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Περίληψη

Η μελέτη διεισδύει και αξιοποιεί όψεις της σύγχρονης 
αλλά και της ιστορικής κοινωνιολογικής θεωρίας και 
ιδιαίτερα πτυχές των έργων των Foucault, Lyotard, 
Butler, Douglas, Bourdieu, Ricoeur, Goffman, 
Maisonneuve, προκειμένου να καταστήσει σαφές 
ότι η εμφάνιση των κοινωνικών υποκειμένων και 
η αισθητική των σωμάτων και των προσώπων διέρ-
χεται από σύνθετες και διαμεσολαβημένες διεργα-
σίες, όπως από τα εκάστοτε αισθητικά πρότυπα, 
την αφήγηση και την προβολή των κοινωνικών 
εξουσιαστικών παραμέτρων, την ιστορικότητα και την προσπάθεια «κατασκευ-
ής» του φαντασιακού και διαμεσολαβημένου προτύπου σώματος και προσώπου, 
με σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση και την εξουσία της «αυτοκρατορίας των αισθή-
σεων και των θελγήτρων».
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Abstract

This work examines the modern and historical 
sociological theory – and especially the theories of 
Foucault, Lyotard, Butler, Dougmanlas, Bourdieu, 
Ricoeur, Gofman and Maisonneuve, in order to 
make clear that the emergence of social subjects 
goes through complex processes such as the 
“methodology of the senses”, the narration of social 
authoritarian patterns, the historicity and the effort 
to “construct” the imaginary and mediated model body and face which can 
cause social exclusion and existential degradation.

Η συγκριτική μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω φυσικής εμφάνισης 
αλλά και λόγω της υποκειμενικής και διαμεσολαβημένης αισθητικής αντίληψης 
του σώματος και της μορφής, όπως αποτυπώνεται στα έργα τριών κορυφαίων 
διανοητών με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικό φιλοσοφικό υπόβαθρο κι 
ενίοτε συγκρουσιακές ή αλληλοαναιρούμενες οπτικές στον δομικό χάρτη της 
κοινωνικής, εμπειρικής και αναπαραστατικής-φαντασιακής διαδικασίας, δεν 
είναι εύκολη υπόθεση.

Θα λέγαμε πως η διερεύνηση των μηχανισμών αυτής καθαυτής της αισθητι-
κής αντίληψης από μόνη της δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς εγκαθιδρύεται 
ή επιδρά επί των παραγόντων που συνδέονται με τη σεξουαλικότητα, την ατο-
μική αυτοεπιβεβαίωση, την επίδρασή της στους κοινωνικούς μηχανισμούς και 
βεβαίως στη γέννηση ιδιαίτερων συναισθημάτων, στάσεων, ακραίων κοινωνικών 
πρακτικών ακόμα και ταυτοτήτων που στηρίζονται σε αυτή.

Η δυσκολία αυτή φαίνεται να ξεκινάει από τη στριφνή και δαιδαλώδη ανα-
ζήτηση σύνθετων και πολύπλοκων μηχανισμών, σκέψεων και εμπειριοκρατικών 
ή φαινομενολογικών τοποθετήσεων, όπως λόγου χάρη τη σχέση εξουσίας και 
λόγου στο έργο του Paul Ricoeur, τη σχέση της βιοηθικής με τη δικαιοσύνη, την 
επιλογή και την εξουσία στον Michel Foucault και τη σχέση των ρευστών και 
απροσδιόριστων ευκαιριών «κεφαλαιοποίησης» της εμπειρίας, της γνώσης και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων, που προκαλεί «διάκριση» και διαφορά στον Pierre 
Bourdieu, με έμφαση στις διαφορές του πολιτισμικού κεφαλαίου που διαμορφώ-
νει και τις αισθητικές ή τις συναισθηματικές επιλογές.

Και ίσως εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφύγει η θεμέλια λεπτομέρεια ότι σε και-
ρούς διανοητικής αμέλειας ή μεταβολής των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων του 
συλλογικού habitus, δηλαδή της συλλογικής κοινωνικής συνήθειας, όπως προ-
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σεγγίστηκε από τον Bourdieu, το ζητούμενο, όπως θα έλεγε και ο Βέλτσος, είναι 
η αναζήτηση κοινού ή αναγνωστών, όχι τόσο στο επίπεδο της εγκυροποίησης ή 
της μετα-ερμηνείας των θεωριών αυτών, αλλά κυρίως για την αμιγή τους ανά-
γνωση και την αναγωγή τους στην κοινωνική πραγματικότητα ως αξία, γεγονός 
που ενδεχομένως θα καθιστούσε τους ανθρώπους περισσότερο ερωτεύσιμους ή 
ενδιαφέροντες, αν θα μπορούσαμε να δεχτούμε πως σήμερα η διανόηση αποτελεί 
κίνητρο και κριτήριο γοητείας και ελκυστικότητας.1

Εδώ, λοιπόν, στο μικρό αυτό κείμενο, είναι σαν να επιχειρούμε, από τη μία, 
να διεισδύσουμε στις λόγιες προβληματικές του «ανθρωπολογικού ληθάργου» 
αξιακών προταγμάτων του παρελθόντος, που στις μέρες μας φαίνεται να έχουν 
έναν ιστορικό απλώς χαρακτήρα, για τον οποίο μίλησε ο Foucault, δείχνοντας ότι 
ακόμα και τα πιο οφθαλμοφανή συμβάντα παραμένουν για τον άνθρωπο έξω από 
τις προθέσεις, αλλά και τη δυνατότητα του πεδίου της γνώσης και της εμπειρίας 
του και από την άλλη, να προσεγγίσουμε τον σκοτεινό Baudelaire, που έγραφε 
ότι «ο μοντέρνος άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος που ξεκινά να ανακαλύψει τον 
εαυτό του, τα μυστικά του και την κρυμμένη αλήθεια του· είναι ο άνθρωπος που 
προσπαθεί να επινοήσει τον εαυτό του».2

Το κοινωνικά δρων υποκείμενο, από τη μία, αποτελεί λειτουργικό στοιχείο που 
δομείται στα πρότυπα της κοινωνικής εμπειρίας, αλλά και στις ατομικές προθέ-
σεις, και αποτελεί ένα περιπλεγμένο σύνολο βιολογικών, κοινωνικών, πολιτιστι-
κών και συνειδητών και υποσυνείδητων εκδοχών (σύμφωνα με τον Lacan) του 
κοινωνικού βίου και της συλλογικότητας, που καθορίζει τις αισθητικές προτιμή-
σεις των κοινωνικών υποκειμένων, διαμορφώνοντας εν τέλει τι μας αρέσει και 
τι όχι (Παντελαίου, 2012).

Ως κίνητρο, οι προθέσεις αυτές μπορεί να ξεκινούν από τον κοινωνικό ηδονι-
σμό (ζῆν ἡδέως) όπως εκφράστηκε από τους επικούρειους –που ως ιδέα και αντί-
ληψη έγινε αποδεκτός από πολλούς φιλοσόφους και κοινωνικούς επιστήμονες– 
ως κοινωνικό κίνητρο που ξεκινά από την οντολογική ατομικότητα και καταλήγει 
στις συνθήκες που πολυτελοποιούν – φαντασιοποιούν σημειολογικά τον καπι-
ταλισμό και την προκαλούμενη από αυτόν κοινωνική κραιπάλη και ματαιοδοξία 
και στην οποία οι περισσότεροι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πίνοντας espresso 
στου Zonars και παρκάροντας την καινούργια απαστράπτουσα Mercedes τους 
στη Βουκουρεστίου, πλαισιωμένοι από αιθέριες υπάρξεις που χαίρουν σχεδόν 
καθολικής αποδοχής από την αισθητική πολυτέλεια που εκπέμπουν. 

Την ίδια όμως στιγμή, ο κοινωνικός δράστης κατά Turner ή το κοινωνικό υπο-
κείμενο κατά Bourdieu, είναι πιθανό να βρεθεί στη δίνη της περιθωριοποίησης 
ή του αποκλεισμού, όταν το ίδιο (ψυχολογικοποιημένη εκδοχή) ή η κοινωνική 

1. Γ. Βέλτσος, Η διαμάχη. Κείμενα για τη νεωτερικότητα. Αθήνα, Πλέθρον, σ. 27.
2. Περιέχεται στο βιβλίο του Μ. Φουκώ, Τι είναι ο Διαφωτισμός; Αθήνα, Έρασμος, 1988. Μτφ. Στ. 
Ροζάνης, σ. 29.
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συναντίληψη (κοινωνικοποιημένη εκδοχή) θεωρεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέ-
σεις ατομικού και συλλογικού εξευγενισμού, ένα αμάλγαμα προϋποθέσεων που 
ξεκινούν από την αισθητική της μορφής και του σώματος σύμφωνα με την Butler3 
και καταλήγουν στη σωματική μιαρότητα ή πλημμελή υγιεινή κατά Duglas.

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό το εναλλακτικό αφήγημα που θέτει στα 
κείμενά του ο Turner και που αποτελεί επίσης αμφίσημο στοιχείο ως προς τη διερεύ-
νηση του ρόλου που διαδραματίζει η εκάστοτε κοινωνική δομή στη διαμεσολάβηση 
της αισθητικής σύνθεσης, αλλά και της προαγωγής της αισθητικής διά της οποί-
ας συντίθεται ο αξιακός χάρτης της συμμετοχής και του αποκλεισμού, είτε με τον 
ιστορικό όρο της κοινωνικής τάξης είτε με τη μεταμοντέρνα εμπειρική αποτύπωση 
του κοινωνικού status και των σημειολογικών στοιχείων της συμμετοχικότητας.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μια εκδοχή, που ίσως να καταλαμβάνει χώρο στην 
επιστη μολογική αυθαιρεσία της κλασικής κοινωνιολογικής εκδοχής και συν-
δέεται με τον έρωτα –κατά κανόνα ανεκπλήρωτο4– ως ακραίο και βασανιστικό 
στοιχείο απόρριψης και περιθωριοποίησης και φυσικά ως δυνητική δυνατότη-
τα αισθη τικού εύρους και αποδοχής του κοινωνικού υποκείμενου ατομικής ή 
κοινω νικής αυταξίας.

Για τον λόγο αυτό, στον τίτλο της μικρής αυτής μελέτης, χρησιμοποιήσαμε τον 
όρο Servitium amoris5, στα ελληνικά υποδούλωση στον έρωτα.

Νομίζουμε ότι είναι γνωστό ότι ο Ricoeur προσπάθησε να προσεγγίσει τα κοι-
νωνικά τεκταινόμενα από το κύρος που αποκτά η ανθρώπινη μορφή του προ-
σώπου και του σώματος, διά μέσου της διυποκειμενικής εκδοχής της εαυτότητας 
και του κοινωνικού περιεχομένου. 

Αν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε σωστά τον Ricoeur, η ύπαρξη δύο 
αισθητικών ταυτοτήτων, που η μία μιλάει στην αισθητική πραγματικότητα και η 
άλλη στην αφηγηματική, άρα στην πλαστικότητα που παρέχει η κοινωνική κατα-
σκευή, αλλά και η πρόθεση των κοινωνικών υποκειμένων για συμμετοχή, απο-
δοχή και απόλαυση, βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε μια σχιζοφρενική διάσταση. 

Η ερμηνεία αυτή ίσως μας οδηγεί στο συμπέρασμα της κοινωνικής παράκρου-
σης πολλών ανθρώπων να κατακτήσουν μέσω της αλλαγής, είτε χειρουργικής 
είτε κοσμητικής, τον αφηγηματικό χαρακτήρα του φαντασιακού, όπως αυτό περι-
γράφεται στα δυναμικά πρότυπα, όπως το modeling, η τηλεόραση και η τρέχου-

3. «Η ψυχή καθίσταται ένα όργανο της εξουσίας μέσα από την οποία το σώμα καλλιεργείται και 
συγκροτείται. Με έναν τρόπο, η ψυχή λειτουργεί σαν ένα υπό το βάρος της εξουσίας σχήμα που 
παράγει και πραγματώνει το σώμα αυτό καθαυτό». J. Butler, Σώματα με σημασία. 2008. Μετάφραση 
στα ελληνικά Πελ. Μαρκέτου. Αθήνα, Εκκρεμές. 
4. Γιατί ο εκπληρωμένος έρωτας διέρχεται από άλλες διαδικασίες, με κύριο στοιχείο την απομάγευση 
του φανταστικού και την επικοινωνία του με τον υπαρκτό κόσμο.
5. Servitium amoris. Υποδούλωση στον έρωτα. Αποτελεί τίτλο μοτίβου ρωμαϊκής ερωτικής ελε γείας, 
με το οποίο έχουν ασχοληθεί επισταμένως οι Χαρίλαος και Ανδρέας Μιχαλόπουλος. (Διαθέσιμο στο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2218).
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σα επιταγή του αισθητικού δελεασμού, συμφωνώντας ακόμα και από άγνοια σε 
αυτό που δήλωνε ο Boris Vian: «ότι μια ντυμένη γυναίκα δεν έχει καμία σχέση 
με μια γδυτή γυναίκα».6

Ο φόβος της απόρριψης είναι αυτός ο ίδιος ο φόβος του θανάτου, όπως πιθανά 
να έλεγε ο Εμπειρίκος στα κείμενα ψυχανάλυσης, που είναι σε θέση να οδηγή σει 
τους ανθρώπους σε αφάνταστες και ακατονόμαστες πράξεις προσπάθειας απο-
δοχής και συλλογικότητας (Θεολόγου, 2017).

Ο Ricoeur όμως, όπως σχεδόν πανομοιότυπα κάνει και ο Foucault, δεν αμε-
λεί να προσδώσει υλικά χαρακτηριστικά ιστορικής χρονιότητας στη θεωρία του. 
Πιστεύει για παράδειγμα ότι ο χρόνος είναι εν μέρει αυτός που κατασκευάζει την 
αισθητική και αυτός που πανομοιότυπα την αποσύρει, αφήνοντας το κοινωνι-
κό υποκείμενο με μια μορφή αντίστροφης επιβράβευσής του σε ένα περίβλημα 
μνήμης, άρα συμβολοποιημένο και φαντασιακό (Ricoeur, 2008).

Με απλά λόγια, το γήρας, που αποτελεί από μόνο του στοιχείο κοινωνικού 
αποκλεισμού, είτε συνδέεται με αισθητικά χαρακτηριστικά είτε όχι, αποτελεί το 
αντίστροφο του γνωσιοκεντρικού cogito για το οποίο μίλησε ο Ricoeur και έγινε 
αποδεκτό και από τον Bourdieu.

Κάνοντας μάλιστα αναφορά στο έργο του Nietzsche, ο ίδιος καταθέτει ότι 
υπάρχουν δύο εκδοχές σε αυτή την απρόσμενη αντιστροφή, όσον αφορά τη 
«λογικοποιημένη» κοινωνία, τους πιστούς στη βιολογική φθορά και τους είρω-
νές της (Ricoeur, 2008).

Φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η «κατάθεση» της ειρωνείας, ως κυρίαρχος 
κοινωνικός και επικοινωνιακός μηχανισμός, προέρχεται από τους κοινωνικά, ταξικά 
και αισθητικά δυνατούς. Όμως όλοι το ξέρουν: «Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται».7

Ο όρος αναφέρεται στην αναπόφευκτη φθορά και υπονοεί το δικαίωμα των 
ανθρώπων στην αυτοκτονία. Φυσική ή συμβολική, με τον ίδιο τρόπο που αποδό-
θηκε και από τον Καμύ στο Μύθο του Σίσυφου, όπου αναφέρεται πως το μέγιστο 
φιλοσοφικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι είναι το αν 
θέλουν να επιμείνουν στο κακέκτυπο της ζωής ή να βρουν τρόπο να αποσυρθούν 
από αυτή.8 Αν προσπαθήσουμε να το δούμε από τη δική μας οπτική και ξανα-

6. V. Borris, Ο αφρός των ημερών. Αθήνα, Νεφέλη, 2013. Μτφ. Μαρ. Λεοντάρη.
7. «Tα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται», “Lepa sela lepo gore’’. Είναι ταινία του Σέρβου σκηνοθέτη 
Σριντιάν Ντραγκόγεβιτς (1995).
8. «Η έννοια του παραλόγου και η σχέση ανάμεσα στο παράλογο και την αυτοκτονία αποτελούν τα 
θέματα αυτού του δοκιμίου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος παραδέχεται τη διάσταση ανάμεσα στη 
λογική επιθυμία του για κατανόηση και ευτυχία και στη σιωπή του κόσμου, μπορεί άραγε να κρί-
νει αν η ζωή αξίζει τον κόπο να τη ζει κανείς; Τούτο είναι θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας. Αν 
όμως το παράλογο μου φαίνεται πρόδηλο, οφείλω να το διατηρήσω με μια διαυγή προσπάθεια και να 
δεχτώ να ζήσω βιώνοντάς το. Η εξέγερσή μου, η ελευθερία, το πάθος μου, θα είναι οι συνέπειές του». 
(Στο οπισθόφυλλο της έκδοσης: A. Camus, Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο. Αθήνα, 
Καστανιώτης, 2010. Μτφ. Ν. Καρακίτσου).
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κοιτάζοντας τη θεωρία του Nietzsche, που έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχουν γεγονότα παρά μονάχα οι ερμηνείες τους, φαίνεται ότι ο κοινωνικός 
χάρτης της αναζητούμενης αισθητικής των προσώπων και των σωμάτων μπορεί 
να γίνει αντιληπτός μόνο ως υποκειμενικότητα και όχι ως αντικειμενοποίηση 
των συνθηκών που την παράγουν. 

Εξάλλου, αυτό δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο πολύ, μιας και ο Ricoeur 
φαίνεται να θέτει θεμέλια ερωτήματα κοινωνικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, 
τόσο στον χώρο της κοινωνιολογικής όσο και της φιλοσοφικής ρητορικής: «Ποιος 
μιλά; ποιος πράττει; ποιος αφηγείται τον εαυτό του; ποιος είναι το ηθικό υποκείμε-
νο του καταλογισμού;» (Ricoeur, 2008). Κι όμως, όλα αυτά υπάρχουν περισσότερο 
ως πραγματικότητα και λιγότερο ως θεωρία, δημιουργώντας το εποικοδόμημα 
του φαντασιακού, όπως το αντιλαμβάνεται ο Καστοριάδης (Καστοριάδης, 2010).

Διστάζουμε να πούμε εδώ ότι τελικά ο οντολογικός κάματος και η διάθεση 
για ατομική αυτοβελτίωση, ως κοινωνιολογική αίρεση και εξαίρεση –όπως στον 
απολωλότα της γνωστής παραβολής– μπορεί να συντριβεί μπροστά στο δέος των 
ψεύτικων νυχτερινών βλεφαρίδων, του δικτυωτού καλσόν και της πλανεμένης 
υπόσχεσης για παράδοση θελγήτρων. Επίσης, θαρρούμε ότι η προσπάθεια της 
διανοητικής τελειοποίησης αποτελεί τετελεσμένη και υποβαθμισμένη αξία σε 
σχέση με τις προσδοκίες του κοινωνικού υποκειμένου, αλλά και της οντολογίας 
της ανθρώπινης φύσης και του προορισμού.

Ακούγεται λογικό, αφού είναι πολύ σπάνιο να πυροδοτήσει ηθική επιβρά-
βευση για τα κοινωνικά σώματα που μοχθούν και ματαιοπονούν, αγνοώντας ή 
υποβαθμίζοντας την αισθητική εικόνα άλλων υποκειμένων περισσότερο αισθητικά 
ευνοημένων από τη φύση ή το ταλέντο του χειρουργού. Υπό αυτήν την οπτική 
του Ricoeur –ο εαυτός ως άλλος– αποτελεί, από τη μια πλευρά, τη χειροποίητη 
και απτή πρακτική της τάσης των ανθρώπων για αισθητική βελτίωση, αλλά θα 
πρέπει να εξαιρεθεί σχεδόν σκόπιμα η ύπαρξη της ταξικής προέλευσης, που δίνει 
τη δυνατότητα αυτής της αισθητικής «επισκευής» σε κάποιους, ενώ σε κάποιους 
άλλους όχι. Από την άλλη πλευρά, η διανόηση, ο κοινωνικός εμπειρισμός, η αγά-
πη στην τέχνη, τη μουσική, την ποίηση και η κοινωνική ευαισθησία φαίνεται 
να ανήκουν στον αδιόρατο και υποβαθμισμένο χάρτη της ατομικής και κοινωνι-
κής αξίας, ειδικά στις όψεις και τις εκδοχές της μεταμοντερνικότητας. Θα πρέπει 
λοιπόν να βρεθεί ο θεωρητικός επιστήμονας για την αποτίμηση της κοινωνικής 
χυδαιότητας (Ricoeur, 2008).

Και φαίνεται πως ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετες κοινωνικές πράξεις δομούν 
και αναπαράγουν τον ταξισμό, άρα και τις ανισότητες. Άρα, ακόμα και οι προθέ-
σεις της ανθρώπινης αγαστής αβρότητας αποτελούν κατασκευή του κοινωνικού 
μοντέλου, της εξουσίας κι εν πολλοίς της παρακμάζουσας θρησκείας και των 
επιταγών της. Μιλήσαμε ήδη για την ιστορικότητα ή καλύτερα την ιστορικο-
ποιημένη εκδοχή των αξιολογικών κοινωνικών κρίσεων, τόσο της αισθητικής 
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όσο και των προκαλούμενων ανισοτήτων και αποκλεισμών στο κοινωνικό πεδίο 
της διάδρασης. Ομολογουμένως, όμως, δεν υπήρξε κανείς άλλος –πέρα από τον 
Foucault– που να προσέδωσε μεγαλύτερο αναλυτικό και διορατικό κύρος στη 
σωματοποίηση της χρονιότητας, της εξουσίας και στο αδιάλειπτο της αρρητό-
τητας της ανθρώπινης εμπειρίας, με την οποία διεμβάλλεται η αισθητική στους 
μηχανισμούς κύρους και τιμωρίας.9

Ο Foucault έλεγε πως η φυλακή και το σεξ αποτελούν τα σημεία εκείνα στα 
οποία εγγράφεται η εξουσία στα σώματα. Και είναι απόλυτα λογικό το γεγονός 
ότι όση γόρδια σχέση μπορεί να έχει η φυλακή με τις διαστάσεις του αποκλει-
σμού και της απαγόρευσης της ελευθερίας από το ποινικό σύστημα, τόση σχέση 
έχει το σεξ με την αισθητική και βεβαίως τον έρωτα ως ερμηνεία και κίνητρο της 
αισθητικής, για τον οποίο μιλήσαμε λίγο στην αρχή. Το μεγάλο δίλημμα όμως 
παραμένει: Από πού μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη συναρπαστική και καθηλωτι-
κή διείσδυση που μας έχει καταθέσει ο Foucault στα κείμενά του, που ως άλλος 
Σολωμός αναιρούσε και επανακατέθετε κάθε τόσο, προσεγγίζοντας ερμηνείες, 
συμβολισμούς και διαστάσεις της πραγματικής και της άδηλης εξουσίας;

Όπως έλεγε για παράδειγμα και ο Didier Eribon για κάποια από τα κείμενα 
του Foucault, αυτά δείχνουν να περιστοιχίζονται από την πολιτική της ιστορικής 
αλήθειας (Eribon, 2011). Και αυτή η αλήθεια είναι συνταρακτική, μιας και, σύμ-
φωνα με τον Foucault, οι αλήθειες βρίσκονται καθηλωμένες στην εξουσία μέσα 
σε όλες σχεδόν τις φάσεις της ιστορίας, για την οποία η αισθητική των προσώπων 
και της αναπαράστασης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη σεξουαλικότητα, για την οποία, όπως είπαμε, 
εκτενώς μίλησε. Ο Foucault θεωρεί ότι ο ηδονισμός αλλά και το περιπλεγμένο 
και αισιόδοξο για την ανθρώπινη ιδιοσυστασία αίτιο του έρωτα, που λειτουργεί 
ανά εποχή και κοινωνικό πεδίο ως κινητήριος μοχλός σχεδόν επαναστατικός, 
στην ουσία αποτελεί το μόνο εύρος βιοηθικής απολαυστικότητας σε έναν κόσμο 
που περιχαρακώνεται από την εξουσία. Όμως, παρ’ όλα αυτά, οι κλειστές κουρ-
τίνες και τα ηδονικά boudoir, για τα οποία μίλησε και ο Μαρκήσιος, υπόκεινται 
σε κοινωνικούς – ηθικούς περιορισμούς και αισθητικό έλεγχο (Foucault, 1997).

Στην πραγματικότητα όμως, ο Foucault θεωρεί ότι η αισθητική επιλογή, άρα 
και η απόρριψή της, στην ουσία είναι η ίδια η μορφή της υποτιθέμενης «ελευ-
θερίας» που διαδραματίζεται ως υπόσταση μέσα στο ήθος (Foucault, 1997). Φαί-

9. Ο Φουκώ ασχολήθηκε εκτενώς με το σώμα και τη μορφή ως έκδοχα της κοινωνικής εξουσίας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, χρησιμοποιώντας τρία στοιχεία: την ιστορικότητα, την κοινωνι-
κή ηθολογία και την εξουσία. Οι τοποθετήσεις του για το θέμα διατρέχουν όλα σχεδόν τα έργα του. 
Όμως σε δύο από αυτά, Μ. Foucault (1984). The Use of Pleasure. Harmondsworth. Penguin και Μ. 
Foucault (1984). The Care of the Self. Harmondsworth. Penguin, εστιάζει και διαφωτίζει για τους 
μηχανισμούς αποκλεισμού σε σχέση με την αισθητική του προσώπου και του συμβάντος, υπό το 
πρίσμα της κοινωνικο-φιλοσοφικής προσέγγισης.
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νεται να έχει δίκιο. Ας δούμε για παράδειγμα, όπως είναι γνωστό, ότι αρκετές 
θρησκείες έχουν την «ηθική» τάση, διασφαλίζοντας την τάξη, να αποκρύπτουν 
την αισθητική –φυσικά της γυναίκας και σπανιότερα του άνδρα– ως ένα εν δυνά-
μει παράγωγο της σεξουαλικής απαγόρευσης, στο πλαίσιο όμως της εν δυνάμει 
ηθικής ανομίας. Όμως, σε όλα του τα έργα, ο Foucault μιλάει εκτενώς για τον 
κατακερματισμό του υποκειμένου. Αν για παράδειγμα εστιάσουμε περισσότερο 
στα θέματα που απασχολούν την παρούσα εργασία, βλέπουμε ότι στην κοινωνιο-
λογία της αισθητικής ο Γάλλος διανοητής υπεισέρχεται σε λεπτές διαστάσεις του 
κοινωνικού υποκειμένου, όπως για παράδειγμα τις δομές της ομοιότητας και της 
αντιστοιχίας (Foucault, 1993).

Στις Λέξεις και στα Πράγματα, ο ίδιος έγραφε: «Όπως αυτά τα ρόδα του πέν-
θους που βλέπουμε στις κηδείες, τα οποία, επειδή και μόνο γειτονεύουν με τον 
θάνατο, αναδίνουν, για όποιον τα μυρίσει, το θλιβερό και επιθανάτιο άρωμα», 
θέλοντας να διεμβάλει αυτή την αρχαιολογία της γνώσης με τη νοηματοδότηση 
του συμβολικού στο παιχνίδι της ανθρώπινης τελεολογίας και των μηχανισμών 
της σκέψης (Foucault, 1993).

Αν μπορούσαμε λοιπόν να προσεγγίσουμε με έναν απόλυτα περιληπτικό τρόπο 
τη θέαση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυσικής εμφάνισης στον Foucault, 
θα λέγαμε πως δύο είναι τα βασικά κοινωνιολογικά στοιχεία που τη συνθέτουν: 
Η ιστορική εξέλιξη –που στο έργο του δεν συνιστά απόλυτα θετική ή προοδευτι-
κή διαδικασία, ιδιαίτερα για τις μορφές του αποκλεισμού– και το δεύτερο αφορά 
την αισθητική υποκειμενοποίηση του σώματος και της μορφής μέσω των διαδι-
κασιών της εξουσίας. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει εδώ, ότι ο Foucault θεω-
ρούσε, και ως αντίληψη διατρέχει όλα του τα έργα, ότι η εξουσία δεν παράγεται 
και δεν εξωθείται αποκλειστικά από την κυρίαρχη τάξη, αλλά από τις κοινωνι-
κές κατασκευές που διαμέσου της ιστορικότητας αποκτούν δομή εκλογίκευσης 
και φυσικής αποδοχής, κυρίως μέσω του λόγου και των κοινωνικών πρακτικών.

Ρίχνοντας μια ματιά σε ένα πρώιμο σχετικά έργο του, τη Γέννηση της κλινικής, 
που θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως διανοητική και ετυμολογική προγραφή για 
την Ιστορία της τρέλας, και στο οποίο καταγράφει τη σχέση της εξουσίας και της 
κοινωνικής ιατρικοποίησης των καθημερινών συμβάντων και του τρόπου ζωής, 
είναι εντυπωσιακό πως ο Foucault κάνει εκτενή αναφορά στο «κλινικό βλέμμα» 
(Φουκώ, 2012).

Είδαμε για παράδειγμα σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας την ιδεολογική 
συγγένεια –παρά τις όποιες διαφωνίες– των θεωριών του Foucault και του Elias 
(Παπαοικονόμου, 2016).

Όπως και να το δει λοιπόν κανείς, παρά το γεγονός ότι μας χωρίζουν αρκετά 
χρόνια από τις συμβουλές τόσο του Foucault όσο και του Ricoeur, η συμβολή τους 
στην ερμηνεία του κοινωνικού κόσμου αποτέλεσε καθοριστικό βήμα. Οι περισσό-
τεροι άνθρωποι συνδέουν απόλυτα τη θεωρία του με το «κοινωνικό κεφάλαιο». 
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Αν και σε μεγάλο βαθμό, κυρίως οι σημερινοί πολέμιοι του έργου του ισχυρίζονται 
ότι η θεωρία του ήδη άρχισε να παρακμάζει και να αναχρονίζεται –κυρίως λόγω 
της αποτυχίας του να ερμηνεύσει πολύπλοκες διαδικασίες κοινωνικών σχέσεων 
και επιτελέσεων– κι ως εκ τούτου αποτελεί περισσότερο διανοητικό επινόημα, 
μιας και διαχειρίστηκε και επένδυσε στο αυτονόητο της ταξικής διαφοράς, για 
το οποίο είχαν μιλήσει πολλές δεκαετίες πριν τόσο ο ίδιος ο Μαρξ όσο και οι 
νεομαρξιστές που ακολούθησαν. Υπό αυτή την οπτική φαίνεται ότι έχουν δίκιο. 

Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο 
Bourdieu, κατάφερε να διεισδύσει σε μύχιες πτυχές της κοινωνικής διαφοράς, 
της ταξικότητας και των καθημερινών συμβάντων, που αναγνωρίζονταν, μέχρι 
την εμφάνιση της θεωρίας του, ως λεπτομέρειες που δεν διαδραμάτιζαν σοβαρό 
ρόλο στα κοινωνικά και κοινωνιολογικά τεκταινόμενα (Bourdieu, 2002).

Αυτό που στην ουσία μάς ενδιαφέρει περισσότερο να εστιάσουμε σε αυτό το 
άρθρο είναι τα στοιχεία κοινωνιολογικής κατάτμησης των δομών και των στοιχείων 
που συνθέτουν το εν γένει περιγραφόμενο κοινωνικό κεφάλαιο. Μιλάμε βεβαίως 
για το συμβολικό και το σωματικό κεφάλαιο, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε 
από τον ίδιο. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές ανισότητες, είτε λόγω φυσικής εμφά-
νισης είτε λόγω δυνατοτήτων, αποτελούν μια αναμενόμενη κοινωνική διαδικα-
σία που εμπεριέχει διακριτούς συμβολισμούς και αναγνώριση κατοχής και αξίας.

Στην παρατήρηση αυτή, που απ’ ό,τι φαίνεται συμφωνεί απόλυτα και ο 
Chomsky, το πλαίσιο της αξίας ή της απαξίας του σώματος και της μορφής 
προκαλείται από τις κοινωνικές διαστάσεις κύρους και προσδιορισμού που εξει-
κονίζει το άτομο, η κοινωνική τάξη του και το πραγματικό ή το συμβολικό του 
κεφάλαιο. Στο έργο του, ο Bourdieu προχωρά ακόμα βαθύτερα, καταθέτοντας 
τις λεπτές αποχρώσεις του συμβολικού κεφαλαίου μέσω της αναλυτικής του 
κύρους του (Bourdieu, 2002).

Προφανώς, στη συνείδηση των περισσοτέρων, μια πιανίστρια με εξειδίκευση 
στα έργα του Rachmaninov έχει υψηλότερο κοινωνικό κεφάλαιο ποιοτικής κοι-
νωνικής και πολιτιστικής εξαγοράς από έναν μπουζουξή των νυχτερινών κέντρων 
διασκέδασης της εθνικής οδού. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Bourdieu, αυτό επι-
τελείται ακόμα και σε αυτούς που δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν λάτρεις της 
κλασικής μουσικής ή που δεν έχουν ιδέα από τις απόγειες μουσικές τεχνικές. Με 
την έννοια αυτή, το συμβολικό κεφάλαιο, κατά Bourdieu, αποτελεί ένα σύνθετο 
προϊόν κοινωνικής διαμεσολάβησης, που συντίθεται με τη λεγόμενη σωρευμέ-
νη κοινωνική αξία. Προσθέτει δε επίσης ότι η διαδικασία αυτή είναι αρκούντως 
σωματοποιημένη, αφού το σώμα τείνει να καταλαμβάνει θέση υλικότητας, διεκ-
δίκησης και συμβολισμού (Bourdieu, 1999).

Ξεκινώντας για παράδειγμα από το στοιχείο της θεωρίας του που συνδέεται 
με τη λεγόμενη κοινωνική τοποθέτηση, ο Bourdieu θεωρεί ότι ο βασικότερος 
παράγοντας που καθορίζει τα σώματα και τις μορφές των ανθρώπων αποτελεί 
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στοιχείο ταξικής διαμεσολάβησης, που διαμορφώνει τόσο την καθημερινότητά 
τους όσο και τα στοιχεία κοινωνικής αποδοχής ή απόρριψης.

Αυτό φαίνεται και είναι μια κλασική κοινωνιολογική αντίληψη, που ο δια-
νοητής τη συμπληρώνει με το ασυνείδητο περιεχόμενο των δράσεων στα ταξικά 
σώματα που εξεικονίζουν τα χαρακτηριστικά των εκμαθημένων από την τάξη 
τους συμπεριφορών, καθώς και των επιλογών τους (Bourdieu, 2002).

Αλλά και γι’ αυτό μίλησε ο Derrida στα κείμενά του για τον κοσμοπολιτισμό 
και αρκετά χρόνια πριν από αυτόν το είχε θίξει ο Kant.10 Άρα, η πραγματική του 
συμβολή βρίσκεται στη βασική παράμετρο της ταξικής σωματοποίησης και συν-
δέεται με την αισθητική των σωμάτων και τους τρόπους του κοινωνικού κατα-
ναγκασμού που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτό το παιχνίδι βελτίωσης και 
ενίοτε αποδόμησης και επανασύστασης προς χάρη της αισθητικής απόλαυσης. 

Είναι αυτό άραγε ένα κοινωνικό παιχνίδι ρόλων; Από τη μια, υπάρχει ο κυνη-
γός που, προβάλλοντας κι ενίοτε σκηνοθετώντας διάφορα στοιχεία κοινωνικής 
και αισθητικής μαγείας, αναζητεί θήραμα, εντός των πολιτισμικά προκαθορισμέ-
νων πεδίων της ανοχής, του κοινωνικού αδιεξόδου και ενίοτε της μοναξιάς. Το 
θήραμα θα πρέπει να είναι έτοιμο προς αυτήν την κατεύθυνση που αποδέχεται ή 
απορρίπτει την πρόταση, αλλά που σε κάθε περίπτωση χαίρει της αποδοχής, της 
συμμετοχής και της αισθητικής εκτίμησης ενός ή περισσότερων κυνηγών. Και 
τέλος, είναι αυτός ή αυτή που είτε δεν θα μπει καν σε αυτήν τη διαδικασία ή θα 
αποτύχει, ενίοτε επανειλημμένα, να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι ερωτικών 
και κοινωνικών ρόλων. 

Η δράση, μάλιστα, φαίνεται πως στον σημερινό κόσμο συντίθεται τόσο με 
στοιχεία ατομικής επιβεβαίωσης, όσο και με όρους κοινωνικού περιεχομένου και 
κοινωνικής αναγνώρισης (Bourdieu, 1999).

Και πράγματι θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως η σημειολογία των καιρών, 
όσον αφορά τη σωματική εμφάνιση και την προσπάθεια των ανθρώπων να 
γίνουν αρεστοί προβάλλοντας στοιχεία, διαστάσεις, αισθητικές και προσθετικές 
ή αφαιρετικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και το σώμα τους, και αν δεχθούμε την 
αφαίρεση της κοινωνικής λογικοποίησης, θα μας οδηγούσε σε αυτό που λέει ο 
ίδιος ο Bourdieu, ότι θα ήταν σαν «τον τρελό που νομίζει ότι είναι ο Ναπολέο-
ντας» (Bourdieu, 1999).

10. Για τον κοσμοπολιτισμό, βλέπε: J. Derrida, Πέραν του κοσμοπολιτισμού. Επτά αυτόνομα κείμενα. 
Αθήνα, Κριτική, 2003. Ν. Αρβανιτάκης, Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού κατά τον Immanuel Kant. 2014, 
Κέρκυρα. (Διαθέσιμο στο: https://www.academia.com).
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