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Ένας εννοιολογικός δεκάλογος της «ιδεολογίας» 

 
1. Οι ιδεολογίες είναι συστήµατα ιδεών.  
2. Οι ιδεολογίες έχουν κοινωνική οργάνωση και διάδοση.  
3. Οι ιδεολογίες υφίστανται σ� ένα πεδίο συλλογικών αντιθέσεων.  
4. Οι ιδεολογίες είναι ιστορικά φαινόµενα.  
5. Οι ιδεολογίες είναι στερεότυπες.  
6. Οι ιδεολογίες είναι ανακλητές. 
7. Οι ιδεολογίες περιγράφονται από συστατικούς κανόνες.  
8. Οι ιδεολογίες είναι επιτελεστικές.  
9. Κάθε ιδεολογία βρίσκεται σε µερική αντιστοιχία µε την πραγµατικότητα.  
10. Κάθε ιδεολογία βρίσκεται σε µερική αναντιστοιχία µε την πραγµατικότητα. 

Σχήµα 1. Εννοιολογικός δεκάλογος 
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 2         3       4    5        6         7              8 
 
 
                                                9                10 

 
Οι θέσεις (5)-(8) προσδιορίζουν τον εννοιολογικό, λογικό, λεκτικό ή δια-λογικό 

(discursive) χαρακτήρα των ιδεολογιών. Αφορούν την ιδεολογία ως ιδεαλογικό σύστηµα ή 
(δεδοµένης της κοινωνικής της οργάνωσης) αφορούν τη διαδικασία συστηµατοποίησής της.  
Η (5) επέχει θέση συνδέσµου ανάµεσα στις δύο οµάδες: ο στερεότυπος χαρακτήρας των 

ιδεολογιών (θέση 5) µπορεί ν� αποδοθεί και στη ειδική συλλογικότητα (θέσεις 2-4) και στη 
µερική συµβατικότητά τους (θέσεις 6-8). Οι θέσεις (7) και (8) είναι συµπληρωµατικές. Η (7) 
λέει ότι οι ιδεολογίες υπακούουν σε «συστατικούς», µη ρυθµιστικούς κανόνες. Με άλλα 
λόγια, σύµφωνα µε την (7) είναι δυνατή µια συστηµατική περιγραφή των ιδεολογιών. Η θέση 
(8), επιπλέον, λέει ότι οι κανόνες των ιδεολογιών, οι κανόνες που περιέχουν ή τους οποίους 
προβάλλουν «προς τα έξω», είναι ρυθµιστικοί κανόνες. Μέσω «συστατικών» κανόνων οι 
ιδεολογίες περιγράφονται ως συστήµατα· µέσω ρυθµιστικών κανόνων οι ιδεολογίες 
ρυθµίζουν τη συµπεριφορά των υποκειµένων. Οι δύο θέσεις µπορούν να συνδυαστούν στη 
διατύπωση «Το ρυθµιστικό περιεχόµενο των ιδεολογιών υπακούει σε µη ρυθµιστικούς 
κανόνες».  
Τέλος, οι θέσεις (9) και (10) είναι συναφείς αν όχι ισοδύναµες: πρέπει πάντως να 

παρουσιάζονται χωριστά, έστω για λόγους έµφασης. Οι δύο αυτές θέσεις αποτελούν άµεση 
συνέπεια της θέσης (8) για τον επιτελεστικό χαρακτήρα των ιδεολογιών. Συνδέονται όµως 
και µε τη θέση (5): καµία ιδεολογία δεν αποφαίνεται τα στερεότυπά της. 
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Για εύκολη αναφορά παρατίθεται εδώ η βασική εννοιολογική και λογική οργάνωση των 
δέκα προτάσεων (Σχήµα 1). Η εικόνα που προκύπτει είναι ένας «εννοιολογικός αστερισµός» 
της ιδεολογίας. Όπως αµέσως φαίνεται από το Σχήµα 1, όλες οι επιµέρους αρχές υπάγονται 
σε µία γενικότερη, την αρχή (1), µε την οποία αποφαινόµαστε τη συστηµατικότητα των 
ιδεολογικών ιδεαλογιών. Η περιγραφή των ιδεολογιών περιλαµβάνει στη συνέχεια δύο 
µεγάλες οµάδες «εννοιολογικών» συστατικών. Στην πρώτη (2-5) ανήκουν όσα αφορούν τη 
συλλογικότητα των ιδεολογιών. Στη δεύτερη (5-8) όσα αφορούν τη συµβατικότητα των 
ιδεολογικών συστηµάτων, δηλ. την ίδια την εννοιολογική, δια-λογική, λεκτική τους 
οργάνωση. Γι� αυτό και η δεύτερη κυρίως οµάδα προσφέρεται για τη διαµόρφωση µιας 
γενικής εννοιολογίας (µιας «ιδεαλογίας») των ιδεολογιών, και σ� αυτήν δίνω µεγαλύτερη 
έµφαση, χωρίς πάντως να υποτιµώ τις αντιστοιχίες µεταξύ των δύο οµάδων: η 
συµβατικότητα, σε οποιοδήποτε βαθµό, ενός εννοιολογικού συστήµατος είναι ανάλογη της 
συλλογικότητάς του. 

1. ∆έκα θέσεις για την ιδεολογία εν γένει 

(1) Οι ιδεολογίες είναι συστήµατα ιδεών.  
(1′) Κάθε ιδεολογία σηµαίνεται από ένα σύστηµα ιδεών.  
 

Σχήµα 2. Οι γλωσσικές ιδεολογίες ως σηµειωτικά συστήµατα β' βαθµού,  
σύµφωνα µε την εικονογραφία (α) του Barthes και (β) του Saussure 

 

(α) 

        ιδεολογία � υποδήλωση 

 

      γλώσσα � δήλωση 

 

  

(β) 

        σηµαινόµενο2 

 

 

             σηµαίνον2     ιδεολογία � υποδήλωση 

     σηµαινόµενο1   γλώσσα � δήλωση 

               σηµαίνον1      

 

 

σηµαίνον2 

σηµαίνον1 σηµαινόµενο1 

σηµαινόµενο2 

 

(1′′) Οι ιδεολογίες είναι σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού [αρχή του Μπαρτ]. 

Ενδεχόµενοι περιορισµοί στην τάξη των ιδεολογικών σηµείων: 



Κεφάλαιο 2: Εννοιολογικός δεκάλογος της «ιδεολογίας» 3 

 

 

 

α) τα ιδεολογικά συστήµατα δεν συγκροτούνται από σύµβολα αλλά κυρίως από εικόνες 
και δείκτες· 

β) οι ιδεολογίες διακρίνονται µε θεµατικά κριτήρια, δηλ. από αυτό στο οποίο 
αναφέρονται· 

γ) οι ιδεολογίες αποτελούν ειδικές ρητορικές επεξεργασίες του λόγου. 

Ο πρώτος περιορισµός είναι ειδολογικός· ο δεύτερος θεµατικός· ο τρίτος τροπικός. Οι τρεις 
περιορισµοί δεν είναι ασύµβατοι· πληρέστερη, προφανώς, θα ήταν µια ανάλυση των 
ιδεολογιών που γίνεται και από τις τρεις αυτές σκοπιές ― και βέβαια µε τη βοήθεια των 
αντίστοιχων κλάδων.  

(2) Οι ιδεολογίες είναι συλλογικά συστήµατα ιδεών. 
(2′) Οι ιδεολογίες είναι συλλογικά σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού. 
(2′′) Οι ιδεολογίες είναι συλλογικά σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού, που υπακούουν σε 
ειδολογικούς, θεµατικούς και τροπικούς περιορισµούς. 
(2′′′) Οι ιδεολογίες είναι σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού, που εκφράζουν συλλογικές 
προθέσεις σύµφωνα µε ειδολογικούς, θεµατικούς και τροπικούς περιορισµούς. 

O David Hume για τη φύση των συµβάσεων (A Treatise of Human Nature, επιµ. L. A. Selby-
Bigge, 2η έκδ. αναθ. P. N. Nidditch, Oxford: Clarendon, 1978, III.ii.2, σ. 490, χωρίο που 
αποτελεί την αρχή των περισσότερων από τους νεότερους ορισµούς της σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένου βέβαια του Grice): 
Η φύση της σύµβασης [convention] δεν είναι ίδια µε τη φύση µιας υπόσχεσης. ∆ιότι και οι 
υποσχέσεις ακόµα [�] από ανθρώπινες συµβάσεις προκύπτουν. [Σύµβαση ε]ίναι απλώς η 
γενική αίσθηση ενός κοινού συµφέροντος· αίσθηση την οποία όλα τα µέλη µιας κοινωνίας 
εκφράζουν ο ένας στον άλλο, και η οποία τα παρακινεί να ρυθµίζουν µε κανόνες τις επαφές 
τους [their conduct]. Παρατηρώ ότι θα είναι προς το συµφέρον µου ν� αφήσω στον άλλον την 
κατοχή των αγαθών του, υπό τον όρο ότι το ίδιο θα πράξει και αυτός για µένα. Έχει και αυτός 
στη ρύθµιση των επαφών του την αίσθηση ενός παρόµοιου συµφέροντος. Όταν η κοινή αυτή 
αίσθηση του συµφέροντος εκφραστεί αµοιβαία, και καταστεί γνωστή και στους δύο, παράγει 
την απαραίτητη στάση [suitable resolution] και συµπεριφορά [behaviour]. Η οποία µπορεί 
κανονικά να ονοµάζεται σύµβαση ή συµφωνία [agreement] µεταξύ µας, αν και χωρίς τη 
µεσολάβηση µιας υπόσχεσης, αφού οι πράξεις του καθενός µας αναφέρονται στις πράξεις 
του άλλου, και εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι κάτι πρόκειται να επιτελεστεί και από την 
άλλη πλευρά. ∆ύο άνθρωποι που τραβούν τα κουπιά µιας βάρκας το κάνουν βάσει 
συµφωνίας ή σύµβασης [by an agreement or convention], αν και ποτέ δεν έχουν δώσει 
υποσχέσεις ο ένας στον άλλον. Ούτε είναι σε µικρότερο βαθµό παράγωγο των ανθρώπινων 
συµβάσεων ο κανόνας που ρυθµίζει τη σταθερότητα της ιδιοκτησίας, επειδή προκύπτει 
σταδιακά και αποκτά ισχύ µέσω µιας αργής διαδικασίας, και από την επαναλαµβανόµενη 
εµπειρία των ανεπιθύµητων συνεπειών [inconveniences] που προκύπτουν αν τον 
παραβούµε. Αντιθέτως, η εµπειρία αυτή µας βεβαιώνει ακόµη περισσότερο ότι η αίσθηση του 
συµφέροντος έχει καταστεί κοινή σε όλους τους συνανθρώπους µας, και µας παρέχει 
εµπιστοσύνη για τη µελλοντική κανονικότητα των επαφών τους. Και µόνο βάσει της 
προσδοκίας αυτής, θεµελιώνονται η µετριοπάθεια [moderation] και η αποχή [abstinence] µας 
[από την ιδιοκτησία των άλλων]. Με παρόµοιο τρόπο οι γλώσσες καθιερώνονται σταδιακά 
από ανθρώπινες συµβάσεις χωρίς υπόσχεση. Με παρόµοιο τρόπο ο χρυσός και το ασήµι 
γίνονται κοινό µέτρο των συναλλαγών, και θεωρούνται σεβαστή αµοιβή για ό,τι έχει εκατό 
φορές την αξία τους. 
 

(3) Οι ιδεολογίες υφίστανται σ� ένα πεδίο συλλογικών αντιθέσεων. 
(3′) Για κάθε ιδεολογία και σε µερική αντίθεση µ� αυτήν υπάρχει τουλάχιστον άλλη µία 

ιδεολογία. 
(3′′) Οι ιδεολογίες είναι σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού, τα οποία υπακούουν σε 

ειδολογικούς, θεµατικούς και τροπικούς περιορισµούς· µέσω των σηµειωτικών αυτών 
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συστηµάτων εκφράζονται συλλογικές προθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε µερική 
αντίθεση µε αυτές που εκφράζονται από άλλα σηµειωτικά συστήµατα β′ βαθµού. 

(3′′′) Οι ιδεολογίες είναι συνεργατικά συστήµατα [β′ βαθµού κλπ.] σε ανταγωνιστικές 
µεταξύ τους σχέσεις. 

(3′′′′) Ακόµη και οι ανταγωνιστικές µεταξύ ιδεολογιών σχέσεις διεκπεραιώνονται βάσει 
µίας συνεργατικής αντίληψης της επικοινωνίας [δηλ. της σηµείωσης σε β′ βαθµό 
κλπ.]. 

(4) Οι ιδεολογίες είναι ιστορικά φαινόµενα. 
(5) Οι ιδεολογίες είναι στερεότυπες. 
(5′) Οι ιδεολογικές προϋποθέσεις εκφράζονται στερεότυπα· τα ιδεολογικά στερεότυπα 

εκφράζουν προϋποθέσεις. 
(5′′) Οι ιδεολογίες υποσηµαίνουν ιδεολογικά στερεότυπα· τα ιδεολογικά στερεότυπα 

υποσηµαίνονται ως προϋποθέσεις. 
(5′′) Τα ιδεολογικά στερεότυπα είναι ανακλητά. 
(6) Οι κανόνες των ιδεολογικών συστηµάτων [οι οποίοι ρυθµίζουν τη σηµείωση σε β′ 
βαθµό, σύµφωνα µε ειδολογικούς, θεµατικούς και τροπικούς περιορισµούς κλπ.] είναι 
ανακλητοί. 

(7) Οι ιδεολογίες περιγράφονται από συστατικούς κανόνες.  
(7′) Οι ιδεολογίες είναι συστήµατα που περιγράφονται από µη ρυθµιστικούς κανόνες. 
(7′′) Οι ιδεολογίες είναι ρυθµιστικά συστήµατα που περιγράφονται από µη ρυθµιστικούς 

κανόνες. 
(7′′′) Τα ιδεολογικά συστήµατα είναι µερικώς συµβατικά. 
(8) Οι ιδεολογίες είναι µέρος της πραγµατικότητας στην οποία αναφέρονται.  
(8′) Οι ιδεολογίες είναι επιτελεστικές.  
(8′′) Οι ιδεολογίες εκφράζουν συνθήκες για την τέλεση πράξεων. 
(8′′′) Οι ιδεολογίες είναι κηρυκτικές. 
(8′′′′) Οι ιδεολογίες είναι εγκλητικές. 
(9)  Κάθε ιδεολογία βρίσκεται σε µερική αντιστοιχία µε την πραγµατικότητα. 
(10) Κάθε ιδεολογία βρίσκεται σε µερική αναντιστοιχία µε την πραγµατικότητα. 

2. Και µια θέση για τις γλωσσικές ιδεολογίες 

(11) Οι γλωσσικές ιδεολογίες είναι µεταγλωσσικά συστήµατα [αρχή του Σίλβερστιν]. 

Εφόσον οι γλωσσικές ιδεολογίες ικανοποιούν και τις δύο αρχές, του Μπαρτ και του 
Σίλβερστιν, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα γλωσσικά σηµεία ―ή και «η γλώσσα» 
εν γένει― λειτουργούν και ως σηµαίνοντα και ως σηµαινόµενα των γλωσσικών ιδεολογιών. 
Όµως, ένα τέτοιο συµπέρασµα θα αποτελούσε την εις άτοπον απαγωγή της ίδιας της έννοιας 
της γλωσσικής ιδεολογίας ως σηµειωτικού συστήµατος. ∆ιότι, αν ένα γλωσσικό σηµείο είναι 
και σηµαίνον και σηµαινόµενο ενός Σ2 (Σ1 (σν1, σµ1), Σ1 (σν1, σµ1)),  τότε δεν θα µπορούσε 
καν να οριστεί η διάκριση µεταξύ ιδεολογικών σηµαινόντων και σηµαινοµένων. Η αποδοχή 
της αρχής του Σίλβερστιν, σύµφωνα µε αυτόν τον συλλογισµό, οδηγεί στην άρνηση της 
αρχής του Μπαρτ (προσπαθήστε να συνδυάσετε τα Σχήµατα 2 και 3). 
Για ν� αποφύγουµε το παράδοξο αυτό συµπέρασµα, είµαστε υποχρεωµένοι να δεχτούµε 

ότι τα ιδεολογικά σηµεία δεν είναι ταυτοχρόνως και µεταγλωσσικά. Με άλλα λόγια, δεν 
πρόκειται ακριβώς για τα ίδια σηµεία που λειτουργούν και ως µεταγλώσσα και ως ιδεολογία 
της γλώσσας. Ένα σηµείο Σ1 (σν1, σµ1), είτε γλωσσικό είτε µεταγλωσσικό, υποσηµαίνει (ή 
προϋποθέτει) ένα ιδεολογικό σµ2, ενώ ένα µεταγλωσσικό σν2 σηµαίνει ένα γλωσσικό σηµείο 
Σ1 (σν1, σµ1). Κατά συνέπεια, το σν2 δεν µπορεί να εξισωθεί µε το σµ2 µέσω του ίδιου 
Σ1 (σν1, σµ1). Ας παρατηρηθεί ότι η σχέση της αναφοράς, σε κάθε περίπτωση, έχει, θα 
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λέγαµε, διαφορετική φορά: ένα γλωσσικό σηµείο, όπως και ένα µεταγλωσσικό, υποσηµαίνει 
(ή προϋποθέτει) το ιδεολογικό του περιεχόµενο, ενώ σηµαίνεται από ένα µεταγλωσσικό 
σηµαίνον. Η αναφορική φορά είναι από τη γλώσσα, ή τη µεταγλώσσα, στην ιδεολογία· και 
από τη µεταγλώσσα στη γλώσσα· αλλά όχι από την ιδεολογία στη γλώσσα ή από την 
ιδεολογία στη µεταγλώσσα, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4, παρακάτω. Ένα µεταγλωσσικό 
σηµαίνον µπορεί λοιπόν να συνδεθεί πλαγίως µε ένα ιδεολογικό σηµαινόµενο, εφόσον µε 
αυτό επίσης συνδέεται πλαγίως ένα γλωσσικό σηµείο· µπορεί επίσης να συνδεθεί ευθέως µε 
ένα γλωσσικό σηµείο, εφόσον αυτό συνδέεται πλαγίως µε το ίδιο ιδεολογικό σηµαινόµενο µε 
το οποίο συνδέεται και το µεταγλωσσικό σηµαίνον. Μια ιδεολογική µεταγλώσσα, σύµφωνα µε 
τη θεωρία αυτή, είναι προϊόν µιας σηµειωτικής διαµεσολάβησης.  

 

Σχήµα 3. Η µεταγλώσσα,  
σύµφωνα µε την εικονογραφία (α) του Barthes και (β) του Saussure 

 

(α) 

        µεταγλώσσα 

 

         γλώσσα 

 

  

(β) 

     σηµαινόµενο1 

      γλώσσα 

               σηµαίνον1           σηµαινόµενο2 

                µεταγλώσσα 

                   σηµαίνον2  

 

 

 

σηµαίνον2 

σηµαίνον1 σηµαινόµενο1 

σηµαινόµενο2 

 
Σχήµα 4. Αναφορική φορά γλώσσας-ιδεολογίας-µεταγλώσσας 

 

ιδεολογία 

 

  

µεταγλώσσα 

  

γλώσσα 

 

 

 

  


