl Popper, 
Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 1994, σ. 133. 
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μερικεύσει, αλλά και να συνθέσει τις επιμέρους κοσμοθεωρήσεις, αναζητείται από το 

Μανχάιμ στο κοινωνικό στρώμα της «ελεύθερα αιωρούμενης διανόησης»121. 

Αναγνωρίζοντας τα κοινωνιολογικά προβλήματα γύρω από τη διανόηση, ο Μανχάιμ 

προσπαθεί να ορίσει αυτό το στρώμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην προσπάθειά 

του αυτή απομακρύνεται για ακόμη μία φορά από την ταξική ανάλυση, που επιζητεί 

να συλλάβει τη διανόηση ως τάξη ή ως παρελκόμενο μίας τάξης με συγκεκριμένα 

συμφέροντα και καθοριστική προοπτική.  

Μιλώντας λοιπόν γι’ αυτό το ιδιόμορφο κοινωνικό στρώμα της διανόησης, ο 

Μανχάιμ σημειώνει ότι «καταμεσής στον όλο και περισσότερο ταξικά 

κατακερματισμένο κόσμο γεννάται, λοιπόν, ένα στρώμα το οποίο δύσκολα 

συλλαμβάνεται ή και δεν συλλαμβάνεται διόλου από την κοινωνιολογία, εφόσον 

αυτή προσανατολίζεται αποκλειστικά προς τις κοινωνικές τάξεις, μπορεί όμως 

κάλλιστα να περιγραφεί σ’ ό,τι αφορά την ιδιαίτερη κοινωνική του θέση. 

Αντιπροσωπεύει μία μεσότητα, όχι ωστόσο την ταξική μεσότητα. Δεν αιωρείται 

υπεράνω των κοινωνικών τάξεων οιονεί στο κενό, απεναντίας συνενώνει εντός του 

όλες τις παρορμήσεις που διατρέχουν τον κοινωνικό χώρο. Απ’ όσο περισσότερες 

τάξεις και στρώματα στρατολογούνται οι επιμέρους ομάδες του, τόσο πιο 

πολύμορφες και διαμετρικά ενάντιες γίνονται οι τάσεις του επιπέδου της παιδείας που 

τις συνδέει. Ο καθένας μετέχει λίγο – πολύ στην ολότητα των αντιμαχόμενων 

τάσεων»122. 

Από την εκτεταμένη αυτή αναφορά στην άποψη του Μανχάιμ για το 

κοινωνικό στρώμα της διανόησης, αλλά και από άλλες σχετικές τοποθετήσεις γίνεται 

φανερό ότι η προβληματική του για την κριτική της ιδεολογίας αναπτύσσεται με 

αναφορά στην κοινωνική πράξη ενός συλλογικού υποκειμένου, που χαρακτηρίζεται 

από το γεγονός ότι δεν αποτελεί τάξη. Κι αυτό διότι για τον Μανχάιμ αυτοί που 

μετέχουν άμεσα στη διαδικασία παραγωγής είναι τόσο καθορισμένοι από την τάξη 

και τον τρόπο ζωής που τους επιβάλλει η ταξική τους τοποθέτηση, ώστε οι οπτικές 

τους και οι δραστηριότητές τους είναι άμεσα και αποκλειστικά προσδιορισμένες από 

τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Αντιθέτως, οι διανοούμενοι «εκτός από την ιδιαίτερη 

εγγύτητά τους προς κάποια τάξη, προσδιορίζονται πάντοτε και από το πνευματικό 

στοιχείο που εμπεριέχει όλες τις διαμετρικές αντιθέσεις(δηλαδή την εκπαίδευση)»123, 

                                                 
121 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 187. 
122 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 189. 
123 Κ. Μανχάιμ, ο. π., σ. 190. 
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και με αυτήν την έννοια μπορούν να διατηρούν μία απόσταση από τις επιμέρους 

οπτικές και συνάμα να έχουν πλήρη εποπτεία όλων των κοσμοθεωρήσεων και των 

ιδεολογιών που υπάρχουν εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικοκοινωνικού πλαισίου. 

Σε αντίθεση λοιπόν, με τη μαρξιστική αντίληψη για τη κριτική της ιδεολογίας, 

την οποία αναλαμβάνει – όπως προαναφέραμε – η εργατική τάξη, το προλεταριάτο, 

στον Μανχάιμ το έργο αυτό αναλαμβάνει η «ελεύθερα αιρούμενη διανόηση». Το 

στοιχείο που τους ορίζει ως διακριτή ομάδα και τους ενοποιεί δεν είναι οι ταξικές 

τους καταβολές, αλλά η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, η οποία όμως υποθέτει ότι 

είναι «αντικειμενική» και πέραν των ταξικών επικαθορισμών, πράγμα πολύ 

συζητήσιμο, στο βαθμό που κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία και γνώση 

επικαθορίζεται σαφώς ιδεολογικά από την ηγεμονική κουλτούρα124. Βάσει λοιπόν της 

ταξικής ανομοιογένειας των μελών της, η ομάδα αυτή μπορεί να κατανοήσει τη 

συλλογική έκφραση μίας εποχής και σε σύγκριση με αυτή να αποδώσει το βαθμό 

αλήθειας στις επιμέρους κοσμοθεωρήσεις που εμφανίζονται σε μία ορισμένη εποχή. 

Όπως παρατηρεί ο Μπόττομορ: «σύμφωνα με τον Μανχάιμ οι διανοούμενοι έχουν τη 

δυνατότητα, χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, να αποκτούν μια σχετικά πλήρη και 

αντικειμενική εικόνα της κοινωνίας τους, και ειδικότερα των διαφορετικών ομάδων 

συμφερόντων αυτής της κοινωνίας και να δρουν ανεξάρτητα για τη πρόοδο πιο 

γενικών συμφερόντων»125. 

Επιδιώκοντας έτσι ένα δυναμικό συσχετισμό των επιμέρους, και γι’ αυτό 

ιδεολογικών αντιλήψεων, η κοινωνιολογία της γνώσης, ως κριτική υπέρβαση της 

ιδεολογίας με το στρώμα της «ελεύθερα αιωρούμενης διανόησης», προβάλλει ως η 

επιστημονική σύνθεση μιας καθολικής προσέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας 

σε συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο και ιστορικό χρόνο. Στηριγμένος εξάλλου, «στην 

πολλαπλότητα των κοινωνικών οπτικών, που διαπερνούν το συλλογικό σώμα της 

διανόησης, ο Μανχάιμ  κατανοεί την κριτική της ιδεολογίας όχι ως αντίθεση προς την 

(κυρίαρχη) ιδεολογία, […] αλλά ως σύν-θεση των ειδικών κοινωνικών/ ιδεολογικών 

οπτικών μέσα απ’ τη γνωστική λειτουργία των διανοουμένων»126. 

Η φανερή αυτή διαφορά ανάμεσα στη θέση του Μανχάιμ και σ’ αυτή των 

μαρξιστών θεωρητικών, απόρροια και της γενικότερης ρήξης των απόψεών τους που 
                                                 
124 Η. Μαυρίδης, «Εκπαίδευση και Ιδεολογία: για μια επανατοποθέτηση των θεωρητικών ζητημάτων» 
στο Επιστήμες Αγωγής, Αθήνα (4/2006). 
125 T. B. Bottomore, Ελίτ και Κοινωνία, μτφρ., Θ. Μπανούση, Πλανήτης, Αθήνα, χ.χ., σ. 92. 
126 Α. Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών – Οικονομικών και πολιτικών επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, χ. χ., σ. 202. 
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αναπτύχθηκε στα προηγούμενα υποκεφάλαια, προκάλεσε την έντονη κριτική πολλών 

διανοητών. Συνοψίζοντας τώρα τις θέσεις του Μανχάιμ σχετικά με την κοινωνιολογία 

της γνώσης και τη σύνθεση των επιμέρους αληθειών με στόχο τη δημιουργία μίας 

θεωρίας απαλλαγμένης από την ιδεολογία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο 

έργο του το εγχείρημα της κοινωνιολογίας της γνώσης θεμελιώνεται επάνω στον 

καθορισμό κάθε μορφής γνώσης και σκέψης από το «εμπράγματο δεδομένο του 

συνδέσμου με το είναι»127. Χωρίς, αρχικά, να απομακρύνεται από την μαρξική 

αντίληψη σχετικά με τον κοινωνικό (ταξικό) καθορισμό της γνώσης, ο Μανχάιμ  

υποστηρίζει ότι κάθε κοινωνική και πολιτική κοσμοθεώρηση και ιδέα αναδύεται, 

καθορίζεται και σχετίζεται με τις συνθήκες κοινωνικής ύπαρξης των ατόμων. 

Ωστόσο, ο Μανχάιμ εμφανίζεται περισσότερο ντετερμινιστής128 από τον Μαρξ, 

καθώς υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει την κοινωνική και ιστορική 

πραγματικότητα μόνο και αποκλειστικά από τη σκοπιά της συγκεκριμένης 

κοινωνικής θέσης στην οποία βρίσκεται. Έτσι, η ιστορική ολότητα μπορεί να 

θεωρηθεί μόνο μέσα από τις επιμέρους κοσμοθεωρήσεις – ιδεολογίες. Εξαίρεση δεν 

αποτελεί ούτε ο μαρξισμός, καθώς οι εκπρόσωποί του καθορίζονται κοινωνικά και 

ιστορικά και ως εκ τούτου εκφέρουν μία επιμέρους αλήθεια για την ιστορική και 

κοινωνική ολότητα. Με αυτήν την έννοια ο μαρξισμός αποτελεί μία ακόμη ιδεολογία 

και άρα δεν μπορεί να προβάλλει αξιώσεις καθολικής ισχύος.  Σε αυτό το πλαίσιο ο 

Μανχάιμ χρησιμοποιεί ένα μαρξιστικών καταβολών εργαλείο, αυτό της ανάλυσης και 

κριτικής της ιδεολογίας, και το στρέφει εναντίον του μαρξισμού. Η κριτική της 

ιδεολογίας στον Μανχάιμ πραγματοποιείται μέσω της γενικής εκδοχής της ολικής 

έννοιας της ιδεολογίας, όπου το ιδεολογικό στοιχείο δεν αναγνωρίζεται μόνο στον 

αντίπαλο αλλά και στη δική μας κοσμοθεώρηση.   

Επιπλέον, δεδομένου ότι το ιστορικό παρόν για τον Μανχάιμ βρίσκεται σε 

κατάσταση αποσύνθεσης, η οποία εκδηλώνεται ως συνεχής ανταγωνισμός  

διαφορετικών πολιτικών πιστεύω και ιδεολογιών, η κοινωνιολογία της γνώσης, 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο της γενικής εκδοχής της ολικής έννοιας της ιδεολογίας, 

προσανατολίζεται, όπως είδαμε, προς μία φιλελεύθερη πολιτική προοπτική και θέτει 

το αίτημα μίας συστηματικής σύνθεσης των αντιμαχόμενων κοσμοθεωρήσεων 

/ιδεολογιών και συμφερόντων. Αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς, σύμφωνα με τον 
                                                 
127 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 315. 
128 E. Lewalter, «The Sociology of Knowledge and Marxism» στο V. Meja & N. Stehr (ed.) Knowledge 
and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, Routledge, New York & London, 1990, σ. 158-
182. 
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Μανχάιμ, κάθε επιμέρους αλήθεια έχει και μία θετική όψη στο βαθμό που αποτελεί 

τμήμα της ολότητας της αλήθειας, η οποία ο ίδιος υποθέτει ότι υπάρχει κάπου129. Με 

την έννοια αυτή, η σχεσιοποίηση των επιμέρους οπτικών η οποία συνάγεται από την 

κοινωνιολογική ανάλυση, αντιμάχεται την καταστροφική – δηλαδή υπεύθυνη για 

τόσα ιστορικά και πολιτικά δεινά – δύναμη των ιδεολογιών. Έτσι, η κοινωνική 

επιστήμη μέσω της σχεσιοποίησης των επιμέρους οπτικών και της αποκάλυψης των 

κρυμμένων εξαρτήσεων και επικαθορισμών όλων των μορφών της συνείδησης, έργο 

το οποίο αναλαμβάνει «η ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση», αποκτά ένα ρόλο 

χειραφετητικό και προστατεύεται από την ιδεολογική παραγνώριση και το 

δογματισμό.  

Ο φιλελεύθερος προσανατολισμός του Μανχάιμ που έγκειται στο αίτημα της 

σύνθεσης των ανταγωνιζόμενων επιμέρους ιδεολογιών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι ο Ούγγρος στοχαστής παραγνωρίζει ένα κρίσιμο γεγονός, δηλαδή ότι οι 

ανταγωνισμοί των κοσμοθεωρήσεων και των ιδεολογιών αντιστοιχούν πάντοτε σε 

ευρύτερους κοινωνικούς /πολιτικούς /οικονομικούς ανταγωνισμούς και αντιθέσεις 

μεταξύ κοινωνικών (ταξικών) ομάδων, και άρα η όποια σύνθεση των επιμέρους 

κσομοθεωρήσεων μπορεί να υπάρξει μόνο αν καταργηθεί η ταξική κοινωνία και ο 

αγώνας της μίας τάξης ενάντια στην άλλη για την ικανοποίηση και επιβολή των 

δικών της συμφερόντων, άρα σε μία άλλη κοινωνική δομή, προοπτική που ο Μανχάιμ 

δε φαίνεται να θέτει. Αυτό το πρόβλημα αλλά και η θεμελίωση της έννοιας της 

ιδεολογίας προκάλεσε, όπως ήδη έχουμε πει, την έντονη κριτική πολλών μαρξιστών 

στοχαστών. Με μία τέτοια κριτική, η οποία προέρχεται από τον κορυφαίο εκπρόσωπο 

της κριτικής θεωρίας Μαξ Χορκχάιμερ θα ασχοληθούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

Σε αυτό θα επιχειρήσουμε να δούμε τα προβληματικά σημεία της θεωρίας του 

Μανχάιμ, κατά τον Χορκχάιμερ, και στα επόμενα υποκεφάλαια θα ανασκευάσουμε 

την άποψη του Χορκχάιμερ για την κριτική της ιδεολογίας και για την αλήθεια όσο 

και επιπλέον θα υποδείξουμε τον τρόπο που κατανοεί την κριτική κοινωνική θεωρία.  

 

 

 

 

                                                 
129 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008.  
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ 

 
Στον αντίποδα της οπτικής του Μανχάιμ βρίσκεται η κριτική θεωρία του 

Χορκχάιμερ. Παρά το γεγονός ότι κοινή αφετηρία και των δύο στοχαστών είναι η 

κοινωνική κρίση που εκδηλώνεται στο μεσοπόλεμο, οι θέσεις τους σχετικά με την 

υπέρβασή της είναι διαμετρικά αντίθετες. Στόχος της θεωρίας και του θεωρητικού, 

σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, δεν είναι η σύνθεση των αντιτιθέμενων ιδεολογιών ή 

κοσμοθεωρήσεων, άποψη που έρχεται πολύ κοντά σε μία φιλελεύθερη πολιτική 

προοπτική, αλλά η υπέρβαση των μονομερών αναλύσεων και η κατάδειξη των 

κοινωνικών φαινομένων, ώστε να μπορεί η θεωρία να οδηγήσει στην ανατροπή των 

όρων που γεννούν τις κοινωνικές αντιφάσεις και αναπαράγουν την απάνθρωπη 

κοινωνική κατάσταση.  

Ήδη από τις απαρχές της η κριτική θεωρία συνδέθηκε με εκείνη την πράξη 

που οδηγεί στην απελευθέρωση του ανθρώπου και όχι με μία διανοητική 

δραστηριότητα, η οποία αναζητά την αλήθεια και την απόλυτη γνώση. Επιδιώκοντας 

να συνδεθεί με μία πρακτική μετασχηματισμού του κόσμου, η κριτική θεωρία έρχεται 

σε αντίθεσή με εκείνες τις αντιλήψεις και φιλοσοφικές ή επιστημονικές τοποθετήσεις, 

οι οποίες ασχολούμενες, είτε με την αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας και γνώσης, 

είτε με την αντικειμενικότητα και καθαρότητα των επιστημονικών πορισμάτων, 

αφαιρούν από τον άνθρωπο τη δυνατότητα παρέμβασης και υπέρβασης της 

υφιστάμενης καταπιεστικής και αλλοτριωτικής κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Χορκχάιμερ στρέφεται προς την κριτική της κοινωνιολογίας της γνώσης του 

Μανχάιμ, ο οποίος, όπως είδαμε, ασκεί κριτική στην ιδεολογία όχι όμως σε σχέση με 

αυτό που συγκαλύπτει, αλλά σε σχέση με αυτό που εκφράζει, στοχεύοντας έτσι, μέσα 

από τη σύνθεση των επιμέρους αληθειών (δηλαδή των ιδεολογιών) σε μία 

περιεκτικότερη θεωρία της γνώσης, η οποία θα είναι ικανή να παρέχει τη 

γνωσιολογικά αποδοτικότερη προσέγγιση της αλήθειας της κοινωνικής 

πραγματικότητας, χωρίς όμως να γίνεται σαφές σε τι θα χρησιμεύσει αυτή η γνώση.   

Έτσι, στο πρώτο υποκεφάλαιο θα περιγράψουμε την κριτική του Χορκχάιμερ 

στην κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ, αλλά επειδή, κατά τη γνώμη μας, είναι 
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ελλιπής, καθώς ο Χορκχάιμερ είναι ιδιαίτερα απορροφημένος στην πολεμική του και 

συνεπώς δεν υποδεικνύει μία άλλη κατεύθυνση για τη θεωρία και την κριτική της 

ιδεολογίας, στο δεύτερο και το τρίτο υποκεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να την 

υποδείξουμε αναλύοντας κάποιες από τις βασικές θέσεις και προτάσεις της θεωρίας 

του. Ωστόσο, λόγω του ότι η κριτική θεωρία δεν ανέπτυξε ποτέ «μια δική της 

επιστημολογία με την τρέχουσα έννοια του όρου»130, θα προσπαθήσουμε να 

εξάγουμε κάποια συμπεράσματα γι’ αυτή μέσα από την κριτική της στην 

παραδοσιακή θεωρία. Μία τέτοια προσπάθεια κρίνεται απαραίτητη και για ένα 

επιπλέον λόγο: ο λόγος αυτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κοινωνιολογία της 

γνώσης, η οποία συνιστά τη μία από τις δύο θεωρίες που μας απασχολούν στην 

παρούσα εργασία, ακολουθεί, σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, την παραδοσιακή 

αντίληψη για τη θεωρία και ως εκ τούτου η κριτική του σε αυτήν την αντίληψη 

αποτελεί το βασικό πλαίσιο, στο οποίο διεξάγεται και η αντιπαράθεσή του με την 

κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ σχετικά με την έννοια της ιδεολογίας.   

Όπως θα υποδείξουμε, λοιπόν, η κριτική του Χορκχάιμερ στην παραδοσιακή 

θεωρία έχει το χαρακτήρα της κριτικής της ιδεολογίας. Συνεπώς, μέσα από την 

ανάλυσή της θα μπορέσουμε να συμπεράνουμε στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με 

τον οποίο ο Χορκχάιμερ κατανοεί την ιδεολογία και την κριτική της. Η βασική 

επιδίωξη του Χορκχάιμερ είναι, όπως και του Μανχάιμ, να δημιουργήσει μία θεωρία 

αποκαθαρμένη από την ιδεολογία, δηλαδή μία αληθή θεωρία. Έχοντας ένα 

διαφορετικό προσανατολισμό από εκείνον του Μανχάιμ, ο Χορκχάιμερ δεν αποδίδει  

την αλήθεια μιας θεωρίας στην απλή αντιστοίχησή της με την πραγματικότητα, αλλά, 

όπως θα δούμε στο τρίτο υποκεφάλαιο, την εξαρτά από την πράξη, δηλαδή από το αν 

οδηγεί τους ανθρώπους στην ορθή πρακτική, η οποία θα αφορά την ανατροπή των 

υφιστάμενων απάνθρωπων συνθηκών.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Γ. Κουζέλης «Η κριτική του δεδομένου: θεωρία της επιστήμης στη Κριτική Θεωρία του 
Χορκχάιμερ» στο Η Κριτική Θεωρία σήμερα, μτφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος, επιμ., Γ. Κουζέλης, 
Νήσος,  Αθήνα 2000, σ. 49. 
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3 α) Η κριτική του Χορκχάιμερ στην «ολική έννοια της 

ιδεολογίας» του Μανχάιμ . 
 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι στο έργο του Μανχάιμ υπάρχει μία στροφή – αλλά όχι μια πλήρης 

αναίρεση – σε σχέση με κάποιες εννοήσεις της ιδεολογίας, ειδικά των μαρξικών 

αναλύσεων, οι οποίες κατανοούν την ιδεολογία ως μορφή ψευδούς συνείδησης και 

συγκάλυψης/παραμόρφωσης της πραγματικότητας (αυτό που, όπως είδαμε, ονομάζει 

ειδική εκδοχή της έννοιας της ιδεολογίας σε αντίθεση με τη γενική, ολική της έννοια). 

Αυτή η σημαντική διαφορά του Μανχάιμ με κάποιες θέσεις του μαρξισμού είναι τόσο 

θεωρητική όσο και πολιτική, και ο Μαξ Χορκχάιμερ στο σημαντικό κείμενο 

«Παραδοσιακή και κριτική θεωρία»131τη σχολιάζει ως εξής: «Η έρευνα των 

ιδεολογιών ή η κοινωνιολογία της γνώσης, για παράδειγμα, αποσπάστηκαν από την 

κριτική θεωρία της κοινωνίας και καθιερώθηκαν ως ιδιαίτεροι επιστημονικοί τομείς˙ 

δεν αντιτίθενται όμως στις συνηθισμένες λειτουργίες της ταξινομητικής επιστήμης – 

ούτε ως προς την ουσία, ούτε ως προς τις φιλοδοξίες τους. Η αυτογνωσία της σκέψης 

ανάγεται εδώ στην αποκάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στις διανοητικές αντιλήψεις 

και την κοινωνική τους βάση. Η κριτική συμπεριφορά έχοντας επιδιώξεις που 

ξεπερνούν εκείνες της κατεστημένης κοινωνικής πρακτικής, δε συγγενεύει, βέβαια, 

ως προς τη δομή της περισσότερο με τέτοιου είδους κοινωνικούς επιστημονικούς 

τομείς απ’ ό,τι με τις φυσικές επιστήμες»132.  

Στο παραπάνω απόσπασμα συνοψίζεται καθαρά αυτό που θεωρεί ο 

Χορκχάιμερ ως τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην «αστική» κοινωνιολογία της 

γνώσης και την κριτική της ιδεολογίας, δηλαδή στο ότι η πρώτη περιορίζεται στο να 

επισημαίνει την αντιστοιχία των κατηγοριών της συνείδησης και των ιστορικών τους 

πλαισίων σε αντίθεση με την κριτική θεωρία η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 

στοχεύει στην αποκάλυψη όλων των σχέσεων εξουσίας και κυριαρχίας, όπως αυτές 

εκφράζονται με μορφές και δομές της συνείδησης μέσα στην αστική κοινωνία. 

Θεωρεί, συνεπώς, ο Χορκχάιμερ ότι η κοινωνιολογία της γνώσης χάνει κάθε 

δυνατότητα κριτικής τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις 

                                                 
131 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984. 
132 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 29.  
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κοινωνικοπολιτικές λειτουργίες των μορφών αυτών μέσα στις ιστορικές διαδικασίες –

και άρα στην ουσία τις νομιμοποιεί και τις αποδέχεται στις κυρίαρχες μορφές τους.  

Είναι πάντως σημαντικό να πούμε ότι και ο Χορκχάιμερ και ο Μανχάιμ 

θεωρούν ότι η ακριβής φύση αυτών των εξαρτήσεων και επικαθορισμών είναι 

ιστορικοκοινωνική και δε θα μπορούσε ποτέ να διατυπωθεί σε ένα γενικό, 

υπεριστορικό νόμο στο βαθμό που αφορά πάντοτε επιμέρους ιδιαιτερότητες και 

συγκυρίες της κάθε ιστορικής στιγμής. Όμως, ο Χορκχάιμερ αναφέρεται πιο 

λεπτομερώς στο έργο του Μανχάιμ στο άρθρο του με τίτλο «Μια νέα έννοια της 

ιδεολογίας»133. Εδώ θεωρεί ότι το έργο του Μανχάιμ αποτελεί μία προσπάθεια να 

εισαχθούν μαρξιστικές έννοιες σε μία προοπτική η οποία είναι καθαρά επηρεασμένη 

από μια ιδεαλιστική φιλοσοφία του πνεύματος, και σ’ αυτό συνηγορεί η γλώσσα και 

οι έννοιες που χρησιμοποιεί σε πολλά σημεία του βιβλίου του, οι οποίες ανήκουν 

πράγματι στην παράδοση της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

Χορκχάιμερ: «στόχος της θεωρητικής εργασίας του (Μαρξ) ήταν ο μετασχηματισμός 

των ειδικών κοινωνικών συνθηκών, όχι η γνώση της ‘ολότητας’ ή μίας καθολικής και 

απόλυτης αλήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαρξ ασκεί κριτική στη φιλοσοφία αλλά 

δε θέτει μία νέα μεταφυσική στη θέση της παλιάς»134. 

Αυτό που ο Χορκχάιμερ τονίζει κατά την ανάγνωση του Ιδεολογία και 

Ουτοπία είναι ότι ο Μανχάιμ – είτε το θέλει είτε όχι – ακολουθεί τη μαρξιστική 

λογική, δηλαδή τη βασική παραδοχή ότι οι μορφές και οι δομές της σκέψης 

καθορίζονται από τη θέση των κοινωνικών ομάδων μέσα στην κοινωνική ιεραρχία135. 

Επιπλέον, ο Χορκχάιμερ θεωρεί ότι η ολική έννοια της ιδεολογίας συνδέεται με την 

έννοια της ταξικής συνείδησης μέσα στο μαρξικό έργο, σχέση που, όπως είδαμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, την επισημαίνει και ο ίδιος ο Μανχάιμ. Την ίδια θέση με 

αυτή του Χορκχάιμερ εκφράζει και ο Maquet, σύμφωνα με τον οποίο: «η ολική 

έννοια της ιδεολογίας έρχεται, όπως βλέπουμε, πολύ κοντά σε μία άλλη έννοια της 

μαρξιστικής θεωρίας: την ψευδή συνείδηση. Η ολικά διαστρεβλωμένη σκέψη, η 

                                                 
133 M. Horkheimer, «A new concept of ideology». Between philosophy and social science: selected 
early writings, trans. G.F., Hunter, Matthew S. Kramer and J. Torpey,  Cambringe, Mass: MIT Press, 
1993. 
134 M. Horkheimer, ο. π., σ. 129. 
135 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008.  
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οποία ψεύδεται για τα πάντα έρχεται εντός του πεδίου της (ολικής έννοιας της 

ιδεολογίας)»136.  

Ωστόσο, το βασικό σημείο γύρω από το οποίο κινείται η κριτική του 

Χορκχάιμερ είναι η άποψη του ότι «αυτή η επαναστατική κοινωνιολογία η οποία 

αναλύει τα πάντα ‘δυναμικά’, δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την υποστήριξη μιας 

δογματικής μεταφυσικής»137, στο βαθμό που η σύλληψη της ιστορίας στον Μανχάιμ  

δεν είναι υλιστική, αλλά εμπεριέχει πολλά ιδεαλιστικά στοιχεία και ουσιοκρατικές 

έννοιες, όπως «η μοίρα του ανθρώπου», «το νόημα της ιστορίας», «το πνεύμα της 

εποχής» (με αναφορά εδώ στη φιλοσοφία του Ντιλτάυ138).  

Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον ότι ο Χορκχάιμερ θεωρεί ότι μια από τις βασικές 

μέριμνες του Μανχάιμ είναι να προστατευθεί και να αντικρούσει την κατηγορία του 

σχετικισμού η οποία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αποτελεί πράγματι μια από τις 

βασικές κατηγορίες ενάντια στη θεωρία του. Για τον Χορκχάιμερ, ο Μανχάιμ  τονίζει 

τον συσχετισμό/ σχετισμό (relationism - αντί για σχετικότητα /relativism) των 

μορφών της σκέψης και του είναι και επιχειρεί μέσα από μια μη-αξιολογική αντίληψη 

της ιδεολογίας να οδηγηθεί σε μια νέα ταξινόμηση των συστημάτων της σκέψης 

«αναφορικά με το αληθές περιεχόμενό τους»139. Ωστόσο, επειδή για τον Μανχάιμ οι 

ευμετάβλητες ιστορικές και κοινωνικές καταστάσεις οδηγούν σε νέα συστήματα 

εγκυρότητας και αλήθειας, η αλήθεια των συστημάτων της σκέψης  αναμετράται 

πάντοτε με μια πραγματικότητα – και εδώ γίνεται η διάκριση μεταξύ ιδεολογίας και 

ουτοπίας – η οποία όμως μεταβάλλεται στο βαθμό που είναι ιστορική, άρα η έννοια 

της ιδεολογίας εδώ είναι δυναμική και ιστορική140. Έτσι για τον Μανχάιμ, οι 

ιδεολογίες μπορεί να μετατραπούν σε παρωχημένες απόψεις και οι ουτοπίες σε 

ιδεολογίες εντός των ευμετάβλητων ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών. Με αυτήν 

την έννοια η εγκυρότητα ή η αλήθεια μιας άποψης κρίνεται με βάση το «βαθμό» 

αντιστοίχησης στην πραγματικότητα στην οποία εμφανίζεται.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι και ο Χορκχάιμερ, όπως θα δείξουμε στη 

συνέχεια, συνδέει τη γνώση και την αλήθεια με τη διαρκώς μεταλλασσόμενη και 

                                                 
136J. Maquet, The Sociology of Knowledge: its Structure and its Relation to the Philosophy of 
knowledge: A  Critical Analysis of the Systems of Karl Μανχάιμ  and Pitirim Sorokin. Trans. John F. 
Locke, Greenwood 1977, σ. 22. 
137 M. Horkheimer, «A new concept of ideology». Between philosophy and social science: selected 
early writings, trans. G.F., Hunter, Matthew S. Kramer and J. Torpey,  Cambringe, Mass: MIT Press, 
1993, σ. 138. 
138 M. Horkheimer, ο.π., σ. 136. 
139 M. Horkheimer, ο.π., σ. 132.  
140 M. Horkheimer, ο.π., σ. 132. 
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αναδομούμενη κοινωνική και ιστορική ολότητα, παρατηρεί ότι στον Μανχάιμ  

υπάρχει μία αντίφαση.  Η αντίφαση στο έργο του Μανχάιμ είναι ότι, προσπαθώντας 

να υπερασπισθεί τη θεωρία του απέναντι στην κατηγορία του σχετικισμού, οδηγείται 

στην υποστήριξη μιας «μεταφυσικής προϋπόθεσης, μιας ‘ζωτικής και θεωρητικής  

δέσμευσης’»141. Προϋποθέτει συνεπώς μια μεταφυσική αλήθεια (δηλαδή μια ουσία 

του ανθρώπου και της κοινωνίας) η οποία υπάρχει, όπως μας διαβεβαιώνει, αλλά 

πέρα και έξω από την ιστορία και την οποία, παρότι η μέθοδος της κοινωνιολογίας 

της γνώσης μας επιτρέπει να την προσεγγίσουμε μέσω της αντιπαράθεσης των 

διαφορετικών μορφών της σκέψης και της αποκάλυψης των κοινωνικο-ιστορικών 

τους επικαθορισμών, δε θα την κατακτήσουμε ποτέ142. Άρα την ίδια στιγμή που 

υποστηρίζει ότι η αλήθεια της κάθε επιμέρους προοπτικής θεμελιώνεται ιστορικά 

(άρα κίνδυνος σχετικισμού), μας διαβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει μεν η 

αλήθεια, η «ουσία», αλλά «κάπου» έξω από την ιστορία143. Στην προοπτική του 

Μανχάιμ ο σχετικισμός μπορεί, κατά τον Χορκχάιμερ, να αντιμετωπισθεί μόνο με μια 

στατική αντίληψη της οντολογίας και με μια αντίληψη της αλήθειας υπεριστορικής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι «η στατική οντολογία και η έννοια 

μιας αιώνιας αλήθειας θα πρέπει να απορριφθούν. Γιατί είναι εξίσου βέβαιο ότι όλες 

μας οι σκέψεις –αληθείς και ψευδείς– εξαρτώνται από συνθήκες που μπορούν να 

μεταβληθούν, όσο και ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αντίληψη περί μιας αιώνιας 

αλήθειας που να επιβιώνει πέραν της ζωής όλων των γνωστικών υποκειμένων. Αυτό 

όμως δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα της επιστήμης. […]. Όμως το 

γεγονός ότι η πρόσδεση στο ιστορικό Είναι θα πρέπει να επηρεάζει το αληθές 

περιεχόμενο μίας κρίσης, είναι τελείως ακατανόητο – γιατί η γνώση να μην είναι 

εξίσου προσδεδεμένη στο Είναι όσο και το σφάλμα;»144. 

 Ο Χορκχάιμερ λοιπόν θεωρεί σωστά ότι οι αντι–σχετικιστικές προσπάθειες 

του Μανχάιμ αποτυγχάνουν γιατί αυτός οδηγείται σε μια μεταφυσική θεώρηση της 

αλήθειας, του ανθρώπου και της κοινωνίας, με αποτέλεσμα η κοινωνιολογία της 

γνώσης να εμφανίζεται ως κληρονόμος «της κλασσικής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας»145. 

                                                 
141 M.Horkheimer, ο.π., σ. 133. 
142 Ο Χορκχάιμερ πιστεύει ότι η αντίληψη αυτή προέρχεται από τη φιλοσοφία της ιστορίας του Dilthey (M. 
Horkheimer, ο.π., σ. 135) Άρα ο Μανχάιμ  θεωρεί ότι η ιστορία έχει μια κατεύθυνση χωρίς όμως να επιχειρεί να 
το τεκμηριώσει με τον διαλεκτικό τρόπο του Χέγκελ (M. Horkheimer, ο.π., σ. 139). 
143 M.Horkheimer, ο.π., σ. 136- 137. 
144 M.Horkheimer, ο.π., σ. 140- 141. 
145 M. Horkheimer, ο.π., σ. 136. 
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Ωστόσο για τον Μανχάιμ «η κατηγορία του σχετικισμού είναι η ίδια σχετική μπροστά 

στο δικαστήριο μιας αιώνιας αλήθειας»146, την οποία όμως  η θεωρία του υποθέτει. 

Έτσι κάθε απόφανση, αλλά και κάθε σύστημα ιδεών και σκέψης συνολικά, 

αποτελεί για τον Μανχάιμ μια μερίκευση, γιατί δεν μπορεί να εκφράσει ολόκληρη 

αυτή την «αλήθεια» – έννοια όμως που διαφέρει από τη διαλεκτική εννόηση της 

ολότητας. Άρα προϋποθέτει ότι υπάρχει μια ολότητα την οποία όμως δεν είναι δυνατό 

να κατακτήσουμε, κάνοντας με τον τρόπο αυτό ένα βήμα πίσω από τη μαρξιστική 

θέση της δυναμικής κατανόησης της ολότητας των κοινωνικο–ιστορικών 

συνθηκών147. Κατά τον Χορκχάιμερ, στο έργο του Μανχάιμ «ο γενικός ισχυρισμός 

παραμένει, ότι δηλαδή υπάρχει εκεί ένα θεμέλιο της ιστορίας έξω από την ιστορία. 

Αυτός ο ισχυρισμός περιλαμβάνει το αντίστοιχο νόημα ότι η αληθής αιτία της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ένας ‘χώρος έξω από την ιστορία’ μάλλον παρά η 

ευμετάβλητη κοινωνία’»148 Υπάρχει επίσης, κατά τον Χορκχάιμερ, στο έργο του 

Μανχάιμ μια έννοια ολότητας, η οποία αφορά τόσο την ολική έννοια της ιδεολογίας 

όσο και την έννοια της «ολότητας της συνείδησης», και δεν είναι διαλεκτικής μορφής 

στο βαθμό που τα μέρη συνδέονται με ένα ιδεατό όλο μέσω μιας εσωτερικής 

αναγκαιότητας και όχι μιας διαλεκτικής κίνησης149.  

Κατά τον Μανχάιμ το έργο της κοινωνιολογίας της γνώσης, στο βαθμό που 

σχετικοποιεί κάθε θέση και μορφή γνώσης ανάλογα με τις κοινωνικο-ιστορικές της 

καταβολές και που όλες οι προοπτικές αποτελούν αναγκαστικά μερικεύσεις, δηλαδή 

επιμέρους και περιορισμένες οπτικές της ίδιας άπιαστης ολότητας που ταυτίζεται με 

την αλήθεια, αποτελεί το σωστό μεθοδολογικό τρόπο για να την πλησιάσουμε150 

μέσω της σύνθεσης των επιμέρους προοπτικών, αλλά ποτέ για να την κατακτήσουμε. 

Από τη μεριά του, ο Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι οι αλήθειες (π.χ. της επιστήμης) που 

μπορούν να αποδειχθούν ορθολογικά, θα ισχύουν όσο θα υπάρχουν ανθρώπινα όντα 

και εάν αυτά εξαφανίζονταν, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα απογίνουν 

αυτές οι αλήθειες και εάν θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάπου αλλού – άρα το 

ερώτημα αυτό είναι καθαρά μεταφυσικό151. 

                                                 
146 M. Horkheimer, ο.π., σ. 140. 
147 M. Horkheimer, ο.π., σ. 137. 
148 M. Horkheimer, ο.π., σ. 137. 
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early writings, trans. G.F., Hunter, Matthew S. Kramer and J. Torpey,  Cambringe, Mass: MIT Press, 
1993, ο.π., 141. 
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Παράλληλα ο Χορκχάιμερ κατηγορεί τον Μανχάιμ ότι η γενική, ολική έννοια 

της ιδεολογίας που εκθέτει, είναι τόσο ευρεία που χάνει κάθε συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Αυτό αποτελεί και ένα γενικότερο πρόβλημα μέσα στη θεωρία της 

ιδεολογίας στο βαθμό που σε μια τέτοια προοπτική τα πάντα – και συνεπώς τίποτα – 

γίνονται ιδεολογία. Ο Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι στο θεωρητικό σχήμα του 

Μανχάιμ υπάρχει μια γενική έννοια αδιαμεσολάβητης αντιστοιχίας μεταξύ των 

μορφών της σκέψης και της ιστορικής συγκυρίας152 (μορφών του κοινωνικού είναι), η 

οποία όμως δεν αναφέρεται ούτε σε συγκεκριμένες κοινωνικο–οικονομικές συνθήκες 

ούτε σε εμπειρικά δεδομένα. Υπάρχει  απλώς μια απροσδιόριστη μη–

διαμεσολαβημένη αντιστοιχία μη-υλιστικού τύπου153. Υπό την έννοια αυτή, το 

πρόβλημα για τον Χορκχάιμερ είναι ότι αφαιρείται η δυνατότητα μιας κριτικής 

προσέγγισης –με την έννοια μιας κριτικής της ιδεολογίας– στο βαθμό που δεν 

υπάρχει ένας άλλος πόλος (είτε αυτό είναι επιστήμη, είτε κάτι άλλο). Σύμφωνα με τον 

Χορκχάιμερ, τουλάχιστον στη μαρξική κριτική της ιδεολογίας, το ιδεολογικό 

στοιχείο μιας άποψης δικαιολογούνταν στο βαθμό που η θεωρία η οποία ασκούσε 

κριτική, «αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ως ανιδεολογική»154. Θεωρείται δηλαδή ότι 

στην αντίληψη του Μανχάιμ δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το ιδεολογικό 

στοιχείο ή το μη ιδεολογικό μιας θεωρίας, καθώς όλες οι απόψεις είναι ιδεολογικές 

λόγω της κοινωνικής δέσμευσης των φορέων τους. Στο έργο του Μανχάιμ, κάθε 

μορφή συνείδησης αντιστοιχεί σε μια διαφορετική, επιμέρους θέση μέσα στην 

ιστορία και την κοινωνία, κατασκευάζοντας έτσι τη δική της αλήθεια. 

 Όμως την ίδια στιγμή ο Μανχάιμ δεν μπορεί να εγκαταλείψει την ιδέα ότι 

υπάρχει η αλήθεια (λόγω της κατηγορίας του σχετικισμού155) η οποία βρίσκεται 

κάπου «αλλού» όπου δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε. Υπό την έννοια αυτή, η 

προσπάθεια της κοινωνιολογίας της γνώσης είναι να βρεθούν γενικές τυπολογικές 

αντιστοιχίες μορφών μεταξύ κοσμοθεωρήσεων που είναι στην ουσία τους 

πνευματικές ολότητες και όχι υλικές έτσι, ώστε να κατασκευασθούν ιδεοτυπικές 

                                                 
152 M. Horkheimer, ο.π., σ. 143. 
153 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
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1997, σ. 102 – 104. 
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(κατά το πρότυπο του Βέμπερ) ταξινομήσεις των ιδεολογιών και των ουτοπιών156. 

Έτσι, εξετάζεται πρώτα η μορφή (και όχι το περιεχόμενο) της κάθε σκέψης και επάνω 

στη βάση αυτή η κάθε επιμέρους μορφή συνείδησης συνδέεται με διαφορετικούς 

τύπους «βούλησης διαμόρφωσης του κόσμου» (Weltwollungen)157 και έπειτα, με 

ασαφή κριτήρια, συσχετίζεται με μια κοινωνική θέση ή ομάδα.  

Σημειώνουμε εδώ ότι πράγματι ο Μανχάιμ θεωρεί ότι πριν από κάθε 

αξιολογική έννοια ιδεολογίας – την οποία δεν αρνείται – θα πρέπει να υπάρχει αυτή η 

θεωρητική προεργασία μέσω της ταξινόμησης σε είδη, και συνεπώς μια αξιολογικά 

ουδέτερη έννοια ιδεολογίας. Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει τον Μανχάιμ είναι 

ότι δεν στοιχειοθετείται μια έξωθεν σκοπιά με καθολικές αξιώσεις εγκυρότητας από 

την οποία να μπορεί να εκπορευτεί μια κριτική της «κριτικής της ιδεολογίας», η 

οποία θεωρείται κτήμα των μαρξιστικών θεωριών, γιατί μια τέτοια κριτική θα ήταν η 

ίδια μια μερίκευση158. Έτσι, θεωρεί ότι η επιστήμη της κοινωνιολογίας, και 

ειδικότερα η κοινωνιολογία της γνώσης, θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο μιας 

νέας σύνθεσης μέσω της αντιπαράθεσης των διαφορετικών προοπτικών, θεωρώντας 

ότι καταρχήν όλες οι κοσμοθεωρήσεις (ιδεολογίες ή ουτοπίες) αποτελούν 

μερικευτικές οπτικές. 

Για τον Μανχάιμ συνεπώς, οι ιστορικοί ανταγωνισμοί μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων ανάγονται εδώ σε ανταγωνισμούς μεταξύ διαφορετικών κοσμοθεωρήσεων οι 

οποίες όμως, σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, σχεδόν «τυχαία» η καθεμιά έχει 

προσκολληθεί στην μία ή στην άλλη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Όπως 

υποστηρίζει ο Χορκχάιμερ: «αυτό που είναι περίεργο εδώ είναι ότι κανείς δεν ξέρει 

γιατί κάθε μία από τις ανταγωνιζόμενες ομάδες που θέτει ισχυρισμούς και 

υπερασπίζεται το ένα από αυτά (τα συστήματα κοσμοθεώρησης), επιλέγει το ένα και 

όχι το άλλο σύστημα»159. Αντιθέτως, για τον Χορκχάιμερ, η θεωρητική γνώση που 

αποκτά ο άνθρωπος και η κοσμοθεώρησή του βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον 

αγώνα του για επιβίωση, «κατά συνέπεια και τα φιλοσοφήματα, οι κοσμοθεωρήσεις 

(ιδεολογίες) που κατά καιρούς δημιουργεί, κατανοούνται σωστά μόνο όταν 

μελετηθούν με τη βοήθεια των κατηγοριών που έχουν συγκροτηθεί με γνώμονα τους 
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αγώνες που αυτός διεξάγει προς άρση των παθητικών καταστάσεων του βίου»160. Η 

απομάκρυνση του Μανχάιμ από μία τέτοια αντίληψη συντελεί στο να αρκείται στην 

απλή διαπίστωση ανόμοιων και ανταγωνιζόμενων κοσμοθεωρήσεων, 

παρακάμπτοντας την ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα και τη σύνδεσή της με την 

κοινωνική πραγματικότητα, που καταρχήν φαίνεται να υπερασπίζεται. Έτσι, στον 

Μανχάιμ, «όπως οι θεοί συνδέθηκαν με τους εμπόλεμους Έλληνες και Τρώες 

πολεμώντας μεταξύ τους πάνω από τα στρατεύματα, έτσι και σύμφωνα με αυτή τη 

μοντέρνα κοινωνιολογία κάποιος υποτίθεται ότι βλέπει κόσμους εναντίον κόσμων 

αγωνιζόμενους πάνω από τις κοινωνικές τάξεις»161. 

  Με αυτήν την έννοια ο Χορκχάιμερ ισχυρίζεται ότι η κοινωνιολογία της 

γνώσης κατά Μανχάιμ χρησιμοποιεί γενικές και ιδεαλιστικές κατηγορίες, 

καταλήγοντας έτσι στο να μην εξηγεί τίποτα συγκεκριμένο για τις σύγχρονες μορφές 

ιστορικής ύπαρξης και κοινωνικών σχέσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να εξηγήσει –

μέσα από την ολική έννοια της ιδεολογίας – τις ειδικές λειτουργίες (για παράδειγμα 

την απόκρυψη, τη συγκάλυψη, τη νομιμοποίηση, την αναπαραγωγή) που έχει η 

ιδεολογία μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία και στην πολιτική, γιατί ασχολείται 

περισσότερο με τις «πνευματικές» της διαστάσεις162. Επιπλέον, ο μόνος τρόπος για να 

γίνει μια διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς όσον αφορά την ιδεολογία, αλλά και 

η ίδια η βασική διάκριση μεταξύ ιδεολογίας και ουτοπίας, βασίζεται επάνω στο εάν 

αυτές αντιστοιχούν με την υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό όχι μόνο 

αποτελεί ένα επιστημονικά ασαφές κριτήριο και μια υποκειμενική εκτίμηση, δηλαδή 

το τι συνιστά τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και τι είναι πλέον ξεπερασμένο163, 

αλλά εφόσον (κατά τον Μανχάιμ) δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός τρόπος για να 

γνωρίσουμε «αντικειμενικά» και στην ολότητά της αυτή την πραγματικότητα, η ίδια 

η δυνατότητα μιας τέτοιας διάκρισης αυτο-ακυρώνεται, χωρίς καν να θέσει κάποιος 

το ερώτημα της δυνατότητας αλλαγής αυτής της πραγματικότητας.   

Τέλος επισημαίνουμε ένα ακόμη σημείο όπου ο Χορκχάιμερ 

επιχειρηματολογεί κατά της θεωρίας του Μανχάιμ και αφορά την «ελεύθερα 
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αιωρούμενη διανόηση»164. Κατά τον Μανχάιμ, η διανόηση συνιστά μια ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα που πρέπει να αναλάβει τον ιστορικό ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ 

όλων των αντιτιθέμενων μερικευτικών ιδεολογιών και συνεπώς στοχεύει, μέσω μιας 

νέας σύνθεσης της οποίας πολιτικός στόχος είναι η άμβλυνση των ιδεολογικών 

ανταγωνισμών, στη συνεννόηση και το διάλογο, με τη (φιλελεύθερη) έννοια ότι όλοι 

(κάθε επιμέρους οπτική) έχουν λίγο δίκιο (ή λίγο άδικο), στο βαθμό που όλοι 

φωτίζουν ένα μόνο μέρος της αλήθειας.  Επισημαίνουμε όμως ότι για τους μαρξιστές 

αυτή η έννοια της συμφιλίωσης και της συνεννόησης είναι, όπως σωστά υποστηρίζει 

ο Μαυρίδης, όχι μόνο αδύνατη μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία (λόγω του 

θεμελιώδους ανταγωνισμού μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας), αλλά και πολιτικά 

ύποπτη, αποτελεί δηλαδή η ίδια μια φιλελεύθερη ιδεολογία στο βαθμό που 

συγκαλύπτει τα εγγενώς ανταγωνιστικά συμφέροντα μεταξύ εκμεταλλευτών και 

εκμεταλλευομένων165.  

Για τον Μανχάιμ δεν είναι η ετερόκλητη ταξική προέλευση των 

διανοούμενων, αλλά η κοινή τους διαμόρφωση μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 

οποία τους συγκροτεί σε κοινωνική ομάδα και τους επιτρέπει να αποστασιοποιηθούν 

από τις επιμέρους οπτικές και συμφέροντα. Αυτή η «αιώρηση» υπεράνω τάξεων και 

συνεπώς υπεράνω των επιμέρους κοινωνικο-ταξικών και ιδεολογικών ανταγωνισμών 

και προοπτικών, δηλαδή μια αποστασιοποίηση από κάθε κοινωνική και πολιτική 

θέση, αποτελεί «ένα είδος προνομίου για το οποίο πρέπει να είναι υπερήφανη»166. 

Όμως για τον Χορκχάιμερ «η ουδετερότητα μιας τέτοιας κατηγορίας αντιστοιχεί στην 

αφηρημένη αυτογνωσία του στοχαστή»167, στο βαθμό που για τον Μανχάιμ είναι 

ακριβώς αυτή η αυτογνωσία του κάθε στοχαστή, η οποία τον διασώζει από το 

δογματισμό και τη μονομέρεια και τον οδηγεί προς μια καινούργια σύνθεση, χωρίς 

όμως να απαντάει στο ερώτημα τι είδους σύνθεση θα είναι αυτή και κυρίως για ποιο 

σκοπό, με ποιες δηλαδή αξιακές δεσμεύσεις στο βαθμό που και αυτή θα είναι μια 

επιμέρους προοπτική, αλλά γνωσιολογικά αποδοτικότερη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Χορκχάιμερ γράφει ότι «η γνώση εμφανίζεται στην κατανάλωση σαν ένα σύνολο 

γνώσεων, που μπορούν κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να 
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ενδιαφέρει το είδος τους»168. Έτσι, οι επιστήμονες κοινωνιολόγοι κάνουν τη 

διάγνωση και την ανάλυση και έπειτα οι πολιτικοί μαθαίνουν να χειρίζονται αυτή τη 

γνώση έτσι ώστε να παίρνουν αποφάσεις «με εσωτερική συνέπεια»169 μια ουδέτερη 

ηθική έννοια που δε μας λέει τίποτα για τις αξίες με τις οποίες συνδέεται η κοινωνική 

ανάλυση.  

Αυτή η αφηρημένη έννοια της διανόησης για τον Χορκχάιμερ σχετίζεται 

συνεπώς με μια αφηρημένη σύλληψη των κοινωνικών προβλημάτων τα οποία 

συγκαλύπτει – άρα είναι η ίδια ιδεολογική, αφορά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε,  

μια αντίληψη της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας η οποία, πέρα από μια τυπική 

ισότητα και ελευθερία, αδυνατεί να θέσει ουσιαστικά ερωτήματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Γράφει λοιπόν ο Χορκχάιμερ: «Η αφηρημένη και παγιωμένη σε 

κοινωνιολογική κατηγορία έννοια της διανόησης, που οφείλει παράλληλα να έχει και 

ιεραποστολικές λειτουργίες είναι, απ’ την ίδια της τη δομή, μια από τις 

υποστασιοποιήσεις της εξειδικευμένης επιστήμης. Η κριτική θεωρία δεν είναι ούτε 

‘βαθιά ριζωμένη’ όπως η ολοκληρωτική προπαγάνδα, ούτε ‘ελεύθερα αιωρούμενη’ 

όπως η φιλελεύθερη διανόηση»170.   

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κριτική του 

Χορκχάιμερ επικεντρώνεται στις λογικές αντιφάσεις που παρουσιάζει η θεωρία του 

Μανχάιμ, όσο και στις πολιτικές συνέπειες της γενικής εκδοχής της ολικής έννοιας 

της ιδεολογίας, επικαλούμενος την ιδεαλιστική θεμελίωση της κοινωνιολογίας της 

γνώσης και την προσήλωσή της σε αιώνιες αλήθειες. Εκείνο που φαίνεται να ενοχλεί 

τον Χορκχάιμερ είναι ότι στην προοπτική του Μανχάιμ λείπει όχι μόνο μία σαφής 

δέσμευση σε κάποιες αξίες, αλλά και η δέσμευση στην πολιτική και θεωρητική 

προοπτική της ταξικής πάλης, την οποία φαίνεται να ξεπερνά με την άποψη του περί 

ιδεολογικών-θεωρητικών ανταγωνισμών. Με αυτήν την έννοια η κοινωνιολογία της 

γνώσης του Μανχάιμ αποτελεί ακόμη μία ιδεολογική εκδοχή της αστικής 

φορμαλιστικής κοινωνιολογίας, ενδιαφέρουσα ίσως, αλλά σίγουρα προσδιορισμένη 

κι αυτή από τις αντιφάσεις και τις ανεπάρκειες της.  

Ωστόσο, η δική μας εκτίμηση είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η κριτική του 

Χορκχάιμερ στην κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ εντοπίζει αρκετά σημεία 

που εντάσσουν τη θεωρία του Μανχάιμ στην αστική «φιλελεύθερη» διανόηση και ως 

                                                 
168 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 42. 
169 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 41. 
170 Μ. Χορκχάιμερ, o.π., σ. 43. 
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εκ τούτου της αφαιρούν τον αδέσμευτο, από κοινωνικούς επικαθορισμούς και 

ιδεολογίες, χαρακτήρα της, όντας ο Χορκχάιμερ τόσο απορροφημένος στην πολεμική 

του, αδυνατεί (στο συγκεκριμένο κείμενο) να υπερασπιστεί μια υλιστική προοπτική 

της κοινωνικής επιστήμης, που αποτελεί το βασικό του στόχο. Αυτή όμως δε λείπει 

από άλλα κείμενά του. Έτσι, στα δύο υποκεφάλαια που ακολουθούν θα 

περιγράψουμε και θα αναλύσουμε την πρόταση που διατυπώνει ο Χορκχάιμερ για 

την κριτική της ιδεολογίας, την αλήθεια και τον προσανατολισμό της κοινωνικής 

θεωρίας. Αυτό θα το επιχειρήσουμε μέσα από την ανάλυση της κριτικής του 

Χορκχάιμερ στην παραδοσιακή θεωρία (στην οποία εντάσσεται και η κοινωνιολογία 

της γνώσης του Μανχάιμ), η οποία συγκροτείται από τη διπλή αντιπαράθεση με την 

ιδεαλιστική φιλοσοφία και το θετικισμό.  
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3β) Η κριτική του Χορκχάιμερ στην παραδοσιακή θεωρία ως 

κριτική της ιδεολογίας. 

 
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, και ο Μανχάιμ και ο Χορκχάιμερ διαμορφώνουν τη 

σκέψη τους στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κρίση του 

μεσοπολέμου. Σύμφωνα με τον Μανχάιμ η κρίση της εποχής του εκδηλώνεται ως 

πολλαπλότητα αντιμαχόμενων ιδεολογιών και συμφερόντων, και η άρση της μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της σύνθεσης των ιδεολογιών και κοσμοθεωρήσεων. Το αίτημα 

της σύνθεσης που θέτει ο Μανχάιμ μπορεί να πραγματοποιηθεί από την «ελεύθερα 

αιωρούμενη διανόηση» εντός του πλαισίου της κοινωνιολογίας της γνώσης. Έτσι οι 

διάφορες ιδεολογίες και οι δογματισμοί που είναι, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, οι αιτίες 

για τόσα πολιτικά και κοινωνικά δεινά, θα εξαλειφθούν δίνοντας τη θέση τους σε μία 

αδέσμευτη από κοινωνικούς και πολιτικούς επικαθορισμούς θεωρία, που θα 

συλλαμβάνει πλήρως και ορθά την κατάσταση, άποψη που σύμφωνα με τον 

Χορκχάιμερ, εντάσσει τον Μανχάιμ στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης πολιτικής 

προοπτικής και με αυτήν την έννοια δεν μπορεί να αξιώνει την ανεξαρτησία από 

πολιτικούς και κοινωνικούς καθορισμούς για τη θεωρία του. Στον αντίποδα της 

κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιμ βρίσκεται η κριτική θεωρία, η οποία 

τάσσεται υπέρ μιας υλιστικής γνωσιοθεωρίας και θεμελιώνει το αίτημα για ριζικό 

μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Ήδη από τις απαρχές της, η κριτική θεωρία «φιλοδοξούσε να συγκροτήσει ένα 

εγχείρημα έλλογης αντιμετώπισης της ευρείας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

κρίσης της εποχής. Με αυτήν την έννοια η ‘εμπειρία της κρίσης’ δεν είναι απλώς μία 

τυχαία αφετηρία, μια ‘εμπειρική συνθήκη’ της θεωρίας, αλλά καθορίζει επίσης την 

κατεύθυνσή της, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της»171. Δεδομένου ότι η κριτική 

θεωρία αποκτά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της από την κρίση, οι επιμέρους προτάσεις 

της έχουν, όπως θα δούμε, έναν ιδιαίτερα κριτικό ύφος. Εάν λοιπόν «με κάποιο τρόπο 

διαρρήξουμε αυτή τη σχέση, τότε οι επιμέρους προτάσεις χάνουν τον κριτικό 

χαρακτήρα τους»172. 

                                                 
171 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό, ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Χορκχάιμερ , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 25. 
172 Α. Μιχαλάκης, «Ο Μαξ Χορκχάιμερ και το πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην πρώιμη  
κριτική θεωρία» στο Κριτική θεωρία: Παράδοση και προοπτικές, επιμ. Κ. Καβουλάκος, Νήσος, Αθήνα 
2003, σ. 72. 
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Ο Χορκχάιμερ κατανοεί τη φιλοσοφία, την επιστήμη και την κοινωνία στο 

πλαίσιο της αμοιβαίας συμπλοκής και αλληλοεξάρτησής τους. Δεν αποσυνδέει 

συνεπώς την κρίση που διατρέχει τη μία από την κατάσταση που βρίσκεται η άλλη. 

Κατανοώντας την κοινωνία, τη φιλοσοφία και την επιστήμη ως αλληλεξαρτώμενες, ο 

Χορκχάιμερ θεωρεί ότι μόνο όταν αρθεί η κοινωνική κρίση, θα μπορέσουν να λυθούν 

οι αντιφάσεις στη θεωρία. Με αυτήν την έννοια ο Χορκχάιμερ στοχεύει στην 

δημιουργία εκείνης της θεωρίας, η οποία ερμηνεύοντας ορθά τις κοινωνικές 

συνθήκες, δηλαδή αναγνωρίζοντάς τις ως αλλοτριωτικές, θα οδηγήσει στη 

χειραφέτηση του ατόμου. Ωστόσο, επειδή τόσο η επιστήμη όσο και η φιλοσοφία 

λησμόνησαν το ρόλο που είχαν αποκτήσει με το διαφωτισμό και έχασαν τον κριτικό 

και συνάμα χειραφετητικό τους λόγο, λειτουργούν περισσότερο ως ιδεολογίες, με την 

έννοια ότι αναπαράγουν τις άδικες και εκμεταλλευτικές συνθήκες. 

Στοχεύοντας στην επικαιροποίηση του αιτήματος για μία κριτική κοινωνική 

θεωρία, ο Χορκχάιμερ προτείνει την κριτική και τη σύγκρουση προς τις αντιλήψεις 

που αναπαράγουν την κρίση, και με αυτή την έννοια αρνούνται τη δυνατότητα 

υπέρβασής της. Μέσα από την αντιπαράθεσή του με τέτοιες αντιλήψεις, ο 

Χορκχάιμερ «επιζητεί να αφυπνίσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην 

αυτοσυνειδησία, συνάπτει δε την αυτοσυνειδησία όχι προς τις προσπάθειες για την 

ανεύρεση του αιώνιου λόγου, αλλά προς την επίγνωση της ανάγκης για τη δημιουργία 

πραγματικά ορθολογικών συνθηκών βίου»173. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο 

Χορκχάιμερ επαναφέρει το νόημα της φιλοσοφίας ως κριτικής και διασώζει έτσι το 

χειραφετητικό της ρόλο. 

Η κριτική θεωρία του Χορκχάιμερ χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως κριτική 

του λόγου των νεότερων χρόνων. Ευρισκόμενος σε αντιπαράθεση τόσο με το 

θετικισμό όσο και με τη μεταφυσική – ιδεαλιστική κατεύθυνση της φιλοσοφικής 

σκέψης, ο Χορκχάιμερ επιχειρεί να αναλύσει τις αντιφάσεις του διαφωτιστικού 

λόγου. Κοινή θεωρητική ανεπάρκεια και των δύο τοποθετήσεων είναι «η έλλειψη 

αναστοχασμού πάνω στο κοινωνικό πλαίσιο συγκρότησής τους»174. Στον αντίποδα 

τους, ο Χορκχάιμερ τοποθετεί τον ιστορικό υλισμό ή την κριτική θεωρία, σε μία 

προσπάθεια να επανεντάξει τη γνώση στην ιστορική διαδικασία διαμόρφωσης του 

                                                 
173 Ν. Χρόνης, Η Κριτική Θεωρία κατά το Max Horkheimer, Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, σ. 76. 
174 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό, ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Χορκχάιμερ , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 73. 
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ανθρώπινου είδους και να διανοίξει την προοπτική της ανατροπής των απάνθρωπων 

κοινωνικών συνθηκών. 

Κινούμενος προς αυτή την κατεύθυνση, ο Χορκχάιμερ δε στρέφεται στη 

αναζήτηση και γνώση του απολύτου, όπως η ιδεαλιστική φιλοσοφία, αντιθέτως 

ασχολείται με το συγκεκριμένο, το ιστορικά εντοπισμένο, όπου ριζώνουν τα κίνητρα 

ακόμη και της θεωρητικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Άλλωστε για τον 

Χορκχάιμερ, «πρέπει να καταδικαστεί κάθε μεταφυσική θεωρία που, παρ’ όλο που 

αρνείται τη θετικιστική προσκόλληση στην επιφανειακή, φαινομενική 

πραγματικότητα, προσπαθεί να ταυτιστεί με μια πραγματικότητα που κείται έξω από 

την ανθρώπινη ιστορία και να δώσει νόημα στην ανθρώπινη ζωή καταφεύγοντας σε 

υπερβατικές, αφηρημένες αρχές όπως ο Θεός ή η απόλυτη ιδέα»175. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Χορκχάιμερ: «η μεταφυσική υπόσχεται τη 

δυνατότητα να εξάγει θετικά συμπεράσματα για το πράττειν από την ενασχόλησή της 

με το ‘αίνιγμα’ του είναι, με την ‘ολότητα’ του κόσμου, με τη ‘ζωή’, το 

‘καθαυτό’[…]»176. Στόχος των μεταφυσικών τοποθετήσεων, τις οποίες ο Χορκχάιμερ 

ονομάζει επίσης ιδεαλιστικές, είναι η γνώση του γενικού και του απόλυτου 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το συγκεκριμένο. Για τον Χορκχάιμερ 

όμως, όπως έχει παρατηρηθεί, «οποιαδήποτε αξίωση απολυτότητας, άχρονης 

αλήθειας ή υπεριστορικής εγκυρότητας δεν κρύβει τίποτε άλλο από μία ιδεολογική 

δικαιολόγηση της υπαρκτής δυστυχίας»177. 

Έτσι, αντί να θεωρεί πως υπάρχει κάτι έξω από τις πραγματικές κοινωνικές 

διαδικασίες και νοείται ως απόλυτο και γενικό, σε σχέση με το οποίο όλα τα 

πραγματικά γεγονότα και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ανεπαρκή, ο Χορκχάιμερ 

οδηγείται στον αναστοχασμό των όρων συγκρότησης της γνώσης, που κάθε φορά 

προκύπτει από τις διαρκώς μεταλλασσόμενες κοινωνικές συνθήκες. Με αυτήν την 

έννοια ο υλισμός δε στρέφεται στην αναζήτηση της απόλυτης γνώσης, η οποία 

άλλωστε δεν υπάρχει. Επηρεασμένος από τη μαρξιστική, υλιστική αντίληψη, ο 

Χορκχάιμερ αναγνωρίζει το ιστορικό χαρακτήρα της ανθρώπινης γνώσης, τον 

πεπερασμένο και συνεπώς τον μη απόλυτο χαρακτήρα της. Όπως άλλωστε έχει 

παρατηρηθεί, για τον Χορκχάιμερ οποιαδήποτε θεωρία αξιώνει την απόλυτη γνώση, 

                                                 
175 Μ. Χορκχάιμερ, Φιλοσοφία και Κοινωνική Κριτική, μτφρ.  Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, 
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 7. 
176 Μ. Χορκχάιμερ, Υλισμός και μεταφυσική, μτφρ. Α.Π. Παυλίδου, Γρηγόρης, Αθήνα 1978, σ. 39. 
177 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό, ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Χορκχάιμερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 37. 
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«αποτελεί ουσιαστικά μια ιδεαλιστική ψευδαίσθηση, η οποία έχει βρει τη 

χαρακτηριστικότερη έκφρασή της στην αντίληψη περί ταυτότητας σκέψης –λόγου 

και είναι – πραγματικότητας»178. Αντίθετα ο υλισμός που γνωρίζει την «αξεπέραστη 

ένταση μεταξύ έννοιας και αντικειμένου»179, διατηρεί μία κριτική στάση απέναντι 

στην πίστη της απολυτότητας της γνώσης.  

Με αυτήν την έννοια, ο υλισμός δεν είναι μία ακόμη κοσμοθεώρηση, μία 

γενική ερμηνεία του Είναι, της ύπαρξης. Αντιμετωπίζοντας την κοινωνία «ως μια 

ασύγκριτη, μια διαρκώς αναδομούμενη ολότητα»180 και τη γνώση ως κοινωνικά και 

ιστορικά καθορισμένη, ο υλισμός αντιπαρατίθεται σε «όλες εκείνες τις φιλοσοφικές 

‘κοσμοθεωρήσεις’, που εγείρουν μια αξίωση απολυτότητας και λειτουργούν με τρόπο 

ώστε ‘να προσδίδουν σε ανθρώπινους, ιστορικούς, επιμέρους σκοπούς την επίφαση 

της αιωνιότητας, να τους συνδέουν με κάτι που δεν υπόκειται σε ιστορικές αλλαγές 

και άρα είναι αναγκαίο’»181. 

Το σχήμα υλισμός – ιδεαλισμός /μεταφυσική αντικαθίσταται από το σχήμα 

παραδοσιακή- κριτική θεωρία στο ομώνυμο δοκίμιο του Χορκχάιμερ «Παραδοσιακή 

και κριτική θεωρία» το οποίο συντάσσει το 1937. Το δοκίμιο αυτό αποτέλεσε ένα από 

τα προγραμματικά κείμενα της Σχολής της Φρανκφούρτης. Σε αυτό, ο Χορκχάιμερ 

επιχειρεί να επικαιροποιήσει το αίτημα «μιας ριζικά κριτικής φιλοσοφίας, που 

αναζητά τους όρους μιας κοινωνικής ορθολογικότητας»182. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει 

σε ένα άλλο δοκίμιο183, «η πραγματική κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας έγκειται 

στην κριτική που αντιστοιχεί σε ό,τι είναι κυρίαρχο. Αυτό δε σημαίνει ότι η 

φιλοσοφία είναι ένας επιπόλαιος κατήγορος των μεμονωμένων ιδεών ή συνθηκών και 

ο φιλόσοφος ένας εκκεντρικός τύπος. Ούτε σημαίνει ότι ο φιλόσοφος παραπονιέται 

γι’ αυτήν ή για εκείνη την απομονωμένη κατάσταση και υποδεικνύει κάποιο γιατρικό. 

Ο κυριότερος στόχος της φιλοσοφίας είναι να προλάβει την ανθρωπότητα πριν χαθεί 

                                                 
178 Α. Μιχαλάκης, «Ο Μαξ Χορκχάιμερ και το πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην πρώιμη  
κριτική θεωρία» στο Κριτική θεωρία: Παράδοση και προοπτικές, επιμ. Κ. Καβουλάκος, Νήσος, Αθήνα 
2003, σ. 75. 
179 Μ. Χορκχάιμερ, Υλισμός και μεταφυσική, μτφρ. Α.Π. Παυλίδου, Γρηγόρης, Αθήνα 1978, σ.52. 
180 Μ. Χορκχάιμερ, ο.π., σ. 49.  
181 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Χορκχάιμερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 38. 
182 Π. Σωτήρης, Κομμουνισμός και φιλοσοφία, Η θεωρητική περιπέτεια του Λουί Αλτουσέρ, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 105. 
183 Μ. Χορκχάιμερ, «Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, 
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1984. 
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μέσα σε εκείνες τις ιδέες και δραστηριότητες, τις οποίες ενσταλάζει η υπάρχουσα 

οργάνωση της κοινωνίας στα μέλη της»184.  

  Προσανατολισμένος προς την κριτική κοινωνική θεωρία, ο Χορκχάιμερ 

προχωρά ασκώντας κριτική στο γερμανικό ιδεαλισμό και το θετικισμό. Στο πλαίσιο 

αυτό ο Χορκχάιμερ διακρίνει δύο τύπους θεωρίας: την παραδοσιακή και την κριτική. 

Οι δύο τύποι θεωρίας διακρίνονται και ως δύο διαφορετικοί τύποι γνώσης. Η 

παραδοσιακή θεωρία ως τύπος γνώσης προσπαθεί να περιγράψει με σαφήνεια και 

πληρότητα και να εξηγήσει αιτιακά αυτό που υφίσταται, δηλαδή το δεδομένο είτε στο 

φυσικό είτε στον κοινωνικό χώρο. Αντιθέτως, η κριτική θεωρία, η οποία ορίζεται ως 

κριτική συμπεριφορά «επιδιώκει τη χειραφέτηση και το διαφωτισμό του ανθρώπου, 

κατευθύνεται από το ‘διαφέρον για την κατάργηση της κοινωνικής αδικίας’»185. 

Η κριτική που ασκεί ο Χορκχάιμερ στην παραδοσιακή θεωρία έχει το 

χαρακτήρα της κριτικής της ιδεολογίας υπό το πρίσμα της μαρξιστικής - υλιστικής 

αντίληψης. Έτσι, στρέφεται κατά εκείνων των αντιλήψεων που λειτουργούν 

ανασταλτικά για την υπέρβαση των αλλοτριωτικών και άδικων κοινωνικών 

συνθηκών. Αρχικά λοιπόν θα δούμε την κριτική του Χορκχάιμερ στο γερμανικό 

ιδεαλισμό και στη συνέχεια στο θετικισμό και τη νεότερη επιστήμη.   

Παρότι ο Χορκχάιμερ επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την καντιανή υπερβατική 

φιλοσοφία186, επιχειρεί να την υπερβεί στο βαθμό που ο Καντ, ενώ επικέντρωσε στη 

δραστηριότητα του υποκειμένου, τη συνέλαβε ως πνευματική. Από την πλευρά της 

μαρξιστικής- υλιστικής αντίληψης που υπερασπίζεται ο Χορκχάιμερ, η ανθρώπινη 

δραστηριότητα είναι υλική δράση. Υπό αυτό το πρίσμα, η καντιανή έννοια της 

υπερβατολογικής υποκειμενικότητας, η οποία αποτελεί τη βάση της συγκρότησης της 

δυνατής εμπειρίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από «την κοινωνική παραγωγική 

δραστηριότητα της υλικής αναπαραγωγής της κοινωνίας»187. Κάνοντας μία πολύ 

σύντομη αναφορά στον Καντ θα μπορούσαμε να πούμε ότι γι’ αυτόν κάθε γνώση 

εξαρτάται από την εμπειρία, επειδή στηρίζεται στις αισθήσεις μας. Τα πράγματα 

καθεαυτά μάς είναι άγνωστα και οι εικόνες τους παράγονται από τον εαυτό μας. Το 

πραγματικό ον είναι απρόσιτο σ’ εμάς, διότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι τα 

αισθητηριακά δεδομένα και όχι τα αντικείμενα. Αυτά τα αισθητηριακά δεδομένα 
                                                 
184 Μ. Χορκχάιμερ, «Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, 
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 160. 
185 Θ. Γεωργίου, Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία, Αλεξάνδρεια 2004, σ. 19. 
186 Θ. Γεωργίου, ο.π., σ. 17. 
187 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Χορκχάιμερ , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 40. 
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είναι όμως ανεξάρτητα και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Για να αντιληφθεί λοιπόν 

ο άνθρωπος ένα αντικείμενο συνολικά και όχι μόνο τις επιμέρους ιδιότητές του, 

σχήμα, χρώμα, υφή κ.ά., απαιτείται από τον άνθρωπο μια εσωτερική λογική 

(υπερβατολογική) επεξεργασία, κατά την οποία ενοποιούνται τα επιμέρους στοιχεία 

της εμπειρίας. Η εξακρίβωση της ύπαρξης του «πραγματικού» αντικειμένου 

παραμένει όμως απρόσιτη και εμπειρικά αδύνατη. Ο κόσμος των αντικειμένων, ως 

μία αναγκαία διάταξη, σύμφωνα με τον Καντ δημιουργείται από το υποκείμενο – όχι 

από το άτομο, αλλά από εκείνες τις διαισθητικές και νοητικές μορφές που είναι 

κοινές σε όλα τα άτομα, εφόσον αποτελούν αυτές καθαυτές τις προϋποθέσεις της 

εμπειρίας188.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χορκχάιμερ παρατηρεί ότι για τον Καντ «τα αισθητά 

φαινόμενα έχουν ήδη διαμορφωθεί από το υπερβατολογικό υποκείμενο – από μια 

λογική, δηλαδή δραστηριότητα – προτού ακόμη προσληφθούν, για να κριθούν από τη 

συνείδηση»189. Ωστόσο, κατανοώντας το υποκείμενο και τη δραστηριότητά του μόνο 

με την ιδεαλιστική μορφή μιας καθαυτής συνείδησης, ο Καντ, σύμφωνα με τον 

Χορκχάιμερ, δεν κατάφερε να δει την κοινωνική εργασία ως το πραγματικό μέσο της 

διαμεσολάβησης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ως δημιουργό της 

πραγματικότητας.  Το στοιχείο που εξασφαλίζει, σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ,  την 

επιτυχή διαμεσολάβηση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου είναι η εργασία του 

ανθρώπου και συνεπώς δεν πρέπει να παραβλέπεται το ότι «τα γεγονότα που έρχονται 

απ’ έξω να προστεθούν στο άτομο και τη θεωρία του, έχουν και αυτά παραχθεί 

κοινωνικά, περιέχουν επομένως, αναγκαστικά, κι ένα, έστω και με περιορισμένη 

έννοια, έλλογο στοιχείο»190. 

Το πρόβλημα που συνεπάγεται, σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, η καντιανή 

έννοια της υπερβατολογικής υποκειμενικότητας, είναι η απομόνωση της σκέψης από 

τη δράση και του ανθρώπου από την κοινωνία. Υποστηρίζει λοιπόν ο Χορκχάιμερ ότι 

«η δράση από κοινού των ανθρώπων στην κοινωνία είναι ο τρόπος ύπαρξης του 

Λόγου τους: έτσι εφαρμόζουν τις δυνάμεις τους και έτσι επιβεβαιώνουν την ουσία 

τους. Ταυτόχρονα όμως, η διαδικασία αυτή μαζί με τις συνέπειές της είναι 

αποξενωμένη από τους ίδιους τους ανθρώπους˙ γιατί με τη σπατάλη της ζωής και της 

εργατικής τους δύναμης, την εμπόλεμη κατάσταση και όλη τη χωρίς νόημα αθλιότητα 
                                                 
188 Ε. Καντ, Κριτική του Καθαρού λόγου, εισ.-μτφρ. Αναστ. Γιανναράς, Παπαζήσης, 1979.  
189 Μ. Χορκχάιμερ, «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας,  Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 23. 
190 Μ. Χορκχάιμερ, ο.π., σ. 21. 
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που συνεπάγεται, εμφανίζεται σε αυτούς σαν μια αναλλοίωτη φυσική δύναμη, σαν 

μια υπερανθρώπινη μοίρα. Η παραπάνω αντίφαση διατηρείται στην ανάλυση της 

γνώσης και τη θεωρητική φιλοσοφία του Καντ»191. 

Η αντίφαση της καντιανής φιλοσοφίας, για την οποία κάνει λόγο εδώ ο 

Χορκχάιμερ αφορά στην «άλυτη προβληματικότητα των σχέσεων μεταξύ 

ενεργητικότητας και παθητικότητας[…]»192.Ο άνθρωπος καθίσταται παθητικός 

απέναντι σε μία κοινωνία η οποία, αν και η ίδια αποτελείται από μέλη, εμφανίζεται 

ως η μόνη ενεργητική δύναμη. Η κριτική θεωρία λοιπόν αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

της αντίθεσης ενεργητικότητας και παθητικότητας των ανθρώπων, αλλά δε μένει σε 

μία απλή διαπίστωση, αντίθετα επιχειρεί να εντοπίσει τους γενετικούς όρους αυτής 

της αντίθεσης. Ο Χορκχάιμερ αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του κειμένου του σε 

αυτό το ζήτημα, επιδιώκοντας να εξηγήσει ότι σήμερα το άτομο αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του ως εκείνο το παθητικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο χωρίς να 

παρεμβαίνει, δέχεται οτιδήποτε έρχεται να προστεθεί σε αυτό, ενώ αντίθετα η 

κοινωνία έχει ένα ρόλο πολύ πιο ενεργητικό. Η αντίθεση αυτή μεταξύ κοινωνίας και 

ατόμου, η οποία διατηρείται στην καντιανή φιλοσοφία, έχει να κάνει με την παθητική 

αποδοχή εκ μέρους του ατόμου των κοινωνικών σχέσεων ως αναγκαίας και δεύτερης 

φύσης. Κατά τον Χορκχάιμερ όμως πίσω από κάθε αντίθεση κρύβεται, σύμφωνα με 

τον Καντ, «μια βαθύτερη ενότητα: η γενική υποκειμενικότητα, από την οποία 

εξαρτάται η ατομική γνώση»193. Όπως μάλιστα παρατηρεί ο Καβουλάκος, για τον 

Χορκχαίμερ, «ο καντιανός ιδεαλισμός, όπως και οποιοσδήποτε άλλος, συνίσταται 

έτσι σε μία θεωρησιακή συγκάλυψη της πρακτικής πολιτικής ρίζας των αντιθέσεων, 

γι’ αυτό και καταλήγει σε μία φιλοσοφική εξύμνηση των κυρίαρχων κοινωνικών 

σχέσεων, οι οποίες κρύβονται πίσω από τους άχρονους καθορισμούς της ‘γενικής 

υποκειμενικότητας’»194.      

Ο κόσμος, όπως και η κοινωνία, δεν είναι αυτοδιαμορφωμένες κατηγορίες. 

Μπορεί η κοινωνία να εμφανίζεται ως καθαυτό δεδομένο, το οποίο το άτομο θα 

πρέπει να αποδεχτεί, αλλά είναι στον ίδιο βαθμό και ένα προϊόν της κοινωνικής 

πρακτικής. Ό, τι υπάρχει, υπάρχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο λόγω της ανθρώπινης 

επεξεργασίας, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποσπαστεί από την 

                                                 
191 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 24. 
192 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 24. 
193 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 24.  
194 Κ. Καβουλάκος,  Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 42. 
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κοινωνική διαδικασία, βάσει της οποίας το άτομο προσλαμβάνει την πραγματικότητα 

και συγκροτεί τις έννοιές του. Τα γεγονότα, λέει ο Χορκχάιμερ, «που μας 

παρουσιάζουν οι αισθήσεις μας είναι ήδη διαμορφωμένα με δύο τρόπους: μέσω του 

ιστορικού χαρακτήρα του προσλαμβανόμενου αντικειμένου και μέσω του ιστορικού 

χαρακτήρα του προσλαμβάνοντος οργάνου»195. Φαίνεται, έτσι, ότι ο Χορκχάιμερ δε 

συμφωνεί με μια αφηρημένη και φορμαλιστική αντίληψη του υποκείμενου, αντιθέτως 

γι’ αυτόν τόσο το υποκείμενο όσο και το αντικείμενο συγκροτούνται κοινωνικά και η 

διαμεσολάβησή τους προκύπτει από την ανθρώπινη κοινωνική, υλική δραστηριότητα.  

Κάνοντας μία αναδρομή στη θεμελίωση της κοινωνίας και του ατόμου από 

τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μέχρι τον Καντ, ο Χορκχάιμερ και ο Αντόρνο 

τονίζουν ότι το άτομο υπάρχει πάντα εξαιτίας της κοινωνίας, χωρίς αυτήν την 

προϋπόθεση η μελέτη του μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των βιολογικών του 

χαρακτηριστικών. Το άτομο διαμεσολαβείται πάντα από την κοινωνία και η ύπαρξή 

του έγκειται στη συνύπαρξή του με τους άλλους. Παραθέτοντας την άποψη του Καντ, 

υποστηρίζουν ότι «αναφερόμενος άρρηκτα (ο Καντ) στην αριστοτελική φόρμουλα, 

ονομάζει τον άνθρωπο ‘ον προορισμένο για την κοινωνία’, στο οποίο αποδίδει την 

τάση να κοινωνικοποιείται, επειδή μόνο στην κοινωνία αναπτύσσει τις φυσικές του 

καταβολές. Προϋπόθεση γι’ αυτόν δεν είναι η συμβίωση ως τέτοια αλλά η 

οργανωμένη συμβίωση»196. Η διαλεκτική κοινωνίας και ατόμου, ενώ υπάρχει στη 

νεότερη φιλοσοφία δεν αναδεικνύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι τα 

αντικείμενα ή τα γεγονότα διαμεσολαβούνται από το άτομο και, όταν επιστρέφουν σε 

αυτό, είναι ήδη διαμορφωμένα από το ίδιο, το οποίο όμως με τη σειρά του 

διαμορφώνεται κοινωνικά. 

Στην καντιανή ιδεαλιστική φιλοσοφία όμως το άτομο αυτονομείται και ενώ 

αυτή η ατομικότητα θεωρείται η πρωταρχική πηγή του κόσμου, καταλήγει τελικά να 

είναι αποκλεισμένη από τα συμβαίνοντα, τα γεγονότα. Αυτό που ουσιαστικά 

αφαιρείται από το άτομο είναι η πράξη ως εκείνη η λειτουργία που θα συμβάλει στη 

διαμόρφωση του κοινωνικού, στη διαμόρφωση δηλαδή άλλων κοινωνικών δομών, 

δικαιότερων, εντός των οποίων το άτομο θα πραγματώσει τη φύση του. Σύμφωνα 

λοιπόν με τη Σχολή της Φρανκφούρτης, «ο άνθρωπος ως άτομο πραγματώνεται μόνο 

                                                 
195 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα, 1984, σ.21. 
196 Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φρανκφούρτης, Κοινωνιολογία, εισαγωγικά δοκίμια, επιμ. 
Τέοντορ  Αντόρνο και Μαξ Χορκχάιμερ, μτρφ. Διον. Γράβαρης, Κριτική, Αθήνα 1987, σ. 61. 
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σε μια δίκαιη ανθρώπινη κοινωνία»197 και όχι σε μία κοινωνία που υπάρχει ούτως ή 

άλλως και νοείται με αυτόν τον τρόπο ως μία δεύτερη φύση ανεξαρτήτως των 

παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων που τη συγκροτούν.  

Αντίθετα με τον Καντ, ο Χέγκελ με τη διαλεκτική του μέθοδο κατάφερε να 

υπερβεί την αντίφαση υποκειμένου και αντικειμένου και να ξεπεράσει την 

προβληματική καντιανή έννοια της γενικής υποκειμενικότητας198. Η ιδέα που, 

σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, καθοδηγεί την εγελιανή διαλεκτική είναι η τελική 

κατάκτηση μιας απόλυτης αλήθειας, η ιδέα μιας τελικής σύμπτωσης μεταξύ 

υποκειμένου και αντικειμένου «σ’ ένα σύστημα γνώσης που θα έχει άρει όλες τις 

μερικές και ανεπαρκείς ‘αλήθειες’ που εμφανίστηκαν στην ιστορία»199. Σε αντίθεση 

με την καντιανή φορμαλιστική φιλοσοφία, η οποία «αναζήτησε τη σωτηρία των 

γενικών εννοιών και της εμφατικής έννοιας της αλήθειας απέναντι στον εμπειριστικό 

σκεπτικισμό, διακρίνοντας την αποσαφήνιση των γενικών και αναγκαίων όρων της 

γνώσης εν γένει με τη σχετική γνώση των αντικειμένων[…]»200, με τη διαλεκτική του 

μέθοδο ο Χέγκελ δεν απέρριψε καμία σχετική και εξαρτημένη γνώση αλλά την 

ενέταξε ως μερική αλήθεια στο συνολικό σύστημα της γνώσης, το οποίο μπορεί να 

αξιώνει την αλήθεια για τον εαυτό του. Αντίθετα λοιπόν με την καντιανή φιλοσοφία, 

ο Λόγος «δε χρειάζεται να στέκεται κριτικά απέναντι στον εαυτό του˙ στον Χέγκελ 

έχει γίνει ήδη καταφατικός προτού ακόμη η πραγματικότητα αναγνωριστεί ως 

έλλογη» 201. 

Ωστόσο, κατά τον Χορκχάιμερ, ούτε η εγελιανή διαλεκτική κατάφερε να 

υπερβεί τον ιδεαλιστικό τύπο γνώσης. Έτσι κατά το Γερμανό θεωρητικό: «μπροστά 

στις πραγματικές αντιφάσεις που υπάρχουν και στην ίδια την ανισχυρία των ατόμων 

απέναντι στις συνθήκες που τα ίδια παράγουν, η χεγκελιανή λύση εμφανίζεται σαν 

ιδιωτικός ισχυρισμός, σαν προσωπική συνθήκη ειρήνης του φιλοσόφου με τον 

απάνθρωπο κόσμο»202. Η διαλεκτική του Χέγκελ μετατρέπεται τελικά σε θεοδικία και 

σε αποθέωση του υπαρκτού, καθώς οι έννοιες στις οποίες καταλήγει η μέθοδος του 

πρέπει να είναι στιγμές ενός καθολικού συστήματος, όπου «η σκέψη δε χρειάζεται να 

                                                 
197 Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, της Φρανκφούρτης, ο. π., σ., 65. 
198 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και το επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
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199 Κ. Καβουλάκος, ο. π., σ. 45. 
200 Κ. Καβουλάκος, ο. π., σ. 44. 
201 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 25.  
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πηγαίνει πέρα από τον εαυτό της, οι σχέσεις τις οποίες το σύστημα αυτό κατανοεί 

θεωρούνται επίσης ως αμετάβλητες και αιώνιες. Αν πολλά ενδέχεται να συμβούν στη 

μελλοντική ιστορία[…] καμία ιστορική μεταβολή η οποία θα γεννούσε μια νέα 

μορφή κοινωνικής συμβίωσης δε θα ήταν δυνατόν να αφήσει αμετάβλητες τις έννοιες 

της κοινωνίας[…]. Η διαλεκτική του Χέγκελ αναλαμβάνει μία εξιδανικευτική 

λειτουργία. Οι νόμοι της ζωής, στους οποίους κατά τον Χέγκελ, η κυριαρχία και η 

σκλαβιά, καθώς και η φτώχια και η εξαθλίωση, καταλαμβάνουν μία αιώνια θέση, 

επικυρώνονται από το γεγονός ότι η εννοιολογική ενδοσυσχέτιση στην οποία 

περικλείονται, θεωρείται ως κάτι ανώτερο, θείο και απόλυτο»203.  Συνεπώς η εγελιανή 

φιλοσοφία εμφανίζεται, κατά τον Χορκχάιμερ, ως αναπαραγωγή της ιδεολογίας, 

καθώς η διαλεκτική του δεν έχει να κάνει με τον αναστοχασμό της δυναμικής 

κοινωνικοιστορικής διαδικασίας διαμόρφωσης της πραγματικότητας, αλλά με την 

κατάκτηση της απόλυτης αλήθειας και της τελικής σύμπτωσης υποκειμένου και 

αντικειμένου. 

Αντίθετη προς τις ιδέες που κατευθύνουν την εγελιανή διαλεκτική, η 

διαλεκτική της κριτικής θεωρίας διατηρεί πάντα μία ένταση μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου, έννοιας και πραγματικότητας, και έτσι παραμένει ανολοκλήρωτη. 

Άλλωστε, όπως έχουμε προαναφέρει, η διαμεσολάβηση μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου δεν είναι, για τον Χορκχάιμερ, πνευματικό επίτευγμα, αλλά το προϊόν 

της ανθρώπινης δραστηριότητας στις ιστορικά μεταλλασσόμενες μορφές της. Με 

αυτήν την έννοια η σκέψη, σε αντίθεση με τον τρόπο που γίνεται κατανοητή στην 

ιδεαλιστική φιλοσοφία, δεν απομονώνεται από την πράξη και δε βρίσκεται σε ένα 

ανεξάρτητο και αυτάρκες βασίλειο αιώνιων αληθειών, όπου οι αντιθέσεις θα 

βρίσκονται συμφιλιωμένες στο πνεύμα 204.  

Υπερασπίζοντας τη διαλεκτική μέθοδο, όχι όμως με την μορφή που παίρνει 

στον Χέγκελ, ο Χορκχάιμερ θεωρεί μεν ότι θεωρία και πράξη, υποκείμενο και 

αντικείμενο, έννοια και πραγματικότητα θα πρέπει να δημιουργούν ενότητα, δεν 

πιστεύει όμως ούτε ότι έχει κατακτηθεί, ούτε ότι είναι δυνατόν να κατακτηθεί. Με 

αυτήν την έννοια η υλιστική θεωρία δεν είναι η «ορθή ‘κοσμοθεώρηση’, αλλά η 

σκέψη ‘ορισμένων ανθρώπων σε ορισμένη εποχή’, η οποία δε διαθέτει τη μεταφυσική 

κάλυψη της ιδέας ότι υπάρχει μια αναγκαία πορεία της γνώσης προς την ολοκλήρωσή 

                                                 
203 M. Horkheimer,  Το πρόβλημα της αλήθειας, μτφρ. Στ. Ροζάνη, Έρασμος, Αθήνα 1989, σ. 20-21. 
204 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Μαξ Χορκχάιμερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 53-54. 
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της – ιδέα που θα πρέπει να αποκλειστεί εξαρχής, εφόσον αυτή ευθύνεται για την 

κάθε φορά εκ νέου μετατροπή της φιλοσοφικής σκέψης σε ιδεολογική δικαίωση του 

υπαρκτού»205. Ακόμη και μετά από μία κοινωνική ανατροπή, η θεωρία θα έπρεπε να 

διατηρήσει την επίγνωση ότι η πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να συμπέσει με 

τις βαθύτερες ελπίδες μας, και με αυτήν την έννοια η συμφιλίωση αποκλείεται για 

πάντα. Η θέση περί της ιστορικοποιημένης γνώσης και άρα του μη απόλυτου 

χαρακτήρα της καθιστά τη διαλεκτική μέθοδο της κριτικής θεωρίας ανολοκλήρωτη. 

Έχοντας επίγνωση της μερικότητάς της (καθώς κάθε σκέψη και κάθε θεωρία είναι 

θεωρία ορισμένων ανθρώπων σε ορισμένο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο), η 

κριτική θεωρία δεν κατευθύνεται προς την αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας, καθώς 

αυτή δεν υπάρχει. Αντίθετα, παραλαμβάνοντας το εργαλείο της διαλεκτικής του 

Χέγκελ και ακολουθώντας τον υλισμό του Μαρξ και του Ένγκελς, οι οποίοι 

αποσυνέδεσαν τη διαλεκτική από την ιδεαλιστική της μορφή, η κριτική θεωρία 

απέκτησε τη συνείδηση της διαρκώς μεταλλασσόμενης και αξεπέραστης έντασης 

μεταξύ σκέψης και πραγματικότητας206. 

Προχωρώντας περαιτέρω την κριτική του στην παραδοσιακή θεωρία, ο 

Χορκχάιμερ αντιπαρατίθεται με το θετικισμό και τη νεότερη επιστήμη. Η κριτική του 

Χορκχάιμερ στο θετικισμό και τη νεότερη επιστήμη αποκτά και εδώ το χαρακτήρα 

της κριτικής της ιδεολογίας. Θεωρώντας ότι η κοινωνία είναι άδικη και ότι η κρίση 

την οποία διατρέχει οξύνει περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, ο Χορκχάιμερ 

στρέφεται κατά εκείνης της θεωρίας, η οποία με τον τρόπο που ασκείται έχει 

απολέσει το χειραφετητικό της ρόλο και αναπαράγει αυτήν την κρίση, αφαιρώντας 

από τον άνθρωπο τη δυνατότητα υπέρβασής της.  Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται η 

κριτική εξέταση των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και των όρων με τους οποίους η 

νεότερη επιστήμη, και η φιλοσοφική της αποθέωση, ο θετικισμός, συγκρότησαν τη 

γνώση τους. 

 Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη για τη θεωρία, η οποία δίνει την 

ψευδαίσθηση αυτονομίας στον επιστήμονα και αντικειμενικότητας στα επιστημονικά 

πορίσματα, ο Χορκχάιμερ διαπιστώνει ότι τόσο ο επιστήμονας όσο και η επιστήμη 

είναι ενσωματωμένοι μέσα στον κοινωνικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα η εκάστοτε 

κοινωνική κατάσταση να διαμορφώνει τις επιστημονικές δομές. Ως εκ τούτου, 

στρέφεται προς τις αρχές που ορίζουν την επιστημονική έρευνα και μέσα από αυτές 
                                                 
205 Κ. Καβουλάκος, ο. π., σ. 56. 
206 Μ. Χορκχάιμερ, Υλισμός και μεταφυσική, μτφρ. Α.Π. Παυλίδου, Γρηγόρης, Αθήνα 1978, σ. 57. 
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βλέπει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο επιστήμονας ως ερευνητής και ως 

πολίτης. Προχωρά λοιπόν στην κριτική εξέταση της θεωρίας που κατευθύνει τον 

αστό επιστήμονα στις έρευνές του, δηλαδή της παραδοσιακής θεωρίας.  

Κατά τον Χορκχάιμερ, θεωρία στην παραδοσιακή σημασία του όρου 

«σημαίνει το σύνολο των προτάσεων, που αναφέρονται σε ένα αντικείμενο και 

συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιον τρόπο, ώστε από μερικές από αυτές να 

προκύπτουν οι υπόλοιπες. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ανώτατων βασικών 

αρχών σε σχέση με τα συμπεράσματα, τόσο πληρέστερη είναι η θεωρία. Η θεωρία 

έχει πραγματική ισχύ, αν οι παράγωγες προτάσεις της συμφωνούν με τα πραγματικά 

γεγονότα. Αν αντίθετα, προκύψουν αντιφάσεις ανάμεσα στην εμπειρία και τη θεωρία, 

θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μία ή η άλλη»207. Επιπλέον, «η βασική απαίτηση, την 

οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε θεωρητικό σύστημα, είναι: όλα τα μέρη του να 

συναρθρώνονται μεταξύ τους χωρίς καμία εξαίρεση ή αντίφαση»208 . 

Από το παραπάνω απόσπασμα προκύπτει ότι η παραδοσιακή θεωρία 

προσβλέπει σε ένα σύστημα από το οποίο δε θα ξεφεύγει τίποτα, με την έννοια ότι δε 

θα επιτρέπονται αντιφάσεις και εξαιρέσεις και θα είναι ικανό να εξηγεί ολόκληρη την 

πραγματικότητα, στην οποία μάλιστα θα πρέπει να προσαρμόζεται. Επομένως, θα 

είναι ένα σύστημα του οποίου οι κανόνες θα υπαγορεύονται από τη δομή της 

πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Χορκχάιμερ η θεωρία δεν μπορεί να 

αποτελέσει, συνδεδεμένη με την πράξη, εκείνη τη δύναμη η οποία θα υπερβεί ή θα 

άρει τις εκμεταλλευτικές συνθήκες στις οποίες ζει ο άνθρωπος, αντίθετα μπορεί μόνο 

να τις περιγράψει και να τις αναπαράγει.  

Την παραδοσιακή αντίληψη για τη θεωρία ενστερνίζεται και αναπαράγει και ο 

θετικισμός με το να θεωρεί τα αισθητηριακά δεδομένα ως τα μόνα πραγματικά και τα 

γεγονότα ως τις μόνες αποδείξεις της ισχύος της θεωρίας. Η κριτική του στον 

θετικισμό συνοψίζεται στην κριτική της  πλάνης του δεδομένου, που αποτελεί βασικό 

στοιχείο της προβληματικής του Γερμανού θεωρητικού και συγκροτεί τα όρια μεταξύ 

των αντίπαλων στρατοπέδων, είτε πρόκειται για τη μεταφυσική και τον υλισμό, είτε 

πρόκειται για την παραδοσιακή και την κριτική θεωρία. Ο θετικισμός  καταγγέλλεται 

από τον Χορκχάιμερ «ως επιστημολογία της καθυπόταξης, τα επιχειρήματα εναντίον 

του δεν εξαντλούνται όμως σε αυτήν την καταγγελία. Ο κοινωνικός κομφορμισμός 

                                                 
207 Μ. Χορκχάιμερ, «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 9. 
208 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π.,  σ. 11. 
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της θετικιστικής προσέγγισης του κόσμου αποτελεί αντανάκλαση των συνεπειών που 

έχει η αναπαραγωγή μιας γνωσιολογικής πλάνης στο πεδίο των κοινωνικών 

επιστημών. Η πλάνη αυτή είναι η ίδια η δεδομενικότητα, η αμεσότητα και βεβαίως η 

αγνότητα της εμπειρίας»209.  

Αφετηρία της παραδοσιακής θεωρίας αποτελεί για τον Χορκχάιμερ το 

καρτεσιανό επιστημονικό ιδεώδες, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Λόγο περί της 

μεθόδου. Προϋποθέτοντας ότι ο κόσμος είναι συνεκτικός και περιέχει ένα νόημα υπό 

το οποίο συνέχονται και συνδέονται όλα τα γεγονότα, ο Καρτέσιος υποστήριξε την 

εξής θέση: «να κατευθύνω τις σκέψεις μου με τάξη, ν’ αρχίσω δηλαδή από τα πιο 

απλά κι ευκολογνώριστα αντικείμενα, για να ανέβω κατόπιν σιγά –σιγά και κατά 

κάποιο τρόπο βαθμιαία μέχρι τη γνώση των πιο σύνθετων, προϋποθέτοντας ότι 

υπάρχει μία τάξη ακόμη και σε εκείνα, που δεν ακολουθούν με φυσικό τρόπο το ένα 

το άλλο».210  

Το καρτεσιανό επιστημονικό ιδεώδες μοιράζονται, κατά τον Χορκχάιμερ, 

τόσο η νεότερη μεταφυσική όσο και η σύγχρονη επιστήμη, ακόμη κι αν εμφανίζονται 

ως αντίθετες μεταξύ τους. Με βάση το καρτεσιανό σύστημα η θεωρία λειτουργεί ως 

ένα κλειστό σύστημα, με την έννοια ότι ο κόσμος διέπεται από τάξη, από την οποία 

παράγεται μία αλληλουχία σκέψεων και η οποία έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε 

πράγμα. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει «καμία γνώση τόσο απομακρυσμένη 

ώστε να μην μπορούμε να τη φτάσουμε, ούτε τόσο απόκρυφη ώστε να μην μπορούμε 

να την ανακαλύψουμε»211. Οτιδήποτε δε διατηρεί και δεν αναπαράγει αυτήν την 

αλληλουχία και την τάξη του κόσμου αποκλείεται και θεωρείται ως μη αληθές. Σε 

αυτό το πλαίσιο ο Χορκχάιμερ παραθέτοντας την άποψη του Χούσσερλ παρατηρεί 

ότι «η θεωρία ορίζεται σαν ένα κλειστό στον εαυτό του σύστημα προτάσεων μιας 

επιστήμης εν γένει»212. Και συνεχίζει: «θεωρία με την ακριβή έννοια είναι μια 

συστηματική συνάρθρωση προτάσεων, που έχει τη μορφή μιας συστηματικά ενιαίας 

λογικής παραγωγής»213, και ως εκ τούτου βρίσκεται πολύ κοντά στη μαθηματική 

μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί εκτεταμένα η φυσική επιστήμη.  

                                                 
209 Γ. Κουζέλης,  «Η κριτική του δεδομένου: θεωρία της επιστήμης στη Κριτική Θεωρία του 
Χορκχάιμερ» στο Η Κριτική Θεωρία σήμερα, μτφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος, επιμ., Γ. Κουζέλης, 
Νήσος,  Αθήνα 2000, σ. 54. 
210 Ρ. Ντεκάρτ, Λόγος περί της μεθόδου, 2ο μέρος, μτφρ. Χ. Χριστίδης, Παπαζήση, Αθήνα 1976, σ.19-
20. 
211 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 11. 
212 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 11. 
213 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 11. 
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Γίνεται φανερό ότι η παραδοσιακή θεωρία αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός 

συστήματος, του οποίου κύρια γνωρίσματα θεωρούνται η έλλειψη αντιφάσεων και η 

απουσία περιττών ή δογματικών στοιχείων. Ως μέθοδό της χρησιμοποιεί την 

παραγωγή και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται μπορεί να είναι είτε εμπειρικές κρίσεις, 

είτε εναργείς ενοράσεις. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τις 

φυσικομαθηματικές επιστήμες, δεν άργησε όμως να επηρεάσει και τις κοινωνικές 

ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ασκείται η θεωρία, είτε στη 

φυσική επιστήμη είτε στις κοινωνικές ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι πολύ πιο 

ταιριαστός με την υπόλοιπη ζωή μέσα στο βιομηχανικό τρόπο παραγωγής, απ’ ότι η 

διατύπωση αφηρημένων, γενικών αρχών ή ο θεωρητικός στοχασμός πάνω σε βασικές 

έννοιες.  

Δεδομένου ότι η παραδοσιακή θεωρία έχει μία τάση προσαρμογής στην 

πραγματικότητα και αποδέχεται το πλαίσιο που αυτή επιβάλλει, καθώς είναι το μόνο 

που μπορεί να καταστήσει τη θεωρία έγκυρη, λειτουργεί ως στοιχείο αναπαραγωγής 

της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Στο πλαίσιο της τεχνικής προόδου που συνάδει με 

τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, η παραδοσιακή θεωρία ασκείται βάσει του 

καταμερισμού εργασίας που αυτός επιβάλλει. Έτσι, η τεχνική πρόοδος της αστικής 

εποχής δημιουργεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου η γνώση είναι έγκυρη, και από την 

άλλη η επιστημονική δραστηριότητα έχει ως έργο να καταστήσει αφενός την 

πραγματικότητα χρήσιμη για εκείνη τη γνώση που είναι αξιοποιήσιμη στις δεδομένες 

συνθήκες, και αφετέρου να εφαρμόζει την υπάρχουσα γνώση πάνω στα γεγονότα.  

Επιδιώκοντας να τονίζει το ότι η παραδοσιακή θεωρία έχει λησμονήσει το 

χειραφετητικό της ρόλο και τον πραγματικό κοινωνικό της ρόλο, ο Χορκχάιμερ 

στρέφεται στη μελέτη του τρόπου που συμπεριφέρεται ο επιστήμονας ως ερευνητής 

και ως πολίτης. Δεδομένου ότι δεν αποσπά την επιστήμη και την παραγόμενη γνώση 

του επιστήμονα από την κοινωνική και παραγωγική διαδικασία, ο Χορκχάιμερ 

υποστηρίζει ότι «η επίδραση του υλικού πάνω στη θεωρία, έτσι αντίστροφα και η 

εφαρμογή της θεωρίας πάνω στο υλικό, δεν είναι απλώς μια ενδοεπιστημονική αλλά 

ταυτόχρονα και μια κοινωνική διαδικασία»214. Η εμμονή της παραδοσιακής 

αντίληψης για τη θεωρία στην αυτονομία των επιστημόνων και στην 

αντικειμενικότητα των επιστημονικών πορισμάτων δημιουργεί, κατά τον 

Χορκχάιμερ, μία αυταπάτη. Η αυταπάτη αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι ερευνητές –

                                                 
214 Μ. Χορκχάιμερ, ο. π., σ. 16.  
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επιστήμονες οι οποίοι θεωρούν την παραγόμενη από τους ίδιους γνώση ανεξάρτητη ή 

«υπερκοινωνική»215, παραβλέπουν το ότι τόσο οι ίδιοι όσο και τα αποτελέσματα της 

επιστημονικής τους δραστηριότητας είναι ενσωματωμένα μέσα στον κοινωνικό 

μηχανισμό στον οποίο δρουν. Στο βαθμό όμως που η έννοια της θεωρίας 

αυτονομείται σαν να ήταν δυνατό να θεμελιωθεί πάνω στην εσωτερική ουσία της 

γνώσης ή σε κάποια άλλη ανιστορική βάση, μετατρέπεται πλέον σε μια 

πραγμοποιημένη ιδεολογική κατηγορία. 

Συνεπώς, η αντίληψη περί αυτονομίας της επιστήμης είναι η ίδια μία 

αυταπάτη. Η αυτονομία δεν είναι παρά φαινομενική και ισχύει στο πλαίσιο της 

φαινομενικής ελευθερίας των οικονομικών υποκειμένων στην αστική κοινωνία. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιστήμης και της θεωρίας στο πλαίσιο της αστικής εποχής 

δεν επηρεάζει μόνο την ίδια την επιστημονική δραστηριότητα και τον ερευνητή, αλλά 

και το γνωρίζον υποκείμενο. Η εξύμνηση του δεδομένου από την παραδοσιακή 

θεωρία, καθιστά το υποκείμενο έρμαιο των απάνθρωπων συνθηκών που βιώνει, 

καθώς προσφέρει σε αυτές μία επίφαση του απόλυτου, αναγκαίου και μη 

αναστρέψιμου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χορκχάιμερ σημειώνει ότι «ολόκληρος ο 

αντιληπτός με τις αισθήσεις κόσμος, έτσι όπως παρουσιάζεται σ’ ένα μέλος της 

αστικής κοινωνίας, κι έτσι όπως ερμηνεύεται απ’ την παραδοσιακή θεώρηση που 

βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση μ’ αυτήν την κοινωνία, ισχύει για το υποκείμενό 

του σαν ένα σύνολο από πραγματικά δεδομένα, είναι εκεί και πρέπει να γίνει 

αποδεκτός»216.  

Η εσκεμμένη παραγνώριση της διαμεσολαβημένης πραγματικότητας από το 

ίδιο υποκείμενο και την εργασία του και η μεθοδολογία των επιστημών, ιδίως των 

κοινωνικών, καθιστά το υποκείμενο έρμαιο των γεγονότων που συντελούνται 

μπροστά του. Για τον Χορκχάιμερ, το άτομο αναγκάζεται να δεχτεί την κοινωνία 

όπως και τη φύση, δηλαδή ως ένα σύστημα που λειτουργεί με τους δικούς του νόμους  

χωρίς να μπορεί εν τέλει να το επεξεργαστεί ή κι ακόμη να παρέμβει σε αυτό. Η 

κοινωνική πραγματικότητα καθίσταται μία ακόμη φύση, την οποία δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε. Γι’ αυτό άλλωστε ο Χορκχάιμερ θεωρεί ότι εξαιτίας της αντίληψης που 

έχουν οι επιστήμες, ειδικότερα οι κοινωνικές, για την κοινωνία, καταλήγουν να 

αποτελούν απλώς μία περιγραφή αυτού που ήδη υπάρχει, το οποίο εξυμνείται ως το 

μόνο πραγματικό, χωρίς να καταφέρνουν έτσι να δώσουν μία προοπτική αλλαγής και 
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χειραφέτησης του ατόμου από την αδικία. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν ως 

ιδεολογικές αντανακλάσεις της πραγματικότητας.  

Κινούμενη προς μία κατεύθυνση υπέρβασης των υπαρχουσών συνθηκών, η 

κριτική θεωρία επιδιώκει να άρει το χάσμα μεταξύ ατομικού και κοινωνικού, μεταξύ 

ιδιωτικού και δημοσίου και μεταξύ θεωρίας και πράξης, το οποίο δημιουργείται από 

τις βασικές επιστημολογικές αρχές την παραδοσιακής θεωρίας. Αυτό το χάσμα, όπως 

ήδη έχουμε αναφέρει, ο Χορκχάιμερ το εντοπίζει στον τρόπο που λειτουργεί ο 

επιστήμονας, επηρεασμένος από την παραδοσιακή αντίληψη για τη θεωρία. 

Δεδομένου ότι η θεωρία με την παραδοσιακή της μορφή, όπως είδαμε, αξιώνει για τα 

συμπεράσματά της αντικειμενικό και καθολικό κύρος, αποξενώνει το άτομο – 

επιστήμονα από το επιστημονικό αντικείμενο. Κατά τον Χορκχάιμερ, ο επιστήμονας 

στην προσπάθειά του να πετύχει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία και 

αντικειμενικότητα για τα συμπεράσματά του, αντιμετωπίζει τόσο τη δική του 

δραστηριότητα όσο και το αντικείμενο ως αυτόνομα και αποσπασμένα από την 

κοινωνική διαδικασία μέρη. Έτσι, το άτομο ως επιστήμονας προσπαθεί να είναι 

αντικειμενικός και ουδέτερος όταν μπαίνει στο εργαστήριό του και από την άλλη ως 

πολίτης πραγματώνει το κοινωνικό του συμφέρον μέσα από πολιτικά άρθρα, πολιτικά 

κόμματα, κοινωφελείς οργανισμούς και με τη συμμετοχή του στις εκλογές.  

Οι βάσεις για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του επιστήμονα ως ερευνητή και 

ως πολίτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκονται και διατυπώνονται σαφώς  στο 

κείμενο του Βέμπερ «Η επιστήμη ως επάγγελμα». Αυτό που διαπερνά ολόκληρη τη 

θεωρία του Βέμπερ είναι το αίτημα περί καθολικότητας και αντικειμενικότητας της 

επιστήμης.  Για να διατηρηθούν αυτές οι αρχές, οι οποίες είναι συγκροτητικές του 

διαφωτιστικού προτάγματος, ο Βέμπερ προτείνει την αξιολογική ουδετερότητα. 

Σύμφωνα με αυτή, για να καταστεί μία επιστήμη αντικειμενική και καθολική, θα 

πρέπει οι αξίες και οι αξιολογικές κρίσεις που μπορούν να διατυπωθούν για τα 

γεγονότα να βρίσκονται εκτός της επιστημονικής δραστηριότητας. Και αυτό επειδή οι 

αξίες είναι υποκειμενικά διαμορφωμένες και σχετικές και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

αποδειχθεί η ισχύς τους ή αλήθειά τους επιστημονικά. Εφόσον ο Βέμπερ αξιώνει 

αντικειμενικότητα για τις επιστήμες δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι υπάρχει κάτι εντός 

της επιστήμης το οποίο δεν μπορεί να αποκτήσει καθολική και αντικειμενική ισχύ217. 

Με αυτήν την έννοια, σύμφωνα με τον Βέμπερ, ο επιστήμονας θα πρέπει να μην 

                                                 
217 M. Weber, Η επιστήμη ως επάγγελμα, εισαγωγή- μτφρ. Μ.Γ.Κυπραίος, Παπαζήση, Αθήνα 1988. 
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εκφέρει καμία αξιολογική κρίση κατά την άσκηση της επιστημονικής του 

δραστηριότητας. 

 Ωστόσο, κατά τον Χορκχάιμερ, στη βάση της αντικειμενικότητας και της 

καθολικότητας της επιστήμης δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ ατόμου και 

κοινωνίας. Ο επιστήμονας αποστασιοποιείται και δεν επιτρέπει στον εαυτό του να 

εμπλέξει τις ιδέες του, τις πολιτικές και κοινωνικές του προτιμήσεις κατά την άσκηση 

της επιστημονικής του δραστηριότητας. Όσο όμως δεν αποκαθίσταται η ενότητα 

μεταξύ ατομικού και κοινωνικού, το άτομο θα συνεχίσει να αντιφάσκει με τον εαυτό 

του. Μπροστά στον παντοδύναμο Λόγο, ο οποίος έχει τη δική του δυναμική και 

κίνηση και ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την κοινωνική διαδικασία και τη 

δραστηριότητα του ανθρώπου, το υποκείμενο καθίσταται εντελώς αδύναμο. Η 

αδυναμία του αυτή όμως καλύπτεται στην αστική σκέψη από την ιδέα της 

αυτονομίας. Στην αστική σκέψη το υποκείμενο είναι τελικά ένα εγώ, το οποίο 

φαντάζεται τον εαυτό του αυτόνομο. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, στο πλαίσιο δηλαδή 

της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας, το οποίο διατηρείται και αναπαράγεται στην 

αστική εποχή, τα άτομα, «φροντίζοντας για την ‘δική τους’ ευτυχία, διατηρούν 

παράλληλα και τη ζωή της κοινωνίας. […]. Έτσι, οι άνθρωποι αναπαράγουν με την 

ίδια τους την εργασία μια πραγματικότητα η οποία τους υποδουλώνει όλο και 

περισσότερο»218.  

Παρά, λοιπόν, τις προσπάθειες των σύγχρονων θεωρητικών της επιστήμης, οι 

οποίοι επεδίωκαν να καταστήσουν την επιστημονική δραστηριότητα ανεξάρτητη, και 

παρά το γεγονός ότι η επιστήμη στις σύγχρονες κοινωνίες εμφανίζεται ως 

ανεξάρτητη, αντικειμενική και αυτόνομη, δεν είναι έτσι. Όλες οι δραστηριότητες, 

όλες οι πρακτικές εντάσσονται στον καταμερισμό εργασίας κάθε συστήματος και 

κάθε τρόπου παραγωγής. Η επιστήμη είναι και αυτή ένας τομέας της παραγωγής, 

είναι ένας από τους τομείς που αποτελούν ειδικές εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο 

η κοινωνία αντιπαρατίθεται στη φύση και διατηρεί τη δική της μορφή. 

 Ο επιστήμονας αποκτά τη συνείδηση της αυτονομίας εντασσόμενος στη 

λογική του τρόπου παραγωγής, και παραιτείται έτσι από τα δικαιώματα που του 

παρέχει η κοινωνική λειτουργία της επιστήμης. Ως εκ τούτου, η συνείδηση της 

αυτονομίας είναι ψευδής, καθώς ο επιστήμονας δεν αποτελεί έναν απλό παρατηρητή 

                                                 
218 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 33. 
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του αντικειμένου του, ούτε προσδιορίζεται από την ουσία του αντικειμένου που 

μελετά, αλλά από τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία. Το αίτημα της 

αντικειμενικότητας των επιστημονικών πορισμάτων και της αυτονομίας του 

επιστήμονα οδήγησε τον τελευταίο στο να πιστεύει ότι ενεργεί ελεύθερα κατά τη 

μελέτη του αντικειμένου του, στην πραγματικότητα όμως, κατά τον Χορκχάιμερ, ο 

επιστήμονας βρίσκεται απομονωμένος από την προβληματική της κοινωνίας.  

Η ψευδής συνείδηση της αυτονομίας έγκειται στο ότι η παραδοσιακή θεωρία 

δεν καταφέρνει να λύσει την προβληματική σχέση μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου. Ο επιστήμονας παγιδεύεται στο διαχωρισμό υποκειμένου και 

αντικειμένου, που συνεπάγεται η θεωρία κατά την παραδοσιακή αντίληψη, και όπως 

πολύ σωστά έχει παρατηρήσει ο Χρόνης: «βλέπει σ’ αυτόν την απόδειξη της 

αυτονομίας του και όχι την επιβεβαίωση της υποταγής του»219.  

Όπως, άλλωστε, υποστηρίζει ο Χορκχάιμερ: «μια επιστήμη που, κλεισμένη 

στην υποτιθέμενη αυτοδυναμία της, θεωρεί τη διαμόρφωση της πρακτικής, την οποία 

εξυπηρετεί και στην οποία ανήκει, απλώς σαν το Επέκεινα της˙ μια επιστήμη που 

συμβιβάζεται με το χωρισμό της σκέψης απ’ τη δραστηριότητα, έχει ήδη απαρνηθεί 

την ανθρωπότητα. […]. Ο αυτοκαθορισμός της επιστήμης γίνεται όλο και πιο 

αφηρημένος. Κι ο κομφορμισμός της σκέψης, η εμμονή στο ότι ο στοχασμός 

αποτελεί σταθερό επάγγελμα, ένα κλειστό στον εαυτό του βασίλειο μέσα στην 

κοινωνική ολότητα, προδίδουν την αληθινή ουσία της σκέψης»220. 

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ασκώντας 

κριτική στην παραδοσιακή αντίληψη για τη θεωρία, ο Χορκχάιμερ επιχειρεί να 

θεμελιώσει τις βασικές αρχές της κριτικής θεωρίας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία που τη 

συγκροτούν και τα συμπεράσματα γι’ αυτή μπορούν να εξαχθούν μόνο από την 

ανάλυση της κριτικής της απέναντι σε θεωρητικές μορφές που παράγουν και 

αναπαράγουν τις απάνθρωπες συνθήκες τις οποίες βιώνει η ανθρωπότητα. Άλλωστε, 

η κριτική θεωρία έχοντας επίγνωση της μερικότητάς της δε διατείνεται ότι μπορεί να 

δημιουργήσει ένα θεωρητικό σύστημα τόσο συνολικό και επαρκές για να 

συγκροτήσει τη γνώση της για τη πραγματικότητα. Ο βασικός της ρόλος έγκειται στο 

να προσπαθεί μέσα από την κριτική της τόσο στην επιστήμη και τη φιλοσοφία όσο 

                                                 
219 Ν. Χρόνης, Η κριτική θεωρία κατά τον Max Horkheimer, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, σ. 70. 
220 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 61. 
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και στον πολιτισμό να συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση της κοινωνίας, η οποία στην 

τωρινή της μορφή χαρακτηρίζεται από αδικία και αλλοτρίωση. 

Κατά την κριτική θεωρία, η δεδομένη κατάσταση της ανθρωπότητας έχει 

ιδιοποιηθεί έννοιες όπως «ελευθερία», «ισότητα», «δημοκρατία», καταργώντας το 

πραγματικό τους νόημα. Σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο η πλαστή εικόνα της δήθεν 

πραγμάτωσης των αιτημάτων του διαφωτισμού και η προσπάθεια ανατροπής φαίνεται 

πλέον άσκοπη. Η κριτική του Χορκχάιμερ έχει ως στόχο να καταδείξει αυτή την 

απάτη υποστηρίζοντας ότι «[…] η καταγγελία αυτού που ονομάζεται Λόγος είναι η 

μεγαλύτερη υπηρεσία που ο Λόγος μπορεί να παράσχει»221. Μέσω της 

μεθοδολογικής της άρνησης και της κριτικής μεθόδου, την οποία εφαρμόζει σε ό,τι 

εμφανίζεται ως δεδομένο και αναπόφευκτο, η κριτική θεωρία επιχειρεί να συμβάλλει 

στην κατανόηση των υφισταμένων συνθηκών, που υποδουλώνουν τον άνθρωπο, και 

έναντι του κομφορμισμού της σύγχρονής του θεωρίας να δείξει την αναγκαιότητα της 

ανατροπής.   

 Αντίθετα λοιπόν με την παραδοσιακή θεωρία, η κριτική χαρακτηρίζεται 

από τη συνειδητοποίηση της σχέσης με μια πρακτική μετασχηματισμού και 

ανατροπής των υφισταμένων καταπιεστικών συνθηκών. Όπως μάλιστα τονίζει ο 

Χορκχάιμερ, «η εικόνα ενός καλύτερου κόσμου που ενυπάρχει σ’ αυτήν τη θεωρία 

και έχει ως αφετηρία της τη βεβαίωση ότι το παρόν είναι κακό, η ιδέα των ανθρώπων 

και των ικανοτήτων τους που εμπεριέχεται σε αυτή, βρίσκει τον ορισμό της, την 

ορθότητά της και την επιβεβαίωσή της μέσα στην πορεία των ιστορικών αγώνων. 

Όθεν, η δραστηριότητα δεν πρέπει να θεωρείται ως επίμετρο, ως κάτι που απλώς 

ακολουθεί τη σκέψη, αλλά υπεισέρχεται στη θεωρία σε κάθε σημείο και είναι 

αναπόσπαστη από αυτή»222.  

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την ανάγνωση της πραγματικότητας ως 

αλλοτριωτικής και άδικης, η κριτική θεωρία επιδιώκει μέσω της κριτικής της να 

ενωθεί με εκείνη την πρακτική που θα άρει τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Σε 

σχέση με αυτόν τον προσανατολισμό στρέφεται προς την υπεράσπιση της υλιστικής  

γνωσιοθεωρίας. Με βάση αυτήν προσπαθεί να δημιουργήσει μία «ολιστική» κριτική 

κοινωνική θεωρία, η οποία θα μπορεί «να δώσει λόγο για τη διαδικασία κοινωνικής 

                                                 
221 Μ. Χορκχάιμερ, Η έκλειψη του Λόγου, μτφρ. Θέμις Μίνογλου, Κριτική, Αθήνα 1987, σ. 229.  
222 M. Horkheimer, Το πρόβλημα της αλήθειας, μτφρ. Στ. Ροζάνη, Έρασμος, Αθήνα 1989, σ. 25. 
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συγκρότησης των γνωστικών υποκειμένων και ιστορικής συγκρότησης των μορφών 

(πρακτικής) διαμεσολάβησης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου»223. 

Ως τρόπος θεώρησης του κόσμου, ο υλισμός έγκειται στη συνειδητοποίηση 

της σχέσης της κριτικής θεωρίας με μια πρακτική μετασχηματισμού του κόσμου. Σε 

αυτό το πλαίσιο η πράξη απαιτείται να συνδεθεί με τη θεωρία, και όχι να στέκεται 

απλώς απέναντι σε αυτή και να παρακολουθεί την εξέλιξή της χωρίς να μπορεί να 

επέμβει. Η κριτική θεωρία δεν εξαντλείται απλώς σε μία γνωστική διαδικασία. Γι’ 

αυτό άλλωστε ο Χορκχάιμερ στην προσπάθειά του να την ορίσει, μιλά για μία 

«ανθρώπινη συμπεριφορά που έχει ως αντικείμενό της την ίδια την κοινωνία»224. 

Η κριτική θεωρία είναι η πρακτική συγκεκριμένων ανθρώπων που 

αγωνίζονται για την άρση των εκμεταλλευτικών παραγωγικών και κοινωνικών 

σχέσεων. Σε αντίθεση με το θετικισμό που αναπαράγει το υπαρκτό και με το 

γερμανικό ιδεαλισμό που αποκρύπτει τις πραγματικές αντιθέσεις και το μόνο που 

επιδιώκει να κάνει είναι να τις λύσει στη σκέψη, η κριτική θεωρία θέτει τον εαυτό της 

εντός της ιστορικοκοινωνικής διαδικασίας, μελετά αυτό που υπάρχει, προσβλέποντας 

όμως στην υπέρβασή του. Με αυτόν τον τρόπο η κριτική θεωρία αποφεύγει τον 

κίνδυνο του να καταστεί η ίδια ιδεολογία, καθώς «δεν έχει καμία απολύτως 

εμπιστοσύνη στις κατευθυντήριες γραμμές που χαράζει για τον καθένα η κοινωνική 

ζωή στη σημερινή της τουλάχιστον μορφή»225. 

Γίνεται έτσι φανερό ότι οι θέσεις του Χορκχάιμερ περί ιδεολογίας και  

κριτικής της βρίσκονται στον αντίποδα της θεωρίας του Μανχάιμ. Όπως είδαμε, ο 

Μανχάιμ χρησιμοποιεί το εργαλείο της ανάλυσης και κριτικής της ιδεολογίας, όχι για 

να εξετάσει τη λειτουργία της ιδεολογίας εντός του καπιταλιστικού κοινωνικού 

σχηματισμού, δηλαδή το τι συγκαλύπτει, αλλά για να υποδείξει το τι εκφράζει η 

ιδεολογία. Κάθε σκοπιά, γνώση και ιδέα στο βαθμό που είναι κοινωνικά 

προσδιορισμένη (δηλαδή όλες), αντιστοιχεί σε μία κατάσταση του είναι και με αυτήν 

την έννοια έχει μία θετική όψη, αποτελεί δηλαδή επιμέρους αλήθεια. Αντίθετα ο 

Χορκχάιμερ φαίνεται να συμφωνεί με τη μαρξιστική κριτική της ιδεολογίας, κατά την 

οποία η ιδεολογία αποτελεί ψευδή συνείδηση, καθώς συγκαλύπτει τις πραγματικές 

                                                 
223 Κ. Καβουλάκος,  Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 73-74. 
224 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 27. 
225 Μ. Χορκχάιμερ, ο.π., σ. 27. 
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αντιθέσεις που υπάρχουν στην ταξική κοινωνία, αναπαράγοντας έτσι την υφιστάμενη 

αλλοτριωτική κατάσταση. 

 Η ιδεολογία λοιπόν ως διαδικασία που συντελεί στη διαμόρφωση ψευδούς 

συνείδησης, γίνεται κατανοητή μόνο στη βάση συγκεκριμένων συνθηκών, ενώ 

ταυτόχρονα η κριτικής της δεν εκφράζει μια διαχρονική αλήθεια, αλλά έχει και αυτή 

έναν κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένο χαρακτήρα. Με αυτήν την έννοια δεν 

αναζητά μία οπτική που θα «αιωρείται ελεύθερα» πάνω από τις τάξεις και έτσι θα 

μπορεί να αποδώσει την αληθή θεωρία της πραγματικότητας. Όλες οι οπτικές 

εντάσσονται στη διαρκώς μεταλλασσόμενη ιστορικοκοινωνική διαδικασία. Ακόμη 

και η αλήθεια, όπως θα δούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο, δεν κατανοείται από τον 

Χορκχάιμερ ως απόλυτη και υπεριστορική, αλλά ως κοινωνικά και ιστορικά 

προσδιορισμένη. Επιπλέον, αντίθετα με το εγχείρημα του Μανχάιμ, το οποίο 

στοχεύει στην κατάκτηση της αληθούς οπτικής για την κοινωνική πραγματικότητα 

μέσα από τη «συμφιλιωτική» και συνθετική πράξη ενός συλλογικού υποκειμένου που 

«αιωρείται ελεύθερα» πάνω από τον κοινωνικό χώρο, η κριτική θεωρία, χωρίς να 

χάνει ούτε στιγμή το αντι-συμφιλιωτικό της ύφος, στοχεύει στη συγκρότηση μίας 

κριτικής κοινωνικής θεωρίας, η οποία θα μπορεί να αποκαλύπτει τον ιδεολογικό 

χαρακτήρα κάθε μορφής γνώσης και συνείδησης και θα οδηγεί στην ορθή πράξη. Με 

αυτήν την έννοια δεν αναλώνεται στην αναζήτηση της μοναδικής οπτικής που θα 

προσεγγίζει την αλήθεια για την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά προσανατολίζεται 

στην κριτική των υπαρχουσών συνθηκών, στις τοποθετήσεις που τις αναπαράγουν 

και στη σύνδεσή της με την πρακτική μετασχηματισμού του κόσμου. Σε αντίθεση με 

την επιδίωξη της κοινωνιολογίας της γνώσης και της κριτικής της ιδεολογίας του 

Μανχάιμ, η οποία έγκειται στην απελευθέρωσή από τον κοινωνικό καθορισμό μέσα 

από τη συνειδητοποίηση αυτού του καθορισμού, η κριτική της ιδεολογίας του 

Χορκχάιμερ στοχεύει στην συνειδητοποίηση των ανθρώπων και στην απελευθέρωση 

τους από τις εκμεταλλευτικές συνθήκες που βιώνουν. Επιπλέον, επειδή δε θεωρεί ότι 

όλες οι απόψεις στο βαθμό που είναι κοινωνικά καθορισμένες αποτελούν ιδεολογία, ο 

Χορκχάιμερ θέτει τη δική του οπτική και τη θεωρία του εντός της κοινωνικής και 

ιστορικής πραγματικότητας και τάσσεται υπέρ του κοινωνικού αγώνα για ανατροπή. 

Με αυτήν την έννοια δεν αποτελεί μία ακόμη ιδεολογία, καθώς δεν επιδιώκει ούτε τη 

συντήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, ούτε να καταστεί ρυθμιστική δύναμη για 

την ανώμαλη κατάσταση της εποχής του. Προσβλέποντας στην ανατροπή και αλλαγή 
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της άδικης και αλλοτριωτικής κατάστασης, στρέφεται κατά εκείνων των οπτικών οι 

οποίες την αναπαράγουν, τη συντηρούν, και γι’ αυτό αποτελούν ιδεολογίες.  

Σε συνάρτηση με αυτήν την κριτική συμπεριφορά και τη σύνδεσή της με την 

πρακτική μετασχηματισμού των αλλοτριωτικών συνθηκών ορίζεται και η αλήθεια. 

Έτσι, καθώς η κριτική θεωρία συγκροτείται ως άρνηση και κριτική του υπαρκτού και 

των θεωριών που το αναπαράγουν, προσβλέποντας με αυτόν τον τρόπο στην 

ανατροπή των υφισταμένων κοινωνικών όρων, θεωρεί αληθή μόνο εκείνη τη θεωρία 

που ωθεί προς την ορθή πράξη. Πέντε χρόνια μετά τη βιβλιοκριτική του για το 

Ιδεολογία και Ουτοπία του Μανχάιμ, ο Χορκχάιμερ, στο κείμενό του «Το πρόβλημα 

της αλήθειας» στρέφεται σε μία συστηματικότερη επεξεργασία του ζητήματος της 

αλήθειας, στοιχεία της οποίας εντοπίζονται και σε πολλά άλλα κείμενα του, είναι 

όμως διάσπαρτα και λιγότερο σαφή. Με τον ορισμό και την επεξεργασία του 

ζητήματος της αλήθειας, έτσι όπως διατυπώνεται από τον Χορκχάιμερ θα 

ασχοληθούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο, ολοκληρώνοντας έτσι την εξέταση και 

ανάλυση της κριτικής θεωρίας. 
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3γ) Το πρόβλημα της αλήθειας κατά τον Χορκχάιμερ. 
 

Όπως δείξαμε, η κριτική θεωρία αναπτύσσεται ως κριτική στις θεωρίες που 

αναπαράγουν την αθλιότητα των κοινωνιών και την κυρίαρχη ιδεολογία.  Μέσω της 

συνειδητοποίησης της αλλοτριωτικής κατάστασης που μόνο μία τέτοια κριτική 

συμπεριφορά μπορεί να επιφέρει, η κριτική θεωρία προσβλέπει σε μία 

απελευθερωτική πράξη. Στην εισαγωγή του στην ελληνική μετάφραση του «Υλισμός 

και Μεταφυσική» σχετικά με την κριτική θεωρία και τα ανατρεπτικά στοιχεία που 

ενέχονται στην ερευνητική της μέθοδο, ο Πάνου παρατηρεί ότι «η θέληση για αλλαγή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στο βαθμό που η συγκεκριμένη πείρα πόνου και αδικίας 

θα πολεμήσει τις ιδεολογίες που καλλιεργούν την κυριαρχία. Αυτό όμως είναι δυνατό 

μόνο με την ενεργοποίηση της έννοιας της ελευθερίας και της όσο το δυνατό 

μεγαλύτερης ζήτησης της αλήθειας»226. Φαίνεται έτσι ότι το αίτημα της αλήθειας 

θεωρείται επιτακτικό και συνδέεται με την κριτική των ιδεολογιών και την άρση της 

άδικης υφιστάμενης κατάστασης. Ωστόσο στον Χορκχάιμερ, η αλήθεια δεν 

εκφράζεται με στατικό τρόπο, ούτε η αναζήτησή της αντιστοιχεί σε μία ενατενιστική 

θεώρηση. Η αλήθεια κρύβεται στην αντιπαράθεση που επικρατεί στην κοινωνία και 

αποτελεί μία ώθηση προς την ορθή πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλήθεια κάθε 

θεωρίας εξαρτάται από το αν οδηγεί στην ανατροπή των υπαρχουσών συνθηκών και 

κατά συνέπεια στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της απάνθρωπης 

κοινωνίας.  

Ως εκ τούτου, αληθής θεωρία είναι εκείνη που, μέσα από τη γνωστική και 

αναστοχαστική διαδικασία του ιστορικού-κοινωνικού πλαισίου, μπορεί να φανερώσει 

στους ανθρώπους την πραγματική κατάστασή τους, η οποία είναι άδικη και 

απάνθρωπη, οδηγώντας τους στη δράση για την απελευθέρωσή τους. Όπως είδαμε, 

αυτή η γνωσιοθεωρητική και ιστορικοκοινωνική τοποθέτηση της κριτικής θεωρίας 

αποτελεί αποτέλεσμα της διπλής αντιπαράθεσής της με την ιδεαλιστική και 

μεταφυσική φιλοσοφία και το θετικισμό. Σε αντίθεση με την έλλειψη αναστοχασμού 

πάνω στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει αυτά τα δύο ρεύματα 

                                                 
226 Μ. Χορκχάιμερ, Υλισμός και μεταφυσική, εισαγωγή Αρ. Πάνου, μτφρ. Αθ. Παυλίδου, Γρηγόρη, 
Αθήνα, 1978, σ. 9. 
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σκέψης, η κριτική θεωρία οδηγήθηκε σε έναν ιστορικοποιημένο αναστοχασμό της 

σχέσης επιστήμης και πρακτικής καθώς και των όρων συγκρότησης της γνώσης. Με 

αυτήν την έννοια ο Χορκχάιμερ εγκαταλείπει την ιδέα της αυτονομίας της σκέψης, 

της αυτάρκειας και αυτοθεμελίωσης της αλήθειας. Όπως μάλιστα έχει παρατηρηθεί, 

για τον Χορκχάιμερ «η αλήθεια της θεωρίας μετριέται πλέον με βάση την επιτυχή 

καθοδήγηση εκ μέρους της τής πάλης των ανθρώπων για ελευθερία, πάλη η οποία 

οδηγεί σε νέες κάθε φορά μορφές διαμεσολάβησης μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου»227. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αλήθεια, κατά τον Χορκχάιμερ, 

βρίσκεται σε συνάρτηση με την πράξη και παρά το ότι δεν υπάρχει ένα a priori και 

απόλυτο κριτήριο για την αλήθεια, ο Χορκχάιμερ δεν οπισθοχωρεί ούτε βήμα προς το 

σχετικισμό και τον πραγματισμό και ως εκ τούτου εμμένει σε μία ισχυρή έννοια της 

αλήθειας228.  

Η ανολοκλήρωτη διαλεκτική της κριτικής θεωρίας συνεπάγεται ότι η γνώση, 

όπως και η αλήθεια, αναθεωρούνται κάθε στιγμή από την ίδια την πράξη και τις 

διαρκώς μεταλλασσόμενες και αναδομούμενες κοινωνικές μορφές. Η πράξη είναι 

αυτή που παρέχει το μοναδικό κριτήριο για την αλήθεια μιας θεωρίας και το κριτήριο 

αυτό είναι η χειραφέτηση των ανθρώπων.  Σε αντίθεση με τις ιδεολογικές αντιλήψεις, 

οι οποίες λειτουργούν αναπαραγωγικά συγκαλύπτοντας τις κοινωνικές αντιφάσεις, η 

κριτική θεωρία ασκεί κριτική στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και παρεμβαίνει στη 

διαμόρφωση μίας νέας απελευθερωτικής κατάστασης. Με αυτήν την έννοια, «η 

αληθής θεωρία που αναφέρεται στην κοινωνία δεν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω της 

‘παρατήρησης’ της ιστορικής έκβασης, αλλά μόνο από μια σκοπιά στρατευμένη 

στους κοινωνικούς αγώνες που την προωθούν»229. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώντας  

την κοινωνική πραγματικότητα  και ασκώντας κριτική στους όρους συγκρότησής της, 

η κριτική θεωρία στοχεύει στη σύνδεσή της με μία απελευθερωτική πράξη. Στην 

προσπάθειά του να απαλλάξει την κριτική θεωρία από το ιδεολογικό στοιχείο ο 

Χορκχάιμερ, όπως ήδη έχουμε δει, στρέφεται προς την κριτική του υπαρκτού και των 

αντιλήψεων που το αναπαράγουν. Συνεπής στην κριτική του μέθοδο, ο Χορκχάιμερ 

εξετάζει το πρόβλημα της αλήθειας μέσα από την κριτική του στον πραγματισμό και 

το σχετικισμό.  

                                                 
227 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 110. 
228 Κ. Καβουλάκος, ο. π., σ. 71. 
229 Κ. Καβουλάκος, ο. π., σ. 78. 
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Κατά τον Χορκχάιμερ οι θεμελιακές αρχές του πραγματισμού230  είναι η 

απολυτοποίηση της σχέσης γνώσης και πρακτικών αναγκών, η υποταγή της θεωρίας 

στην πράξη και η απεριόριστη εμπιστοσύνη στον υπάρχοντα κόσμο231. 

Επικεντρώνοντας την κριτική του σε αυτές τις αρχές και κυρίως στη βασική θέση του 

πραγματισμού περί της ταύτισης αληθούς και ωφέλιμου / χρήσιμου, ο Χορκχάιμερ 

σημειώνει ότι για τον πραγματισμό «η αλήθεια των θεωριών κρίνεται από αυτά που 

επιτυγχάνει κανείς χρησιμοποιώντας τες»232. Ωστόσο η αντίληψη αυτή συνεπάγεται, 

σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, την αντιδιαλεκτική σχέση θεωρίας και πράξης, και 

επιπλέον, ούσα η πραγματιστική σύλληψη της αλήθειας, στερημένη από την αναφορά 

στην κοινωνική ολότητα εντός της οποίας η χρησιμότητα /ωφελιμότητα αποκτά κάθε 

φορά συγκεκριμένο νόημα, γίνεται αφηρημένη και φορμαλιστική.  

Κινούμενος προς την κατεύθυνση της αναίρεσης της κύριας θέσης του 

πραγματισμού, ο Χορκχάιμερ ισχυρίζεται ότι η ταύτιση αληθούς και ωφέλιμου που 

επιχειρεί ο πραγματισμός, στηρίζεται σε μια αφηρημένη προώθηση της ζωής233. 

Αντιθέτως, για την κριτική θεωρία η αλήθεια μιας θεωρίας επικυρώνεται από την ίδια 

την πράξη και πιο συγκεκριμένα από την επιτυχημένη πρακτική της κοινωνικής 

απελευθέρωσης. Επηρεασμένος από τον τρόπο που ο Μαρξ κατανοεί την αλήθεια, 

σύμφωνα με τον οποίο «[…]. Μέσα στην πράξη πρέπει ο άνθρωπος ν’ αποδείξει την 

αλήθεια, δηλαδή την πραγματικότητα και τη δύναμη, την εγκοσμιότητα της σκέψης 

του. (Κι επιπλέον), ο τσακωμός για την αλήθεια ή την αναλήθεια μιας σκέψης 

αποκομμένης απ’ την πράξη είναι ένα καθαρά σχολαστικό ζήτημα»234, ο Χορκχάιμερ 

θεωρεί ότι η αλήθεια πρέπει να μετράται με κριτήριο την πράξη και όχι με βάση 

υπεριστορικά, a priori κριτήρια. Με αυτήν την έννοια για να είναι αληθής η θεωρία 

πρέπει να συνδεθεί με την πράξη ανατροπής των υφισταμένων συνθηκών. Εκτός 

όμως από τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, στην οποία στοχεύει, η κριτική θεωρία 

κατανοεί και τη διαφορά τους. Με αυτήν την έννοια προφυλάσσεται από κάθε 

ταύτιση της αλήθειας με την απλή πρακτική επιτυχία. Κατά τον Χορκχάιμερ, η 

θεωρία πρέπει να παραμένει ανοικτή σε οποιαδήποτε διόρθωση και αναθεώρηση. 

                                                 
230 Για την περαιτέρω ανάλυση των θέσεων του πραγματισμού, βλ.  W. James, Πραγματισμός, μτφρ. Χ. 
Σταματέλος, Εκκρεμές, Αθήνα 2006.  
231 M. Horkheimer, Το πρόβλημα της αλήθειας,  μτφρ. Στ. Ροζάνη, Ερασμος, Αθήνα 1989, σ. 32. 
232 M. Horkheimer, ο.π., σ. 31. 
233 M., Horkheimer, ο.π., σ. 31. 
234 Κ. Μαρξ, «Θέσεις για τον Φοϋερμπαχ», 2η θέση, στο Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φοϋερμπαχ και το 
τέλος της Γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, Σύγχρονη εποχή, Αθήνα, 1981.  
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Λόγω της ανολοκλήρωτης διαλεκτικής, η ένταση μεταξύ υποκειμένου αντικειμένου, 

έννοιας και πραγματικότητας, παραμένει για την κριτική θεωρία ανεξάλειπτη. Έτσι, 

οι επιμέρους λανθασμένες προτάσεις και πρακτικές αποτυχίες δε θίγουν το βασικό 

πυρήνα της ορθής σύλληψης της κοινωνικής ολότητας235.  

Καθώς φαίνεται, ο Χορκχάιμερ αποδέχεται την αμοιβαία συμπλοκή θεωρίας 

και πράξης, αλλά όχι την ταύτισή τους. Αυτό που εξασφαλίζει τη συνοχή τους είναι ο 

κοινός τόπος λειτουργίας τους εντός του ιστορικού γίγνεσθαι, το οποίο ορίζεται με τη 

σειρά του «από την αντιπαράθεση των ανθρώπων προς άλλους και προς τη φύση, 

στην αντιπαράθεση αυτή συνεπώς πρέπει να αναζητείται η αλήθεια»236. Ως εκ τούτου 

επιφέρει το χρήσιμο και το ωφέλιμο, το όποιο όμως είναι συγκεκριμένο και ιστορικά 

καθορισμένο αλλά δε δημιουργεί καμία σχέση εξάρτησης ως προς αυτό. 

Η αληθής θεωρία της κοινωνικής ολότητας είναι κατά βάση ιστορική, καθώς 

ο πυρήνας της αλλάζει ανάλογα με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Οι 

μεταλλαγές αυτές καθορίζονται από τη συνειδητή συνάφεια του πυρήνα της θεωρίας  

με την ιστορική πρακτική237. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι 

«σύμφωνα με τον υλισμό, η επαλήθευση σχηματίζει την απόδειξη ότι οι ιδέες και η 

αντικειμενική πραγματικότητα αντιστοιχούν, ότι πρόκειται για ένα ιστορικό συμβάν 

το οποίο πιθανόν να παρεμποδιστεί και να διακοπεί»238.  Όμως το γεγονός ότι η 

αλήθεια, όπως και η γνώση, είναι ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένες, δε 

σημαίνει ότι μία πεποίθηση εξαιτίας κάποιας κοινωνικής μεταβολής δεν μπορεί να 

επαληθευτεί και άρα θεωρείται αναληθής. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο ίδιος, «η 

πιθανότητα μιας πλέον έλλογης μορφής της ανθρώπινης κοινότητας έχει επαρκώς 

δειχθεί ότι είναι προφανής. Η πλήρης απόδειξή της απαιτεί παγκόσμια επιτυχία και 

αυτό εξαρτάται από τις ιστορικές εξελίξεις»239. Η συνάφεια μεταξύ αλήθειας μιας 

θεωρίας και ιστορικής πρακτικής είναι ιδιαίτερα εμφανής σε αυτό το σημείο.  

Συνολικά, η κριτική θεωρία δεν ενδιαφέρεται «να παράγει τεχνικά 

αξιοποιήσιμη γνώση»240, όπως φαίνεται να επιδιώκει ο πραγματισμός. Η κριτική 

θεωρία στρέφεται προς την ανατροπή της κοινωνίας με μία ορθή κατεύθυνση μέσω 

                                                 
235 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001,  σ. 123. 
236 Ν. Χρόνης, Η κριτική θεωρία κατά τον Max Horkheimer, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993,  σ. 86. 
237 Κ. Καβουλάκος,  Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα,2001, σ. 121. 
238 M. Horkheimer, Το πρόβλημα της αλήθειας,  μτφρ. Στ. Ροζάνη, Ερασμος, Αθήνα 1989, σ. 38. 
239 M. Horkheimer, ο. π.,σ. 38. 
240 Κ. Καβουλάκος,  Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 121. 
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των κοινωνικών αγώνων. Όπως μάλιστα ο Χορκχάιμερ επισημαίνει στο 

«Παραδοσιακή και κριτική θεωρία»: «η θεωρία που αποβλέπει στον μετασχηματισμό 

της κοινωνικής ολότητας, έχει καταρχήν ως επακόλουθο την όξυνση του αγώνα, με 

τον οποίο συναρτάται»241. Αυτή ωστόσο η θεωρία δεν μπορεί να επαληθευτεί ακόμη. 

Η αληθινή της επιβεβαίωση θα ήταν η δημιουργία μιας πραγματικά ελεύθερης 

ανθρώπινης κοινότητας.  

Για την κριτική θεωρία η επαλήθευση της θεωρίας και η πρακτική της 

επικύρωση είναι η διαμόρφωση της ιστορίας εκ μέρους των ανθρώπων, δηλαδή η 

πραγμάτωση της ελεύθερης κοινωνίας. Αυτή είναι η απαιτούμενη συνειδητή 

συνάφεια της θεωρίας με την ιστορική πρακτική. Βεβαίως, μπορεί να επισημαίνεται 

συχνά η ενότητα θεωρίας και πράξης αλλά πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται αντιληπτή 

και η διαφορά τους. Με αυτήν την έννοια πρέπει να προφυλάσσεται από κάθε 

ταύτιση της αλήθειας με την απλή πρακτική επιτυχία. Όπως υποστηρίζει ο 

Χορκχάιμερ: «η αλήθεια αποτελεί μία ώθηση προς τη σωστή πρακτική. Αλλά όποιος 

την ταυτίσει άμεσα με την επιτυχία, περνά πάνω από την ιστορία και γίνεται 

απολογητής της πραγματικότητας που επικρατεί σε κάθε δεδομένη εποχή. 

Παρεξηγώντας την αμετακίνητη διαφορά μεταξύ σύλληψης και πραγματικότητας, 

επιστρέφει στον ιδεαλισμό, τον πνευματισμό και το μυστικισμό»242. 

Την ίδια αρνητική στάση τηρεί ο Χορκχάιμερ και απέναντι στο σχετικισμό 

και τη μεταφυσική του θεμελίωση. Με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί εναντίον 

του επιζητά να δείξει ότι, τοποθετώντας την αλήθεια στο ιστορικό γίγνεσθαι και 

συνάπτοντας τη προς τον άνθρωπο και την πράξη, δεν καθιστά τη μεταβλητότητά της 

το ουσιώδες γνώρισμά της, όπως γίνεται στο σχετικισμό. Όπως σημειώνει ο 

Χορκχάιμερ, για τη διαλεκτική σκέψη «η απόφαση γύρω από ορισμένες αλήθειες 

εξαρτάται από ιστορικές διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα»243. Η 

διαλεκτική σκέψη είναι προσαρμοσμένη στο γεγονός ότι το αντικείμενό της 

μεταλλάσσεται συνεχώς, γι’ αυτό και οι έννοιές της δεν αποτελούν ανεξάρτητες 

οντότητες, αλλά ορίζονται κάθε φορά ως προς τη σχέση τους με την ολότητα στην 

οποία εντάσσονται. Έτσι, η αλλαγή αυτής της ολότητας την οποία συνεπάγεται η νέα 

οργανωτική κοινωνική αρχή, σημαίνει αναγκαστικά μετατόπιση όλων των εννοιών 

που συνδέονται με αυτήν. 
                                                 
241 Μ., Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντώνης Οικονόμου, Ζήσης Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα 1984, σ. 39. 
242 M. Horkheimer, Το πρόβλημα της αλήθειας,  μτφρ. Στ. Ροζάνη, Ερασμος, Αθήνα 1989, σ. 37. 
243 M. Horkheimer, ο. π., σ. 38-39.  
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Για την κριτική θεωρία, η μόνη εγγύηση της ορθότητας της θεωρίας είναι η 

συστράτευση με την ορθή πλευρά των κοινωνικών αγώνων, με το ορθό συμφέρον 

που ωθεί στη χειραφέτηση ολόκληρης της κοινωνίας. Η συστράτευση με ένα 

ορισμένο συμφέρον δεν είναι αναγκαίο κακό αλλά ένας προωθητικός παράγοντας της 

θεωρητικής προσπάθειας. Αυτή η στάση είναι η μόνη που μπορεί να μας 

προστατεύσει από το σχετικισμό και τη φιλελεύθερη ανοχή απέναντι σε διαφορετικές 

απόψεις, που αυτός συνεπάγεται. Σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ, η σχετικιστική 

άποψη κατά την οποία όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, καθώς περιέχουν μία μερική 

αλήθεια, συνεπάγεται εν πρώτοις την ύπαρξη ενός απόλυτου και υπεριστορικού 

κριτηρίου για την αλήθεια, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τη μερικότητα της 

αλήθειας των διαφόρων θεωριών, και κατά δεύτερον τη φιλελεύθερη ανοχή προς το 

αληθές περιεχόμενο όλων των απόψεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χορκχάιμερ θεωρεί ότι, πέρα από την αναγκαστική 

επιλογή μεταξύ μίας άκαμπτης αλήθειας και μίας υποκειμενικής, μεμονωμένης 

αλήθειας, η διαλεκτική μέθοδος που εισάγει ο Χέγκελ κατάφερε να ξεπεράσει την 

αντινομία αυτή. Με τον Χέγκελ το εξαρτημένο περιεχόμενο της αλήθειας δεν 

απορρίπτεται. Ο Χορκχάιμερ σημειώνει ότι στην εγελιανή θεωρία «η αναγνώριση του 

υπό όρους χαρακτήρα κάθε μεμονωμένης άποψης και η απόρριψη της απόλυτης 

αξίωσής της επί της αλήθειας, δεν καταστρέφει αυτή την υπό όρους γνώση, αντίθετα 

η γνώση αυτή ενσωματώνεται μέσα στο σύστημα της αλήθειας σε κάθε δεδομένο 

χρόνο ως μία υπό όρους, μονόπλευρη και μεμονωμένη άποψη. Μόνο διαμέσου αυτής 

της συνεχούς οριοθέτησης και διόρθωσης των επιμέρους αληθειών, η διαδικασία 

καθεαυτήν αναπτύσσει το ορθό περιεχόμενό της ως γνώση, ως ενόραση περιορισμένη 

μέσα στα όρια και τις συνδέσεις αυτών των αληθειών»244. 

Κατά τον Χορκχάιμερ, ο Χέγκελ δεν αρκέστηκε σε μία απλή παράθεση των 

επιμέρους αληθειών, ούτε καταλήγει πως η απόλυτη γνώση είναι μη πραγματική και 

ό,τι γνωρίζουμε είναι απλώς και μόνο φαινόμενο σε αντίθεση προς κάποιο απρόσιτο 

σημείο της γνώσης. Όπως παρατηρεί, «αν για τον Χέγκελ η αλήθεια είναι το όλον, το 

όλον δεν είναι κάτι διακεκριμένο από τα μέρη του μέσα στη συγκεκριμένη δομή του, 

αλλά ο πλήρης τύπος της σκέψης, ο οποίος σε δεδομένο χρόνο περικλείει εντός του 

όλες τις περιορισμένες συλλήψεις με τη συνείδηση των ορίων τους»245.  

                                                 
244 Μ. Χορκχάιμερ,  «Παραδοσιακή και Κριτική θεωρία» στο Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. 
Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ βιβλία, Αθήνα, 1984, σ. 16. 
245 M. Horkheimer,  Το πρόβλημα της αλήθειας, μτφρ. Στ. Ροζάνη, Έρασμος, Αθήνα 1989, σ. 17. 
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Έτσι μέσω της διαλεκτικής μεθόδου και της καθορισμένης άρνησης που 

εισάγει ο Χέγκελ, η σχετική και εξαρτημένη γνώση δεν απορρίπτεται ως απολύτως 

ανεπαρκής, αλλά παίρνει τη θέση της ως μερική αλήθεια στο συνολικό σύστημα της 

γνώσης που μόνο αυτό μπορεί να αξιώνει την αλήθεια. Ωστόσο, σε αυτή τη δυναμική 

προοπτική της γνωστικής διαδικασίας ως κίνησης της σκέψης, ο Χορκχάιμερ 

εντοπίζει την αδυναμία του Χέγκελ να υπερβεί τον ιδεαλισμό: κατά τη γνώμη του ο 

Χέγκελ «ξανάπεσε στην αμφισημία της αμφιταλάντευσης μεταξύ δογματισμού και 

σχετικισμού που χαρακτηρίζει την αστική σκέψη στο σύνολό της»246. 

Ο βαθύτερος σχετικισμός του Χέγκελ, όπως και ολόκληρης της αστικής 

σκέψης, απορρέει από το δογματικό ισχυρισμό «ότι όλες οι ιδιαίτερες απόψεις που 

επιστρατεύτηκαν η μία εναντίον της άλλης σε μία πραγματική ιστορική μάχη, όλα τα 

πιστεύω ιδιαίτερων ομάδων, όλες οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τώρα 

υπερβαίνονται και ακυρώνονται, καθώς και ότι η ιδέα της καθολικής σκέψης, η οποία 

κατανέμει τη μερική της ορθότητα και το τελικό της όριο σε κάθε άποψη χωρίς 

συνειδητά να παίρνει το μέρος της μιας ενάντια στις άλλες χωρίς να εκλέγει ανάμεσά 

τους» 247. Κατά τον Χορκχάιμερ, αυτός ο ισχυρισμός «είναι αυτή τούτη η ψυχή του 

αστικού σχετικισμού» 248. Η φιλελεύθερη αποδοχή όλων των απόψεων και η ένταξή 

του σε μία περιεκτικότερη θεωρία, δήθεν ενάντια στην απόλυτη και μεταφυσική 

αλήθεια, βρίσκει τη θέση της στο εγελιανό σύστημα. Όπως σημειώνει ο ίδιος: «η 

προσπάθεια να παρασχεθεί δικαίωση σε κάθε ιστορική προσωπικότητα και να 

αποδοθεί στους ήρωες των επαναστάσεων του παρελθόντος η θέση τους στο πάνθεον 

της ιστορίας δίπλα στους νικηφόρους στρατηγούς της αντεπανάστασης[…], απέκτησε 

εγκυρότητα μέσα στο εγελιανό σύστημα μαζί με το ιδεαλιστικό πάθος της απόλυτης 

γνώσης»249. 

Στον υλισμό, η διαλεκτική δε θεωρείται ως ένα κλειστό σύστημα που 

καταλήγει σε μία περιεκτική θεωρία, στην οποία εντάσσονται όλες οι επιμέρους 

απόψεις ως μερικές αλήθειες, και που φιλοδοξεί να λύσει τις αντιθέσεις, καθώς αυτές 

περιορίζονται στη θεωρητική σφαίρα. Απέναντι σε μία περιεκτική θεωρία, όπως αυτή 

του Χέγκελ ή και εκείνη του Μάνχαιμ, η οποία αποδίδει σε όλες τις απόψεις μία 

επιμέρους αλήθεια ενώ συνεπάγεται ένα υπερκοσμικό και εξωιστορικό κριτήριο για 

                                                 
246 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό, ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 44.  
247 M. Horkheimer,  Το πρόβλημα της αλήθειας, μτφρ. Στ. Ροζάνη, Έρασμος, Αθήνα 1989, σ. 21. 
248 M. Horkheimer,  ο.π., σ. 21. 
249 M. Horkheimer, ο. π., σ. 21. 
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την αλήθεια, ο Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε γενικά και a priori  να 

πούμε ποιο νόημα και ποια αξία έχει ορισμένη γνώση. Αυτά εξαρτώνται από το 

σύνολο των κοινωνικών συνθηκών στη συγκεκριμένη εποχή, από τη συγκεκριμένη 

κατάσταση στην οποία η γνώση αυτή ανήκει»250.  

Για τον Χορκχάιμερ δεν υπάρχει κάποια αιώνια και απόλυτη αλήθεια, 

άλλωστε κάθε τέτοια άποψη θα συνεπαγόταν μια στενή αντίληψη για τη διαλεκτική. 

Επιπλέον το αίτημα θεμελίωσης μιας τέτοιας αλήθειας αγνοεί, κατά τον Χορκχάιμερ, 

τη συνεχή μεταλλαγή της γνώσης των ανθρώπων σε σχέση με τα αντικείμενα της 

γνώσης τους. Σκοπός της διαλεκτικής είναι να απελευθερώσει την απομονωμένη 

σκέψη, η οποία αυτοκαθορίζεται και ολοκληρώνεται μέσα στον εαυτό της. Αυτό που 

για τον Χορκχάιμερ είναι η αλήθεια εκφράζεται με την παρατήρηση ότι «στο βαθμό 

που η γνώση η οποία αποκομίζεται από την αντίληψη και τα πορίσματα, από τη 

μεθοδική έρευνα και τα ιστορικά γεγονότα, από την καθημερινή εργασία και τους 

πολιτικούς αγώνες, ανταποκρίνεται στη δοκιμασία των διαθέσιμων γνωστικών 

μέσων, συνιστά την αλήθεια»251. Κατά τον Χορκχάιμερ η σχετικότητα μίας άποψης 

μπορεί να κριθεί μόνο αν υποτεθεί μία απόλυτη, υπεριστορική αλήθεια, σε σχέση με 

την οποία η ανθρώπινη, συνεχώς μεταβαλλόμενη αλήθεια είναι σχετική.  

 Απέναντι σε μία τέτοια σχετικιστική αντίληψη για την αλήθεια, ο 

Χορκχάιμερ υποστηρίζει ότι οι απόψεις δεν είναι γενικά σχετικές, είναι αληθείς ή 

αναληθείς. Έτσι, μία άποψη που στο παρελθόν θεωρούνταν αληθής και στο παρόν 

φαίνεται εσφαλμένη, είναι απλώς παρωχημένη και όχι σχετική εφόσον δεν υπάρχει 

καμία υπερανθρώπινη ουσία. Σύμφωνα με το Γερμανό θεωρητικό, «η αφηρημένη 

πρόταση ότι από τη στιγμή που μία κριτική δικαιώνεται από τη δική της σκοπιά θα 

είναι ανοιχτή για οποιαδήποτε διόρθωση, στους υλιστές εκφράζεται όχι με το 

φιλελευθερισμό προς αντίθετες απόψεις ή προς κάποια σκεπτικιστική 

αναποφασιστικότητα, αλλά με την επαγρύπνηση έναντι των δικών τους λαθών και με 

την ευελιξία της σκέψης. Δεν είναι λιγότερο ‘αντικειμενική’ από όσο η καθαρή 

λογική όταν διδάσκει ότι η σκεπτικιστική ‘συζήτηση μιας υποκειμενικής αλήθειας η 

οποία είναι τούτη για το έναν και η αντίθετη για τον άλλον, πρέπει να θεωρηθεί ως 

ανοησία’»252. 

                                                 
250 M. Horkheimer, ο. π., σ. 25. 
251 M. Horkheimer, ο. π., σ. 26. 
252 M. Horkheimer, ο.π., σ. 26-27. 
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Φαίνεται έτσι, πως σε αντίθεση με το εγελιανό σχετικισμό και κατ’ επέκταση 

με το εγχείρημα της κοινωνιολογίας της γνώσης που αφορά τη σύνθεση των 

επιμέρους μερικών αληθειών σε μία περιεκτικότερη θεωρία, που θα είναι η μόνη 

αληθής και θα προσεγγίζει με αποδοτικότερο τρόπο τη γνώση της ιστορικής 

ολότητας, ο Χορκχάιμερ επιμένει στον αναστοχασμό της πραγματικής 

ιστορικοκοινωνικής διαδικασίας εντός της οποία συγκροτείται η γνώση και η 

αλήθεια, και προσβλέπει σε εκείνη την πρακτική μετασχηματισμού των υφισταμένων 

συνθηκών που οδηγούν στην απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Έτσι, η αλήθεια δε 

συναρτάται, όπως στην περίπτωση του Μανχάιμ, σε σχέση με την αποδοτικότερη 

περιγραφή και γνώση της ιστορικής ολότητας. Αναλύοντας και εξετάζοντας την 

ιστορική και κοινωνική διαδικασία, ο Χορκχάιμερ δε μένει απλώς στην περιγραφή 

της και δεν αναζητά μία συνολική θεωρία, η οποία θα μπορεί να την αποδώσει όσο το 

δυνατόν καλύτερα, αντίθετα επιδιώκει μέσα από τη γνώση της κοινωνικής και 

ιστορικής ολότητας να ωθήσει τους ανθρώπους σε μία πρακτική απελευθέρωσης. Η 

κοινή τους θέση σχετικά με τον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης και της αλήθειας, 

δεν οδηγεί τον Χορκχάιμερ στην απλή διαπίστωση ότι όλες οι μορφές τις συνείδησης 

και της γνώσης αντιστοιχούν σε μία κατάσταση του κοινωνικού είναι και ως εκ 

τούτου εκφράζουν ένα μέρος της αλήθειας της κοινωνικής ολότητας. Επιτιθέμενος 

προς μία τέτοια φιλελεύθερη οπτική, ο Χορκχάιμερ θεωρεί ότι υπάρχει γνώση που 

είναι αληθής και γνώση που είναι ψευδής. Διατηρεί έτσι μία πιο ισχυρή αξίωση 

αλήθειας, έχοντας όμως πρώτα απαλλάξει αυτήν την έννοια από το οντολογικό και 

θεολογικό περιεχόμενό της253. Γι’ αυτόν δεν υπάρχει «a priori κριτήριο για να 

διακρίνουμε την ορθή θεωρία, γιατί η ορθότητα της εξαρτάται από τη λειτουργία της 

εντός της συγκεκριμένης κοινωνικής περίστασης, εξαρτάται δηλαδή από την επιτυχή 

εμπλοκή της στον κοινωνικό αγώνα για τη χειραφέτηση»254. 

Σε αντίθεση με την κοινωνιολογία της γνώσης, η οποία συμπεριλαμβάνοντας 

όλες τις επιμέρους αλήθειες των κοσμοθεωρήσεων, φιλοδοξεί να καταστεί η θεωρία 

που θα προσεγγίσει περισσότερο την αλήθεια, η κριτική θεωρία, ούσα και αυτή 

προσανατολισμένη στη γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας, θα συμβάλει, μέσω 

της αποκτηθείσας γνώσης, στην ώθηση των ανθρώπων για τη δημιουργία μίας 

                                                 
253 Thomas McCarthy, «The idea of Critical Theory and Its Relation to Philosophy», στο S. Benhabib, 
W. Bonb και J. McCole, On Horkheimer. New Perspectives, Καίμπριτζ, / Λονδίνο, (MIT Press), χ.χ., 
σ. 127-128. 
254 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό. Ο  «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 78.  
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έλλογης και ορθολογικής κοινωνικής κατάστασης, στην οποία οι άνθρωποι θα 

μπορούν να πραγματώσουν την πραγματική τους φύση. Ενώ λοιπόν η κοινωνιολογία 

της γνώσης του Μανχάιμ εξαντλεί την κριτική της ιδεολογίας στο να επισημαίνει 

απλώς το δεδομένο σύνδεσμο της σκέψης με το κοινωνικό είναι, η κριτική θεωρία 

προχωρά παραπέρα και, επιδιώκοντας να υπερβεί το ιδεολογικό στοιχείο της σκέψης, 

ασκεί κριτική στις οπτικές που παραμορφώνουν και συγκαλύπτουν τις πραγματικές 

αντιθέσεις της κοινωνίας, θέτοντας ταυτόχρονα το αίτημα της δημιουργίας μιας 

κριτικής κοινωνικής θεωρίας με χειραφετητική προοπτική.  

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι παρά τη διαφωνία των δύο αυτών 

στοχαστών σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως η έννοια της ιδεολογία και η κριτικής της, 

το ζήτημα της αλήθειας και ο στόχος της κοινωνικής θεωρίας, και παρά το γεγονός 

ότι η κοινωνιολογία της γνώσης του Μανχάιμ σε σχέση με τη μαρξιστική σκοπιά, υπό 

την οποία ο Χορκχάιμερ ασκεί κριτική, είναι ανεπαρκής και αντιφατική, εμπεριέχει 

κάποιες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην προοπτική μίας 

κριτικής κοινωνικής θεωρίας, η οποία όμως δεν αποτελούσε δικό του στόχο. Έτσι το 

γεγονός του κοινωνικού καθορισμού της γνώσης, η άποψή του ότι η κριτική της 

ιδεολογίας δεν μπορεί να είναι προνομιακό πεδίο του μαρξισμού (παρότι ανήκει στην 

παράδοση του), το αίτημά του για τον ορθολογικό έλεγχο της σκέψης, η προσπάθειά 

του να βρεθεί ένα πόλος που δε θα είναι ιδεολογικός και θα παρέχει την αληθή 

γνώση, είναι σημαντικές όψεις της θεωρίας του που θα μπορούσαν να 

προσαρμοστούν σε μία κριτική κοινωνική θεωρία. Ωστόσο, λείπει ένα σημαντικό 

στοιχείο, αυτό του κριτικού, σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες, ρόλου της 

θεωρίας, το οποίο θέτει με σαφήνεια ο Χορκχάιμερ. Παραμένει συνεπώς το 

σημαντικό ερώτημα που ο Μανχάιμ δεν μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά, δηλαδή 

για ποιους σκοπούς και από ποιους θα χρησιμοποιηθεί αυτή η γνώση: θα 

χρησιμοποιηθεί δηλαδή για την εδραίωση και αναπαραγωγή της υπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων ή μέσω της κριτικής διάστασης για την ανατροπή της; 

Αντίθετα η κριτική θεωρία επεκτείνει την επιστημονική ορθολογικότητα και 

πέρα από την ερευνητική διαδικασία, στην ίδια την κοινωνική πρακτική. Η εμφανής 

διαφορά στις θέσεις μεταξύ του Χορκχάιμερ και του Μανχάιμ πηγάζει, κατά τη 

γνώμη μας, από τη γενικότερη διαφορά και αντιπαράθεση μεταξύ 

μαρξιστικής/υλιστικής διανόησης και φιλελεύθερης/ αστικής απ΄ όπου οι δύο 

στοχαστές, αντιστοίχως, αντλούν τα επιχειρήματά τους. Με αυτήν την έννοια θα ήταν 

χρήσιμο στο επόμενο κεφάλαιο να δείξουμε τη συνεισφορά αλλά και τις αδυναμίες ή 
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τις ανεπάρκειες των εγχειρημάτων τους σε σχέση με τη συγκρότηση μιας κριτικής 

κοινωνικής θεωρίας υλιστικής κατεύθυνσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΪΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ. 

   

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήσαμε μια συγκριτική μελέτη των δύο 

θεωριών, οι οποίες, όπως έχουμε αναφέρει, αποτελούν σύγχρονες προσεγγίσεις της 

θεωρίας της ιδεολογίας. Όπως είδαμε, οι θεωρητικές σκοπιές από τις οποίες οι δύο 

στοχαστές μελετούν και αναλύουν την ιδεολογία, είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο μεν 

Μανχάιμ διατηρεί μία φιλελεύθερη οπτική για την ιδεολογία και με αυτήν την έννοια 

θέτει το αίτημα της σύνθεσης των αντιμαχόμενων ιδεολογιών και συμφερόντων, ο δε 

Χορκχάιμερ αντιμετωπίζει την ιδεολογία και την κριτική της υπό το πρίσμα μιας 

μαρξιστικής και υλιστικής αντίληψης και κατευθύνεται προς την κριτική της 

κοινωνικής λειτουργίας της ιδεολογίας, ως ψευδούς συνείδησης. Θα άξιζε λοιπόν σε 

αυτό το κεφάλαιο να επιχειρήσουμε την κριτική ανασυγκρότηση των δύο θεωριών 

που μας απασχόλησαν στην παρούσα εργασία, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ζητήματα 

που αφορούν την κριτική της ιδεολογίας και την συγκρότηση μίας κριτική κοινωνικής 

θεωρίας με σκοπό να αναδείξουμε τις συνεισφορές αλλά και τις αδυναμίες τους.  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι δύο θεωρίες διαμορφώνονται στο ίδιο ιστορικό 

πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κρίση του μεσοπολέμου. Η διάσταση της 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 

παγκοσμίου πολέμου είχε και τις επιπτώσεις της στο θεωρητικό, επιστημονικό και 

ιδεολογικό επίπεδο.  Επιχειρώντας να απαντήσουν στα προβλήματα που προκάλεσε η 

κρίση, κυρίως σε σχέση με αυτά που αφορούσαν την πολιτική και τη θεωρία, οι δύο 

στοχαστές διατυπώνουν δύο διαφορετικά εγχειρήματα. Τα δύο αυτά εγχειρήματα 

(κοινωνιολογία της γνώσης και κριτική θεωρία), διατυπώνονται στη βάση της 

επιδίωξης των δύο στοχαστών για τη δημιουργία μιας θεωρίας αποκαθαρμένης από 

την ιδεολογία. Η επιδίωξή τους αυτή τους οδηγεί στην κριτική της ιδεολογίας. Ο 

θεωρητικός τους λόγος για την ιδεολογία και την κριτική της παρέχει τα βασικά 

εργαλεία για την κατασκευή μίας θεωρίας απαλλαγμένης από την ιδεολογία. Σε αυτό 

το πλαίσιο, ενώ και οι δύο συμφωνούν με τον κοινωνικό καθορισμό των μορφών 

συνείδησης και γνώσης, διαφέρουν, όπως προαναφέραμε, ως προς το τι καθιστά μία 

άποψη ιδεολογική και τι όχι.  



 104

Ένα επιπλέον σημείο στο οποίο διαφωνούν είναι ο σκοπός της θεωρίας, ιδίως 

της κοινωνικής. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τον Μανχάιμ και την 

κοινωνιολογία της γνώσης. Μέσω αυτής ο Μανχάιμ στοχεύει στην κατασκευή μίας 

θεωρίας που θα μπορεί «να συμπεριλάβει τις διακριβώσεις αυτές (που αναφέρονται 

στο σύνδεσμο της γνώσης με το κοινωνικό είναι) στους ορίζοντες της ίδιας επιστήμης 

και να τις χρησιμοποιήσει ως διορθωτικές των επιστημονικών πορισμάτων˙ κι αν 

φαίνονται συγκεχυμένες, αόριστες και υπερβολικές, θέλει να τις περιορίσει στον ορθό 

τους πυρήνα, καθιστώντας τις έτσι όλο και περισσότερο μεθοδικά ελεγκτές»255. Από 

την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Χορκχάιμερ, ο οποίος μέσω της κριτικής μεθόδου δεν 

επιδιώκει, όπως ο Μανχάιμ, να συμπεριλάβει το επιμέρους αληθές περιεχόμενο των 

διάφορων κοσμοθεωριών σε μία περιεκτικότερη θεωρία. Αυτό άλλωστε, όπως έχουμε 

δει, αποτελεί για τον Χορκχάιμερ μία φιλελεύθερη αντίληψη, η οποία σέβεται κάθε 

οπτική και προσδίδει στις διάφορες θεωρίες που κατά καιρούς εμφανίζονται, λίγο 

δίκιο ή λίγο άδικο. Αντιθέτως, ο Χορκχάιμερ στρέφεται, μέσω της μεθοδολογικής 

άρνησης, κατά εκείνων των φιλοσοφικών ή επιστημονικών τοποθετήσεων, 

στοχεύοντας να αποκαλύψει τον ιδεολογικό τους χαρακτήρα, ο οποίος υπάρχει στο 

βαθμό που οι βασικές τους αρχές και ο τρόπος που κατανοούν την κοινωνική 

πραγματικότητα και τη δραστηριότητα του υποκειμένου, τις οδηγεί στο να 

λειτουργούν νομιμοποιητικά για την υφιστάμενη άδικη και απάνθρωπη κατάσταση. 

Παρά τις όποιες αντιρρήσεις ή κριτικές που μπορεί να διατυπώσει κανείς για 

τις δύο αυτές θεωρητικές τοποθετήσεις, αναμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι τα 

ερωτήματα και οι προτάσεις που έθεσαν οι δύο στοχαστές έχουν εγείρει πολλούς 

προβληματισμούς και συζητήσεις. Με αυτήν την έννοια η συνεισφορά τους είναι 

μεγάλη. Έτσι ακόμη κι αν συμφωνήσουμε με την κριτική που έχει ασκηθεί στον 

Μανχάιμ από τη σκοπιά μίας μαρξιστικής /υλιστικής αντίληψης, απαραγνώριστο 

παραμένει το γεγονός ότι κάποιες από τις προτάσεις του θα μπορούσαν να ενταχθούν 

στην προοπτική μιας κριτικής κοινωνικής θεωρίας, χωρίς όμως αυτή να αποτελεί και 

τον δικό του στόχο. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, η πρώτη σημαντική συνεισφορά του 

Μανχάιμ είναι η ιστορικοποίηση των ιδεών και των μορφών σκέψης και η 

δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους και άρα το μεγάλο θέμα του σχετικισμού. 

Δεύτερο ενδιαφέρον σημείο της θεωρίας του αποτελεί η σχέση, η εξάρτηση, η 

αντιστοιχία μεταξύ μορφών της συνείδησης και κοινωνικο- ιστορικών διαδικασιών. 

                                                 
255 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 312. 
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Τρίτον, θέτει σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας 

της ιδεολογίας, τόσο ως προς τα σύγχρονα προβλήματα του ορισμού της (τι είναι και 

τι κάνει η ιδεολογία), όσο και ως προς την κριτική της διάσταση – αυτό που 

ονομάζεται κριτική της ιδεολογίας. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Μανχάιμ δε θεωρεί ότι 

μπορεί να υπάρξει μια αξιολογικά ουδέτερη κοινωνική επιστήμη ως καθαρή 

περιγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς ο κοινωνικός επιστήμονας 

κατανοεί τις κοινωνικές σχέσεις στο βαθμό που αποτελεί και ο ίδιος υποκείμενο και 

μέρος του κοινωνικού κόσμου, αποτελεί επίσης μία θετική όψη της θεωρίας του. 

Όπως μάλιστα γράφει ο Μανχάιμ, «φανερό είναι ακόμη πως κάθε κοινωνιολογική 

διάγνωση σχετίζεται στενά με τις αξιολογήσεις και τους ασυνείδητους 

προσανατολισμούς του παρατηρητή και πως η κριτική αυτοσαφήνιση της 

κοινωνιολογίας είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την κριτική διασάφηση του 

προσανατολισμού μας στον καθημερινό κόσμο»256. Με αυτή του τη θέση ο Μανχάιμ 

αποφεύγει, ως ένα βαθμό να χαρακτηριστεί θετικιστής. Όπως όμως έχουμε δει, 

διατηρεί μία μεταφυσική ελπίδα σε σχέση με το στρώμα της «ελεύθερα αιωρούμενης 

διανόησης», ότι μπορεί να υπάρξει μία αποστασιοποιημένη οπτική στην προοπτική 

μιας νέας σύνθεσης αποκαθαρμένης από κοινωνικούς επικαθορισμούς και άρα 

ιδεολογικές δεσμεύσεις.  

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα του Μανχάιμ θέτει μία σειρά από 

ενδιαφέροντα ερωτήματα, είναι ταυτόχρονα προβληματικό, ιδίως σε σχέση με το 

στόχο του που αφορά μία συνθετική θεωρία των επιμέρους ιδεολογιών, η οποία θα 

είναι η μόνη αληθής (ή περισσότερο αληθής). Όπως είδαμε, κινούμενος προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας αυτής της νέας σύνθεσης, ο Μανχάιμ βασίζει το 

εγχείρημά του στην κριτική και τον έλεγχο ολόκληρης της σκέψης, καταδεικνύοντας 

το ιδεολογικό της στοιχείο. Εντάσσοντας τη γνώση, τη σκέψη, τις ιδέες και τα 

συστήματά τους εντός των κοινωνικών και ιστορικών πλαισίων στα οποία ανήκουν οι 

φορείς τους, ο Μανχάιμ επιχειρεί να δει τις αντιστοιχίες και τους επικαθορισμούς 

κάθε κοσμοθεώρησης. Κατά την ανάλυση των θέσεων του Μανχάιμ, είδαμε ότι όλες 

οι μορφές της συνείδησης εξαρτώνται από την κοινωνική πράξη των ατόμων και από 

τις συλλογικές πρακτικές της ομάδας στην οποία ανήκουν, άποψη που δε διαφέρει 

από τη μαρξική κατανόηση του προσδιορισμού των ιδεών. Διαφωνεί όμως ως προς το 

ότι η υπέρβαση της ιδεολογίας μπορεί να γίνει μέσω της μαρξιστικής θεωρίας, η 

                                                 
256 Κ. Μανχάιμ, ο.π., σ. 63.  
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οποία κατά τον Μανχάιμ επικαθορίζεται από μια συγκεκριμένη ταξική σκοπιά - και 

άρα είναι ιδεολογική – ανάμεσα σε άλλες. Έτσι, σύμφωνα με τον Μανχάιμ, ο 

μαρξισμός δεν μπορεί να προβάλλει αξιώσεις καθολικής ισχύος στο βαθμό που η 

μερική του αλήθεια είναι κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένη ως αλήθεια και 

οπτική μίας συγκεκριμένης τάξης, δηλαδή του προλεταριάτου. Για τον Μανχάιμ 

λοιπόν, ο μαρξισμός παραμένει εγκλωβισμένος σε μια «ειδική αντίληψη της 

ιδεολογίας», καθώς δεν τολμά να υποβάλλει σε κριτική τις δικές του απόψεις όσον 

αφορά τον κοινωνικό τους προσδιορισμό, διαδικασία που μόνο η κοινωνιολογία της 

γνώσης με τη συγκρότηση της «γενικής ολικής έννοιας της ιδεολογίας» κατορθώνει 

να προωθήσει.  

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο για τη 

μαρξιστική έννοια της ιδεολογίας και της κριτικής της, φαίνεται ότι ο Μανχάιμ 

παίρνει ένα μαρξισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του από την άποψη ότι ο 

Μαρξ, αλλά και ολόκληρη η μαρξιστική σκέψη (εντός της οποίας εντάσσεται και 

αυτή του Χορκχάιμερ), αναγνωρίζουν ως κοινωνικά προσδιορισμένη όχι μόνο την 

ιδεολογία, αλλά και την κριτική της, στο μέτρο, ακριβώς, που «την αντιμετωπίζουν 

ως έκφραση και αποφασιστική συνιστώσα ταυτόχρονα της κοινωνικής πράξης του 

προλεταριάτου»257. Άλλωστε, δεν ενδιέφερε ποτέ το μαρξισμό να γίνει μία ακόμη 

θεωρία με αξιώσεις καθολικής ισχύος. Αποτελεί τη θεωρία η οποία βλέπει τα 

πράγματα από τη συγκεκριμένη σκοπιά μιας ιστορικά καθορισμένης τάξης όχι για να 

κάνει γενικά επιστήμη αλλά για να αλλάξει τον κόσμο, και με αυτήν την έννοια 

αποτελεί εργαλείο πολιτικής και ταξικής πάλης.  

Όπως είδαμε, η μαρξική προσέγγιση της ιδεολογίας και της κριτικής της 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της βασικής αντίθεσης της ταξικής κοινωνίας, δηλαδή 

μεταξύ αστικής (κυρίαρχης) ιδεολογίας και προλεταριακών ιδεών. Στο πλαίσιο της 

ταξικής κοινωνίας, όπως επίσης αναλυτικά έχει διατυπωθεί, το προλεταριάτο κατέχει 

μία ειδική θέση, διότι συγκροτείται ταυτόχρονα όχι μόνο ως τάξη, αλλά και ως 

άρνηση των τάξεων. Στο βαθμό που ο Μανχάιμ παρακάμπτει αυτήν την προσέγγιση 

του προλεταριάτου αδυνατεί να διατυπώσει μία επιτυχή κριτική στη μαρξιστική 

κριτική της ιδεολογίας. Η μαρξιστική κριτική της ιδεολογίας συγκροτείται ως λόγος 

όχι μόνο ενός ταξικού, αλλά και ενός δυνάμει αταξικού, συλλογικού υποκείμενου.  

                                                 
257 Α. Χρύσης, Ενιαίος μαρξικός λόγος και ιδεολογία, (αδημοσίευτη) διδακτορική διατριβή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών – Οικονομικών και πολιτικών επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, χ. χ., σ. 198. 
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Η αποσιώπηση αυτής της θέσης οδηγεί τον Μανχάιμ στο να υποστηρίξει ότι ο 

μαρξισμός εφαρμόζει την κριτική της ιδεολογίας μόνο στις θέσεις του αντιπάλου, 

αρνούμενος έτσι να την εφαρμόσει και στις δικές του θέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο 

Μανχάιμ υποστηρίζει ότι «[…] ο σοσιαλιστικά – κομμουνιστικά σκεπτόμενος 

παρατηρεί το ιδεολογικό στοιχείο της πολιτικής σκέψης μόνο στον αντίπαλο, ενώ τη 

δική του σκέψη τη νομίζει αναμφισβήτητα υπεριδεολογική. Ο κοινωνιολόγος όμως 

δεν έχει λόγο να μην εφαρμόσει τη διακρίβωση του μαρξισμού σ’ αυτόν τον ίδιο και 

να φωτίσει στα καθέκαστα τον ιδεολογικό του χαρακτήρα»258. 

Ο κοινωνικός καθορισμός της γνώσης και των ιδεών οδηγεί τον Μανχάιμ  στη 

διατύπωση της άποψης κατά την οποία όλες οι απόψεις, οι κοσμοθεωρίες, αποτελούν 

ιδεολογίες και με αυτήν την έννοια θα πρέπει ολόκληρη η σκέψη να υποβληθεί σε 

έλεγχο και κριτική. Ωστόσο, η κριτική της ιδεολογίας του Μανχάιμ δεν έχει σκοπό να 

αποκαλύψει την κοινωνική της λειτουργία και τις πολιτικές της συνέπειες εντός της 

ταξικά συγκροτημένης κοινωνίας. Άλλωστε, κάθε κοσμοθεώρηση – ιδεολογία (και ο 

μαρξισμός) αποτελεί για τον Ούγγρο στοχαστή μία επιμέρους αλήθεια, συνεπώς με 

την ανάλυση και κατάδειξη του ιδεολογικού στοιχείου της σκέψης, δηλαδή της 

αντιστοιχίας της εκάστοτε κοσμοθεώρησης στο είναι, θα μπορέσει η κοινωνιολογία 

της γνώσης να ανασυνθέσει μία συνολική και αληθή θεωρία για την κοινωνική 

πραγματικότητα, συμπεριλαμβάνοντας στο εσωτερικό της όλες τις επιμέρους 

αλήθειες – ιδεολογίες. Γίνεται έτσι φανερό ότι η κοινωνιολογία της γνώσης του 

Μανχάιμ βρίσκεται στον αντίποδα της μαρξιστικής κριτικής της ιδεολογίας, που 

στόχο έχει να αποκαλύψει την ψευδή συνείδηση την οποία διαμορφώνει η αστική 

τάξη και με αυτόν τον τρόπο εγκλωβίζει τις υπόλοιπες τάξεις στις σχέσεις 

εκμετάλλευσης και κυριαρχίας.   

Επιπλέον, ο Μανχάιμ εμφανίζεται περισσότερο ντετερμινιστής259 από τον 

Μαρξ, καθώς στο έργο του η κοινωνιολογία της γνώσης θεμελιώνεται πάνω στον 

καθορισμό κάθε μορφής και σκέψης, από τον δεδομένο σύνδεσμο με το είναι και 

αυτό οδηγεί στο ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει την κοινωνικό – ιστορική 

πραγματικότητα αποκλειστικά από τη σκοπιά της συγκεκριμένης κοινωνικής θέσης 

στην οποία βρίσκεται. Έτσι η κοινωνική ολότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο μέσα από 

επιμέρους αλήθειες (μερικεύσεις), όμως την ίδια στιγμή ο Μανχάιμ  αντιφάσκει στο 
                                                 
258Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 152 
259 E. Lewalter, «The Sociology of Knowledge and Marxism» στο V. Meja και N. Stehr (ed.) 
Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, Routledge, New York and London 
1990.  
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βαθμό που επιθυμεί να διατηρήσει την μεταφυσική ελπίδα ότι η ιδεατή ολότητα 

μπορεί να γίνει κάποτε αντιληπτή. Για τον Μαρξ από την άλλη μεριά η επαναστατική 

θεωρία αποκαλύπτει συνεχώς τις διαφορετικές ιστορικές μορφές πραγμοποίησης της 

συνείδησης και των πρακτικών που τους αντιστοιχούν260. Έτσι από μία μαρξιστική 

σκοπιά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η προσπάθεια του Μανχάιμ για μια 

γνώση αποκαθαρμένη από την ιδεολογία, δηλαδή μια κοινωνιολογία της γνώσης, 

αποτελεί η ίδια μια μορφή ιδεολογίας.  

Στο πλαίσιο της προβληματικής βάσει της οποίας η κοινωνική οπτική του 

προλεταριάτου είναι ιδεολογική, όπως και η οπτική οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής 

ομάδας (τάξης), ο Μανχάιμ συνδέει την κοινωνιολογία της γνώσης, ως κριτική 

υπέρβαση της ιδεολογίας, με το κοινωνικό στρώμα της «ελεύθερα αιωρούμενης 

διανόησης», η οποία, όπως είδαμε, ακριβώς επειδή δεν έχει συγκεκριμένη ταξική 

τοποθέτηση, έχει τη δυνατότητα της διαμόρφωσης της αληθούς θεωρίας για την 

πραγματικότητα261. Υποτίθεται ότι η «ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση» αποτελεί ένα 

διακριτό κοινωνικό στρώμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν 

αποτελεί τάξη. Αν και είναι τοποθετημένο ανάμεσα σε τάξεις, δε διαμορφώνει τάξη. 

Αντίθετα, λόγω των διαφορετικών ταξικών καταβολών των διανοούμενων εντάσσει 

στο εσωτερικό της όλα τα συμφέροντα από τα οποία διαπερνάται η κοινωνική ζωή. 

Έτσι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι καθορίζονται από μία συγκεκριμένη 

τάξη και είναι εγκλωβισμένοι στα όρια της προοπτικής που αυτή επιβάλλει, οι 

διανοούμενοι προσδιορίζονται από αυτό το διανοητικό μέσο, που περιέχει όλες τις 

αντιφατικές τάσεις262.  

Φαίνεται ότι ο Μανχάιμ αναπτύσσει την προβληματική του για το υποκείμενο 

της κριτικής της ιδεολογίας μέσα από την κοινωνική πράξη ενός συλλογικού 

υποκείμενου το οποίο δεν αποτελεί τάξη, τη στιγμή που αρνείται αυτήν την 

δυνατότητα στο προλεταριάτο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τάξη και δυνάμει άρνηση 

των τάξεων. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Λούκατς: «αυτή η διανόηση, σύμφωνα με 

τον Μανχάιμ, βρίσκεται έξω από τις κοινωνικές τάξεις: ‘Διαμορφώνει ένα κέντρο, 

αλλά όχι ένα κέντρο με ταξικούς όρους’. Τώρα γιατί η σκέψη της ‘αιωρούμενης 

διανόησης’ δεν ήταν πλέον ‘προσδιορισμένη απ’ την κατάσταση’, και γιατί ο 

συσχετισμός δεν εφαρμόζει τη δική του αρχή στον ίδιο, όπως ζητούσε απ’ τον 
                                                 
260 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008.  
261 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 187 κ.ε. 
262 Κ. Μανχάιμ, ο.π., σ. 187-189. 



 109

ιστορικό υλισμό να κάνει, είναι γνωστό μόνο στην κοινωνιολογία της γνώσης»263. 

Πράγματι, στο βαθμό που στη θεωρία του Μανχάιμ δεν υπάρχει ούτε ίχνος μίας  

άποψης που θα υποστήριζε την αυτονομία κοινωνικού στρώματος και ιδεών, 

αντιθέτως μάλιστα ο Μανχάιμ υποστηρίζει τον απόλυτο κοινωνικό καθορισμό της 

γνώσης, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το ότι υπάρχει ένα συλλογικό υποκείμενο του 

οποίου οι ιδέες δεν καθορίζεται από κάπου, παρά μόνο από την εκπαίδευση, την 

οποία μάλιστα θεωρεί «αντικειμενική». 

Η «ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση» αποτελεί το υποκείμενο της σύνθεσης, η 

οποία θα υπερβαίνει τις επιμέρους ιδεολογίες και με αυτόν τον τρόπο θα αποδώσει 

την γνωσιολογικά αποδοτικότερη προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Χωρίς να εξηγεί ικανοποιητικά το πώς επιτυγχάνεται αυτή η σύνθεση, θέτει ένα 

επιπλέον προβληματικό στοιχείο, το οποίο εντοπίζει ο Λεβαλτέ, στην ενδιαφέρουσα 

κριτική του στον Μανχάιμ. Κατά τον Λεβαλτέ, αυτή η νέα σύνθεση, η οποία αποτελεί 

σκοπό της «ελεύθερα αιωρούμενης διανόησης», θα αφορά μόνο τους διανοούμενους 

που ασπάζονται αυτήν τη (φιλελεύθερη) ιδέα και όχι τους υπόλοιπους, άρα και όχι 

συνολικά αυτήν την κοινωνική ομάδα 264. Επιπλέον, το στοιχείο που τους ορίζει ως 

διακριτή ομάδα και τους ενοποιεί είναι η παιδεία. Έτσι, σε αντίθεση με όσα 

υποστηρίζει για τον απόλυτο κοινωνικό καθορισμό των υποκειμένων και των ιδεών 

τους, ο Μανχάιμ ισχυρίζεται ότι οι διανοούμενοι δεν προσδιορίζονται από την 

κοινωνική θέση τους, αλλά από την παιδεία που αποτελεί «τον ενοποιητικό 

κοινωνιολογικό δεσμό ανάμεσα τους»265. Με αυτόν τον τρόπο η διανόηση ανάγεται 

σε πνευματική ομάδα, άποψη που, όπως ήδη έχουμε πει, φαίνεται να προσεγγίζει τις 

θεωρίες των ελίτ266. Αυτή η ομάδα είναι, κατά τον Μανχάιμ, η μόνη που έχει τη 

δυνατότητα να αρθεί πέρα και πάνω από τους ανταγωνισμούς των επιμέρους, 

μερικευτικών κοσμοθεωρήσεων προς ένα νέο ιδεώδες, αυτό της κοινωνιολογίας της 

γνώσης, το οποίο μπορεί να συλλάβει την αλήθεια για την ιστορική ολότητα, η οποία 

υποτίθεται ότι υπάρχει κάπου. Έτσι, ενώ ο Μανχάιμ υποστηρίζει ότι λόγω των 

ιστορικά ευμετάβλητων κοινωνικών μορφών και λόγω του κοινωνικού καθορισμού 

της γνώσης δεν μπορεί να υπάρξει μία απόλυτη και σωστή γνώση, η οποία να 

                                                 
263 G. Lukacs, The Destruction of Reason, trans. Peter R. Palmer, The Merlin Press, London 1980, 
σ. 637. 
264 E. Lewalter, «The Sociology of Knowledge and Marxism» στο V Meja & N. Stehr (ed.) Knowledge 
and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, Routledge, New York & London 1990. 
265 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 188. 

         266 T. B. Bottomore, Ελίτ και κοινωνία, μτφρ. Θ. Μπανούση, Πλανήτης, Αθήνα χ.χ. 
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συλλαμβάνει ορθά και πλήρως την πραγματικότητα, στο βαθμό που όλες οι 

κοσμοθεωρήσεις αποτελούν μερικέυσεις και ιδεολογίες, φαίνεται τελικά να θεωρεί 

ότι είναι δυνατόν να υπάρξει η απόλυτη αλήθεια την οποία μπορεί να αποδώσει η 

«ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση». 

Στο πλαίσιο λοιπόν μίας φιλελεύθερης προοπτικής, όπως αυτή που διατυπώνει 

ο Μανχάιμ, η ιδεολογία δε μελετάται σε σχέση με την κοινωνική της λειτουργία και η 

κριτική της ιδεολογίας, όπως ήδη έχουμε πει, ασχολείται με αυτό που εκφράζουν οι 

ιδεολογίες και όχι με το τι συγκαλύπτουν και το πώς λειτουργούν μέσα στον 

κοινωνικό (ταξικό) ανταγωνισμό. Εγκαταλείπει συνεπώς την προοπτική της κριτικής 

κοινωνικής θεωρίας, ασχολούμενος μόνο με διαγνώσεις και αναλύσεις οι οποίες δεν 

μπορεί παρά να συγκαλύπτουν τελικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων μέσα στον 

καπιταλισμό, άρα, από μία μαρξιστική σκοπιά είναι και η ίδια ιδεολογική. Επιπλέον, 

στο βαθμό που θεωρεί ότι η κρίση εκδηλώνεται ως πολλαπλότητα αντιμαχόμενων 

ιδεολογιών, προτείνει τη σύνθεση, θεωρώντας ότι έτσι μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση, 

και επιλέγει τελικά, όπως κάθε φιλελεύθερη προσέγγιση, την ειρήνευση, τη 

συμφιλίωση αντί της κοινωνικής αλλαγής. Ασχολούμενος με τα συμπτώματα και όχι 

με τις αιτίες της κρίσης, ο Μανχάιμ παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι αντιμαχόμενες 

ιδεολογίες εντός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αντιστοιχούν πάντα σε 

αντιμαχόμενα συμφέροντα, αντιμαχόμενων τάξεων. Η όποια σύνθεση (αν ποτέ θα 

μπορούσε να υπάρξει) εξαρτάται από την επίλυση των ιστορικών ανταγωνισμών που 

χαρακτηρίζουν τις καπιταλιστικές κοινωνίες267 και άρα προϋποθέτει μία άλλη 

κοινωνική δομή όπου θα καταργηθούν οι τάξεις και η έννοια του ταξικού 

συμφέροντος, την οποία όμως ο Μανχάιμ δεν θέτει.  

Επιπλέον, η έννοια της «ελεύθερα αιωρούμενης διανόησης» και ο τρόπος που 

ορίζεται ενισχύει την άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο ο διανοούμενος αναδεικνύεται 

σε εξισορροπητικό συντελεστή στο πλαίσιο της κοινωνίας. Η αδέσμευτη 

επιστημονική αλήθεια, που τη χαρακτηρίζει και η οποία θεμελιώνεται σε μία 

αφηρημένη αντιστοιχία της συνείδησης με το κοινωνικό είναι, κατατάσσει το 

εγχείρημα του Μανχάιμ στην αστική φορμαλιστική κοινωνιολογία, η οποία, από μία 

μαρξιστική σκοπιά, παρουσιάζει έλλειψη ιστορικής προοπτικής. Επίσης, ενώ η 

κατάσταση του κοινωνικού «είναι» αποτελεί το «θεμελιακό στρώμα» της σκέψης και 

του ειδέναι και ενώ ο Μανχάιμ συνεχώς αναφέρει ότι εξαρτάται από την ευμετάβλητη 
                                                 
267 Η. Μαυρίδης, Πέρα από την κοινωνιολογία της γνώσης: μαρξιστικές αναγνώσεις του Καρλ Μανχάιμ, 
(κείμενο υπό δημοσίευση), Αθήνα 2008. 
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ιστορική και κοινωνική διαδικασία, στην πραγματικότητα δεν εκφράζει τίποτα γι’ 

αυτή. Παραμένει έτσι μία ακαθόριστη, ιστορικά και κοινωνικά, κατάσταση με την 

οποία συνδέεται η επίσης ασαφής και αόριστη σκέψη.  

Ένα ακόμη ιδιαίτερα προβληματικό σημείο του εγχειρήματος του Μανχάιμ  

είναι ο τρόπος που κατανοεί τον (όποιον) χειραφετητικό χαρακτήρα της 

κοινωνιολογίας της γνώσης. Όσον αφορά την ίδια την κοινωνιολογία της γνώσης ως 

μέθοδο της κοινωνική επιστήμης, ο Μανχάιμ υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη των 

κρυμμένων εξαρτήσεων και επικαθορισμών όλων των μορφών της συνείδησης ενέχει 

μία λειτουργία χειραφετητική και ότι «η πιθανότητα απελευθέρωσης από τον 

κοινωνικό καθορισμό αυξάνει ανάλογα με τη συνειδητοποίηση του καθορισμού 

αυτού»268. Με αυτήν την έννοια, ο Μανχάιμ αναθέτει στην κοινωνική επιστήμη το 

ρόλο της γνώσης και του ορθολογικού ελέγχου της κοινωνικής εξέλιξης. Παραμένει 

όμως το σημαντικό ερώτημα που ο Μανχάιμ δεν μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά, 

δηλαδή για ποιους σκοπούς και από ποιους θα χρησιμοποιηθεί η γνώση αυτή. Θα 

χρησιμοποιηθεί δηλαδή για την ανατροπή των κυρίαρχων δομών εξουσίας ή για τη 

βελτίωση και εδραίωσή τους; Το γεγονός ότι δεν απαντά με σαφή τρόπο σε αυτό το 

ερώτημα δημιουργεί ένα επιπλέον έλλειμμα, το οποίο αφορά στη συμπεριφορά του 

ίδιου του επιστήμονα. Έτσι, ενώ ο επιστήμονας ως κοινωνικό υποκείμενο είναι 

φορέας αξιών, οφείλει ταυτόχρονα να στοχεύει σε μία κοινωνική ανάλυση ουδέτερη 

και μη αξιολογική, ώστε να μπορεί να διακρίνει το αληθές περιεχόμενο το διάφορων 

κοσμοθεωρήσεων.  

Στον αντίποδα του εγχειρήματος του Μανχάιμ βρίσκεται η κριτική θεωρία του 

Χορκχάιμερ. Αναμφίβολα το εγχείρημα του Χορκχάιμερ συνεισέφερε και μπορεί 

ακόμη να συνεισφέρει πολλά σε μία προοπτική διαμόρφωσης μίας κοινωνικής 

κριτικής θεωρίας με υλιστικό προσανατολισμό. Χωρίς να θεωρούμε ότι το εγχείρημα 

του δε χρήζει διορθώσεων, αποτελεί σίγουρα μία πρόταση διαφωτιστική και 

χειραφετητική, καθώς βασικό μέλημά του είναι η συγκρότηση εκείνης της θεωρίας 

που θα συνδέεται με μία πράξη, η οποία θα στοχεύει στην ανατροπή των 

υφισταμένων άδικων και αλλοτριωτικών συνθηκών. Με αυτήν την έννοια δεν 

επιθυμεί να είναι η ίδια αμερόληπτη και αντικειμενική, αποτελεί κομμάτι της 

κυρίαρχης κοινωνικής δομής και διαδικασίας, την οποία όμως επιδιώκει να άρει. Έτσι 

σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία, «η κριτική θεωρία έχει επίγνωση της 

                                                 
268 Κ. Μανχάιμ, Ιδεολογία και Ουτοπία, μτφρ. Γ. Ανδρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997, σ. 65. 
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μερικότητας της και γι’ αυτό δεν μπορεί να αυτοχριστεί ουδέτερη ή 

αντικειμενική»269. Η κριτική θεωρία διατηρεί μεν την αυτονομία της από διάφορους 

δογματισμούς και παρά το ότι θέτει τον εαυτό της εντός της κυρίαρχης κοινωνικής 

δομής, στέκεται κριτικά απέναντί της και στρατεύεται στους κοινωνικούς αγώνες των 

ανθρώπων για την ανατροπή των υφισταμένων συνθηκών.  

Προσανατολισμένος σε μία προοπτική ανατροπής των κυρίαρχων μορφών 

εξουσίας και της κριτικής των μορφών συνείδησης που τις εκφράζουν, ο Χορκχάιμερ 

στράφηκε προς την υλιστική γνωσιοθεωρία και επιχείρησε να απαντήσει στην 

κοινωνική και πολιτική κρίση των αστικών κοινωνιών του μεσοπολέμου. Σε αντίθεση 

με τον Μανχάιμ, ο Χορκχάιμερ αρνείται οποιαδήποτε σύνθεση και συμφιλίωση, 

καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αποδοχή της υπάρχουσας πραγματικότητας. Η 

κριτική θεωρία παραμένει πιστή στη διαλεκτική αντίθεση, η οποία όμως παίρνει 

υλιστική τροπή. Με αυτήν την έννοια η διαλεκτική της κριτικής θεωρίας παραμένει 

ανολοκλήρωτη, αρνούμενη έτσι οποιαδήποτε συμφιλίωση με το υπαρκτό. Έτσι, η 

κριτική θεωρία του Χορκχάιμερ, σαφώς προσανατολισμένη στην ανάδειξη του 

αναγκαίου χαρακτήρα της ύπαρξης της κριτικής κοινωνικής θεωρίας, δε συγκροτείται 

ως μία αυτοτελής θεωρία, αλλά μάλλον ως κριτική συμπεριφορά απέναντι στις 

υπάρχουσες καταπιεστικές συνθήκες, και έχει ως σκοπό να συνδεθεί με εκείνη την 

πρακτική που οδηγεί στην ανατροπή των υφισταμένων συνθηκών και την 

απελευθέρωση των ανθρώπων.   

Μέσα από την κριτική στην παραδοσιακή θεωρία, η οποία παίρνει το 

χαρακτήρα της κριτικής της ιδεολογίας, ο Χορκχάιμερ αναδεικνύει το προβληματικό 

της χαρακτήρα που αφορά τη δημιουργία ενός χάσματος μεταξύ υποκειμένου και 

αντικειμένου. Όπως είδαμε, η παραδοσιακή θεωρία, είτε με τη μορφή της 

ιδεαλιστικής μεταφυσικής, είτε με τη μορφή του θετικιστικού επιστημονισμού θέτει 

στην απομόνωση το υποκείμενο με αποτέλεσμα το άτομο να καθίσταται παθητικό και 

αδύναμο απέναντι στα γεγονότα, τα οποία υφίστανται ανεξάρτητα από τη δική του 

υλική δραστηριότητα και τη συνολική κοινωνική διαδικασία. Επιδιώκοντας ο 

Χορκχάιμερ να βγάλει το άτομο από την απομόνωση, στην οποία το είχε αναγκάσει η 

παραδοσιακή θεωρία, το έθεσε ξανά στο πραγματικό, ιστορικό-κοινωνικό του 

πλαίσιο. Επιπλέον, μέσω της εξήγησης των εξουσιαστικών κοινωνικών δομών και της 

αθλιότητας που συνεπάγονται, επιχείρησε να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της 
                                                 
269 Μ. Χορκχάιμερ, Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική, μτφρ. Αντ. Οικονόμου, Ζ. Σαρίκας, Ύψιλον/ 
βιβλία, Αθήνα, 1984,  σ. 7. 
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ανάγκης για τη διαμόρφωση μία άλλης κοινωνικής δομής, όπου ο άνθρωπος θα 

μπορέσει να πραγματώσει την ελευθερία του.  

 Σκοπός της κριτικής θεωρίας του Χορκχάιμερ, είναι να «θραύσει τα δεσμά 

της ιδεολογικής δικαίωσης του υπαρκτού»270. Όπως άλλωστε είδαμε, η κριτική 

θεωρία είναι η θεωρία συγκεκριμένων ανθρώπων που αγωνίζονται για τη 

χειραφέτησή τους σε μία συγκεκριμένη εποχή. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί να 

στηριχθεί σε μία ιδεολογική αντίληψη που ενισχύει την αναπαραγωγή του υπαρκτού, 

αλλά απαιτεί μία γνώση που θα υποδεικνύει το δρόμο για την υπέρβαση μέσω «της 

διαυγασμένης αγωνιστικής πρακτικής»271. Με αυτήν την έννοια η κριτική θεωρία δε 

στοχεύει ούτε στη συμφιλίωση, ούτε σε μία συνθετική θεωρία. Αντιθέτως, ασκώντας 

κριτική σε κάθε αντίληψη που οδηγεί στη συμφιλίωση με το υπαρκτό, αναζητά μία 

θεωρία της οποίας βασική μέριμνα θα είναι η αφύπνιση των ανθρώπων και η ώθησή 

τους προς τη διαμόρφωση νέων κοινωνικών δομών. 

Ξεκινώντας από την κατανόηση της κοινωνικής ολότητας και του 

καθοριστικού στοιχείου που την καθιστά αλλοτριωτική, η κριτική θεωρία του 

Χορκχάιμερ ασχολείται με τις αιτίες που οδηγούν στην κρίση της εποχής του και όχι 

με τα συμπτώματα, όπως είδαμε να κάνει ο Μανχάιμ, στοχεύοντας έτσι στην 

πραγματοποίηση μίας νέας, έλλογης και απελευθερωμένης κοινωνικής ολότητας272. 

Με αυτήν την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χορκχάιμερ επαναφέρει τον 

κριτικό χαρακτήρα της θεωρίας και της προσδίδει μία χειραφετητική λειτουργία. 

Επιπλέον, χωρίς να εγκαταλείπει το υλιστικό του προσανατολισμό, εντάσσει την 

κριτική θεωρία εντός της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης, στην οποία όμως 

ασκεί κριτική, και θέτει τον εαυτό της στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται 

για την ανατροπή της αδικίας και τη διαμόρφωση μιας άλλης δίκαιης κοινωνικής 

δομής.  

Ωστόσο, παρά την αναμφισβήτητη συνεισφορά του εγχειρήματος του 

Χορκχάιμερ δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι παρουσιάζει κάποιες 

ελλείψεις αναφορικά με έναν υλιστικό προσανατολισμό, τον οποίο όμως υιοθετεί.  

Ενώ καταλήγει ότι η θεωρία, όπως και ο Λόγος, πρέπει να στέκονται κριτικά σε ό,τι 

συμβαίνει και να συνδέονται με την πρακτική του κοινωνικού αγώνα, ο Χορκχάιμερ 

δεν καταφέρνει τελικά να ορίσει «την ιδιαίτερη φύση της πρακτικής του ‘κοινωνικού 
                                                 
270 Κ. Καβουλάκος, Πέρα από τη μεταφυσική και τον επιστημονισμό, ο «διεπιστημονικός υλισμός» του 
Max Horkheimer, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 78. 
271 Κ. Καβουλάκος, ο.π., σ. 79. 
272 Κ. Καβουλάκος, ο.π., σ. 80. 



 114

αγώνα’»273 παρά μόνο αφηρημένα και ως προς τη μορφή του. Επιπλέον, παρά το 

γεγονός ότι ο Χορκχάιμερ μιλά για ελευθερία και δικαιοσύνη, δεν τις θεμελιώνει ως 

προς το περιεχόμενό τους και επίσης δεν εκφράζει τίποτα για το περιεχόμενο της 

κοινωνικής δομής στην οποία αυτές θα μπορούσαν να πραγματωθούν. Άλλωστε, μία 

τέτοια θεμελίωση αντίκειται στις θέσεις της κριτικής θεωρίας του Χορκχάιμερ. Όπως 

μάλιστα ο ίδιος υποστηρίζει: «στον υλισμό δεν λείπουν τα ιδανικά. Καθορίζονται 

διεξοδικά από τις ανάγκες του συνόλου και γίνονται αντάξια αυτού που είναι δυνατό 

με τις παρούσες ανθρώπινες δυνάμεις στο ορατό μέλλον. Αλλά ο υλισμός παραιτείται 

από το να θεμελιώνει ιδεώδη της ιστορίας και του παρόντος ως ανεξάρτητες ιδέες 

από τον άνθρωπο»274. Άλλωστε το ζήτημα για τον Χορκχάιμερ δεν είναι να 

θεμελιώσουμε τις αξίες, αλλά να εξηγήσουμε γιατί ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος 

στην αστική κοινωνία και επίσης να εξηγήσουμε πως μπορεί να υπερβεί αυτή τη 

κατάσταση. 

Δεδομένου μάλιστα ότι για τον Χορκχάιμερ οι αξίες της κριτικής θεωρίας 

είναι ριζωμένες στο υπαρκτό, στην αστική κοινωνία, στις πρακτικές της και τους 

θεσμούς της, στην οποία όμως αδυνατούν να πραγματωθούν, ο Χορκχάιμερ επιχειρεί 

να επαναφέρει τα πολιτικά ιδεώδη του διαφωτισμού275, ασκώντας κριτική σε εκείνες 

τις  θεωρίες και στην αστική κοινωνία που ενώ διαμορφώθηκαν με βάση αυτά τα 

ιδεώδη, στην πραγματικότητα αυτοαναιρούνται. Θεωρεί συνεπώς άσκοπη τη 

θεμελίωση του περιεχομένου των αξιών και της προοπτικής στην οποία θα στόχευε η 

πρακτική μετασχηματισμού του κόσμου. Με αυτήν την έννοια όμως αδυνατεί να 

αναπαραστήσει μία άλλη κοινωνική δομή, πέρα και έξω από την καπιταλιστική 

αστική κοινωνία, στην οποία θα ήταν δυνατόν να πραγματωθούν η ευτυχία των 

ανθρώπων, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, στο βαθμό που ο Χορκχάιμερ 

αρνείται ή παραλείπει να διευκρινίσει το περιεχόμενο των αξιών και το συγκεκριμένο 

προσανατολισμό της πρακτικής απελευθέρωσης, τα οποία καθοδηγούν το διαφέρον 

της κριτικής θεωρίας, την καθιστά μία αρνητική κριτική απέναντι σε ό,τι υπάρχει. 

Συνεπώς παρά την αντιθεμελιωτική του στάση παραμένει ένα βασικό έλλειμμα. Η 

εμμονή του Χορκχάιμερ στη μεθοδολογική άρνηση δεν αρκεί για να εκπληρωθεί το 

αίτημα για ελευθερία – πρέπει κανείς να κατευθύνει τον κοινωνικό αγώνα προς μία 

                                                 
273 Κ. Καβουλάκος, ο.π., σ. 200. 
274 Μ. Χορκχάιμερ, Υλισμός και μεταφυσική, μτφρ. Α.Π. Παυλίδου, Γρηγόρης, Αθήνα 1978, σ. 73-74. 
275 Α. Μιχαλάκης, «Ο Μαξ Χορκχάιμερ και το πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην πρώιμη 
κριτική θεωρία» στο Κριτική θεωρία: Παράδοση και προοπτικές, επιμ. Κ. Καβουλάκος, Νήσος, Αθήνα 
2003, σ. 78. 
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συγκεκριμένη προοπτική. Μόνον τότε η άρνηση που προβάλλει μπορεί να πάρει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να αναδειχθεί ως μία θετική πρόταση απέναντι σε 

αυτό που επικρατεί, το οποίο είναι όντως άδικο και αλλοτριωτικό.  

Ο χαρακτήρας μίας αρνητικής κριτικής που αποκτά η κριτική θεωρία, οδηγεί 

επίσης τον Χορκχάιμερ στο να διατυπώσει μία αφηρημένη άποψη για την αλήθεια. 

Όπως παρατηρήσαμε, ο Χορκχάιμερ πραγματεύεται το ζήτημα της αλήθειας στο 

πλαίσιο της κριτικής του στο σχετικισμό και τον πραγματισμό, εκεί αναφέρεται στην 

αλήθεια ως στιγμή της ορθής πράξης. Βάσει αυτού του ορισμού, αληθής θεωρία είναι 

μόνο αυτή, η οποία εντάσσεται στην κοινωνική διαδικασία και μελετά την κοινωνία 

βάσει των πραγματικών γεγονότων και των αντιφατικών σχέσεων των ανθρώπων, με 

σκοπό να συμβάλει στη συνειδητοποίηση της άθλιας κατάστασης στην οποία αυτοί 

ζουν και να ωθήσει στην ορθή πράξη της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας. Ενώ 

όμως αναγνωρίζει ότι η κοινωνία συγκροτείται από αντιφατικές (ταξικές) σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων με αντικρουόμενα συμφέροντα, ο Χορκχάιμερ αδυνατεί να 

διευκρινίσει ποιο θα είναι το υποκείμενο της ορθής πράξης και προς ποια 

απελευθερωτική κατάσταση στοχεύει αυτή η πράξη και αποδεικνύεται η ορθότητά 

της. Προκαλείται έτσι μία ασάφεια όχι μόνο σε σχέση με το υποκείμενο - φορέα της 

πρακτικής του κοινωνικού αγώνα, αλλά και σε σχέση με την κατάσταση στην οποία 

στοχεύει η πράξη.  

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει 

η κριτική θεωρία του Χορκχάιμερ, το γεγονός ότι επικαιροποιεί το αίτημα της 

δημιουργίας μία κριτικής κοινωνικής θεωρίας και το γεγονός πως αρνείται την 

αποδοχή αυτού που εμφανίζεται ως δεδομένο, αναπόφευκτο και αντικειμενικό 

αποτελούν σημαντικές συνεισφορές της θεωρίας του. Επιπλέον το ότι ο Χορκχάιμερ 

επιχειρεί μέσα από την ανάλυση και την εξήγηση των αιτιών που καθιστούν τον 

άνθρωπο δυστυχισμένο και αδύναμο, τις οποίες εντοπίζει σε όλους τους θεσμούς της 

αστικής κοινωνίας, αποτελεί μία συμβολή στην εδραίωση μίας χειραφετητικής 

κοινωνικής θεωρίας. Σε αντίθεση με το εγχείρημα του Μανχάιμ που, όπως είδαμε, 

χάνει κάθε δυνατότητα κριτικής και αδυνατεί να διατυπώσει μία χειραφετητική 

πρόταση για την ανθρωπότητα, τη στιγμή μάλιστα που συγκροτείται σε μία περίοδο 

κρίσης, αυτό του Χορκχάιμερ παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του θέτει 

σημαντικά ερωτήματα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε μία προοπτική 

ανασυγκρότησης της κριτικής κοινωνικής θεωρίας υλιστικού προσανατολισμού, που 

αποτέλεσε και την πρόθεση του ίδιου του Χορκχάιμερ.  Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν 
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μεγάλη σημασία έχει και η δική τους πρόθεση, καθώς μπορεί ο Μανχάιμ να 

προσεγγίζει ως ένα βαθμό μία τέτοια κατεύθυνση, αυτή όμως δεν ήταν στις προθέσεις 

του, γι’ αυτό άλλωστε και πολλές από τις διατυπώσεις του είναι ανεπαρκείς σε σχέση 

με μία χειραφετητική πρόταση, που κατά τη γνώμη μας, θέτει ο υλιστικός τρόπος 

θεώρησης των πραγμάτων σε αντίθεση με μία φιλελεύθερη, φορμαλιστική κοινωνική 

θεωρία. Από την άλλη ο Χορκχάιμερ είναι σαφώς προσανατολισμένος προς μία 

τέτοια κατεύθυνση, γι’ αυτό και το εγχείρημά του, με κάποιες διορθώσεις, θέτει 

σημαντικά αιτήματα, με κυριότερα τον κριτικό χαρακτήρα της θεωρίας και της 

χειραφετητικής προοπτικής που διανοίγει. 
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   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Η εργασία αυτή αποσκοπούσε σε μία συγκριτική μελέτη των θέσεων της 

κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιμ με εκείνες της κριτικής θεωρίας του 

Χορκχάιμερ και επιπλέον στην κατάδειξη των συνεισφορών και των αδυναμιών τους 

σε σχέση με το ζήτημα της διαμόρφωσης μίας κριτικής κοινωνικής θεωρίας υλιστικής 

κατεύθυνσης. Η ανασυγκρότηση της αντιπαράθεσης των δύο στοχαστών και των 

αντίστοιχων θεωρητικών τους εγχειρημάτων επιχειρήθηκε μέσω της συγκριτικής 

μελέτης των οπτικών τους σε σχέση, κυρίως, με το πρόβλημα της ιδεολογίας και της 

κριτικής της. Ωστόσο επειδή το πρόβλημα της ιδεολογίας απασχόλησε πολλούς 

στοχαστές και απέκτησε ποικίλες ερμηνείες και εννοιολογήσεις θεωρήσαμε χρήσιμη 

μία σύντομη αναφορά σε αυτές. 

Αρχικά λοιπόν επιχειρήθηκε μία σύντομη αναδρομή στη φιλοσοφική 

εννοιολόγηση της έννοιας της ιδεολογίας από τον Μπέικον έως τον Χέγκελ. Εκεί 

επισημάνθηκε ότι η έννοια της ιδεολογίας από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής της, 

με εξαίρεση τον Μπέικον, απέκτησε ένα γνωσιολογικό και κοινωνικοπολιτικό 

χαρακτήρα ταυτόχρονα, ο οποίος όμως εδραιώθηκε με τη μαρξική επεξεργασία της 

έννοιας. Στη συνέχεια, παρατέθηκαν οι θέσεις του Μαρξ για την ιδεολογία και την 

κριτική της, οι οποίες μας απασχόλησαν και στην συνέχεια, κατά την ανάλυση των 

θέσεων του Μανχάιμ και του Χορκχάιμερ. Στην ενότητα για τον Μαρξ επιδιώξαμε να 

υποδείξουμε τους βασικούς άξονες της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας, 

επικεντρώνοντας στο γεγονός ότι η ιδεολογία αφορούσε κυρίως τις ιδέες της αστικής 

τάξης, η οποία λόγω της έλλειψης ενός διαταξικού υποβάθρου τείνει στη 

διαμόρφωση ψευδούς συνείδησης και με αυτήν την έννοια παραμορφώνει τις 

πραγματικές υλικές συνθήκες των ανθρώπων. Αντίθετα οι ιδέες του προλεταριάτου, 

λόγω της ειδικής θέσης που αυτό κατέχει, τείνουν στο να αποδίδουν την 

πραγματικότητα όπως πραγματικά είναι. 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η ανάλυση των θέσεων του Μανχάιμ σχετικά με 

την ιδεολογία και τη κριτική της. Εκεί είδαμε μία εντελώς διαφορετική οπτική από 

αυτήν του Μαρξ. Όπως μάλιστα έγινε φανερό, επιδιώκοντας να συγκροτήσει τον 

θεωρητικό του λόγο για την ιδεολογία, ο Μανχάιμ στράφηκε κατά της μαρξικής 

θεωρίας και ιδιαίτερα της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας. Διαπιστώθηκε ότι ενώ ο 

Μανχάιμ διατήρησε κάποιες από τις βασικές επιστημολογικές θέσεις της μαρξικής 
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θεωρίας, προέβη στην κριτική της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας θεωρώντας τη 

ελλιπής και μεροληπτική σε σχέση με το ερώτημα, ποια άποψη είναι ιδεολογική και 

ποια όχι;  Όπως λοιπόν είδαμε σε αντίθεση με τον Μαρξ, που δεν χαρακτηρίζει τις 

ιδέες του προλεταριάτου ιδεολογία, ο Μάνχαιμ, λόγω της βασικής του θέσης περί 

απόλυτου κοινωνικού καθορισμού της σκέψης, θεωρεί όλες τις απόψεις ιδεολογικές. 

Ο άποψη του περί απόλυτου κοινωνικού καθορισμού του υποκειμένου και της 

σκέψης του, οδήγησε τον Μανχάιμ στη διατύπωση των βασικών συνιστωσών της 

κοινωνιολογίας της γνώσης, οι οποίες αφορούν τη διάκριση μεταξύ γενικής εκδοχής 

της ολικής έννοιας της ιδεολογίας και ειδικής εκδοχής της, το αίτημα της σύνθεσης 

των αντιμαχόμενων ιδεολογιών και συμφερόντων και το υποκείμενο αυτής της 

σύνθεσης, την «ελεύθερα αιωρούμενη διανόηση».  

Οι παραπάνω θέσεις, είδαμε ότι συνιστούν την κοινωνιολογία της γνώσης του 

Μανχάιμ, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί η αποδοτικότερη προσέγγιση της αλήθειας 

της ιστορικής ολότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μανχάιμ όπως είδαμε επιχείρησε να 

διακρίνει το ιδεολογικό στοιχείο όλων των κοσμοθεωρήσεων, ολόκληρης της 

σκέψης. Το ιδεολογικό στοιχείο εντοπίζεται, κατά τον Μανχάιμ, στους κοινωνικούς 

και πολιτικούς επικαθορισμούς μίας άποψης. Επειδή όμως κάθε άποψη διατυπώνεται 

εντός συγκεκριμένου ιστορικού και κοινωνικού χώρου, και άρα αντιστοιχεί σε μία 

κατάσταση του είναι εκφράζει ένα τμήμα της αλήθειας της κοινωνικής ολότητας. Τις 

επιμέρους αυτές αλήθειες συνθέτουν οι κοινωνιολόγοι της γνώσης και δημιουργούν 

μία θεωρία η οποία θα αποδίδει την αλήθεια της κοινωνικής ολότητας με μεγαλύτερο 

βαθμό ακρίβειας.   

Η φιλελεύθερη και ιδεαλιστική προοπτική της σύνθεσης που θέτει ο Μανχάιμ 

εντός του πλαισίου της κοινωνιολογίας της γνώσης και επιπλέον το γεγονός οτι 

στράφηκε κατά της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας, προκάλεσε την κριτική του 

Χορκχάιμερ. Αυτή την κριτική περιγράψαμε στο πρώτο μέρος του τρίτου κεφαλαίου. 

Όπως διαπιστώθηκε, η κριτική του Χορκχάιμερ στόχευε στην κατάδειξη των 

ιδεαλιστικών  στοιχείων της κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιμ και των 

λογικών αντιφάσεων του εγχειρήματός του. Ο βασικός άξονας της κριτικής του 

Χορκχάιμερ στον Μανχάιμ αφορούσε την απομάκρυνση του τελευταίου από κάποιες 

εννοήσεις της ιδεολογίας μαρξιστικής κατεύθυνσης. Για τον Χορκχάιμερ, αναιρώντας 

ο Μανχάιμ κάποιες από τις βασικές θέσεις της μαρξικής κριτικής της ιδεολογίας, 

περιόρισε την κοινωνιολογία της γνώσης στο να επισημαίνει την «τυχαία» 

αντιστοιχία των ιδεών και των κοινωνικο-ιστορικών πλαισίων, χάνοντας έτσι κάθε 
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δυνατότητα κριτικής τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις 

κοινωνικοπολιτικές λειτουργίες της ιδεολογίας μέσα στις ιστορικές διαδικασίες.   

Αντιθέτως, ο Χορκχάιμερ, όπως είδαμε στα δύο υποκεφάλαια που 

ακολούθησαν, επικαιροποιώντας το αίτημα της διαμόρφωσης μίας κριτικής 

κοινωνικής θεωρίας, επαναφέρει τη δυνατότητα της κριτικής στην κοινωνική θεωρία 

και στοχεύει μέσω της κριτικής της ιδεολογίας στην αποκάλυψη όλων των σχέσεων 

κυριαρχίας και εξουσίας, όπως αυτές εκφράζονται σε διάφορες φιλοσοφικές και 

επιστημονικές αντιλήψεις μέσα στην αστική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Χορκχάιμερ στράφηκε κατά της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, του θετικισμού και της 

νεότερης επιστήμης, οι οποίες ακολουθούν την παραδοσιακή αντίληψη για την 

θεωρία. Αυτό που, όπως είδαμε, διαφοροποιεί την κριτική θεωρία από την 

παραδοσιακή είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο 

υποκείμενο. Η παραδοσιακή θεωρία αντιλαμβάνεται το υποκείμενο ως απολύτως 

ελεύθερο, ως ένα αφηρημένο υποκείμενο αποκομμένο από τις σχέσεις που το 

συνδέουν με τον κόσμο, ο οποίος συνιστά και το γνωστικό του αντικείμενο. Αυτήν 

την απόλυτη αυτονομία αρνείται η κριτική θεωρία και για τον εαυτό της. Με αυτήν 

την έννοια εντάσσεται εντός της συγκεκριμένης ιστορικής διαδικασίας, επιχειρεί να 

την κατανοήσει και θέτει το αίτημα της αλλαγής της υφιστάμενης αλλοτριωτικής 

κατάστασης και της δημιουργίας μίας άλλης, όπου οι άνθρωποι θα πραγματώσουν 

την ελευθερία τους. Αυτό που είδαμε να επιχειρεί ο Χορκχάιμερ είναι η σύνδεση 

θεωρίας και πράξης, για την ανατροπή των υφιστάμενων κοινωνικών δομών. Εντός 

αυτού του πλαισίου θεμελιώνεται επίσης το κριτήριο για την αληθή θεωρία. Έτσι, για 

τον Χορκχάιμερ αληθής θεωρία είναι αυτή που ωθεί στην ορθή πράξη, δηλαδή στην 

πράξη που θα μετασχηματίσει τον κόσμο σε μία απελευθερωτική κατάσταση όπου θα 

μπορεί να πραγματωθεί ο άνθρωπος. 

  Επιχειρώντας να διατυπώσουμε τις συνεισφορές αλλά και τις αδυναμίες των 

δύο θεωριών, στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρήσαμε την κριτική αποτίμηση των 

βασικών θέσεων του Μανχάιμ και του Χορκχάιμερ. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι σε αντίθεση με τον Χορκχάιμερ, ο οποίος είναι σαφέστατα 

προσανατολισμένος προς την υπεράσπιση και ανάδειξη της αναγκαιότητας της 

ύπαρξης της κριτικής κοινωνικής θεωρίας με υλιστική κατεύθυνση, το εγχείρημα του 

Μανχάιμ απομακρύνεται από έναν τέτοιο προσανατολισμό. Άλλωστε, όπως είδαμε, 

πρόθεσή του είναι να διασώσει την κοινωνιολογία της γνώσης και εν γένει την 

κοινωνική θεωρία από το δογματισμό και την ιδεολογία, που αποτελεί βεβαίως 
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σημαντική συνεισφορά εντός μίας υλιστικής/ μαρξιστικής κατεύθυνσης της σκέψης, 

ωστόσο αδυνατεί να διατυπώσει μία χειραφετητική πρόταση, τη στιγμή μάλιστα που 

εμφανίζεται σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο το οποίο διαπερνάται από την 

κρίση του μεσοπολέμου. Από την άλλη πλευρά, το εγχείρημα του Χορκχάιμερ παρά 

τις σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζει, διανοίγει προοπτικές για την 

ανασυγκρότηση μίας κριτικής κοινωνικής θεωρίας, θέτοντας επίσης το αίτημα της 

χειραφέτησης του ανθρώπου. 

Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο θεωρίες παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, παρά τις οποίες ελλείψεις τους. Το γεγονός ότι θέτουν νέα ερωτήματα σε 

σχέση με το ζήτημα της ιδεολογίας και ιδιαίτερα με την κριτική της και επιπλέον το 

γεγονός ότι έχουν εγείρει πολλούς προβληματισμούς και συζητήσεις εντός του 

πλαισίου της γενικής θεωρίας της ιδεολογίας τις καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές. 

Επιπροσθέτως το γεγονός ότι εδράζονται σε δύο διαφορετικά θεωρητικά και πολιτικά 

πλαίσια, η αντιπαράθεση τους δίνει τροφή για επιπλέον μελέτη και ενασχόληση με το 

ζήτημα της κριτικής της ιδεολογίας και με άλλα συναφή με αυτό ζητήματα σε ένα 

συνολικότερο πλαίσιο που αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ μία 

φιλελεύθερης/αστικής κατεύθυνσης της σκέψης και μαρξιστικής/υλιστικής.   
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