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Στο μάθημα εξετάζεται η θεωρητική και ιστορική συνάφεια ανάμεσα στις 

διαδικασίες αλλοτρίωσης των νεωτερικών κοινωνιών και στις σχέσεις πολιτικής 
και κοινωνικής εξουσίας που τις διέπουν. Οι κεντρικές θεματικές του μαθήματος 
είναι οι ακόλουθες: α) εκφυλισμός της πόλης και αλλοτρίωση στην 
προνεωτερική προβληματική (Πλάτων, J-J Rousseau), β) η γενίκευση της 

εμπορευματικής μορφής και η κριτική του τυπικού ορθολογισμού (G. Lukács), γ) 
μορφές φυσικοποίησης της αυθεντίας στη νεωτερική κοινωνία (M. Horkheimer) 
και δ) η κριτική του υποδείγματος της παραγωγής και η μετάβαση στην 
διαβουλευτική ορθολογικότητα (J. Habermas). 

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: α) την προετοιμασία των 
φοιτητών σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το περιεχόμενο κάθε 
επόμενης διάλεξης, β) τελική εξέταση. 
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The course examines the trajectory of alienation and domination from Plato to 
the Frankfurt School. It generally comprises the following thematic areas: 
1. The pro-neoteric critique: the degeneration of Polis in Plato and J-J Rousseau. 
2. Alienation in industrial society: the generalization of the commodity form (K. 
Marx and G. Lukάcs). 
3. The critique of Enlightenment and the naturalization of authority (the 
Frankfurt School). 
4. Habermas’ critique to the materialist theory of power and the transition to 
communicative rationality. 
The critique that Rousseau launches against the denaturalizing effects of 
civilization and the subsequent regression to brutality, takes the form of a 
critique of alienated labour and a critique of an all-encompassing process of 
reification in Lukács. For most of the Frankfurt School theorists, alienation is 
inseparable from those aspects of social life (in politics and law, in culture, as 

well as in the economy and the sciences) that entail clear, yet mediated relations 
of domination and power. Finally, the course examines Habermas’ attempt to 
move away from the traditional dualisms of forces and relations of production. 
 

Students are expected to be prepared on questions and readings for each lecture. 
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