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I’m the butt of the worst joke in history, 
I’m a lock without a key, a city with no door, 

a prayer without faith…an untold story, sex without purity, 
a creeping gray memory, I’ m incomplete. 

Brett Gurewitz 
 

Εισαγωγή 

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένες 

προτάσεις του επιστημολογικού προγράμματος της κοινωνιολογίας Max Weber, και στον 

τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται στη βάση αυτών κοινωνιολογικές έννοιες που 

ερμηνεύουν συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα. Ορθότερα, ζητείται να ανιχνευθεί ο βαθμός 

της ‘συνέχειας’, και άρα κατ’ επέκταση να εντοπιστούν ενδεχόμενα σημεία ‘ασυνέχειας’, 

ανάμεσα στις δύο διαστάσεις του βεμπεριανού επιχειρήματος, δηλ. ανάμεσα στην 

επιστημολογική διάσταση, που την συνοδεύουν συγκεκριμένες παραδοχές περί 

μεθοδολογίας, και στη διάσταση της συγκρότησης των κοινωνιολογικών κατηγοριών. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον της εργασίας θα συγκεκριμενοποιηθεί στο πώς, από την μια μεριά, 

συγκροτείται ο αντι-ολισμός του Weber στη βάση της αρχής του ‘μεθοδολογικού 

ατομισμού’, και στο πώς, από την άλλη, γίνεται η ‘εφαρμογή’ αυτού του προτύπου 

κοινωνικής επιστήμης στην κατασκευή εννοιών προς την κοινωνιολογική ερμηνεία –

‘εξήγηση’ και ‘κατανόηση’– του οικονομικού φαινομένου. Ως προς το πρώτο ζήτημα, το 

επιχείρημα του Weber θα παρουσιαστεί μέσω της ανασυγκρότησης των βασικών σημείων 

των κειμένων του «Η ‘αντικειμενικότητα’ της κοινωνιολογικής και κοινωνικοπολιτικής 

γνώσης» [1904]1 και «Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες» [1919-20]. Ως προς την 

κοινωνιολογική εννοιολόγηση του οικονομικού φαινομένου, αυτή πραγματοποιείται από τον 

Weber στο κείμενο «Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες της οικονομικής πράξης» [1919-

20]2. Στην παρούσα εργασία θα ανασυγκροτηθούν τα βασικά σημεία αυτού του κειμένου, με 

ορίζοντα το ερευνητικό ερώτημα αν η κατασκευή των κοινωνιολογικών κατηγοριών της 

οικονομίας αποτελεί προϊόν μιας ομαλής ‘μετάβασης’ από επίπεδο μεθόδου σε επίπεδο 

‘θεωρητικοποίησης’ του αντικειμένου, ή αν, αντίστροφα, αλλοιώνει τη συνοχή του 

                                                 
1 Χρησιμοποιείται η ελληνική μετάφραση του Γρηγορογιάννη Α., Max Weber, «Η ‘αντικειμενικότης’ 
της κοινωνιολογικής και κοινωνικοπολιτικής γνώσεως», στο, Max Weber, Δοκίμια επί της θεωρίας των 
κοινωνικών επιστημών, μετ. Γρηγορογιάννης Α., Εθνικό κέντρο κοινωνικών ερευνών, Αθήνα, 1972. 
Επίσης, χρησιμοποιείται η αγγλική μετάφραση των Shils E. και Finch H., Max Weber, «Objectivity in 
social science and social policy», στο, Max Weber, The methodology of the social sciences, μετ. 
Edward A. Shils & Henry A. Finch, The Free Press, New York, 1949.  
2 Τα δύο κείμενα «Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες» και «Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες της 
οικονομικής πράξης», βρίσκονται στο πολύτομο έργο του Weber Οικονομία και κοινωνία. Εδώ 
χρησιμοποιείται η ελληνική μετάφραση του έργου η οποία έχει γίνει από τον Γκιούρα Θ., και στην 
οποία τα δύο αυτά κείμενα αποτελούν αντίστοιχα τα κεφάλαια Ι και II του Α' τόμου (Max Weber, 
Οικονομία και κοινωνία, Α' τόμος: κοινωνιολογικές έννοιες, μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια: Γκιούρας 
Θ., Εκδόσεις Σαβάλλας, Αθήνα, 2005). Περί του ζητήματος των διάφορων εκδόσεων του Οικονομία 
και κοινωνία, και του ζητήματος της ‘δομής και της ιστορίας’ του έργου, βλ. σχετικά Γκιούρας Θ., 
«Εισαγωγή», στο, Max Weber, Οικονομία και κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., σ. κγ'-μβ'.      
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επιχειρήματος, ειδικά σε ό,τι αφορά την ισχύ του μεθοδολογικού ατομισμού, που αποτελεί 

κεντρικό προγραμματικό αίτημα της βεμπεριανής επιστημολογίας. 

Επειδή ακριβώς το ερευνητικό ενδιαφέρον θα εστιάσει στο μεθοδολογικό ατομισμό, 

κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί της παρουσίασης του βεμπεριανού επιχειρήματος, μια 

σχετικά σύντομη ανακατασκευή της θέσης του Carl Menger αναφορικά με την διάκριση 

ανάμεσα στη μέθοδο που αναλύει τα κοινωνικά φαινόμενα με όρους ατομικού πράττειν 

(μεθοδολογικός ατομισμός) και στη μέθοδο που συλλαμβάνει το κοινωνικό αντικείμενο στην 

ολότητά του (μεθοδολογικός ολισμός). Η προφανής σκοπιμότητα αυτής της παράθεσης είναι 

να αποσαφηνιστεί ότι είναι ο Menger αυτός που πρώτος εισάγει την ατομιστική μεθοδολογία 

ως μεθοδολογικό κανόνα στις κοινωνικές επιστήμες. Δεδομένου αυτού, θα δειχτεί, εν είδει 

υπο-ερωτήματος, συμπληρωματικού στο κεντρικό ερώτημα της εργασίας, πώς ο Weber 

εισπράττει αυτή την αρχή και αν την διαφοροποιεί έναντι του Menger, και σε ποια σημεία3. Η 

αναφορά στη μενγκεριανή θεώρηση δικαιολογείται επιπλέον και από το ότι η ευρύτερη 

(ιστορική) συγκρότηση της βεμπεριανής σκέψης έχει διαμορφωθεί μέσα στο πλαίσιο της 

επιστημολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ολιστικό πρότυπο επιστήμης των γερμανών 

ιστοριστών οικονομολόγων και στο αντι-ολιστικό και φορμαλιστικό κοινωνικοεπιστημονικό 

πρότυπο της αυστριακής σχολής της οικονομίας, εισηγητής του οποίου υπήρξε ο Menger. Πιο 

συγκεκριμένα, το δίπολο μεθοδολογικός ατομισμός-μεθοδολογικός ολισμός εγγράφεται στην 

επονομαζόμενη ‘διένεξη περί τη μέθοδο’ [methodenstreit], ανάμεσα στον Gustav Schmoller, 

εκπρόσωπο της ‘δεύτερης’ γενεάς της σχολής της ιστοριστών οικονομολόγων, και τον 

Menger. Έναρξη της διαμάχης αποτελεί, συμβατικά, το έτος 1883, χρονολογία έκδοσης του 

έργου τού Menger Έρευνες για τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ειδικά για την 

πολιτική οικονομία, το οποίο, εν πολλοίς, αποτελεί αποσαφήνιση ζητημάτων επιστημολογίας 

και μεθοδολογίας που έχουν ήδη προκύψει από το προηγούμενο έργο του Βασικές αρχές της 

οικονομικής επιστήμης [1871]4. Το αντίπαλο για τον Menger επιστημονικό ιδεώδες που 

αντιπροσωπεύει ο οικονομικός ιστορισμός, είναι το πεδίο εκείνο, ετερογενές μεν αλλά έως 
                                                 
3 Για μια εκτενή ανασυγκρότηση των μεθοδολογικών και κυρίως των εννοιολογικών ‘επαφών’ 
ανάμεσα στους Menger και Weber, ειδικά σε σχέση με την αντίληψη του τελευταίου περί του 
οικονομικού πράττειν στο πλαίσιο του έργου Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, βλ. 
σχετικά Ghosh P., «Robinson Crusoe, the isolated economic man: Max Weber, marginal utility theory, 
and the ‘spirit’ of capitalism», Max Weber Studies/Bhft I, 2006, σ. 71-99. Ουσιαστικά, το επιχείρημα 
του Ghosh αποτελεί απόπειρα σχετικοποίησης των φαινομενικών γειτνιάσεων της βεμπεριανής 
εννοιολόγησης του οικονομικού πράττειν με εκείνη του Menger, και ταυτόχρονα απόπειρα 
επανασύνδεσης της βεμπεριανής σκέψης με τις καταβολές της από την παράδοση του οικονομικού 
ιστορισμού. 
4 Πρβλ. σχετικά Kichiro Yagi, «Carl Menger and the historicism in economics», στο, Methodology of 
social sciences, ethics, and economics in the newer Historical School, επιμ. Koslowski P., Springer, 
Heidelberg 1997, σ. 231-258. Σχετικά με τη ‘μεθοδική διένεξη’ βλ. Bostaph S., «The methodological 
debate between Carl Menger and the German Historicists», Atlantic Economic Journal/Vol. 9 (No. 1), 
1978, και Ghosh P., «Robinson Crusoe…», ό.π. Βλ. επίσης Perlman M., «Schumpeter and schools of 
economic thought», στο, Joseph Alois Schumpeter, επιμ. Backhaus J., Kluwer Academic Publishers, 
Netherlands, 2003, σ. 163-178, όπου επιχειρείται μια σύνοψη της θέσης του Schumpeter J. περί της 
μεθοδικής διένεξης.    
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ένα βαθμό θεμελιωμένο σε ορισμένες σταθερές επιστημολογικές προκείμενες5, από το οποίο 

θα αντληθούν εδώ επιχειρήματα για τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας σχετικά με τις 

κατευθύνσεις που λαμβάνουν οι μετατοπίσεις του Weber από τις επιστημολογικές του 

πρααποφάσεις. Αυτή η επιλογή δικαιολογείται, άλλωστε, από το γεγονός ότι ο Weber ρητά 

αυτοπροσδιορίζεται ως ‘συνεχιστής’ της παράδοσης του οικονομικού ιστορισμού παρά ως 

αντίπαλός του, έστω και μέσω του ριζικού επαναπροσδιορισμού από πλευράς του κεντρικών 

θέσεων της ιστοριστικής επιστημολογίας6, πράγμα που έχει ως συνέπεια να εντάσσεται, 

τελικά, στη λεγόμενη ‘τρίτη’ γενεά της ιστορικής σχολής7. Συνεπώς, η περαιτέρω 

συγκεκριμενοποίηση του ερευνητικού ερωτήματος θα οδηγήσει στην αναζήτηση των 

σημείων, εντός των «Βασικών κοινωνιολογικών κατηγοριών της οικονομικής πράξης», όπου 

το αντι-ολιστικό επιστημολογικό πρότυπο και οι συγκροτημένες στη βάση του 

μεθοδολογικού ατομισμού κοινωνιολογικές έννοιες, που έχουν διαγραφεί στο πλαίσιο των 

«Βασικών κοινωνιολογικών εννοιών», ‘συνυπάρχουν’ με στοιχεία, τόσο μεθοδολογικά όσο 

και εννοιολογικά, τα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν στην ιστοριστική 

επιχειρηματολογία.  

Δεδομένων των παραπάνω, η εργασία διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: Στο κεφ.I θα 

ανασυγκροτηθεί, βάσει των κεντρικών σημείων τού έργου του Έρευνες για τη μεθοδολογία 

των κοινωνικών επιστημών και ειδικά για την πολιτική οικονομία, ο τρόπος με τον οποίο ο 

Menger κατασκευάζει τις έννοιες προς την εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων και, 

ειδικότερα, των οικονομικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, θα 

προσδιοριστούν, αφενός, η μενγκεριανή κριτική σε έννοιες ολιστικού χαρακτήρα, όπως η 

‘λαϊκή οικονομία’, και, αφετέρου, η ‘οργανική’ θεώρηση των κοινωνικών μορφών ως ‘μη 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων’ του πράττειν. 

Στο κεφ.II, ένεκα του ότι απαιτείται να ‘αποκατασταθεί’, έως ένα βαθμό, η σχέση του 

Weber με την παράδοση του ιστορισμού, θα προσδιοριστούν οι βασικές επιστημολογικές του 

θέσεις όπως προκύπτουν από το κείμενο «Η ‘αντικειμενικότητα’ της κοινωνιολογικής και 

κοινωνικοπολιτικής γνώσης», επί τη βάση των οποίων ο Weber συγκροτεί την κοινωνιολογία 

του ως μέρος των ‘επιστημών της πραγματικότητας’ –οριοθέτηση που ήδη υπάρχει στον 

‘πρώιμο’ ιστορισμό, π.χ. στον Wilhelm Roscher. Το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ότι η 

βεμπεριανή επιστήμη προσλαμβάνει την έννοια του ‘κοινωνικού’ στην 

‘κοινωνικοοικονομική’ της διάσταση, και ότι, εν τέλει, κρίνει τη διάσταση αυτή ως 

                                                 
5 Πρβλ. σχετικά Γκιούρας Θ., «Gustav Schmoller. Ιστορισμός και κριτική», Αξιολογικά/4, Αθήνα, 
1992. 
6 Περί του ότι ο Weber αποτελεί ‘συνεχιστή’ της παράδοσης της ιστοριστικής πολιτικής οικονομίας, 
και ταυτόχρονα ‘ριζοσπαστικοποιεί’ τις θέσεις βασικών εκπροσώπων της ‘πρώτης’ γενεάς της σχολής, 
κυρίως του Knies K., βλ. Hennis W., Max Weber: essays in reconstruction, Allen & Unwin, London, 
1988, σ. 105-146.  
7 Πρβλ. σχετικά Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Στοιχεία πολιτικής θεωρίας στην κοινωνιολογία της 
εξουσίας», στο, Max Weber, Οι τύποι της εξουσίας, Κένταυρος, Αθήνα 2001, σ. 165-220. 
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‘δεσμευτικό’ προσδιορισμό της νεωτερικής κοινωνίας. Αυτή η ανάδειξη οιονεί 

αντικειμενικής πλευράς του κοινωνικού αντικειμένου, έρχεται σε αντίθεση με τον 

αξιολογικό-επιστημολογικό σχετικισμό που προγραμματικά αιτείται ο Weber, ωστόσο, 

υπερβαίνει τους στόχους της εργασίας να δειχτεί αν πράγματι και πώς ακριβώς συμβαίνει ο 

‘μετριασμός’ του σχετικιστικού επιχειρήματος. Επιπλέον, στο κεφ.II θα συνοψιστεί η 

επιχειρηματολογία για την ‘ελεύθερη αξιών’ [value-free] κοινωνιολογία, στη βάση της 

οποίας ο Weber, αφενός, προσδιορίζει τους όρους για τη διατύπωση επιστημονικών 

προτάσεων με ισχύ εμπειρικής γνώσης, αφετέρου, απορρίπτει την αξιολόγηση του 

αντικειμένου, γεγονός που οδηγεί στην κατάδειξη της καταρχήν διάκρισης ανάμεσα στην 

κοινωνικοεπιστημονική εργασία και την κοινωνική πολιτική. Η σύνοψη αυτή προορίζεται να 

εισάγει την εργασία στο κυρίως ερευνητικό της αντικείμενο που αφορά στον βεμπεριανό 

μεθοδολογικό ατομισμό· γι’ αυτό θα εστιάσει στην υποκειμενική θεμελίωση των αξιών, που 

οδηγεί στην ανακατασκευή τους ως συναφειών ανάμεσα στα μέσα και τους δεδομένους, μη 

υποκείμενους σε αξιολόγηση σκοπούς του πράττειν. 

Στο κεφ.III θα ανακατασκευαστεί το επιχείρημα του Weber ενάντια στην ‘απευθείας’ 

εννοιολογική οριοθέτηση των συλλογικών μορφών πράττειν, των κοινωνικών μορφωμάτων, 

των ‘αντικειμενικών’ (κανονιστικών ή μεταφυσικών) νοημάτων κλπ., και υπέρ της 

ανασυγκρότησης αυτών των μορφών σαν «πορείες και συνάφειες ιδιαίτερου πράττειν 

μεμονωμένων ανθρώπων»8. Πρόκειται για τη βεμπεριανή ‘εκδοχή’ του μεθοδολογικού 

ατομισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα δειχτεί πώς ο Weber, στη βάση αυτή της μεθοδικής αρχής, 

προβαίνει στη ‘θεωρητική’ απεικόνιση του κοινωνικού αντικειμένου μέσω της κατασκευής 

υπερεμπειρικών, μη ρεαλιστικών τύπων: των ιδεατών τύπων [ideal types]. Θα εξεταστούν 

έτσι διαδοχικά η μέθοδος της ‘κατανόησης’ του πράττειν, ως συνιστώσα-όρος της 

επιστημονικής ‘εξήγησής’ του, η ανακατασκευή των σχέσεων και των κοινωνικών μορφών 

επί τη βάση της τυπολογίας του ατομικού (κοινωνικού) πράττειν, και τα γνωρίσματα των 

ιδεατών τύπων και η μέθοδος στην κατασκευή και τη χρήση τους. 

Στο κεφ.IV θα γίνει απόπειρα να συνοψιστούν οι διαφορές ανάμεσα στη βεμπεριανή 

κοινωνιολογική επιστημολογία και την επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών του 

Menger. Εκκίνηση θα αποτελέσουν οι προγραμματικές θέσεις του Weber για την απεμπλοκή 

των κοινωνικών επιστημών από την πρακτική (πραξεολογική) διάσταση, και για τη 

φορμαλιστική συγκρότηση της κοινωνιολογίας ως επιστήμης διακριτής από την ιστορία –

θέσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί στον Menger στο κεφ.I της εργασίας. Θα δειχτεί, όμως, ότι ο 

Weber ελέγχει εξίσου το μενγκεριανό επιχείρημα, ειδικά σε ό,τι αφορά την επαναυποχώρησή 

του σε μια νατουραλιστικού τύπου επιστημολογία. Αναδεικνύοντας δε τις ανεπάρκειες της 

οικονομικής θεωρίας του Menger προκαταλαμβάνει τη δική του, κοινωνιολογική πια, 
                                                 
8 Max Weber, «Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες», στο, Οικονομία και κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., σ. 
14. 
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θεώρηση της οικονομίας, η οποία γίνεται έτσι αντιληπτή εν μέρει και ως προσπάθεια 

‘υπέρβασης’ της μεθοδικής διένεξης. 

Εν τέλει, στο κεφ.V, το οποίο άτυπα συνιστά ένα διακριτό β' μέρος της εργασίας, θα 

ανακατασκευαστεί η ‘κοινωνιολογία της οικονομίας’ του Weber, βάσει του κειμένου 

«Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες της οικονομικής πράξης». Το ενδιαφέρον θα εστιάσει 

στις § 1 έως 9 των οικονομικών κατηγοριών, όπου συγκροτούνται σε ένα πρωταρχικό, υψηλό 

επίπεδο αφαίρεσης, οι αφετηριακές κατηγορίες του οικονομικού πράττειν. Ωστόσο, έννοιες 

και επιχειρήματα προερχόμενες από τις παραγράφους που ακολουθούν την § 9, θα 

παρεμβληθούν στην παρουσίαση αυτών των πρώτων βασικών εννοιών της οικονομίας, ενώ 

το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με την οριοθέτηση της βεμπεριανής αντίληψης περί 

‘κεφαλαίου’ και ‘εργασιακού καταμερισμού’. Σε γενικές γραμμές, η διάρθρωση του κεφ.V 

θα ακολουθήσει τη διαδοχή των εννοιών που απαντάται στο κείμενο, ενώ και η παράθεση 

περί κεφαλαίου και εργασιακού καταμερισμού, η οποία θα τεθεί ως ‘κορύφωση’ των 

αντινομιών μεταξύ του μεθοδολογικού ατομισμού και της εννοιακής οριοθέτησης ιστορικών 

και μακρο-θεωρητικών όρων της οικονομίας (προπάντων, ως νεωτερικής κεφαλαιοκρατικής 

οικονομίας), θα βασιστεί σε συγκεκριμένες αναφορές του Weber στην § 3, οι οποίες 

προκαταλαμβάνουν σχεδόν ως προϋποτιθέμενες στο πλαίσιο των αφετηριακών εννοιών, τις 

εν λόγω κατηγορίες. 

I. Κατασκευή εννοιών και εξήγηση κοινωνικών φαινομένων στον Carl Menger 

1. Επιστημολογία και μέθοδος στην οικονομική θεωρία και στις κοινωνικές επιστήμες 

Στο έργο του Έρευνες για τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ειδικά για την 

πολιτική οικονομία [1883], ο Carl Menger παρουσιάζει το επιστημολογικό και μεθοδολογικό 

του πρόγραμμα, το οποίο αντιπαραθέτει στην επιστημολογία των ιστοριστών οικονομολόγων, 

και ειδικά στην οπτική του Gustav Schmoller, βασικού εκπροσώπου της ‘δεύτερης’ γενεάς 

του ιστορισμού. Εκκίνηση στο επιχείρημα του Menger αποτελεί το αίτημα να αρθεί η 

‘ρεαλιστική μονομέρεια’ στη μέθοδο των κοινωνικών επιστημών, όπως εφαρμόζεται από τον 

οικονομικό ιστορισμό στο πεδίο της ιστορικής-εμπειρικής μελέτης της πολιτικής οικονομίας 

και των κοινωνικών θεσμών. 

Πιο συγκεκριμένα, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, το μενγκεριανό επιχείρημα αιτείται τη 

διάκριση ανάμεσα στην ‘ιστορική’, τη ‘θεωρητική’ και την ‘πρακτική’ «κατεύθυνση» των 

κοινωνικών επιστημών. Ως προς τη σχέση ιστορίας και θεωρίας, αναιρείται η συγκροτησιακή 

για τον οικονομικό ιστορισμό θέση πως η κοινωνικοεπιστημονική εξήγηση μπορεί να 

συναχθεί από την ιστορική εργασία, ότι δηλ. η μελέτη της ιστορικής πορείας ενός ιστορικά 

δεδομένου πολιτισμού, μέσω ανακατασκευής της εξέλιξής του (γένεση, άνθηση και φθίση 

του), δύναται να οδηγήσει στην αναγνώριση των κανονικοτήτων που προσιδιάζουν στα 
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κοινωνικά φαινόμενα9. Σύμφωνα με τον Menger, η ιστορία μελετά τον «ιδιαίτερο ατομικό 

χαρακτήρα» των κοινωνικών και οικονομικών γεγονότων10, αποκαθιστά τις άμεσα 

αντιληπτές συνάφειες της διαδοχής τους, και μ’ αυτό τον τρόπο τα ‘εξιστορεί’11. Δεν 

αποφαίνεται όμως περί των νόμων που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα. Ως προς τη σχέση 

επιστήμης και πράξης, ο Menger αιτείται την απεμπλοκή της ιστορικής και θεωρητικής 

εργασίας επί των κοινωνικών φαινομένων, από τη διαμόρφωση των κριτηρίων και των 

κανόνων που κατευθύνουν τον πρακτικό προσανατολισμό του κοινωνικού πράττειν. Στον 

οικονομικό ιστορισμό, αντίθετα, είναι κυρίαρχη η επιστημολογική αντίληψη ότι η πολιτική 

οικονομία ή επιστήμη της ‘εθνικής οικονομίας’ στοχεύει στο σχηματισμό ενός κανονιστικού 

πλαισίου, με βάση το οποίο να ρυθμίζονται οι οικονομικές διαδικασίες και συγκρούσεις, στο 

εσωτερικό της χώρας και στις διεθνείς της σχέσεις12. 

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, ο Menger αξιώνει να διαιρεθούν εσωτερικά οι κοινωνικές 

επιστήμες, ανάλογα με τον αν μεθοδολογικά θεμελιώνονται στη «ρεαλιστική-εμπειρική» ή 

την «αυστηρή» [exact] μέθοδο. Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η διαμόρφωση θεωρητικών 

εννοιών, είτε με τρόπο ρεαλιστικό, είτε μέσω της αυστηρής μεθόδου, έχει ως στόχους: 

πρώτον, να προσδιορίσει τη μορφή των φαινομένων, δεύτερον, να κατασκευάσει τις αιτιακές 

                                                 
9 Στην πρώτη γενιά της ιστορικής σχολής της εθνικής οικονομίας, ειδικά στον Wilhelm Roscher, 
θεωρείται πως οι νόμοι που συνάγονται από τη συγκριτική ιστορική μελέτη του κύκλου ζωής των 
διαφόρων πολιτισμών, ισχύουν καθολικά ή ‘απόλυτα’ [‘absolute’ laws]. Παράλληλα υπάρχουν 
βραχύβιοι, σχετικοί οικονομικοί νόμοι που ισχύουν μόνο για μια δεδομένη ιστορική κοινωνία 
[‘relative’ economic laws]. Αντίθετα, στο επιστημολογικό και θεωρητικό έργο του Gustav Schmoller 
αναπτύσσονται περισσότερο εκείνου του είδους οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν μέσα στα όρια μιας 
ιστορικά προσδιορισμένης κοινωνίας. Αυτή είναι κατά τον Bostaph S. η σημαντικότερη διαφορά 
μεταξύ πρώιμου και νεότερου οικονομικού ιστορισμού. Σε επίπεδο κοινωνικής θεωρίας αυτή η 
απόκλιση αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο Roscher ενδιαφέρεται για την ιστορική εξέλιξη των 
πολιτισμών σαν οργανισμών, ενώ ο Schmoller μελετά ειδικά τους κοινωνικούς θεσμούς, τις μεταξύ 
τους σχέσεις, την ανάπτυξή τους κ.λπ., στο πλαίσιο μιας ιστορικά συγκεκριμένης εθνικής οικονομίας 
(Πρβλ. σχετικά Bostaph S., «The methodological debate between Carl Menger and the German 
Historicists», Atlantic Economic Journal/Vol. 9 (No. 1), 1978, σ. 3-16).         
10 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων της θεωρητικής έρευνας γενικά και ιδιαίτερα στο 
πεδίο της λαϊκής οικονομίας», στo, Κείμενα πολιτικής οικονομίας και θεωρίας της πολιτικής, επιμ. 
Αγγελίδης Μ. και Ψυχοπαίδης Κ., Εξάντας, Αθήνα, 1992, σ. 235. 
11 Η έννοια της ‘εξιστόρησης’ προέρχεται από έναν από τους θεμελιωτές της ιστοριστικής πολιτικής 
οικονομίας, τον Roscher. «Ο Roscher αντιπαραθέτει στη μέθοδο των νομοθετικών επιστημών τη 
μέθοδο των ‘επιστημών της πραγματικότητας’. Οι τελευταίες δεν αποβλέπουν κατά τον Roscher στην 
υπαγωγή ποσοτικοποιημένων φαινομένων σε κανόνες αλλά στην εξιστόρηση (‘Schilderung’) 
μοναδικών και ανεπανάληπτων ιστορικών γεγονότων, τα οποία λόγω της ιδιομορφίας τους θα πρέπει 
να προσεγγιστούν ως ιστορικά ‘άτομα’ και δεν μπορούν να κατανοηθούν ως περιπτώσεις εφαρμογής 
ενός κανόνα» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία και μέθοδος, Σμίλη, Αθήνα, 1994, σ. 270). Να σημειωθεί ότι η 
διάκριση μεταξύ νομοθετικών επιστημών και επιστημών της πραγματικότητας, έχει επικρατήσει στα 
εγχειρίδια για τη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών να παρουσιάζεται σχηματικά ως διάκριση 
ανάμεσα σε ‘νομολογική’ και ‘ιδιογραφική’ γνώση. Η πρώτη προσβλέπει στην εξήγηση ενός 
φαινομένου με βάση καθολικούς νόμους, ενώ η δεύτερη στην εξήγηση της ιδιαιτερότητάς του. Στην 
τελευταία περίπτωση το φαινόμενο εκλαμβάνεται ως μια ιστορική μοναδικότητα ή ατομικότητα 
[individuum]. 
12 Πρβλ. σχετικά Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Στοιχεία πολιτικής θεωρίας…», ό.π., σ. 165-192, όπου 
γίνεται αναφορά στη διάστασή αυτή της θεώρησής τους για τη σχέση της επιστήμης της πολιτικής 
οικονομίας και της πολιτικής, από πλευράς των Roscher και Schmoller.  
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τους συνάφειες, και τρίτον, να καταστήσει εφικτή τη δυνατότητα επηρεασμού και 

αναπαραγωγής τους13. Ωστόσο, η ακρίβεια των θεωρητικών εννοιών είναι πληρέστερη στην 

περίπτωση της αυστηρής μεθόδου. Οι αυστηροί τύποι εννοιών, ισχύουν καθολικά, δίχως 

εξαιρέσεις, διότι σχηματίζονται λογικά. Αντίθετα, οι ρεαλιστικές έννοιες έχουν αποκλειστικά 

εμπειρική ισχύ, και δεν προσδιορίζουν επακριβώς τη μορφή και τις αιτιακές σχέσεις των 

φαινομένων. Συνεπώς, μέσω της διάκρισης των μεθόδων, ο Menger κατηγορεί τον 

οικονομικό ιστορισμό ότι εστιάζοντας στις ρεαλιστικές έννοιες, αλλοιώνει τους 

γνωσιοθεωρητικούς όρους συγκρότησης των επιστημών εν γένει, σύμφωνα με τους οποίους 

υπάρχουν ως ισότιμες στην κατασκευή εννοιών η ρεαλιστική (εμπειρική) δίπλα στην 

αυστηρή (λογική) εργασία. 

Η επιστημολογική διάκριση ανάμεσα σε ρεαλιστικές και αυστηρές θεωρητικές 

έννοιες, ανατρέχει, λοιπόν, σε μια γνωσιοθεωρητική θεμελίωση. Για να το κάνει αυτό ο 

Menger προϋποθέτει ότι οι κοινωνικές και οι φυσικές επιστήμες δεν διαφοροποιούνται. 

Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι είναι ενιαίο το πρότυπο της επιστήμης, και ότι οι δύο διακριτές 

μεθοδολογικές κατευθύνσεις δεν καθορίζονται από την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, αν 

είναι δηλ. φυσικό ή κοινωνικό, αλλά από το αν η κατεύθυνση της έρευνας θεμελιώνεται στη 

νοητική αφαίρεση ή στην άμεση εποπτεία. Απαιτείται μάλιστα οι δύο κατευθύνσεις της 

μεθόδου να αναπτύσσονται παράλληλα. Να αναπτύσσεται δηλ. τόσο η άμεση εμπειρική 

παρατήρηση της πραγματικότητας στη συνθετότητα και την αδιαιρετότητά της, όσο και η 

σύλληψη του αντικειμένου με τρόπο αναλυτικό-κριτικό. Στην τελευταία, η σκέψη, μέσω 

νοητικών αφαιρέσεων, συλλαμβάνει το πολλαπλό ως προς τα στοιχειώδη συστατικά του μέρη. 

Τέτοια είναι, λ.χ., η αναλυτική σύλληψη του φαινομένου νερό ως χημικής ένωσης υδρογόνου 

και οξυγόνου, τα οποία ως πλήρως καθαρά στοιχεία δεν απαντούν στον κόσμο της άμεσης 

αντίληψης. Αντίθετα, λ.χ., η επιστήμη της φυσιολογίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

παρατήρησης, μελετά τα φαινόμενα στην πολλαπλότητά τους, και έτσι τα εξηγεί επαγωγικά. 

Ο Menger θεωρεί ότι το ίδιο μοτίβο πρέπει να ισχύσει και στο επίπεδο της οικονομικής 

θεωρίας και των κοινωνικών επιστημών, επικρίνοντας τον ιστορισμό για ‘μονομέρεια’. 

Ωστόσο, κατά την εκτύλιξη της ανάλυσής του ακυρώνει τον ισχυρισμό του αυτό. Διαπιστώνει 

ότι η μελέτη του κοινωνικού αντικειμένου απαιτεί μια ειδική «κοινωνικοεπιστημονική» 

μέθοδο14, που αποκλίνει από το φυσικοεπιστημονικό μοντέλο εξήγησης, υποχωρώντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο στη θέση των ιστοριστών αντιπάλων του, περί της διάκρισης ανάμεσα σε 

επιστήμες της πραγματικότητας και νομολογικές επιστήμες. 

                                                 
13 «Κυριαρχούμε στον πραγματικό κόσμο με το να επιφέρουμε τις συνθήκες πραγματοποίησης ενός 
φαινομένου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας βάσει των θεωρητικών μας γνώσεων και με τον τρόπο 
αυτό είμαστε σε θέση να αναπαράγουμε το ίδιο το φαινόμενο» (Menger C., «Περί των δύο βασικών 
κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 236)  
14 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα του ατομικού πράττειν», στο, Επιστημολογία των 
κοινωνικών επιστημών, επιμ. Κουζέλης Γ. και Ψυχοπαίδης Κ., Νήσος, Αθήνα, 1996.  
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Παρόμοια αντίφαση διαπιστώνεται όταν ο Menger, ενώ διαιρεί τις κατευθύνσεις των 

κοινωνικών επιστημών και τις μεθοδολογίες, αιτείται ταυτόχρονα την υπό όρους 

επανασύνδεσή τους, ώστε να απεικονιστεί συνολικά (‘ολιστικά’) η πραγματικότητα. Όπως 

γράφει, δύναται να προκύψει σταδιακά «μια σειρά κοινωνικών θεωριών, από τις οποίες η 

κάθε μια, ωστόσο, οδηγεί στην κατανόηση μόνο μιας ιδιαίτερης πλευράς των φαινομένων της 

ανθρώπινης δραστηριότητας»15. Παράλληλα όμως, είναι εφικτό από τη συνδυαστική χρήση 

τους, να προκύψει μια «ολότητα των θεωριών», που να εξηγεί το αντικείμενο εν συνόλω. 

Αυτή η σωρευτικά συγκροτημένη ενότητα μεταξύ των επιμέρους τυπικών θεωριών, με 

ενσωμάτωση και των ρεαλιστικών πορισμάτων16, παρουσιάζεται σαν προοδευτική ανάπτυξη 

της επιστήμης, που απολήγει σ’ ένα τελικό στάδιο συγκρότησης μιας ολότητας κοινωνικών 

επιστημών. Ουσιαστικά δηλ., ο Menger αυτο-κατανοεί την επιστημολογία του ως εγχείρημα 

για να κατασκευαστεί ένα ενιαίο και στέρεο επιστημολογικό υπόβαθρο, αυστηρά 

οριοθετημένο ανάμεσα σε κλάδους, με υποχώρηση των επιστημολογικών αντιφάσεων και 

ιδιαίτερη εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στις ειδικές θεωρίες. Λανθάνει και πάλι σ’ αυτή τη 

διαπίστωση, ότι το φυσικοεπιστημονικό μοντέλο γνώσης συνιστά το πρότυπο επιστήμης, και 

ταυτόχρονα επανέρχεται ο Menger σε θέσεις του ιστορισμού για εξαντλητική εξήγηση των 

κοινωνικών φαινομένων.     

Στο πλαίσιο των επιστημολογικών αυτών ορισμών, ο Menger προσδιορίζει την αρχή 

του μεθοδολογικού ατομισμού, η οποία προσιδιάζει καταρχήν στην κατασκευή αυστηρών 

εννοιών. Η «ατομιστική κατεύθυνση της έρευνας»17 (μεθοδολογικός ατομισμός), 

συγκροτείται εξίσου στα πεδία των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, μέσω της 

κατάτμησης των φαινομένων στα απλούστερα, μη περαιτέρω αναγώγιμα στοιχεία που τα 

συνθέτουν. Η πραγματικότητα, φυσική ή κοινωνική, αναλύεται σε δύο θεμελιώδεις 

συνιστώσες της, τα «άτομα» και τις «δυνάμεις» 18. Οι δυνάμεις, που συνιστούν τα «αίτια των 

πραγματικών κινήσεων», καθορίζουν το σχηματισμό των σχέσεων ανάμεσα στα ελάχιστα 

στοιχεία.  Υπό την οπτική αυτή, το φυσικό αντικείμενο ανασυγκροτείται ως φυσικοχημική 

δομή, ενώ τα κοινωνικά φαινόμενα, αναγόμενα στο ατομικό πράττειν, ανασυγκροτούνται ως 

σχέσεις ατομικών δρώντων. Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα σε φυσικά και κοινωνικά 

φαινόμενα, είναι ότι στα μεν τα ατομικά στοιχεία και οι δυνάμεις τους είναι μη εμπειρικής 

φύσης, ενώ, αντίθετα, στο επίπεδο του κοινωνικού γίγνεσθαι τα έσχατα στοιχεία έχουν 

εμπειρική υπόσταση. Πρόκειται για τα ανθρώπινα υποκείμενα, που πράττουν προς την 

εκπλήρωση συγκεκριμένων «επιδιώξεων». Στηριζόμενος στη διαφοροποίηση ανάμεσα στις 

κοινωνικές δυνάμεις, που αποτελούν τους εξηγήσιμους σκοπούς των δρώντων, και στις 

                                                 
15 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 244-245. 
16 «Ως αίτημα της έρευνας ωστόσο η ακριβής κατανόηση των φαινομένων παραμένει ισότιμη πλάι στη 
ρεαλιστική-εμπειρική έρευνα […]» (Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 75). 
17 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 76. 
18 Στο ίδιο, σ. 84. 
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φυσικές δυνάμεις, που δεν δύναται να συλληφθούν λογικά, ο Menger αποδίδει γνωσιακό 

«πλεονέκτημα» στη θεωρητική κοινωνική επιστήμη έναντι των θεωρητικών φυσικών 

επιστημών: «η ακριβής ανάλυση των φυσικών οργανισμών ενδέχεται να μην επιτευχθεί ποτέ 

πλήρως». Το αντίθετο υποτίθεται για την κοινωνική θεωρία, η οποία, προϊούσης της 

θεωρητικής ανάπτυξης, δύναται να αποδεσμευτεί πλήρως από τη ρεαλιστική έρευνα. 

Ο μεθοδολογικός ατομισμός συγκροτείται από τον Menger σε αντιπαράθεση προς τον 

μεθοδολογικό ολισμό της ιστορικής σχολής της εθνικής οικονομίας. Ενώ όμως έχει υποτεθεί 

ότι οι ρεαλιστικές έννοιες, που κατασκευάζονται από την παρατήρηση των φαινομένων στη 

συνθετότητά τους, νομιμοποιούνται επιστημολογικά στον ίδιο βαθμό με τις αυστηρές 

θεωρητικές έννοιες, το ολιστικό πρότυπο απορρίπτεται. Σύμφωνα με τον Menger, κάθε 

απόπειρα ολιστικής θεώρησης της κοινωνίας και ειδικότερα των οικονομικών φαινομένων, με 

μεθοδολογική αφετηρία την οικονομία στο σύνολό της (π.χ. παραγωγή εν γένει, συνολική 

κατανάλωση, οικονομικές τάξεις κ.λπ.), οδηγεί στην κατασκευή «πλασματικών» εννοιών. 

Αντιπαραθέτει κατά αυτό τον τρόπο το μεθοδολογικό ατομισμό, ως πρότυπο θετικιστικού 

τύπου εξήγησης, απέναντι στον ολισμό, για τον οποίο υποθέτει ότι συσκοτίζει το 

αντικείμενο19. Ειδικότερα, ασκεί κριτική στις καταβολές του ιστορισμού από την επιστήμη 

της βιολογίας. Θεωρεί ότι η εφαρμογή των μεθοδολογικών προτύπων της ανατομίας και της 

φυσιολογίας στην έρευνα για την «αλληλεξάρτηση» των κοινωνικών φαινομένων, πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως σύμβαση που έχει αφαιρέσει από τις διαφορές μεταξύ φυσικών οργανισμών 

και κοινωνικού αντικειμένου. Η οργανική ενότητα που αποδίδει στην εθνική οικονομία ο 

ιστορισμός, συνιστά το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πλασματικής έννοιας, κατά την 

κατασκευή της οποίας παρεισδύουν οι προκαταλήψεις του επιστήμονα, και παραγνωρίζεται το 

ερώτημα πώς έχει παραχθεί η δεδομένη ενότητα. Η εξήγηση της παραγωγής (γένεσης) των 

κοινωνικών σχέσεων και μορφών από το πράττειν των ατόμων, αναδεικνύεται σε ζήτημα 

κεντρικής σημασίας στο πλαίσιο της αυστηρής θεωρίας. 

                                                 
19 Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει ο Menger, ο οικονομικός ιστορισμός διακρίνεται από θετικιστικό 
προσανατολισμό. Αυτός μπορεί να ανευρεθεί σε προγραμματικές θέσεις τόσο της πρώτης όσο και της 
νεότερης γενιάς της σχολής. Στο μεθοδολογικό σχεδίασμα του Roscher αναπτύσσεται η θέση ότι η 
φυσική ιστορία συνιστά το πρότυπο της ιστοριστικής επιστήμης για την κοινωνία. Αντίστοιχα, ότι η 
ιστοριστική πολιτική οικονομία αναλογεί, από άποψη μεθόδου και γνωστικού σκοπού, στη βιολογική 
μελέτη των ιστολογικών δομών, των χημικών ενώσεων κ.λπ. Υποστηρίζεται δε η αυστηρή διάκριση 
της φιλοσοφίας από την ιστορία. Θεωρείται ότι ο γενικός και αφηρημένος χαρακτήρας των 
φιλοσοφικών συστημάτων, είναι ριζικά αντίθετος με την ιστορική εξήγηση, που μελετά τα κοινωνικά 
γεγονότα στην πραγματική (ρεαλιστική) τους διάσταση (Πρβλ. σχετικά Ashley W. J., «Roscher’s 
Programme of 1843», The Quarterly Journal of Economics/Vol. 9 (No. 1), 1894, σ. 99-105). 
Απωθείται, λοιπόν, η μεταφυσική, αν και επανεμφανίζεται στο λεγόμενο ‘λαϊκό πνεύμα’. Επιπλέον, το 
μεθοδολογικό μοντέλο, το οποίο προτείνει ο Gustav Schmoller, διακρίνεται από αυστηρή 
συστηματοποίηση στην ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας. Καθορίζονται διακριτά στάδια του 
περάσματος από τη συλλογή δεδομένων (περιγραφικό κομμάτι της έρευνας) στη ταξινόμησή τους 
(διαμόρφωση των εννοιών) έως την ανίχνευση αιτιοτήτων (διατύπωση νόμων) (Πρβλ. σχετικά 
Γκιούρας Θ., «Gustav Schmoller. Ιστορισμός και κριτική», ό.π., σ. 109).                  
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Συγκεκριμενοποιώντας το επιστημολογικό περιεχόμενο της θεωρητικής εργασίας, ο 

Menger ορίζει ότι συνίσταται στην κατασκευή ‘τύπων’ και τη σύσταση ‘τυπικών σχέσεων’. 

«Οι θεωρητικές επιστήμες θα μας διδάξουν […] τους τύπους (τις μορφές των φαινομένων) και 

τις τυπικές σχέσεις (τους νόμους) των φαινομένων […]»20. Η διαμόρφωση της θεωρητικής 

τυπολογίας των φαινομένων στοχεύει στην αναγωγή τους σε «παραδείγματα μιας γενικής 

κανονικότητας»21. 

Στην περίπτωση της ρεαλιστικής τυπολογίας οι βασικοί τύποι των φαινομένων και 

των σχέσεών τους, απεικονίζουν τις «κανονικότητες» στη «συνύπαρξη και την 

αλληλοδιαδοχή» τους22. Λόγω όμως της χρησιμοποίησης της επαγωγικής μεθόδου, που 

συγκροτεί την πραγματικότητα ολιστικά, λαμβάνοντας τα φαινόμενα «στην ολότητα και την 

πλήρη διαπλοκή της ουσίας τους»23, οι ρεαλιστικοί τύποι υστερούν σε ακρίβεια. Πρώτον, 

διότι η μελέτη της πραγματικής υπόστασης των φαινομένων επηρεάζεται από τις 

διαφοροποιήσεις τους ανάλογα με το χώρο και το χρόνο στους οποίους παρατηρούνται. 

Δεύτερον, διότι δεν μπορεί να στηριχτεί η συγκρότηση αιταικών νόμων, δηλ. η διαπίστωση 

ότι χωρίς εξαιρέσεις ένα συγκεκριμένο φαινόμενο ακολουθείται από τις δείνα συνέπειες, στη 

συνύπαρξη και τη διαδοχή των γεγονότων, όσες φορές κι αν αυτές επιβεβαιωθούν εμπειρικά. 

Ο Menger τονίζει ότι πρόκειται για μια εξ’ ορισμού ανεπάρκεια των ρεαλιστικών τύπων και 

του επαγωγικού μοντέλου, να κατασκευαστούν στη βάση τους αναπόδραστες, με την έννοια 

της φυσικής αναγκαιότητας, κανονικότητες. Απαιτείται, συνεπώς, με ορίζοντα τις φυσικές 

επιστήμες, να αναγνωριστεί η ανεπάρκεια των ρεαλιστικών τύπων, ώστε να συμπληρωθεί η 

θεωρία με μη ρεαλιστικές κατασκευές, που αφαιρώντας από την πολυσχιδία του πραγματικού, 

σχηματίζουν τύπους που ισχύουν καθολικά. 

Στην επαγωγική μέθοδο, με την οποία συνάγεται το γενικό από την άθροιση 

επιμέρους εμπειρικών περιπτώσεων, ο Menger αντιπαραβάλλει την a priori θεωρητική 

συγκρότηση των γενικών αρχών που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα24. Ο σχηματισμός των 

                                                 
20 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 237. 
21 Στο ίδιο, σ. 236. 
22 Η ανίχνευση της συνάφειας των οικονομικών φαινομένων από τη σκοπιά της ‘συνύπαρξης και της 
αλληλοδιαδιχής’ τους, ανευρίσκεται και στους J. S. Mill και August Comte (Ψυχοπαίδης Κ., 
«Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της πολιτικής οικονομίας (Carl Menger, Max 
Weber)», Αξιολογικά/5, Αθήνα, 1993, σ. 155). 
23 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 237. 
24 Η απαγωγή [deduction] σημαίνει τον απριορισμό στην κατασκευή των νόμων και των τύπων, τον 
οποίο ο Menger αντιτάσσει στην επαγωγή του ιστορισμού. Η πτυχή όμως αυτή της αντιπαράθεσης, 
όπως δείχνεται και παρακάτω, δεν είναι ούτε εξαντλητική ούτε καν ενδεικτική για τη γενικότερη φύση 
της μενγκεριανής κριτικής στον ιστορισμό· είναι μάλλον εισαγωγική. Αυτή την οπτική συνυπογράφει ο 
Bostaph S. επιχειρηματολογώντας υπέρ της θέσης για τη συνύπαρξη τόσο στο ιστοριστικό όσο και στο 
φορμαλιστικό επιχείρημα αμφοτέρων των δύο γνωσιοθεωρητικών κατευθύνσεων, των οποίων η χρήση 
μεταστρέφεται υπέρ της μιας ή της άλλης, ουσιαστικά από τους όρους ένταξής τους στον ευρύτερο 
επιστημολογικό σχεδιασμό της κάθε σχολής (Bostaph S., «The methodological debate between…», 
ό.π.). Από την οπτική του Ψυχοπαίδη, ο οποίος και αποδίδει τον όρο deduction ως ‘λογική συναγωγή’, 
ο Menger αποδυναμώνει αυτή τη μέθοδο αφαιρώντας της τη διάσταση του ‘ανασταχασμού’, η οποία 
και χωρεί σε όρους ιστορικότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον Ψυχοπαίδη που o Menger δεν 
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αυστηρών τύπων απαιτεί: α) να ανακαλυφθεί το ουσιώδες ως προς το οποίο θα γίνει η 

αφαίρεση, και, αντίστοιχα, το επουσιώδες· β) να διατυπωθεί το ‘ακριβές μέτρο’ με το οποίο 

θα γίνει η τακτοποίηση των ουσιωδών στοιχείων· γ) να κατασκευαστούν οι τυπικές σχέσεις, 

δηλ. να ανακατασκευαστούν τα σύνθετα φαινόμενα από απλούστερα. Σύμφωνα με το 

εξηγητικό σχήμα της αυστηρής (φορμαλιστικής) τυπολογίας, προσδιορίζεται «πώς από τα πιο 

απλά, ακριβώς μη εμπειρικά στοιχεία […] του πραγματικού κόσμου στην απομόνωσή τους 

(που κι αυτή δεν απαντάται εμπειρικά) από όλες τις άλλες επιδράσεις αναπτύσσονται 

συνθετότερα φαινόμενα με διαρκή αναφορά στο ακριβές (κι αυτό ιδεατό) μέτρο»25. Η 

‘απομόνωση’ των φαινομένων, που σημαίνει την παραίτηση από μια θεωρία συσχετισμού, 

λ.χ., των πολιτικών με τα οικονομικά φαινόμενα, αποτελεί συγκροτησιακό όρο του 

φορμαλιστικού επιχειρήματος του Menger. Παράλληλα, η απομόνωση προβάλλει ως 

μεθοδολογική αρχή στη μελέτη κάθε συγκεκριμένου φαινομένου, σημαίνοντας ότι η κάθε 

πλευρά του μελετάται ως «ανεξάρτητη» από τις άλλες, και έτσι ανεπηρέαστη από τις 

επιδράσεις τους. Λ.χ., εξαιρείται από το οικονομικό πράττειν το (ηθικό) στοιχείο της 

αλληλεγγύης, και η έρευνα εστιάζει στην εγωιστική παράμετρο αυτού του πράττειν. Ο 

διαχωρισμός των συνιστωσών του πράττειν συμβαίνει επί τη βάση ενός ‘ακριβούς μέτρου’, το 

οποίο (αιτείται να) ανταποκρίνεται στη «φύση» του φαινομένου. Η κατηγορία, λοιπόν, προς 

τον οικονομικό ιστορισμό είναι ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει 

κανονικότητες, δεσμευμένα καθώς είναι στην ιστορικότητα του αντικειμένου, αποδεικνύονται 

ανεπαρκή να προσδιορίσουν τον τυπικό χαρακτήρα των φαινομένων, και άρα σχετικιστικά. 

Ομοίως, οι οιονεί νόμοι του ιστορισμού, που αφορούν στη συνύπαρξη των φαινομένων, 

κρίνονται σχετικιστικοί. Ο Menger αξιώνει να θέσει τους αυστηρούς νόμους των φαινομένων, 

ανάγοντάς τα στο ατομικό πράττειν, και με τον τρόπο αυτό να ανασυγκροτήσει την κοινωνική 

πολυπλοκότητα ως «γενικό πλέγμα συναρτήσεων των κοινωνικών φαινομένων»26. 

Το δεσμευτικό κριτήριο στο σχηματισμό αυστηρών εννοιολογικών τύπων, δεν είναι η 

εμπειρική επαλήθευση. Αντίθετα, το κριτήριο είναι οι κανόνες της τυπικής λογικής και της 

αναλυτικής-κριτικής σκέψης, με τη χρήση των οποίων σχηματίζονται αφετηριακές έννοιες, εν 

είδει φυσικομαθηματικών αξιωμάτων. Οι τυπικές σχέσεις και οι νόμοι που διατυπώνονται υπό 

αυτούς τους αφετηριακούς εννοιολογικούς όρους, ισχύουν γενικά πέρα από τη συχνότητα 

                                                                                                                                            
χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όρο. Τελικά, κατά τον Ψυχοπαίδη, ο απριορισμός του Menger είναι μια 
«ατελής ‘λογική συναγωγή’», η οποία και ορίζεται ως μια «λογική δομή»: «[…] η ‘ιδιαίτερη 
κοινωνικοοικονομική εξήγηση’ του Menger χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη λογική δομή στην 
οποία ένα αυστηρό σχήμα ορθολογικότητας κατά το σκοπό ενεργοποιείται εντασσόμενο σ’ ένα 
πλαίσιο προσδιορισμένο αφενός από μια αντίληψη της ‘φύσης του ανθρώπου’ και αφετέρου από 
εμπειρικά φαινόμενα και σχέσεις» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός…(Carl Menger, Max Weber)», 
ό.π., σ. 177). Το πλέγμα των a priori αρχών προκύπτει από τις αντιλήψεις περί ανθρώπινης φύσης. 
Ενώ, η εν πολλοίς άρρητη εισχώρηση εμπειρικών δεδομένων στο απαγωγικό πρότυπο επιβεβαιώνει τη 
σύμπλευσή του με την επαγωγική μέθοδο.      
25 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 243. 
26 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 71 [υπογράμμιση δική μου]. 
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εμφάνισής τους. Όπως γράφει ο Menger, «ό,τι παρατηρήθηκε έστω και μόνο σε μια 

περίπτωση, θα πρέπει να εμφανίζεται και πάλι πάντα κάθε φορά που θα συντρέχουν οι ίδιοι 

πραγματικοί όροι», που σημαίνει να εμφανίζεται «αναγκαία, αναφορικά προς τους νόμους της 

σκέψης μας»27. Ένεκα της λογικής ακρίβειας των αυστηρών τύπων, το σχήμα θεωρητικής 

γνώσης του Menger ενισχύει, κατά τον ίδιο, τη δυνατότητα πρόβλεψης, επηρεασμού και 

αναπαραγωγής των κοινωνικών φαινομένων. Ωστόσο, καθώς η θεωρία έχει απογυμνωθεί από 

την πραξεολογία στην πολιτική της διάσταση, ο έλεγχος επί των φαινομένων σημαίνει την 

τεχνική ρύθμισή τους, και ειδικότερα τον υπολογισμό των καθαρά οικονομικών μεγεθών, δηλ. 

τον υπολογισμό των «κοινωνικών τιμών των προϊόντων» (τιμών, εισοδημάτων, μισθών και 

προσόδων) 28. 

Η φορμαλιστική επιστημολογία του Menger ουσιαστικά δεν συνιστά κάτι το 

καινοφανές σε επίπεδο θεωρίας της επιστήμης, γι’ αυτό μπορεί να ιδωθεί σαν προσπάθεια να 

επανατεθούν οι ορθοί όροι υπό τους οποίους είναι δυνατές οι νοητικές αφαιρέσεις, και τους 

οποίους υποθέτει ότι έχει αλλοιώσει ο οικονομικός ιστορισμός29. Φαίνεται μάλιστα εκ πρώτης 

ότι ο μεθοδολογικός και γνωσιοθεωρητικός δυισμός, αφηρημένου σκέπτεσθαι και 

εμπειρισμού, συμπυκνώνει τη ‘μεθοδική διένεξη’, ως δίλλημα στην επιλογή της μεθόδου, 

απαγωγικής ή επαγωγικής. Αυτό όμως είναι μόνο εν μέρει σωστό30. Ουσιαστικά στόχος του 

Menger είναι η υπέρβαση του γνωσιοθεωρητικού δίπολου, όπως φαίνεται και στη θέση του 

για την υπό προϋποθέσεις ενοποίηση της κοινωνικής θεωρίας. Επιπλέον, ο οικονομικός 

ιστορισμός κατ’ ουσία δεν αρνείται τη θεωρία, αλλά επιδιώκει να τη συναγάγει από την 

εμπειρική παρατήρηση31, εμπίπτοντας σε σχετικισμό, τον οποίο προσπαθεί να άρει το 

μενγκεριανό επιχείρημα περί των γενικών τύπων και γενικών νόμων. Άρα, ο αντίπαλος του 

Menger δεν είναι αποκλειστικά η μεθοδολογία των ιστοριστών οικονομολόγων. Το αίτημά 

του αφορά πρωτίστως στη συνολική ανασυγκρότηση της πολιτικής οικονομίας, όχι μόνο στην 

                                                 
27 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 241. 
28 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 81. 
29 Σύμφωνα με τη θέση του David Hume (όπως την θέτει ο Bostaph S.), η αιτιακή σχέση σημαίνει είτε 
τη συνύπαρξη είτε τη διαδοχή των φαινομένων. Όμως, η αναγκαία υφή στη σχέση των φαινομένων δεν 
είναι εσωτερική ή εγγενής σε αυτά. Είναι αντίθετα μια λογική αναγκαιότητα που ανακύπτει στη νόηση 
(Bostaph S., «The methodological debate…», ό.π., σ. 10-11). Σύμφωνα μάλιστα με τον Bostaph S., 
αυτή η γνωσιοθεωρητική αρχή, την οποία ο Menger την αποδίδει στους αυστηρούς τύπους και όχι 
στους ρεαλιστικούς τύπους, διαπνέει και τον Schmoller όταν επιδιώκει να κατασκευάσει νόμους από 
εμπειρικά δεδομένα.       
30 Αυτή είναι η ρητή θέση του Bostaph S. στην εκτίμησή του για το περιεχόμενο και το διακύβευμα 
της ‘μεθοδικής διάνεξης’, την οποία προσπαθεί να ανακατασκευάσει και μέσα από μια συνοπτική 
ανασκόπηση των τρόπων με τους οποίους αξιολογήθηκε από άλλους θεωρητικούς, επιγόνους των δύο 
σχολών (Bostaph S., «The methodological debate…», ό.π., σ. 3-8). Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο 
Γκιούρας, ότι δηλ. το μεθοδολογικό δίλλημα επαγωγή ή απαγωγή είναι μόνο ένα από τα επίπεδα της 
διαμάχης, εν πολλοίς επιφανειακό (Γκιούρας Θ., «Gustav Schmoller…», ό.π., σ. 114, σημ. 17). 
31 «[…] λόγω του ότι η ιστοριστική οικονομική θεωρία θέτει το επιχείρημα διαμόρφωσης μια 
μακροθεωρίας του κοινωνικού πράττειν (κοινωνική θεωρία) η επιστημονική επιχειρηματολογία δεν 
περιορίζεται απλώς σε εμπειριστικές κατασκευές, αλλά με βάση τέτοιου είδους έρευνες αποπειράται 
να κατασκευάσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο εξήγησης ολόκληρης της κοινωνίας» (Γκιούρας, Στο ίδιο, 
σ. 108)  
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ιστοριστική της εκδοχή αλλά και προς την κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού των γενικότερων 

θεμελιωδών καταβολών της από τη σμιθιανή θεωρία. Η επιστήμη της ‘εθνικής οικονομίας’ 

παρά την προφανή διαφορά της από την πολιτική οικονομία του Adam Smith, που αφαιρεί 

από τις εθνικές ιδιαιτερότητες, δεν παύει να διατηρεί το βασικό πρότυπο της μακρο-θεωρίας 

του τελευταίου (εργασιακός καταμερισμός, παραγωγικές τάξεις κ.λπ.)32. Αντίπαλος, λοιπόν, 

του Menger είναι η μακρο-θεωρητική εξήγηση των οικονομικών φαινομένων, με αναγωγή 

τους σε δομές παραγωγής, καταμερισμού της εργασίας κ.λπ.· και ειδικότερα, σε σχέση με τον 

ιστορισμό, που εμπλέκει τις ιστορικές και εθνικές προκείμενες του αντικειμένου (‘εθνική 

οικονομία’) και την κανονιστική ρύθμιση του οικονομικού πράττειν, ο Menger αντιπαραθέτει 

μια αυστηρή θεωρία, μη κανονιστική και ανιστορική. 

 

2. Κριτική στην μακρο-θεωρητική έννοια της λαϊκής οικονομίας και αντικατάστασή της από την 

έννοια της διαπλοκής των ατομικών οικονομιών  

Με βάση το επιστημολογικό αίτημα για απόρριψη των μακρο-θεωρητικών εξηγήσεων, ο 

Menger εξετάζει κριτικά τη συγκροτησιακή για τον οικονομικό ιστορισμό έννοια της ‘λαϊκής 

οικονομίας’. Σε κείμενα των εκπροσώπων της πρώτης γενιάς της σχολής, η διδασκαλία των 

κανονικοτήτων της ‘εξέλιξης’ της εθνικής ή λαϊκής οικονομίας, αποτελεί το αντικείμενο της 

επιστήμης της πολιτικής οικονομίας. Λ.χ., στην οπτική του Roscher η επιστήμη της ‘εθνικής 

οικονομίας’ συνίσταται στη μελέτη της ιστορικής διαδοχής των πολιτικοοικονομικών θεσμών 

ενός δεδομένου λαού, μέσα από τη διιστορική έρευνα ανάμεσα στους πολιτισμούς, η οποία 

απολήγει στο σχηματισμό μιας εξελικτικής (ολιστικής) θεώρησης της δεδομένης κοινωνίας33. 

Ο Schmoller, από την πλευρά του, παρουσιάζει την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη μέσα από 

μια θεωρία των οικονομικών σταδίων της παραγωγής. Βασιζόμενος κυρίως, αν και όχι 

αποκλειστικά, στις μορφές του εργασιακού καταμερισμού, διακρίνει το πέρασμα από την 

οικονομία του χωριού (παραδοσιακή οικονομία), στην αγροτική οικονομία, και τέλος στη 

σύγχρονη λαϊκή οικονομία34. Η λαϊκή οικονομία συμπίπτει ιστορικά με τη συγκρότηση 

εθνικών κρατών και την ανάδυση της αστικής κοινωνίας, και αποτελεί τη σύγχρονη μορφή 

                                                 
32 Ως προς αυτό είναι χαρακτηριστική η θεωρητική ταξική ανάλυση από μέρους του Schmoller. 
Βέβαια, εκεί ο Schmoller εμπλέκει στο οικονομικό πράττειν το ζήτημα της πολιτικής κυριαρχίας. 
Αναπτύσσει έτσι μια θεωρία κράτους, που προσλαμβάνεται στην ιστορική, εξελικτική του διάσταση, 
με αξιολογική δέσμευση στη διευθέτηση των ταξικών αντιπαραθέσεων (Πρβλ. Schmoller G., 
«Schmoller on class conflicts in general», American Journal of Sociology/Vol. 20 (Issue 4), 1925). 
Αυτό είναι κάτι που επίσης τον διαφοροποιεί από τον Adam Smith. Ο τελευταίος συνάγει την κρατική 
πολιτική απ’ ευθείας από τον καταμερισμό της εργασίας, και όχι με αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στα 
δύο επίπεδα αφαίρεσης, οικονομικό και πολιτικό (Πρβλ. Ψυχοπαίδης Κ., «Ο A. Smith και η κριτική 
μέθοδος της πολιτικής οικονομίας», Αξιολογικά/1, Αθήνα, 1990, σ. 74-82).   
33 Ashley W. J., «Roscher’s Programme…», ό.π., σ. 104. 
34 Πρβλ. Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της πολιτικής 
οικονομίας (Gustav Schmoller), Αξιολογικά/4, Αθήνα, 1992, σ. 141. Επίσης, Πρβλ. Γκιούρας Θ., 
«Gustav Schmoller…», ό.π., σ. 116. 
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οικονομικής οργάνωσης35. Ο Menger αιτείται να επανεξετάσει την έννοια της λαϊκής 

οικονομίας από τη σκοπιά της αυστηρής θεωρίας, με στόχο να δείξει ότι η σύλληψη του λαού 

ως ενός συλλογικού οικονομικού υποκειμένου, αποτελεί ‘πλασματική κατασκευή’. Κατά 

συνέπεια, καταγγέλλει και ό,τι η έννοια αυτή συνεπάγεται σε επίπεδο επιστημολογίας και 

μεθόδου (ολιστικό πρότυπο εξήγησης, ρεαλιστικούς τύπους, μεταφυσικές παραδοχές στη 

σύσταση της ολότητας κ.λπ.). 

Σύμφωνα με τον Menger, αν ληφθεί ως αφετηρία η λαϊκή οικονομία, τότε η κοινωνία 

αποκτά το χαρακτήρα μιας «μεγάλης εξατομικευμένης οικονομίας». Τα προβλήματα σ’ αυτήν 

την οπτική είναι: Πρώτον, παραγνωρίζεται η «γενετική εξήγηση» των κοινωνικών σχέσεων 

και μορφών, η οποία σημαίνει να καταστούν «κατανοητά τα σύνθετα φαινόμενα […] ως 

αποτελέσματα της από κοινού επενέργειας των παραγόντων της γένεσής τους»36. Δεύτερον, 

συσκοτίζεται η μορφή της σύγχρονης αγοράς ως συνένωσης ‘εσωτερικά’ σχετιζόμενων, αλλά 

χωριστών δε ιδιωτικών οικονομιών. Μια λαϊκή οικονομία με την κυριολεκτική σημασία του 

όρου, σημαίνει πως έχει τεθεί ως συνολικός οικονομικός σκοπός, η «ανώτατη δυνατή 

ικανοποίηση των αναγκών του λαού ως όλου», πράγμα που προϋποθέτει τη συνολική κατοχή 

των αγαθών37. Αυτό σημαίνει την «παραίτηση» των οικονομικών υποκειμένων από τους 

ατομικούς, ιδιωτικούς τους οικονομικούς σκοπούς. Η αστική οικονομία αποκλίνει από αυτό 

το πρότυπο, το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει ισχύ είτε στο πλαίσιο μιας σοσιαλιστικής 

οικονομίας, είτε στο πλαίσιο προ-αστικών μορφών οικονομικής οργάνωσης. Φαίνεται εδώ 

πως ο Menger ταυτίζει την μακρο-θεωρητική προσέγγιση των ιστοριστών με το σοσιαλιστικό 

οικονομικό πρότυπο38· από την άλλη, παραχωρεί χώρο στην ανάπτυξη διαφορετικών 

οικονομικών θεωριών αναλόγως του θεσμικού πλαισίου. Αφήνει, λοιπόν, να εννοηθεί πως η 

αυστηρή θεωρία και η αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού στην οποία θεμελιώνεται, 

αφορούν αποκλειστικά στην αστική αγοραία οικονομία, και άρα έχουν ενσωματώσει τους 

ιστορικούς όρους του αντικειμένου. 

Αντίθετα με την εξήγηση που θέτει ως αφετηρία συνολικές οικονομικές διαδικασίες, 

εμπειρικά παρατηρήσιμες, στο φορμαλισμό του Menger η συνολική μορφή ανάγεται στα 

ιδεατά στοιχεία που προσιδιάζουν στον τυπικό της χαρακτήρα. Ειδικότερα, η δραστηριότητα 

του οικονομείν εν γένει αφορά στην ικανοποίηση αναγκών σε αγαθά, ή αλλιώς στην 

«προνοητική δραστηριότητα των ανθρώπων που κατευθύνεται στην άμεση και έμμεση 

κάλυψη της ζήτησης αγαθών»39. Τα ελάχιστα στοιχεία του οικονομικού φαινομένου –που 

                                                 
35 Στο ίδιο, σ. 116 
36 Menger C., «Περί της μορφής του ‘ατομισμού’ στην εθνική οικονομία», στο, Κείμενα πολιτικής 
οικονομίας…, ό.π., σ. 255. 
37 Menger C., «Παράρτημα I: περί της ουσίας της λαϊκής οικονομίας», στο, Κείμενα..., ό.π., σ. 259. 
38 «Ο Menger ταυτίζει την έννοια της ‘λαϊκής οικονομίας’ με την υπό κριτική ‘σοσιαλιστική’ αντίληψη 
της οικονομίας ως ‘ύψιστης πληρότητας’ της ικανοποίησης των αναγκών του λαού κατανοημένου ως 
όλου» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… (Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 158). 
39 Menger C., «Παράρτημα I: περί της ουσίας…», ό.π., σ. 263. 
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στην απομόνωσή τους δεν απαντώνται εμπειρικά– είναι: πρώτον, οι υποκειμενικές ανάγκες 

των οικονομικών δρώντων· δεύτερον, τα αγαθά ως μέσα κατανάλωσης και ως μέσα 

παραγωγής, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς την τελεολογία των υποκειμενικών 

αναγκών· τρίτον, η εγγενής στον άνθρωπο «τάση προς την όσο το δυνατό πλήρη ικανοποίηση 

των αναγκών»40. Επί τη βάση των στοιχείων αυτών κατασκευάζεται ο homo economicus 

(«οικονομούντας άνθρωπος»), του οποίου το θεμελιακό γνώρισμα είναι ότι το πράττειν του 

είναι a priori δεσμευμένο στην εγωιστική κλίση, και άρα στην επιδίωξη του ατομικού 

συμφέροντος. Προϋπόθεση για την κατασκευή του αυστηρά ιδιοτελούς οικονομικού πράττειν 

είναι ότι ο δρων αναγνωρίζει ορθά το ατομικό του συμφέρον, και παράλληλα έχει πλήρη 

γνώση ώστε να διακρίνει τι και σε ποιο βαθμό τον εξυπηρετεί περισσότερο λυσιτελώς. Η 

πανσοφία αυτή του δρώντα προαπαιτεί να γίνει αφαίρεση από τους παράγοντες της «πλάνης», 

της «άγνοιας» και του «εξωτερικού αναγκασμού»41. Γενικότερα, το πλαίσιο της θεωρητικής 

συγκρότησης του homo ecomomicus είναι αυστηρά λογικό και οιονεί νατουραλιστικό, αφού, 

όπως υποτέθηκε από τον Menger, προσιδιάζει στη ‘φυσική’ ουσία του οικονομικού 

φαινομένου. Ο οιονεί νατουραλισμός αφορά, αφενός, στο περιβάλλον της δράσης του homo 

economicus, το οποίο προσδιορίζεται ως σύνολο οικονομικών πόρων. Αφετέρου, στον ίδιο 

τον οικονομικό δρώντα, που συλλαμβάνεται με αφαίρεση από την ελευθερία του πράττειν 

του, ώστε η σχέση των αναγκών του με τα αγαθά να είναι φυσική και αναγκαία. «Όλοι αυτοί 

οι παράγοντες είναι σε τελική ανάλυση ανεξάρτητοι από την ανθρώπινη βούληση και είναι 

δεδομένοι από την εκάστοτε κατάσταση των πραγμάτων […]»42. 

Το ατομικό συμφέρον επί τη βάση των υποκειμενικών αναγκών, συνιστά, λοιπόν, την 

ιδεατή μονοσήμαντη ουσία της οικονομικής συμπεριφοράς. Ο Menger απομονώνει αυτό το 

στοιχείο από τις άλλες συνιστώσες του πράττειν, όπως τα ανιδιοτελή κίνητρα και τις ηθικές-

ψυχικές στάσεις, επί των οποίων δύνανται να διαμορφωθούν μορφές αλληλέγγυου πράττειν, 

και εν συνεχεία μορφές συλλογικού πράττειν (μη αναγώγιμες στα ατομικά συμφέροντα).  

Στην παράδοση του οικονομικού ιστορισμού απαντώνται τέτοιες a priori κοινωνικά 

διαμεσολαβημένες συνιστώσες του ατομικού πράττειν, οι οποίες διαπιστώνονται από 

εμπειρικές ψυχολογικές μελέτες για τις ατομικές στάσεις και συμπεριφορές43. Στον Menger, 

                                                 
40 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 245-246. 
41 Στο ίδιο, σ. 246-247. 
42 Στο ίδιο, σ. 246. 
43 «[…] η ολιστική προσέγγιση δεν καταλαμβάνει όλο χώρο της έρευνας, αλλά, δεδομένου ότι 
εξασφαλίζει το κοινωνικό αποτέλεσμα της έρευνας του πράττειν ως μεθοδολογική προϋπόθεση, 
δέχεται και την έρευνα της μεμονωμένης ατομικής σκοποθεσίας. Η ενασχόληση όμως με την ατομική 
μονάδα (π.χ. τον μεμονωμένο επιχειρηματία) γίνεται δεκτή μόνο στα πλαίσια μιας ‘ρεαλιστικής’ 
ψυχολογικής προσέγγισης, η οποία βασισμένη σε εμπειρική έρευνα θα μπορέσει να εξασφαλίσει την 
επιστημονικότητα και την ‘αλήθεια’ της παρατήρησης πέρα από το ‘φανταστικό’ ζευγάρι πάθη-
Λόγος» (Γκιούρας Θ., «Gustav Schmoller…», ό.π., σ. 110-111). «Η διαφοροποίηση από το δυϊσμό 
πάθη-Λόγος ανταποκρίνεται στην κριτική του Schmoller στο φυσικοδικαιικό σχήμα. Στο σχήμα αυτό η 
μοναδιαία υπόσταση του ατόμου τίθεται ως δεδομένο, ενώ αντίθετα ο Schmoller επιδιώκει να 
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σύμφωνα με το μεθοδολογικό του πρόγραμμα, ο υπερπροσδιορισμός του οικονομικού 

πράττειν από το ατομικό συμφέρον, προκύπτει λογικά από την έννοια του οικονομείν, χωρίς 

να απαιτείται εμπειρική επαλήθευση. Ταυτόχρονα όμως είναι η εμπειρία που υποδεικνύει την 

επιλογή αυτού του θεωρητικού υποδείγματος, και όχι το αντίστροφο: «η οικονομική ζωή μάς 

προσφέρει κανονικότητες στις μορφές των φαινομένων […] ένα γεγονός που θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αποδοθεί στο ότι οι άνθρωποι στις οικονομικές τους επιδιώξεις και αν όχι 

αποκλειστικά και δίχως εξαίρεση, πάντως κυρίως και κατά κανόνα καθοδηγούνται στις 

πράξεις τους από τα ατομικά τους συμφέροντα, τα οποία και αναγνωρίζουν ορθά […]»44. Η 

αναγνώριση ότι το ατομικό πράττειν είναι η ελάχιστη και αφετηριακή κατηγορία της θεωρίας, 

και επίσης η αναγνώριση ότι η ουσία που του προσιδιάζει είναι το ατομικό συμφέρον, δεν 

προκύπτουν από την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες δρουν τα άτομα. 

Αντίθετα, τα στοιχεία αυτά αναδεικνύονται άμεσα από την εστίαση στο ατομικό πράττειν 

καθ’ εαυτό. Προϋποτίθεται ότι το αντικείμενο, το ιδιοσύστατο ατομικό πράττειν, 

συλλαμβάνεται με ενάργεια [evidence] 45. Αυτό είναι εφικτό χάρη στην ορθολογική 

ανακατασκευή του πράττειν ως σχέσης του υποκειμένου της δράσης με τις εμπρόθετες 

έλλογες επιδιώξεις του. 

Δεδομένων αυτών των παραδοχών, ο Menger ορίζει τη λαϊκή οικονομία ως την 

«κοινωνική μορφή της οικονομίας»46. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός δεν συνιστά συλλογικό 

οικονομικό υποκείμενο: «Ο λαός ως τέτοιος δεν είναι κάποιο μεγάλο υποκείμενο, που 

εργάζεται, που έχει οικονομική δραστηριότητα, που καταναλώνει […]. Η ‘λαϊκή οικονομία’ 

δεν είναι ένα φαινόμενο ανάλογο με τις επιμέρους οικονομίες μέσα στο λαό, στις οποίες 

συγκαταλέγεται και η δημόσια οικονομία […]. Είναι στη γενική της μορφή ως φαινόμενο μια 

ιδιότυπη ‘διαπλοκή’ […] από επιμέρους οικονομίες»47. Η έννοια των ‘επιμέρους’ 

οικονομικών μονάδων προκύπτει από τη μορφή των σύγχρονων αγοραίων οικονομικών 

σχέσεων. Οι επιμέρους οικονομίες χαρακτηρίζονται ως ‘απομονωμένες’ μόνο στην περίπτωση 

που «δεν προβαίνουν σε καμιά ανταλλαγή αγαθών μεταξύ τους»48. Καθώς εισέρχονται στον 

                                                                                                                                            
αναδείξει ως πρωταρχικό γνώρισμα του ανθρώπου την κοινωνική του υπόσταση (και όχι το Λόγο)» 
(Στο ίδιο, σ. 109-110).    
44 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 247. 
45 Ο Ψυχοπαίδης γράφει σχετικά με τους ακριβείς νόμους της μενγκεριανής θεωρίας: «Η αυστηρότητα, 
ακρίβεια κ.λπ. των νόμων αυτών έγκειται ακριβώς στην άμεση ενάργεια που παρέχουν καθώς 
απορρέουν κατευθείαν από μια λογική άριστης επιλογής μέσων για την ικανοποίηση αναγκών, άρα και 
στην εγγύτητα που έχουν προς ένα αφηρημένο υπόδειγμα ορθολογισμού». Βέβαια, στην ερμηνεία του 
Ψυχοπαίδη η ‘συνύπαρξη και αλληλοδιαδοχή’ των φαινομένων απαντά στη ρεαλιστική κατεύθυνση 
της θεωρίας, ενώ η αυστηρή κατεύθυνση αποβλέπει ακριβώς όχι σε ‘κανονικότητες’ αλλά σε καθαρές 
συσχετίσεις μεταξύ μέσων και αναγκών. Επ’ αυτού καταλήγει να θέσει το ζήτημα κατάταξης της 
αφηρημένης ορθολογικότητας σε «προεπιστημονικό από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών» 
επίπεδο, όπως εκείνα της στατιστικής και των μαθηματικών (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… (Carl 
Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 155-156). 
46 Menger C., «Περί των δύο βασικών κατευθύνσεων…», ό.π., σ. 245. 
47 Menger C., «Περί της μορφής του ‘ατομισμού’…», ό.π., σ. 254. 
48 Menger C., «Παράρτημα I: περί της ουσίας…», ό.π., σ. 259. 
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κύκλο της ανταλλακτικής κυκλοφορίας των αγαθών –που συνιστά για τον Menger το βέλτιστο 

τρόπο προώθησης του ατομικού συμφέροντος– οι απομονωμένες οικονομίες μετατρέπονται 

σε οικονομικές ‘μονάδες’, δημόσιες και ιδιωτικές, οι οποίες είναι «συνδεδεμένες μεταξύ τους 

εσωτερικά»49. Στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής οργάνωσης, λοιπόν, τα οικονομικά 

υποκείμενα είναι αποκλειστικά «οι διευθύνοντες τις επιμέρους ατομικές [‘μοναδιαίες’] και 

δημόσιες [‘κοινές’] οικονομίες», και η οικονομία είναι η «συνισταμένη όλων των αμέτρητων 

επιμέρους οικονομικών επιδιώξεων»50. Το κράτος ως φορέας οικονομικής πολιτικής, στο 

οποίο ο οικονομικός ιστορισμός βλέπει την ενσάρκωση της λαϊκής οικονομίας, γίνεται 

αντιληπτό από τον Menger ως μια δημόσια οικονομία, τυπικά του ίδιου χαρακτήρα με την 

οποιαδήποτε ιδιωτική οικονομία, και έτσι μέρος του οικονομικού ‘συμπλέγματος’. Στο 

οικονομικό επίπεδο η πολιτική εξουσία περιορίζεται στις οικονομικές λειτουργίες της 

δημοσιονομίας. Δεν εκλαμβάνεται ως το στοιχείο που συνέχει της οικονομίες, ή ως 

προϋπόθεσή τους, παρά τοποθετείται δίπλα τους ως ένας ακόμη οικονομικός φορέας, όπως οι 

υπόλοιποι που αναπτύσσονται στη σύγχρονη αγορά (συνδικάτα, καρτέλ κ.λπ.). Γι’ αυτό οι 

πολιτικές παρεμβάσεις που αφορούν σε οικονομικές ρυθμίσεις, θεωρείται ότι δεν ταυτίζονται 

με τα συμφέροντα του όλου, του λαού ή της κοινωνίας εν γένει, αλλά πως ευνοούν προς μια 

ορισμένη κατεύθυνση τη ‘διαπλοκή’ των οικονομιών. 

Η μεθερμήνευση της λαϊκής οικονομίας σε διαπλοκή μοναδιαίων οικονομιών, παρόλο 

που προκύπτει από την εξέταση των τυπικών όρων του οικονομικού φαινομένου, συνοδεύεται 

από το (αξιολογικό) πρότυπο της αστικής οικονομίας της αγοράς. Μπορεί να σημειωθούν οι 

εξής παράμετροι του επιχειρήματος του Menger: (1) Οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών 

δρώντων, θεωρείται ότι δεν μπορούν να εξεταστούν άμεσα διότι αποτελούν τη ‘συνισταμένη’ 

των επιμέρους ‘απροσμέτρητων’ ατομικών σκοποθεσιών. Το ότι το σύνολο των οικονομικών 

πράξεων είναι στη ρεαλιστική του διάσταση απροσμέτρητο, συνιστά την επιστημολογική 

δικαιολόγηση της απόρριψης του μεθοδολογικού ολισμού και του εμπειρισμού. Δεν 

εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο της διαπίστωσης ‘ουσιωδών’ πλευρών του αντικειμένου, οι 

οποίες να μην προκύπτουν εμπειρικά, αλλά ωστόσο να προσιδιάζουν στις σχέσεις των 

δρώντων χωρίς να δύνανται να αναχθούν εξ ολοκλήρου σε ατομικές σκοποθεσίες. (2) Η 

συνάφεια του πολιτικού με το οικονομικό στοιχείο απωθείται. Αντίθετα, λ.χ., από την οπτική 

του Schmoller, στην οποία τα οικονομικά στάδια προκύπτουν από τη συσχέτιση μορφών 

καταμερισμού της εργασίας και μορφών πολιτικής οργάνωσης51, η αυστηρή θεωρία εξετάζει 

το κάθε στοιχείο ανεξάρτητα από το άλλο. (3) Αν και καταρχήν ο homo economicus είναι ένα 

θεωρητικό υπόδειγμα μη ρεαλιστικό, οι παράμετροί του περί της απουσίας εξω-οικονομικών 

                                                 
49 Στο ίδιο, σ. 260. 
50 Menger C., «Περί της μορφής του ‘ατομισμού’…», ό.π., σ. 254-255 [υπογράμμιση δική μου]. 
51 Altman S. P., «Schmoller’s political economy», The Journal of Political Economy/Vol. 13 (Issue 1), 
1904, σ. 82-89. 



 20

παραγόντων και της πλήρους γνώσης, διαγράφουν αντιλήψεις του οικονομικού 

φιλελευθερισμού. Η ελευθερία του ατόμου από εξωτερικές επιδράσεις, που θίγουν την 

ανεμπόδιστη επιδίωξη ή/ και τη συνειδητοποίηση του ατομικού συμφέροντος, 

προκαταλαμβάνει τη θέση ότι η ελευθερία των ανταλλαγών είναι εγγενές γνώρισμα του 

οικονομικού φαινομένου, που στρεβλώνεται όταν συγχέεται με ξένες προς αυτό διαστάσεις 

του κοινωνικού πράττειν. Λ.χ., όταν αφομοιώνεται η αγοραία συμπεριφορά από το (πολιτικό) 

πρόταγμα του συλλογικού συμφέροντος ή από αλτρουιστικά ηθικά προστάγματα. Ως προς το 

ζήτημα της γνώσης, τίθεται αυτή ως προϋπόθεση και ταυτόχρονα ως αίτημα της θεωρίας. Ο 

Menger αντιλαμβάνεται την αγορά σε τελευταία ανάλυση σαν ανταλλαγή πληροφοριών, που 

οδηγεί στο να προοδεύει η κοινωνία· αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη θέση ότι μέσω 

της ανάπτυξης των ανταλλαγών περιορίστηκαν βαθμιαία τα «φανταστικά αγαθά»52 (5) 

Δεδομένων των παραπάνω, η αυστηρή θεωρία ακολουθείται από το αίτημα για την 

υπεράσπιση της νεωτερικού τύπου αστικής αγοράς, έναντι προ-αστικών μορφών οικονομικής 

οργάνωσης. Προς τέτοιες μορφές υποθέτει ο Menger ότι στρέφεται η επιστημολογία του 

οικονομικού ιστορισμού, εκφράζοντας κατά αυτό τον τρόπο ένα συντηρητικό επιχείρημα 

παραδοσιακής συνοχής της κοινωνίας και ηθικο-πολιτικής ρύθμισης της αγοράς. 

Ειδικά σε σχέση με το ζήτημα της κανονιστικότητας επί του οικονομικού πράττειν, ο 

Menger ανατρέχει σε θέσεις της ‘ιστορικής σχολής του δικαίου’, ώστε να δείξει ότι η 

οργανική ενότητα της κοινωνίας, που επικαλείται ο οκονομικός ιστορισμός, αντιφάσκει με 

την πολιτική ρύθμιση των οικονομικών φαινομένων. Η συγκρότηση του οικονομικού 

ιστορισμού βάσει της οπτικής του Savingy (εκπροσώπου της ιστορικής σχολής του δικαίου) 

για την ‘οργανικότητα’ των δικαιικών μορφών, αποτελεί το σαφή επιστημολογικό 

προσανατολισμό της επιστήμης της εθνικής οικονομίας στα προγραμματικά κείμενα της 

‘πρώτης’ γενιάς των εκπροσώπων της53. Ο Menger κρίνει την επιστημολογική αυτή συγγένεια 

ως επιφανειακή54. Ουσιαστικά, την ερμηνεύει σαν μια «μηχανική μεταφορά»55 από το πεδίο 

του δικαίου στο οικονομικό, δίχως ουσιαστική θεωρητική εμβάθυνση και δίχως εμβριθή 

εξέταση των συνεπειών που προκύπτουν στο επίπεδο της πολιτικής αν ακολουθηθεί η θεωρία 

                                                 
52 «Τα φανταστικά σε αντίθεση με τα αληθινά αγαθά είναι εκείνα, στα οποία αποδίδονται ψευδείς 
ιδιότητες ή συνδέονται με ανάγκες που δεν υφίστανται, όπως υπήρξαν φαρμακευτικά είδη, που δεν 
θεραπεύαν τους ασθενείς, μνημεία για τη λατρεία θεοτήτων και είδη βασανισμού» (Πανταζής Α., Η 
γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις κοινωνικές επιστήμες: προβλήματα κατασκευής 
κοινωνιολογικών και οικονομικών εννοιών, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 2005, σ. 23).  
53 Πρβλ. σχετικά Ashley W. J., «Roscher’s Programme…», ό.π., σ. 102. 
54 «Η κριτική αυτή του Menger στους ιστοριστές οικονομολόγους […] είναι προβληματικό κατά πόσο 
είναι δικαιολογημένη στην τόσο οξεία και εν πολλοίς τεχνητή αντιπαράθεσή της προς τους ιστοριστές 
θεωρητικούς του δικαίου […]» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… (Carl Menger, Max Weber)», ό.π., 
σ. 166). 
55 Το ότι η ιστορική μέθοδος των γερμανών οικονομολόγων είναι ‘μηχανική μεταφορά’ της 
μεθοδολογίας της ιστορικής σχολής του δικαίου, είναι μια άποψη που εμφανίζεται διαρκώς στις 
παραθέσεις του Menger. Ενδεικτικά συγκρ. «Περί της μορφής του ‘ατομισμού’…», ό.π., σ. 251, σ. 257 
(υποσημ.2).   
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του δικαίου έως τα όρια της. Το μενγκεριανό επιχείρημα επιδιώκει να δείξει ότι είναι 

αντινομική η συνύπαρξη της ιστοριστικής ερμηνείας των θεσμών, που συνιστά συντηρητικό 

επιχείρημα, με το αίτημα για έλλογη ρύθμιση των θεσμών μέσω μεταρρυθμίσεων, το οποίο 

έλκει από το πολιτικό ιδεώδες της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού. 

Ο Menger συνοψίζει το επιχείρημα του Savingy ως εξής: «το δίκαιο […] είναι ένα 

‘οργανικό’ μόρφωμα, το οποίο δεν μπόρεσε και δεν του επετράπη να διαμορφωθεί ηθελημένα 

ούτε από επιμέρους άτομα, ούτε από επιμέρους γενιές αλλά το οποίο αντιπαρατίθεται ως κάτι 

το ανώτερο στη θέληση των επιμέρους ατόμων και ολόκληρων εποχών εν γένει»56. Σύμφωνα 

με την πρόταση αυτή, τα περιεχόμενα του δικαίου αποκτούν σχετικό χαρακτήρα· ακριβώς 

αντίθετα δηλ. από τις θεωρίες του φυσικού δικαίου και τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού, που 

θεμελιώνουν καθολικούς δικαιικούς κανόνες στη βάση του ανθρώπινου λόγου. Για τον 

Menger το πολιτικό διακύβευμα μεταξύ των δύο αντιλήψεων, είναι η κατάφαση ή, 

αντίστροφα, η απόρριψη της έλλογης και συνειδητής συλλογικής πολιτικής πράξης, ώστε να 

ρυθμίζονται οι πολιτικοί και πολιτειακοί θεσμοί. Σύμφωνα με την ιστοριστική προσέγγιση του 

δικαίου, υπάρχει μια υπερβατική βούληση που διέπει τη γένεση και, αντίστοιχα, τη φθίση των 

ιστορικά προσδιορισμένων νομικών κανόνων και θεσμών. Η βούληση αυτή υπερβαίνει τις 

επιμέρους ατομικές σκοποθεσίες. Ομοίως, η συλλογική πολιτική σκοποθεσία της νόμιμης 

εξουσίας, στην οποία ενσαρκώνεται η πολιτική βούληση μιας ιστορικά δεδομένης γενιάς 

ανθρώπων, υπόκειται στην οργανικότητα των θεσμών. Η μορφή των θεσμών έχει 

προσδιοριστεί στο βάθος του ιστορικού χρόνου, γι’ αυτό δεν μπορεί να μεταστραφεί 

εμπρόθετα. Στο επιχείρημα αυτό δεν αναγνωρίζονται καθολικά ισχύοντες κανόνες και 

υπονομεύονται οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, γι’ αυτό ο Menger το κρίνει ως σχετικιστικό και 

συντηρητικό. Γενικότερα, τέτοιου τύπου ιστοριστικές αντιλήψεις έχουν χαρακτηριστεί σαν 

‘ανορθολογικές’ θεωρήσεις57. Από μια άποψη, και ο ίδιος ο Menger αναγνωρίζει την 

ανορθολογικότητά τους, γι’ αυτό αντιπαραθέτει σ’ αυτήν τήν ορθολογική γενετική εξήγηση 

των μορφών μέσω της αυστηρής θεωρίας. 

Ο Menger κατηγορεί τους οικονομολόγους της ιστορικής σχολής ότι δεν αποδέχονται 

μια ‘ακραία’ οργανική θεώρηση της οικονομίας, η οποία θα αποφαινόταν για την 

αδυνατότητα να καταστεί γνωστή η ορθολογική συγκρότηση των οικονομικών φαινομένων. 

Άρα, ότι δεν καταφάσκουν στο σχετικισμό των κοινωνικών μορφών στο βαθμό που υποθέτει 

                                                 
56 Στο ίδιο, σ. 252. 
57 Ο Ψυχοπαίδης αναφαίρει σχετικά με την ανορθολογική θεμελίωση του γερμανικού ιστορισμού, ότι: 
«Οι γερμανοί θεωρητικοί του 19ου αιώνα αντιμετώπισαν μάλλον το πρόβλημα των δυσχερειών της 
χειραφέτησης της αστικής τάξης σε ένα κράτος, το οποίο δεν μπορούσε να τεθεί υπό τον έλεγχο των 
αστικών συμφερόντων Οι μεταμαρξικές κατασκευές των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών 
προϋποθέτουν την προβληματική αυτή σχέση μεταξύ κράτους και κοινωνίας, επικαλούμενες την 
ιδεαλιστική παράδοση, αμφισβητώντας ωστόσο τον ορθολογικό της πυρήνα. Αντικείμενο των 
κοινωνικών επιστημών δεν αποτελεί το έλλογο και το νοηματικό στην κοινωνία και την ιστορία, αλλά 
το ανορθολογικό, το προκαλούμενο από το πεπρωμένο ιστορικό γίγνεσθαι» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία 
και μέθοδος, ό.π., σ. 268). 
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Menger ότι κάνει η ιστορική σχολή του δικαίου58. Ενώ διακρίνουν μια ανορθολογική ουσία, 

την εθνική οικονομία στην ολότητά της, παράλληλα θεωρούν ότι είναι εφικτή η λογική 

σύλληψή της, στην ιστορική της διάσταση. Επιπλέον, προκρίνουν τη ρύθμισή της μέσω της 

πολιτικής εξουσίας. Ειδικότερα, μέσω της γραφειοκρατικής διοίκησης του κράτους, στην 

υπηρεσία της οποίας τίθενται οι κοινωνικές επιστήμες. Ο Menger αποδίδει αυτή την αντίφαση 

στο ότι ο οικονομικός ιστορισμός, εστιάζοντας σε τεχνικο-πρακτικά ζητήματα, αποκλίνει από 

το πρότυπο μιας αυστηρής μη κανονιστικής επιστήμης και μετατρέπεται σε «επιστημονική 

τεχνική»59. Συνεπώς, αναγνωρίζει ότι η επιστημολογία της ιστορικής σχολής της εθνικής 

οικονομίας, μετριάζει το συντηρητισμό του ιστοριστικού επιχειρήματος, νοθεύοντάς το από 

αιτήματα σοσιαλιστικά προσανατολισμένων μεταρρυθμίσεων. Καταλήγει μάλιστα να 

χαρακτηρίσει τον οικονομικό ιστορισμό ως «ένα επιστημονικό παράδοξο» –το παράδοξο μιας 

«ιστορικής σχολής οικονομολόγων με σοσιαλιστικές επιδιώξεις»60. 

Σ’ αυτήν την αντινομία της ιστοριστικής επιστημολογίας αποδίδει ο Menger και την 

απόρριψη του μεθοδολογικού ατομισμού. Όπως ανακατασκευάζεται από τον ίδιο η κριτική 

που του ασκείται από τον Scmoller: ο τελευταίος θεωρεί ότι ατομισμός, αφαιρώντας από το 

συμφέρον της κοινωνίας ως όλου, απειλεί την κοινωνική συνοχή μέσω της υπεράσπισης του 

ελεύθερου εμπορίου και του περιορισμού της πολιτικής ρύθμισης της οικονομίας61. Ο Menger 

αρνείται την κριτική ότι η αυστηρή θεωρία εκβάλλει σε ζητήματα πολιτικής· έχει ήδη 

διαχωρίσει τη θεωρητική από την πρακτική κατεύθυνση της επιστήμης, και επίσης έχει 

αιτηθεί τη συνύπαρξη του μεθοδολογικού ατομισμού με τον μεθοδολογικό ολισμό. Αντίθετα, 

θεωρεί ότι οι εγγενείς αντιφάσεις του οικονομικού ιστορισμού, και ειδικά η ιδιότυπη 
                                                 
58 Αυτό το μενγκεριανό αίτημα για την ενδυνάμωση του σχετικισμού δεν γίνεται χάριν του ιδίου του 
σχετικιστικού επιχειρήματος, το οποίο άλλωστε προγραμματικά σε επίπεδο θεωρίας αποδιδόμενο στην 
ιστορική μέθοδο και τους ρεαλιστικούς τύπους, πλήττεται από την ανάπτυξη γενικών, αντι-ιστορικών 
εννοιών. Το ζήτημα όμως είναι ότι μόνο μέσω σχετικιστικών παραδοχών μπορούν να αρθούν οι όποιοι 
ορθοκανονιστικοί όροι στο πεδίο του οικονομικού πράττειν. Αυτόν το συνδυασμό, αμφίσημο για τον 
Menger, σχετικισμού και κανονιστικότητας, αφορά πρωτίστως η κριτική του. «Η κριτική αυτή του 
Menger στους ιστοριστές οικονομολόγους […] αποκαλύπτει τον κύριο αντίπαλο του Menger: 
προφανώς δεν θεωρείται το σχετικιστικό στοιχείο, όσο η αξίωση δεσμευτικότητας που εντοπίζεται στη 
θεωρία του Roscher ως το μεθοδολογικά αβάσιμο και ελέγξιμο στοιχείο» (Ψυχοπαίδης Κ., 
«Φορμαλισμός… (Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 166-167). 
59 Ο τεχνικός ή τεχνοκρατικός προσανατολισμός του οικονομικού ιστορισμού είναι εμφανής στις 
θέσεις του Schmoller για τη σχέση επιστήμης-γραφειοκρατίας: «[…] ο προσδιορισμός των δημοσίων 
υπαλλήλων ως εμπειρογνωμόνων του κοινωνικού σώματος επαφίεται στην κοινωνική επιστήμη. Η 
επιστημονική γνώση, καθώς έχει όπως είδαμε πρακτική κατεύθυνση, εφοδιάζει τον δημόσιο υπάλληλο 
με τα κατάλληλα εργαλεία κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά ταυτόχρονα και με τις 
αντικειμενικές αξιολογικές κρίσεις που τον καθιστούν ‘απρόσβλητο’ απέναντι στα κοινωνικά 
συμφέροντα και προσανατολίζουν το πράττειν του στην εξυπηρέτηση του πολιτικού όλου» (Γκιούρας 
Θ., «Gustav Schmoller…», ό.π., σ. 127).    
60 Menger C., «Περί της μορφής του «ατομισμού»…», ό.π., σ. 253. 
61 Συγκεκριμένα, ο Menger κατηγορήθηκε από τον Schmoller ότι υποστήριζε την οικονομική σχολή 
του Manchester, η οποία εξέφραζε τις φιλελεύθερες ιδέες και το δόγμα του laissez-faire. Ο Schmoller 
στοιχειοθέτησε την επαφή του Menger με τη σχολή αυτή, με βάση το ότι ο τελευταίος υιοθετούσε 
θεωρητικά μοντέλα που αφαιρούσαν από το πολιτικό στοιχείο και εστίαζαν στο ατομικό πράττειν. 
Πάντως, ο Menger αρνήθηκε ότι η θεωρία του έχει ιδεολογικές αποχρώσεις κατά της κοινωνικής 
πολιτικής (Πρβλ. Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… (Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 186-187).   
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σύμμειξη του συντηρητισμού με το σοσιαλιστικό πρότυπο, διαστρεβλώνουν το φορμαλιστικό 

επιχείρημα. Ο Menger κρίνει ότι ο φορμαλισμός του, αν και έχει απορρίψει την ιστορική 

μέθοδο, βρίσκεται εγγύτερα στην ιστορική σχολή του δικαίου, διότι εκλαμβάνοντας τη 

συνολική οικονομία ως μια ‘απροσμέτρητη’ διαπλοκή επιμέρους οικονομικών επιδιώξεων, 

αναγνωρίζει την οιονεί οργανική της συγκρότηση. Όπως γράφει, η κοινωνική μορφή της 

οικονομίας ομοιάζει μ’ έναν «οργανισμό οικονομιών»62. Άρα, ο Menger δεν ανατρέχει στον 

ιστοριστική οπτική περί των δικαιικών μορφών, μόνο για να ασκήσει εσωτερική κριτική στον 

οικονομικό ιστορισμό αλλά και με σκοπό να οικειοποιηθεί την έννοια της οργανικότητας των 

κοινωνικών μορφών. 

 
3. Η οργανική προέλευση των κοινωνικών μορφών: οι μη ηθελημένες συνέπειες του πράττειν 

Η οργανικότητα των κοινωνικών μορφών σημαίνει το να εμφανίζονται ως αυτοφυές 

αποτέλεσμα, δίχως μια συνειδητή δράση που να αποσκοπεί σε αυτές. Ο Menger εισάγει αυτή 

την έννοια στη θεωρητική εξήγηση τριών διατάσεων του κοινωνικού. (1) Στη διάσταση των 

συνολικών κοινωνικών μορφών, όπως η οικονομία, το δίκαιο, το κράτος, οι κοινότητες, η 

θρησκεία, η γλώσσα κ.λπ. (2) Στη διάσταση των μορφών που συνιστούν του εσωτερικούς 

όρους λειτουργίας της οικονομίας, όπως είναι το χρήμα, η αγορά, ο ανταγωνισμός κ.λπ. (3) 

Στη διάσταση του σχηματισμού των αγοραίων τιμών ή «κοινωνικών τιμών των προϊόντων»63. 

Εν αντιθέσει με τα παραπάνω φαινόμενα, διαπιστώνονται κοινωνικά μορφώματα που 

έχουν παραχθεί συλλογικά από τις έλλογες συνειδητές επιδιώξεις των ατόμων. Δηλαδή, που 

έχουν προκύψει ως «απόρροιες της συνειδητής και σκόπιμης κοινής δραστηριότητας της 

κοινωνίας, νοούμενης ως ιδιαίτερο υποκείμενο δράσης»64. Αυτά τα μορφώματα 

χαρακτηρίζονται ως ‘μηχανικά’, σε αντιδιαστολή με τον οιονεί οργανικό χαρακτήρα των μη  

προμελετημένων κοινωνικών μορφών. Η εξήγησή τους, η «πραγματιστική» ή «ιστορικο-

πραγματιστική» ερμηνεία, σημαίνει την «εξήγηση της φύσης τους και της προέλευσής τους 

μέσα από τις προθέσεις, τις απόψεις και τα διαθέσιμα μέσα των κοινωνικών οργανώσεων των 

ανθρώπων ή των φορέων εξουσίας» 65. Η ‘πραγματιστική’ εξήγηση προϋποθέτει τη γνώση για 

την «αντικειμενική κατάσταση πραγμάτων» που πλαισιώνει το συλλογικό πράττειν. Βασική 

έννοια του επιχειρήματος είναι ο ‘υπολογισμός’, που συνεπάγεται ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός 

δεν πραγματοποιείται αυτοφυώς, αλλά είναι ‘προϊόν ανθρώπινων υπολογισμών’66. Η αυστηρή 

θεωρία αιτείται την ανασυγκρότηση της συλλογικής σκοποθεσίας, υπό τις δεδομένες 

συνθήκες στις οποίες αρθρώθηκε και ετέθη σε κίνηση. Δηλαδή, τη λογική (ορθολογική) 

ανασυγκρότηση: α) της σύνθεσης του συλλογικού εξουσιαστικού φορέα, β) της 

                                                 
62 Menger C., «Παράρτημα I: περί της ουσίας…», ό.π., σ. 260. 
63 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 81. 
64 Στο ίδιο, σ. 80. 
65 Στο ίδιο, σ. 80. 
66 Στο ίδιο, σ. 84. 
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προσβασιμότητάς του στα μέσα της δράσης, γ) του περιβάλλοντος της δράσης, και δ) της 

σειράς των υπολογισμών υπό τους οποίους πραγματώθηκε (απόλυτα ή κατά προσέγγιση) ο 

σκοπός. Αυτό είναι το πρότυπο της έσχατης ή πλήρους εξήγησης, που αποφαίνεται για τους 

«τελευταίους πραγματικούς στόχους των δρώντων υποκειμένων», και «τα αρχικά μέσα που 

διέθεταν»· με καταληκτικό στάδιό της την ανακατασκευή όλων των «κρίκων» της «αλυσίδας» 

του κοινωνικού πράττειν67. 

Η ‘έσχατη εξήγηση’ επί τη βάση του ‘ορθολογικού υπολογισμού’, συνιστά το 

λανθάνον εξηγητικό πρότυπο για την ερμηνεία των οιονεί οργανικών κοινωνικών μορφών. 

Ουσιαστικά, η απόκλιση των τελευταίων από το πρότυπο αυτό, αναδεικνύει την ιδιαιτερότητά 

τους. Ότι δηλ. δεν έχουν επιδιωχθεί μέσω αυστηρού υπολογισμού, και έτσι δεν είναι 

ορθολογικά ανακατασκευάσιμες. Επιπλέον, αν και δεν δηλώνεται ρητά από τον Menger, το 

οργανικό στοιχείο σύμφωνα με το οποίο θα προσεγγιστούν οι μη προμελετημένα παραχθείσες 

μορφές, προκύπτει καταρχήν από τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά. Γι’ αυτό θα 

πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικές γραμμές της οικονομικής του θεωρίας. 

Οι μεθοδολογικές αφετηρίες σ’ αυτή τη θεωρία είναι: πρώτον, η παραίτηση από 

μακροσκοπικά οικονομικά μεγέθη, όπως η ταξική διάρθρωση της παραγωγής, και η εστίαση, 

αντίθετα, στους ατομικούς δρώντες, που πράττουν προσανατολισμένοι σε ίδια συμφέροντα 

(μεθοδολογικός ατομισμός)· δεύτερον, η ‘υποκειμενική θεωρία της αξίας’, που αντιτίθεται σε 

αντικειμενικές θεωρίες στον υπολογισμό των οικονομικών αξιών, βάσει, λ.χ., του κόστους 

παραγωγής ή της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο οικονομικός δρώντας (homo economicus), 

δεδομένων των αντικειμενικών όρων πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, έχοντας πλήρη 

γνώση του συμφέροντός του και αποδεσμευμένος από εξω-οικονομικές επιδράσεις, 

διαμορφώνει την ατομική του ζήτηση για αγαθά. Αναλόγως της υποκειμενικής κλιμάκωσης 

των ίδιων αναγκών, ο δρων αποδίδει συγκεκριμένα μεγέθη αξίας στο κάθε αγαθό, βάσει της 

αρχής της ‘οριακής ωφέλειας’. Το ίδιο ισχύει και για τα παραγωγικά μέσα ή αγαθά «δεύτερης 

τάξης», στην ορολογία του Menger68. Ο ατομικός δρώντας, που έχει καθορίσει υποκειμενικά 

τις οικονομικές αξίες, εισέρχεται στην αγορά και συμπλέκεται έτσι με αναρίθμητες άλλες 

πράξεις ατόμων, και αντίστοιχα αναρίθμητες άλλες εκτιμήσεις των αξιών. Αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, από την οποία απουσιάζει η κρατική παρέμβαση, είναι ο σχηματισμός των 

αγοραίων τιμών για τα προϊόντα, τις αμοιβές, τα εισοδήματα κ.λπ.: «κατά κανόνα οι ίδιες [οι 

τιμές] διαμορφώνονται και μεταβάλλονται […] χωρίς κρατική επιρροή με στόχο τη ρύθμισή 

τους, χωρίς καμιά κοινωνική συμφωνία, ως μη προμελετημένα προϊόντα κοινωνικής 

κίνησης»69. 

                                                 
67 Στο ίδιο, σ. 80. 
68 Πανταζής Α., Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού…, ό.π., σ. 24-26. 
69 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 81 [υπογραμμίσεις δικές μου]. 
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Αυτή την ‘κοινωνική κίνηση’, που προκύπτει αυτοφυώς από τη ‘διαπλοκή’ των 

ατομικών πράξεων, έχει ως αντικείμενό της η οικονομική θεωρία. Μάλιστα, υπονοείται πως 

ένεκα της φυσικότητας ή της οργανικότητας αυτής της κίνησης, δύνανται να αποκαλυφθούν 

οι νομοτέλειες που προσιδιάζουν στο αντικείμενο, οι οποίες δεν ισχύουν αν εκλείψει η αγορά, 

λ.χ. στην περίπτωση της σοσιαλιστικής οικονομίας. Στο επίπεδο, λοιπόν, της θεωρίας των 

τιμών, το ατομικό στοιχείο καθορίζει τη διαμόρφωσή τους, χωρίς να προκαλείται αντίφαση σε 

σχέση με το ότι η τελική (κοινωνική) τιμή του αγαθού αποκλίνει από την αξία που του έχει 

αποδοθεί υποκειμενικά. Απεναντίας, η ‘συνισταμένη’ της κίνησης των αξιών, εξακριβώνεται 

βάσει των επιμέρους οικονομικών συμπεριφορών, κι έτσι εκπληρώνεται το τεχνικό πρόβλημα 

της πρόβλεψης των τιμών. Η απροσδιοριστία που χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία, με την 

έννοια της δυνάμει διαφοράς ανάμεσα σε υποκειμενικές αξίες και κοινωνικές τιμές, 

αντιστοιχεί στην απροσδιοριστία που χαρακτηρίζει την κίνηση των ανταλλαγών. 

Η αυστηρή θεωρία που κατασκευάζει ο Menger, έχοντας ως πρότυπο την αυτοφυή 

διαμόρφωση των τιμών βάσει της διαπλοκής των υποκειμενικών αξιών, προσκρούει στο 

πρόβλημα ότι: υπάρχουν κοινωνικά φαινόμενα που αν και, σε αντίθεση με την κίνηση των 

τιμών, δεν εμφανίζονται ως αποτέλεσμα ατομικών δρώντων, αλλά ως αποτέλεσμα μιας 

συλλογικής θέλησης, δεν μπορούν ωστόσο να αναχθούν πράγματι σε μια τέτοια θέληση, διότι 

δεν έχουν γεννηθεί μέσω μιας κοινής συμφωνίας ανάμεσα στους δρώντες. Η ιδιαιτερότητα 

των φαινομένων αυτών είναι ότι ενώ παρουσιάζουν μια σημαίνουσα λειτουργικότητα ως προς 

τη θέση τους μέσα στην κοινωνική ολότητα, δεν έχουν προκύψει εμπρόθετα και βάσει 

υπολογισμού. Ο Menger συνοψίζει την αντίφαση αυτή ανάμεσα στην ‘προέλευση’ και τη 

‘σκοπιμότητα’ στο ερώτημα: «πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται θεσμοί που υπηρετούν την 

κοινωνική ευημερία και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή της χωρίς μια κοινή θέληση 

με στόχο την ίδρυσή τους;»70.  Η λύση σ’ αυτό το πρόβλημα είναι να εξηγηθούν οι κοινωνικές 

μορφές ως «μη προμελετημένες απόρροιες της ιστορικής εξέλιξης»71, και άρα να 

ερμηνευθούν με όρους οργανικότητας. Δεδομένης αυτής της θέσης του, ο Menger εξάρει την 

ιστορική έρευνα της γερμανικής σχολής του δικαίου, η οποία θεωρεί ότι θεματοποίησε το 

πρόβλημα αυτό. Παράλληλα όμως, κρίνει ότι ο οικονομικός ιστορισμός δεν συνέχισε ως 

όφειλε την εργασία αυτή, ώστε να εξηγήσει τους όρους γένεσης των μη συνειδητά 

παραχθέντων μορφωμάτων, αλλά τα ‘μυστικοποίησε’ ανάγοντάς τα στην ανορθολογική ουσία 

του ‘λαϊκού πνεύματος’72. Αιτείτε, λοιπόν, να επανεπεξεργαστεί το ζήτημα των μη 

                                                 
70 Στο ίδιο, σ. 81. 
71 Στο ίδιο, σ. 74. 
72 Η ‘μυστικοποίηση’ ή ο ‘συσκοτισμός’ της εξήγησης ενός φαινομένου, σημαίνει ότι η εξήγηση δεν 
είναι εξαντλητική, αλλά απαιτεί περαιτέρω ανάλυση. Λ.χ., μυστικιστική θεωρείται από τον Menger η 
εξήγηση του σχηματισμού του δικαίου στη βάση της ύπαρξης ενός «λαϊκού πνεύματος», όπως το έχει 
θέσει η ιστοριστική παράδοση. Η δική του θεωρία για την προέλευση του δικαίου διατηρεί από τον 
ιστορισμό μόνον την απώθηση της συμβολαιακής φύσης του δικαίου. Κατά τα άλλα –τουλάχιστον σε 
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προμελετημένων συνεπειών του πράττειν, στη βάση της φορμαλιστικής του προσέγγισης        

–ήδη όμως έχει περιέλθει στην αντίφαση να επανεισάγει στο φορμαλισμό το στοιχείο της 

‘ιστορικής εξέλιξης’. 

Αναλαμβάνοντας ο Menger να συνδυάσει την αυστηρή θεωρία με την οιονεί 

οργανικότητα των αθέλητων συνεπειών του πράττειν, κριτικάρει προηγούμενες οργανικές 

θεωρήσεις της κοινωνίας. Καταρχάς, σύμφωνα με τις οργανιστικές εξηγήσεις «τα κοινωνικά 

μορφώματα είναι, όπως και οι φυσικοί οργανισμοί, αδιαίρετες ολότητες, έναντι των μερών 

τους ανώτερες ενότητες, ενώ οι λειτουργίες τους είναι εκφάνσεις ζωής των οργανικών 

μορφωμάτων στην ολότητά τους»73. Ο Menger διακρίνει δύο τύπους οργανικών θεωρήσεων: 

α) εκείνες που δέχονται την απόλυτη ταύτιση μεταξύ κοινωνίας και φυσικών οργανισμών 

(«πραγματική αναλογία») 74· β) θεωρήσεις στις οποίες ο οργανικισμός συνιστά μεθοδολογικό 

δάνειο από την επιστήμη της βιολογίας, οπότε και η ομοιότητα κοινωνίας και φυσικού 

οργανισμού έχει το χαρακτήρα «μηχανικής αναλογίας»75. Ο Menger αν και δεν αποδέχεται 

καμιά από τις δύο οπτικές, διαπιστώνει ότι τα κοινωνικά μορφώματα και οι οργανισμοί 

εμφανίζουν «αναλογίες ως προς τη φύση, την προέλευση και τη λειτουργία» τους76. Παρόλα 

αυτά, κρίνει και την ‘αναλογία’ αυτή ως ‘εξωτερική’ και ‘μερική’· ακόμη όμως κι η όποια 

εξωτερική ομοιότητα δεν είναι ‘αντικειμενική και αυστηρή’, ούτε ‘πλήρης’, παρά 

‘ανακριβής’. Ο Menger, λοιπόν, απορρίπτει την οποιαδήποτε ουσιαστική εσωτερική αναλογία 

και αντιστοιχία ανάμεσα στις οργανικές δομές-λειτουργίες και τα κοινωνικά φαινόμενα. Ο 

οργανικισμός εν τέλει γίνεται δεκτός μόνον ως ευρετικό εργαλείο, για τους «σκοπούς της 

διατύπωσης των προβλημάτων»77. 

Τα προβλήματα που διατυπώνει ο Menger βάσει των αρχών της αυστηρής θεωρίας 

και με εργαλείο την αναλογία ανάμεσα στα μη εμπρόθετα παραχθέντα κοινωνικά μορφώματα 

και τους φυσικούς οργανισμούς, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

1. Η λειτουργική σχέση μεταξύ των μερών και του όλου, έτσι όπως εμφανίζεται στους 

φυσικούς οργανισμούς (σχέση των οργάνων με τον οργανισμό στην ολότητά του), σημαίνει 

ότι κάθε μέλος της ολότητας και αμοιβαία η ολότητα προς το κάθε μέρος της, λειτουργούν 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η «διατήρηση», η «ανάπτυξη» και η «αναπαραγωγή» του 

οργανισμού στην ολότητά του78. Σε επίπεδο κοινωνικού αντικειμένου, η αμοιβαιότητα 

ανάμεσα στα μέρη και το όλο, αφορά στο ζήτημα της ‘αλληλεξάρτησης’ των επιμέρους 

                                                                                                                                            
προγραμματικό επίπεδο– διαφοροποιείται από τον ιστορισμό (Πρβλ. Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… 
(Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 183-184). 
73 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 41. 
74 Λ.χ., η οργανική κοινωνιολογία του Schaffle την οποία αναφέρει ο Max Weber στη δική του 
τοποθέτηση κατά των οργανικών κοινωνικών θεωρήσεων.  
75 Στο ίδιο, σ. 84. 
76 Menger C., «Μη αναμενόμενα αποτελέσματα…», ό.π., σ. 67 [υπογραμμίσεις δικές μου]. 
77 Στο ίδιο, σ. 73. 
78 Στο ίδιο, σ. 65. 
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δράσεων με την εν γένει λειτουργία της κοινωνίας στην ενότητά της. Ωστόσο, «η διαπίστωση 

των νόμων της συνύπαρξης και της διαδοχής των κοινωνικών φαινομένων παραμένει γενικά 

το καθήκον των θεωρητικών κοινωνικών επιστημών και η διαπίστωση των νόμων της 

αλληλεξάρτησής τους είναι απλώς ένας ιδιαίτερος κλάδος της κοινωνικής έρευνας»79. Στην 

εξήγηση της αλληλεξάρτησης η ενότητα της κοινωνίας λαμβάνεται ως δεδομένη, μόνον όμως 

από μεθοδολογική σκοπιμότητα. Αντίθετα, στην εξέταση της ‘διαδοχής και της συνύπαρξης’ 

των κοινωνικών φαινομένων γίνεται αφαίρεση από την ενότητα, διότι η εξήγηση αφορά στο 

«πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι ‘πραγματικές ενότητες’ και πώς λειτουργούν»80. 

2. Ως προς το ζήτημα της ‘φύσης’ των επιμέρους στοιχείων και του όλου, θεωρείται 

ότι στα φυσικά όντα υπάρχει μία απόλυτη ομοιότητα μεταξύ της «κανονικής φύσης» του κάθε 

οργάνου με την υπόσταση των άλλων οργάνων και τη φυσική υπόσταση του οργανισμού81. 

Ωστόσο, ο Menger θεωρεί ότι η αλήθεια αυτής της πρότασης δεν είναι εξακριβώσιμη, 

εξαιτίας της γενικότερης ανεπαρκούς κατανόησης της δομής των έμβιων όντων. Η κριτική του 

αφορά στην αντίληψη ότι «τα μέρη ενός όλου και το ίδιο το όλον αποτελούν αμοιβαία αίτιο 

και ταυτόχρονα αιτιατό (ότι το ένα προκαλεί το άλλο)»82. Στο επίπεδο του κοινωνικού 

αντικειμένου, η άποψη αυτή σήμαινε ότι οι ατομικοί σκοποί προσιδιάζουν σε συνολικούς 

σκοπούς, στη βάση κοινωνικών δυνάμεων που τους συνενώνουν με «μηχανικό τρόπο»83. Με 

άλλα λόγια, ότι υπάρχει μια τελεολογική αναφορά των μερών στο όλο και αντίστροφα. Ο 

Menger απορρίπτει μια τελεολογικού τύπου εξήγηση του ατομικού πράττειν, αφού θεωρεί ότι 

a priori προσανατολίζεται αποκλειστικά σε ίδιους σκοπούς. Μετριάζεται, λοιπόν, η θεωρητική 

σημασία της κατανόησης της αλληλεξάρτησης, καθόσον απουσιάζουν αντικειμενικοί όροι 

θεμελίωσής της –ειδικά της οικονομικής εξάρτησης στις συνθήκες της αστικής αγοράς. 

3. Αφού έχει απορρίψει ο Menger την ομοιότητα ανάμεσα στα κοινωνικά φαινόμενα 

και τους φυσικούς οργανισμούς στα επίπεδα της αλληλεξάρτησης και φυσικής υπόστασης των 

μερών και του όλου, αποδίδει τελικά την αναλογία τους μόνο στη διάσταση της ‘προέλευσης’: 

«οι φυσικοί οργανισμοί παρουσιάζουν […] μια όντως αξιοθαύμαστη σκοπιμότητα όλων των 

μερών σε σχέση προς το όλον, η οποία βέβαια δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων 

υπολογισμών, αλλά προϊόν μιας φυσικής διαδικασίας. Κατά παρόμοιο τρόπο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε και σε πολυάριθμους κοινωνικούς θεσμούς μια οφθαλμοφανή σκοπιμότητα 

αναφορικά με το όλον της κοινωνίας, [αν και] οι ίδιοι δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας 

που απέβλεπε στον προαναφερόμενο σκοπό, δηλαδή μιας συμφωνίας των μελών της κοινωνίας 

ή της κείμενης νομοθεσίας. Μας παρουσιάζονται και αυτοί μάλλον […] ως ‘φυσικά’ 

                                                 
79 Στο ίδιο, σ. 72. 
80 Στο ίδιο, σ. 78. 
81 Στο ίδιο, σ. 84. 
82 Στο ίδιο, σ. 69. 
83 Στο ίδιο, σ. 69. 
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προϊόντα, ως μη προμελετημένα αποτελέσματα της ιστορικής εξέλιξης»84. Η σκοπιμότητα της 

κοινωνικής μορφής αντιφάσκει στους όρους προέλευσής της από τις συνειδητές δράσεις των 

ατόμων, οι οποίες στη μερικότητά τους κατά μια λογικά εναρκτήρια κατάσταση δεν 

εμπεριέχουν το σκοπό εκείνο που εν τέλει πραγματώνουν. Ο Menger εισαγάγει την έννοια 

των μη ηθελημένων αποτελεσμάτων του πράττειν ώστε να διαλύσει αυτή την αντίφαση, 

αιτούμενος παράλληλα να την εναρμονίσει με το μεθοδολογικό ατομισμό. 

Ουσιαστικά όμως, με τη θεματοποίηση των μη ηθελημένων συνεπειών υπονομεύεται  

το φορμαλιστικό επιχείρημα, καθόσον υποχωρεί η αυστηρή διάκριση μεταξύ αυστηρών τύπων 

και ιστορίας, και επίσης περιορίζεται η εξηγητική ισχύς του μεθοδολογικού ατομισμού. Ο 

ατομισμός ως μέθοδος προσιδιάζει στην έσχατη εξήγηση όλων των ‘κρίκων’ της ‘αλυσίδας’ 

του κοινωνικού πράττειν. Στο πεδίο των συλλογικών σκοποθεσιών που συγκροτούνται μέσω 

συνειδητής, εμπρόθετης και υπολογισμένης επιδίωξής τους, ο μεθοδολογικός ατομισμός 

εφαρμόζεται δίχως να προκύπτει αντίφαση, αφού στους επιμέρους σκοπούς εγγράφεται ο 

γενικός. Το ίδιο ισχύει και στην οικονομική θεωρία, με την ιδιαιτερότητα ότι στο πεδίο του 

σχηματισμού των τιμών η απόκλιση ανάμεσα στην ατομική σκοπιά (υποκειμενική αξία) και 

το γενικό αποτέλεσμα (την τιμή), θεωρείται εγγενές γνώρισμα του οικονομικού φαινομένου. 

Εκτός αυτού, υποτίθεται ότι ανάμεσα στις αξίες και τις τιμές συμβαίνει μια αυτοφυής 

εξισορρόπηση, ορθολογικά ανακτασκευάσιμη βάσει της υποκειμενικής ζήτησης. Ωστόσο, η 

οιονεί οργανικότητα της αγοράς, που σηματοδοτεί και την απροσδιοριστία στο επίπεδο των 

ανταλλαγών, αν και προβάλλει στις μη προμελετημένες κοινωνικές μορφές, στις οποίες 

ανήκουν και οι δομικές προϋποθέσεις της αγοράς, δεν θεωρητικοποιείται ως σχέση ανάμεσα 

στα δύο επίπεδα αφαίρεσης, ανάμεσα στον τύπο της σύγχρονης αγοράς και στις σύγχρονες 

κοινωνικές μορφές του δικαίου, του κράτους κ.λπ. Η απροσδιοριστία, λοιπόν, των κοινωνικών 

σχέσεων και των κινήσεών τους, για την οποία προκύπτουν ως ‘λύση’ οι μη ηθελημένες 

συνέπειες, δεν εξετάζεται θεωρητικά, διότι έχει αντληθεί από τη διάσταση της κίνησης των 

αγοραίων τιμών, χωρίς, ωστόσο, αναστοχασμό πάνω στους όρους και την ιστορικότητα της 

αγοράς. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι ότι ο Menger, ενώ θεματοποιεί το ζήτημα της 

αλλαγής ή του «μετασχηματισμού»85 των κοινωνικών φαινομένων, το μεταφράζει 

περισσότερο σε ζήτημα διακύμανσης των τιμών στο πλαίσιο της αγοράς, παρά σε πρόβλημα 

συνολικής κοινωνικής αλλαγής. Επειδή έχει απομονώσει τα κοινωνικά φαινόμενα, 

εγγράφοντας το καθένα σε μια ειδική θεωρία, δεν μπορεί να αποφανθεί για το ζήτημα της 

συνολικού μετασχηματισμού τους. 

                                                 
84 Στο ίδιο, σ. 66. 
85 «Έτσι η λύση των πιο σημαντικών προβλημάτων των θεωρητικών κοινωνικών επιστημών γενικά και 
της θεωρητικής οικονομολογίας ιδιαίτερα συνδέεται στενά με το ζήτημα της θεωρητικής κατανόησης 
της προέλευσης και του μετασχηματισμού των κοινωνικών μορφωμάτων που δημιουργήθηκαν με 
‘οργανικό» τρόπο’» [υπογραμμίσεις δικές μου] (Στο ίδιο, σ. 82).  
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Τα προβλήματα αυτά επανέρχονται σε επίπεδο επιστημολογίας στην αντίφαση 

ανάμεσα στο μεθοδολογικό ατομισμό και στις μη ηθελημένες συνέπειες του πράττειν86. Η 

αντίφαση αυτή οδηγεί στο να μη διευκρινίζεται πλήρως η θεωρητική εξήγηση της ιστορικής ή 

λογικο-ιστορικής ανάπτυξης των μορφών87. Με άλλα λόγια, παραμένει αναπάντητο το 

ερώτημα υπό ποιους όρους και πώς ανακατασκευάζεται εξαντλητικά το αιτιακό πλέγμα του 

κοινωνικού πράττειν στην ιστορικο-λογική του πληρότητα, εφόσον αποδεικνύεται πως στην 

πορεία της διαπλοκής των ατομικών πράξεων ‘χάνονται’ κρίκοι της αλυσίδας του. 

 

 

 

 

                                                 
86 Υπέρ της ‘ανακολουθίας’ ανάμεσα στις δύο μεθοδολογικές αρχές (ατομισμός και υποκειμενισμός) 
του Menger και της θεωρίας του για τις αθέλητες συνέπειες του πράττειν, επιχειρηματολογεί ο Huseyin 
Ozel. Ο Ozel αφού κάνει μια συνοπτική ανασκόπηση της μενγκεριανής επιστημολογίας και θεωρίας, 
εστιάζει στην αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού. Καταρχάς δανείζεται το επιστημολογικό σχήμα του 
Little, στο οποίο το επιστημονικό ‘επιχείρημα’ χωρίζεται σε τρία μέρη: α) το οντολογικό, β) σ’ αυτό 
της συγκρότησης των εννοιών και γ) σ’ αυτό της εξήγησης [οι αγγλικοί όροι είναι, αντίστοιχα, 
ontological thesis, meaning thesis, explanation thesis]. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, ο 
ατομισμός σημαίνει: σε επίπεδο οντολογικού επιχειρήματος, ότι οι κοινωνικές μορφές δύνανται να 
αναχθούν σε σχέσεις ατόμων, δίχως να μένουν κάποια στοιχεία ως κατάλοιπα από τις μορφές· στο 
εννοιολογικό επιχείρημα, ότι θα πρέπει κάθε κοινωνική κατηγορία να δύναται να οριστεί στη βάση του 
ατομικού πράττειν και των σχέσεων που συγκροτεί· στο επιχείρημα της εξήγησης, ότι θα πρέπει από 
την εφαρμογή του θεωρητικό πλαισίου στην εμπειρική πραγματικότητα να εξηγείται αυτή 
εξαντλητικά, χωρίς να συνοδεύεται η ατομιστική εξήγηση από άλλες αυτόνομες εξηγήσεις που να την 
συμπληρώνουν. Ο Ozel συμπεραίνει πως ο μεθοδολογικός ατομισμός του Menger έχει ισχύ μόνο σε 
οντολογικό επίπεδο, η οποία, ισχύς, εν πολλοίς είναι αξιωματικά θεμελιωμένη και αναιρείται στα άλλα 
δύο επίπεδα. Αντίθετα, σε επίπεδο εννοιών, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι μια κοινωνική 
μορφή ως τέτοια είναι δυσκολότερα ορίσιμη από ό,τι θα ήταν σε περίπτωση ορισμού της με βάση το 
ατομικού πράττειν. Ούτε επίσης ότι με βάση το ατομικό στοιχείο μπορούν να γίνουν όλες οι δυνατές 
εννοιολογήσεις. Τέλος, σε επίπεδο εξήγησης, διαπιστώνει ότι η αναφορά σε ατομικό πράττειν 
συνοδεύεται πάντοτε από αναφορά σε αυτούσια κοινωνικά περιεχόμενα, και ότι τελικά ο 
μεθοδολογικός ατομισμός συμπληρώνεται από έννοιες που ανατρέχουν απ’ ευθείας στο κοινωνικό 
context. Καταλήγει να πει ότι η έννοια των αθέλητων συνεπειών του πράττειν δεν σημαίνει τίποτε 
άλλο παρά τις κοινωνικές δομές, οι οποίες είναι μη αναγώγιμες σε άτομα. Γι’ αυτό αντικρίζει τον 
οργανικισμό του Menger ως ένα διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης, ασυμβίβαστο με το επίπεδο του 
ατομικού πράττειν (και σε επίπεδο οντολογίας) (Πρβλ. σχετικά Ozel H., «Methodological 
individualism in Carl Menger: Αn evaluation», Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 
Fakültesi Dergisi/Vol. 16 (No. 1-2), 1998, σ. 47-68).      
87 Όπως σημειώνει ο Ψυχοπαίδης: «[…] η μέθοδος που προκρίνεται για τη διερεύνηση της 
προβληματικής αυτής [των οργανικών μορφών] παραμένει αδιευκρίνιστη. Σ’ ένα πρώτο επιφανειακό 
επίπεδο οι παρατηρήσεις του Menger δίνουν την εντύπωση ότι η ορθή μεθοδική προσέγγιση στα 
κοινωνικά φαινόμενα θα μπορούσε να συνίσταται σε μια μέθοδο χωρισμού των οργανικών από τις 
μηχανιστικές πλευρές τους και σε αντίστοιχη ένταξη σε πλαίσιο εξήγησης των μεν πρώτων ως μη 
σκόπιμων αποτελεσμάτων ατομικών βουλήσεων που επιδιώκουν ιδιωτικά συμφέροντα, των δε 
δεύτερων ως αποτελεσμάτων σκόπιμου σχεδιασμού […]. Αλλά […] η διερεύνηση αυτή από τη φύση 
της δεν μπορεί να αποτελεί απλή αναγωγή των φαινομένων στις δύο αυτές ‘πλευρές’ τους και μόνον εκ 
του γεγονότος ότι ως προς την ‘οργανική’ πλευρά των φαινομένων είναι προβληματικό πώς θα 
‘χρεωθεί’ μια πράξη σε ατομικό πράττειν όταν αυτό δεν μπορεί να προσδιορισθεί ως προς την πρόθεση 
επέλευσης του φαινομένου (διότι τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει)» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός… 
(Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 174-175). 
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II. Η προβληματική της συγκρότησης του αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών 

στον Max Weber 

1. Το αντικείμενο των επιστημών της πραγματικότητας 

Στο κείμενο «Η ‘αντικειμενικότητα’ στις κοινωνικές επιστήμες και την πολιτική»88, ο Max 

Weber, εκτός του ότι τοποθετεί την κοινωνιολογία του στο πλαίσιο των ‘επιστημών της 

πραγματικότητας’, ακολουθώντας μια οριοθέτηση των επιστημών που ανάγεται στην 

ιστοριστική επιστημολογία, ρητά αυτοπροσδιορίζεται ως εκπρόσωπος της οικονομικής 

ιστορικής σχολής89. Ταυτόχρονα, όμως, ασκεί κριτική σε βασικές θέσεις του οικονομικού 

ιστορισμού, χωρίς να αιτείται απλά την αποκατάσταση των θεμελιωδών αρχών της σχολής, 

αλλά προπάντων αιτούμενος τον ευρύτερο επαναπροσδιορισμό του γνωστικού και 

μεθοδολογικού ορίζοντα των επιστημών της πραγματικότητας. Μια καίρια πτυχή της 

αποστασιοποίησής του από τον οικονομικό ιστορισμό είναι η εστίαση στην 

κοινωνικοοικονομική πλευρά των φαινομένων, την οποία αντιπαραθέτει στην «‘ηθική’ 

επιστήμη της οικονομίας»90. Όπως επιχειρείται να δειχτεί από τις αναπτύξεις αυτού του 

κεφαλαίου, ως προς τον ηθικό προσανατολισμό των ιστοριστών οικονομολόγων, το κεντρικό 

σημείο της κριτικής του αφορά στο ότι παρά τη διαφοροποίηση τους από τις (φιλοσοφικές) 

κανονιστικές θεωρήσεις και την κλασική πολιτική οικονομία, δεν κατορθώνουν να 

αποδεσμεύσουν την εμπειρική γνώση για την οικονομία και τους κοινωνικοπολιτικούς 

θεσμούς από τις ορθοκανονιστικές προκαταλήψεις, γεγονός που αποτυπώνεται στην 

επικάλυψη ανάμεσα στην επιστημονική εργασία και την κοινωνική πολιτική. Ένα άλλο 

κεντρικό σημείο αποστασιοποίησής του έναντι του οικονομικού ιστορισμού είναι η απόρριψη 

των ρεαλιστικών τύπων της ιστοριστικής μεθοδολογίας και η αντικατάστασή τους από 

‘υπερεμπειρικές’ εννοιολογικές κατασκευές –αυτή η διάσταση θα παρουσιαστεί παρακάτω91. 

Δεδομένων αυτών, όμως, απαιτείται προκαταβολικά να επισημανθεί ότι: Η 

επιχειρηματολογία του Weber μέσω αυτών των δύο προϋποθέσεων που θέτει, δηλ. την 

απόρριψη της ηθικής αποτίμησης του κοινωνικού αντικειμένου και την αποδοχή μη 

ρεαλιστικών τύπων, ακολουθεί το πρότυπο επιστήμης του Carl Menger92. Ωστόσο, παρά τη 

σύγκλισή τους με το μενγκεριανό επιχείρημα, οι επισημάνσεις του Weber στρέφονται κατά 

της προσχώρησης της πολιτικής οικονομίας και γενικότερα κάθε εξήγησης της κοινωνίας και 

των θεσμών, στο νατουραλιστικό πρότυπο γνώσης. Αντίπαλός του, λοιπόν, δεν είναι άμεσα ο 

οικονομικός ιστορισμός, αλλά προπάντων ο «νατουραλιστικός μονισμός», στον οποίο 

                                                 
88 Εφεξής «Αντικειμενικότητα». 
89 Λίγο πριν το τέλος του κειμένου της «Αντικειμενικότητας» ο Weber γράφει χαρακτηριστικά: «[…] 
φθάνουμε σε ένα σημείο, όπου οι απόψεις μας διαχωρίζονται σε επιμέρους θέματα από τις απόψεις 
ορισμένων, ακόμη και των πλέον διακεκριμένων εκπροσώπων της ιστορικής σχολής, στην οποία 
σχολή ανήκουμε και εμείς» («Αντικειμενικότητα», σ. 73). 
90 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
91 Βλ. κεφ.III της παρούσας εργασίας. 
92 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
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υποκύπτει τόσο ο πρώτος μέσω της ολιστικής θεώρησης του αντικειμένου, όσο, όπως θα 

δειχτεί παρακάτω, και ο ίδιος ο Menger93. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έναρξη του κειμένου περί της «Αντικειμενικότητας», ο 

Weber, εμφατικά, κάνει λόγο για ‘επιστήμες του πολιτισμού’ ή ‘επιστήμες της 

πραγματικότητας’. Αυτές συνθέτουν ένα γενικότερο σύνολο επιστημών, στο οποίο η 

κοινωνική ή κοινωνικοοικονομική επιστήμη εντάσσεται, αλλά δεν το εξαντλεί. Το ειδικό 

περιεχόμενο των επιστημών αυτών συνίσταται στο ότι έχουν ως αντικείμενό τους τα 

ανθρώπινα έργα από την οπτική των σημασιών τους για τον πολιτισμό: «[…] εξετάζουν τα 

συμβάντα του ανθρώπινου βίου από την έποψη της πολιτιστικής τους σημασίας […]»94. Για να 

διευκρινίσει την ιδιάζουσα επιστημολογική συγκρότηση των επιστημών του πολιτισμού, και 

την επίσης ιδιάζουσα γνώση που προωθούν μέσα από την ειδική μέθοδό τους, ο Weber 

αντλεί από την επιχειρηματολογία του Roscher, την οποία ανασυνθέτει. Κατά τη ροσεριανή 

επιστημολογία, οι επιστήμες διακρίνονται στις ‘νομοθετικές’ και στις ‘επιστήμες της 

πραγματικότητας’, Το νομοθετικό ή νομολογικό υπόδειγμα γνώσης αντλείται πρωτογενώς 

από τον τρόπο επιστημολογικής άρθρωσης των φυσικών επιστημών. Το πρότυπο αυτό 

προωθεί «μια μονιστική γνώση της συνολικής [φυσικής95] πραγματικότητας, απαλλαγμένη 

από παν ατομικό ‘τυχαίο’, με την εμφάνιση ενός συστήματος εννοιών μεταφυσικής ισχύος 

και μαθηματικής μορφής»96. Αντιθέτως, οι επιστήμες της πραγματικότητας αναζητούν την 

εξήγηση-κατανόηση της «ιδιομορφίας» μιας δεδομένης ιστορικής περίπτωσης. Αυτή η έννοια 

της μεμονωμένης και πλήρους ιστορικής περίπτωσης, αποδίδεται με τον όρο «ατομικότητα» 

[individyality/ individualität]. Η ατομικότητα ορίζεται ως η «πραγματική, άρα ατομική 

διαμόρφωση του κοινωνικού, πολιτιστικού βίου, που μας περιβάλλει»97. Έχοντας ως 

                                                 
93 Βλ. κεφ.IV της παρούσας εργασίας. 
94 «Αντικειμενικότητα», σ. 32. 
95 Ο Weber δίνει αυτόν τον ορισμό του νομολογικού γνωστικού προτύπου, όταν εκθέτει την ιστορική 
διαδρομή της πολιτικής οικονομίας, που αρχικά ενσωματώθηκε σ’ αυτό το υπόδειγμα. Όταν, λοιπόν, 
αναφέρει τον ορισμό αυτό, κάνει λόγο για ‘πραγματικότητα’ εν γένει, φυσική ή κοινωνική. Καθόσον 
όμως βαθμιαία προωθεί την αποδέσμευση της γνώσης για την κοινωνική πραγματικότητα από το 
νομολογικό μοντέλο, μπορεί να θεωρηθεί ότι ορισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο στη φυσική 
πραγματικότητα.  
96 «Αντικειμενικότητα», σ. 51. 
97 «Αντικειμενικότητα», σ. 39. Η οροθέτηση μιας ιστορικά προσδιορισμένης κοινωνίας σαν ‘ιστορικό 
άτομο’, ανευρίσκεται στην επιστημολογία του Roscher, με τη μορφή του ‘λαού’. Σύμφωνα με τον 
Ψυχοπαίδη: «[…] στον Roscher η θεμελίωση της μεθόδου των επιστημών του πολιτισμού ανατρέχει 
στην ιδέα του ‘λαού’. Ο λαός συλλαμβάνεται ως ‘άτομο’ που διαθέτει ‘καταβολές’ και ‘ορμές’ και 
αποτελεί κάτι το ζωντανό. Αλλά ακριβώς αυτό το ‘ζωντανό’ στοιχείο δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί 
ορθολογικά ως προς την ουσία του» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία και μέθοδος, ό.π., σ. 271). O Weber 
αποστασιοποιείται από μια τέτοια ολιστική (και ‘ανορθολογική’) θεώρηση του κοινωνικού. Ως προς τι 
όμως ακριβώς διαφοροποιεί τον όρο individuum και το πώς τελικά τον χρησιμοποιεί, δεν φαίνεται να 
προκύπτουν με σαφήνεια από το κείμενο για την «Αντικειμενικότητα». Με βάση την ερμηνεία του 
Ψυχοπαίδη: Για τον Βέμπερ «[η] ιδιαίτερη ατομικότητα του αντικειμένου δεν συνίσταται σε κάποια 
εγγενή ‘φύση’ που προσιδιάζει σε αυτό, αλλά στην ιδιαιτερότητα-ατομικότητα της σκοπιάς από την 
οποία γίνεται αντικείμενο αξιολογήσεων, μιας σκοπιάς που αποτελεί αφετηρία για την έρευνα, και 
είναι συγκροτησιακή για το αντικείμενο» (Στο ίδιο, σ. 274). Συναφής με αυτή την ερμηνεία είναι η 
επισήμανση του Γκιούρα για την επίδραση της οπτικής του Rickert H., εκπροσώπου του 
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αντικείμενό τους ιστορικές ατομικότητες, οι επιστήμες της πραγματικότητας αναζητούν να 

ανακαλύψουν τη «συνάρτηση και την πολιτιστική σημασία των διάφορων φαινομένων κατά 

τη σύγχρονη διαμόρφωσή τους, αφετέρου δε τους λόγους για τους οποίους τα συμβάντα 

συντελέστηκαν έτσι και όχι αλλιώς»98. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο διαστάσεις γνώσης. Μία 

παροντική-συγχρονική, όπου ενδιαφέρει η πραγματικότητα που βρίσκεται εν εξελίξει, και μία 

που καταδεικνύει τους ιστορικούς όρους διαμόρφωσης της παροντικής κατάστασης, στη 

συγκεκριμένη ιδιαίτερη μορφή της. 

Σύμφωνα με την υιοθέτηση αυτής της ιστοριστικής διάκρισης των επιστημών, ο 

Weber, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό της κοινωνιολογικής επιστημολογίας και 

μεθόδου, εντοπίζει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις νομολογικές επιστήμες και τις 

επιστήμες της πραγματικότητας, διατυπώνοντας έτσι συγκεκριμένες αντιρρήσεις για την ισχύ 

της νομολογικής κατεύθυνσης της γνώσης στο κοινωνικό αντικείμενο. Αυτές οι αντιρρήσεις 

μπορούν να συνοψιστούν στις εξής προτάσεις: 

1. Η νομολογική γνώση αξιώνει να εξηγεί τα φαινόμενα εξαντλητικά. Όμως, η 

πραγματικότητα, και ειδικά η κοινωνική πραγματικότητα –ένεκα του ότι, όπως θα δειχτεί, 

εμπλέκει κατ’ ανάγκη αξιολογήσεις– συνιστά κάτι το άπειρο. Η πραγματικότητα είναι μια 

«ατέρμονη πολυμέρεια από συμβάντα», ενώ, αντίθετα, η ανθρώπινη νόηση είναι 

«πεπερασμένη». Για το λόγο αυτό, «μόνο ένα πεπερασμένο μέρος της πραγματικότητας 

αυτής δύναται να συνιστά αντικείμενο επιστημονικής κατακτήσεως […]»99. Αυτή η θέση 

σημαίνει ότι απαιτείται να υπάρξουν αφαιρέσεις από το αντικείμενο, ως προς αυτό που είναι 

‘ουσιώδες’, το οποίο, προς το παρόν, ορίζεται (ταυτολογικά) ως αυτό που «αξίζει να 

γνωσθεί»100 

                                                                                                                                            
νεοκαντιανισμού, στην επιστημολογία του Weber: «Δεδομένης της άπειρης πολυσχιδίας του 
εμπειρικού κόσμου […] το καθοριστικό ζήτημα για τη συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης είναι η 
επιλογή, η αιτιακή ανασυγκρότηση και η κατανόηση του μοναδικού φαινομένου το οποίο ο Rickert 
ονομάζει ‘ιστορικό άτομο’ (historisches Individuum). […] ο όρος individuum δεν ταυτίζεται με ένα 
συγκεκριμένο άτομο, αλλά αναφέρεται σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο (ανάλογα με τη σκοπιά 
εξέτασης) αιτιακό πλέγμα […] μοναδικό και πραγματοποιημένο σε συγκεκριμένο χωρόχρονο. […] το 
εύρος [της ατομικότητας] δύναται να ποικίλλει ανάλογα με τις επιδιώξεις του ερευνητή (για 
παράδειγμα, ιστορικό άτομο μπορεί να είναι τόσο ο ‘Περικλής’ –ως μεμονωμένο άτομο αλλά και ως 
φορέας ευρύτερης αιτιακής συνάφειας–, όσο και η ‘αρχαία Αθήνα’, όπως και η ‘ανατολική Μεσόγειος 
στην αρχαιότητα’). […] Στον Weber υπάρχει μεν η χρήση του ‘ιστορικού ατόμου’ ως μεθοδικού 
εφαλτηρίου, όπως υπάρχει και η παραδοχή της αξιακής αναφοράς (σε βάση λογικής, ιδεοτυπικής 
ανάλυσης) ως στοιχείου συγκρότησης του αντικειμένου αλλά δεν υπάρχει σύστημα αξιών ούτε 
απόπειρα υπερβατολογικής του θεμελίωσης [όπως εμφανίζεται στον Rickert]» (Γκιούρας Θ., 
«Εισαγωγή», στο, Οικονομία και Κοινωνία, Α´ τόμος…, ό.π., σ. ρνα'- ρνβ', σ. ρνε').       
98 «Αντικειμενικότητα», σ. 37. 
99 «Αντικειμενικότητα», σ. 37. 
100 «Αντικειμενικότητα», σ. 37. Η μετάφραση του ‘ουσιώδους’ σε αυτό που είναι ‘ενδιαφέρον να 
γνωσθεί’, εφόσον αξιώνει να λάβει ένα δεσμευτικό περιεχόμενο, οδηγεί στο ερώτημα: αν ο 
επιστήμονας, ο οποίος αναλαμβάνει να επιλέξει τι είναι ουσιώδες-ενδιαφέρον, εκλαμβάνεται από τον 
Weber, σε μια καθαρά ατομική διάσταση, ή αν, αντίθετα, ενσωματώνεται σε ένα ορισμένο θεσμικό 
πλαίσιο, που εγγυάται τους όρους άσκησης της επιστημονικής εργασίας [βλ. παρακάτω].         
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2. Η ανάδειξη του ουσιώδους έχει στις κοινωνικές επιστήμες διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι 

στις νομοθετικές. Σ’ αυτές «επιστημονικά ‘ουσιώδες’ είναι μόνο ότι περιέχουν οι ‘νόμοι’», οι 

οποίοι σημαίνουν την «επανάληψη ορισμένων αιτιοκρατικών συνδέσεων». «Το τμήμα […] 

της εξατομικευμένης πραγματικότητας, το οποίο παραμένει άθικτο και μετά την έξαρση 

αυτής της ‘νομοτέλειας’ είναι μόνον, είτε ό,τι υφίσταται ως επιστημονικά ακόμη μη 

επεξεργασμένο κατάλοιπο, είτε ότι θεωρείται ως ‘τυχαίο’ και γι’ αυτό επιστημονικά 

επουσιώδες εν γένει»101. Στο νομολογικό πλαίσιο, λοιπόν, το ουσιώδες και το μη-ουσιώδες 

διαχωρίζονται δίχως επιστημονική κριτική πάνω στους όρους του διαχωρισμού. Επιπλέον, η 

συμπλήρωση του ουσιώδους ή η ανάδυση ενός νέου προβλήματος μπορούν να συμβούν μόνο 

μέσα από την εκλέπτυνση των νόμων. Ενώ, ό,τι μένει εκτός του συστήματος των νόμων 

θεωρείται οριστικά επουσιώδες. 

3. Το να γίνεται αντιληπτή η γνώση ως ‘σύστημα’ νόμων, είναι κάτι που ο Weber το κρίνει 

ανεπαρκές για το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα με το νομολογικό πρότυπο «το 

ιδανικό προς το οποίο τείνει ή δύναται να τείνει […] η γνώση των πολιτιστικών φαινομένων, 

θα έπρεπε να είναι ένα σύστημα προτάσεων, από τις οποίες θα μπορούσε ‘να εξαχθεί’ 

[deducible] η πραγματικότητα»102. Η θέση ότι η κοινωνία εξάγεται ή συνάγεται από ένα 

σύστημα νόμων, νομιμοποιεί ένα γενικό μοντέλο κοινωνίας, αφηρημένο και ανιστορικό, για 

το οποίο οι συγκεκριμένες ιστορικές κοινωνίες, οι ιστορικές ατομικότητες, είναι 

‘παραδείγματα’ –μάλιστα, παραδείγματα ‘παραφθοράς’ του αρχικού προτύπου. Το πρότυπο 

αυτό έχει αποβάλλει την ιστορία σαν τυχαία διαδικασία, προϋποθέτει δε ως ιστορική-

εννοιολογική αφετηρία μια «κοσμική ‘πρωταρχική κατάσταση’», και ως τέτοιο απορρίπτεται 

από τη βεμπεριανή σκέψη103. 

Μάλιστα, όχι μόνο η πραγματικότητα δεν μπορεί να συναχθεί από νόμους, αλλά, 

αντίστροφα, το ζητούμενο είναι πώς, δηλ. υπό ποιους όρους του υπάρχοντος πολιτισμού, 

είναι δυνατή η θεωρητική παραγωγή συγκεκριμένων νομολογικών συστημάτων. Το ερώτημα, 

λοιπόν, είναι: «[…] ποιο ατομικό εξαγόμενο προκαλεί τη λειτουργία αυτών νόμων επί 

ατομικά διαμορφωθέντος γενικότερου συστήματος, δεδομένου ότι είναι αυτές οι 

εξειδικευμένες αποκρυσταλλώσεις οι οποίες έχουν για εμάς σημασία»104. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, είναι η πραγματική υπόσταση του δεδομένου πολιτισμού, που ενδιαφέρει 

πρωτίστως. Διότι, συγκεκριμένες συνιστώσες του προκαλούν και θέτουν σε ισχύ κάποιες 

ορισμένες κανονικότητες και νόμους, και όχι αντιστρόφως –ή, διαφορετικά, διότι είναι οι 

νόμοι που προκύπτουν από έναν ορισμένο πολιτισμό και όχι αυτός από τους νόμους. 
                                                 
101 «Αντικειμενικότητα», σ. 38. 
102 «Αντικειμενικότητα», σ. 38. 
103 Η πλευρά αυτής της κριτικής του Weber περί ‘κοσμικής πρωταρχικής κατάστασης’ στρέφεται σε 
αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο των εθνολογικών προσεγγίσεων των Bachofen, Maine 
και Morgan (Πρβλ. σχετικά Γκιούρας Θ., «Εισαγωγή», στο, Max Weber, Οικονομία και κοινωνία, Β' 
τόμος: Κοινότητες, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2007, σ. ιζ'-νγ'). 
104 «Αντικειμενικότητα», σ. 38. 
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Αυτή η θέση, αν οξυνθεί, μπορεί να σημαίνει ότι ο Weber αποδέχεται, με τρόπο 

σχετικά ασαφή, μια ολιστική θεώρηση της κοινωνίας, τέτοια που προδιαγράφει την 

κατεύθυνση της επιστήμης, κατασκευάζοντας ακόμη και τα επιμέρους πεδία της. Γι’ αυτό 

απαιτείται να διευκρινιστεί με ένα παράδειγμα, που αναφέρει ο ίδιος και αφορά στην έννοια 

της ‘χρηματικής ανταλλαγής’. Συγκεκριμένα, με σκοπό να δειχτεί ότι οι οικονομικοί νόμοι 

που διέπουν την ανταλλαγή, δεν αποτελούν εξήγηση της σημασίας της, αλλά, αντίθετα, μέρος 

της κοινωνικής έρευνας, γράφει: «Η έρευνα περί της γενικής ουσίας της ανταλλαγής και περί 

της τεχνικής της εμπορευματικής αγοράς είναι προεργασία […]. Ούτως όμως δεν έχει ακόμη 

δοθεί απάντηση στο ερώτημα: πώς η ανταλλαγή έλαβε ιστορικώς τη σημερινή θεμελιώδη 

σημασία της; [Και επίσης] ποια είναι η πολιτιστική σημασία της χρηματικής οικονομίας; Διότι 

εξαιτίας αποκλειστικά αυτής της σημασίας ενδιαφερόμαστε να διαγράψουμε την τεχνική της 

ανταλλαγής και επίσης αποκλειστικά εξαιτίας της υφίσταται σήμερα μια επιστήμη, η οποία 

ασχολείται με την προκείμενη τεχνική. Ταύτα όμως δεν απορρέουν διόλου από ‘νόμους’»105. 

Ο ειδικός ερευνητικός προσανατολισμός των κοινωνικών επιστημών, είναι, όπως δείχτηκε 

και προηγουμένως, διμερής. Ένα μέρος του αφορά στην ‘προέλευση’ ενός φαινόμενου, το 

οποίο έχει μια ιδιάζουσα σημασία μέσα στο κοινωνικό. Ένα δεύτερο μέρος αφορά το πώς 

συναρθρώνεται αυτό το φαινόμενο με άλλα σύγχρονά του φαινόμενα, από τα οποία 

εξαρτάται ή/και καθορίζει. Οι νομολογικές προτάσεις που μπορεί να σχηματιστούν για να 

περιγράψουν αυτό το φαινόμενο, έως ένα βαθμό αποτελούν τα εργαλεία της 

κοινωνικοεπιστημονικής έρευνας. Όμως, ταυτόχρονα είναι και πτυχές της 

κοινωνικοεπιστημονικής προβληματοθεσίας. 

4. Ο μονιστικός χαρακτήρας της νομολογικής γνώσης, σύμφωνα με τον οποίο γίνεται 

αναγωγή των φαινομένων σε μια αρχή, απορρίπτεται. Διότι, οδηγεί σε μεταφυσικές 

θεωρήσεις και παραγνωρίζει ό,τι δεν μπορεί να αναχθεί στη δεδομένη μεταφυσική αρχή. Στις 

επιστήμες της πραγματικότητας, το ζητούμενο είναι η ‘μονοσημαντότητα’ στην εξήγηση, που 

προκύπτει για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς και όχι οντολογικούς. «Το δικαίωμα αυτό της 

μονόπλευρης αναλύσεως της πολιτιστικής πραγματικότητας από ειδικές ‘επόψεις’ [specific 

point of view] […] προκύπτει εν πρώτοις εξ απόψεως γνησίως μεθοδολογικής εκ του 

γεγονότος, ότι η εξοικείωσή μας κατά την παρατήρηση της επιδράσεως, την οποία ασκούν 

κατηγορίες αιτιών ποιοτικά όμοιων, όπως και η συνεχής χρησιμοποίηση του ίδιου 

εννοιολογικού-μεθοδολογικού μηχανισμού, περικλείουν όλα τα πλεονεκτήματα της 

κατανομής της εργασίας. Η ανάλυση αυτή δεν είναι διόλου ‘αυθαίρετη’, εφόσον έχει με το 

μέρος της την επιτυχία, ήτοι εφόσον εξασφαλίζει τη γνώση συναρτήσεων, οι οποίες είναι 

πολύτιμες για τον αιτιοκρατικό υπολογισμό συγκεκριμένων ιστορικά συμβάντων»106. Η 

μονοσημαντότητα, λοιπόν, δεν συγκεκριμενοποιείται ως προς το περιεχόμενό της. Ούτε 
                                                 
105 «Αντικειμενικότητα», σ. 42-43. 
106 «Αντικειμενικότητα», σ. 36. 
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ελέγχεται με βάση κάποιο σταθερό επιστημολογικό κριτήριο, προ-εμπειρικό, αν η εκάστοτε 

μονοδιάστατη οπτική είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην υφή του αντικειμένου. Η λογική 

δομή της επιστημονικής πρότασης και το να αποδίδει κάτι που είναι ‘πολύτιμο’, σημαντικό 

εν γένει, συνιστούν τα δύο κριτήρια για να θεωρηθεί πράγματι ως εξήγηση. 

5. Η παράμετρος της ποσοτικοποίησης των στοιχείων τους, όπως υπάρχει στα νομολογικά 

μοντέλα γνώσης, κρίνεται προβληματική για τις επιστήμες της πραγματικότητας. Πάρα 

ταύτα, σε τελευταία ανάλυση, το κριτήριο να είναι ένα φαινόμενο αριθμητικά εκφράσιμο, δεν 

είναι το καθοριστικότερο για το προσδιορισμό της μεθοδολογίας στην εξήγησή του. Δύναται 

ένα ‘ποιοτικό’ φαινόμενο –με την έννοια του «πνευματικού φαινομένου»107– να μετρηθεί με 

ακρίβεια, λ.χ. με στατιστική μέθοδο. Με άλλα λόγια, η διαφορά φυσικών-πολιτιστικών 

φαινομένων δεν μεταφράζεται στο δίπολο ποσότητα-ποιότητα. Αντίθετα, είναι η παράμετρος 

της ‘κατανόησης’, ως μεθοδικής αρχής, εκείνη που αποτελεί τη βάση γι’ αυτήν τη 

διαφοροποίηση: «Η δε ‘κατανόηση’ τούτων [των φαινομένων του πνεύματος], ως βιωμάτων 

εκ των υστέρων, συνιστά επιστημονική εργασία ειδικώς άλλης υφής, από ό,τι δύνανται να 

προσφέρουν ή επιδιώκουν εν γένει οι τύποι της θετικής φυσικοεπιστημονικής γνώσεως»108. 

6. Το ντετερμινιστικό σχήμα εξήγησης, των νομολογικών προτάσεων, δεν είναι συμβατό με 

τη γνώση που αιτούνται οι επιστήμες του πολιτισμού. Σ’ αυτές το ζητούμενο είναι η 

ανάπτυξη «των δυνατοτήτων ασφαλέστερου υπολογισμού, σε σχέση προς ορισμένα 

πολιτιστικά συμβάντα ειδικευμένα και συγκεκριμένα, και σε συνδυασμό προς συγκεκριμένα, 

ιστορικά δεδομένα αίτια»109. Αυτή είναι η σημασία της μεθόδου του ‘καταλογισμού’ –του εκ 

των υστέρων καταλογισμού του φαινομένου στα αίτιά του110. Στις κρίσεις καταλογισμού το 

στοιχείο που λαμβάνεται ως αίτιο λογαριάζεται ως τέτοιο σύμφωνα με τις «αποχρώσες 

επιδράσεις [adequate effects]»111 του. Έτσι, η αιτιώδης σχέση, μεταφράζεται σε ‘συνάρτηση’. 

Οι συναρτήσεις αποτυπώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στα φαινόμενα, από την άποψη μιας 

«‘αντικειμενικής’ δυνατότητας» [objective possibility] ότι συμβαίνουν ή συνέβησαν ιστορικά 

κατ’ αυτόν τον τρόπο και όχι διαφορετικά. 

7. Η γνώση περί καταλογισμού εμπλέκει ως όρους συγκρότησής της, πρώτον, εμπειρικά 

στοιχεία για το αντικείμενο, και δεύτερον, τις υποκειμενικές απόψεις και ιδέες του ερευνητή, 

με βάση τις οποίες προσλαμβάνονται κάποια από το πλήθος αυτών των στοιχείων: «ο […] 

υπολογισμός καθίσταται εφικτός χάρις εις την εξασφάλιση εξακριβωμένου υλικού 

                                                 
107 «Αντικειμενικότητα», σ. 39. 
108 «Αντικειμενικότητα», σ. 39 [η δεύτερη υπογράμμιση δική μου]. 
109 «Αντικειμενικότητα», σ. 34. 
110 «Αντικειμενικότητα», σ. 45. «Όταν πρόκειται για την ατομικότητα ενός φαινομένου, το θέμα της 
αιτιοκρατίας δεν είναι θέμα νόμων, αλλά συγκεκριμένων αιτιωδών συναρτήσεων. Δεν είναι θέμα, σε 
ποιο τύπο θα υπαχθεί το φαινόμενο, ως δείγμα, αλλά σε ποιο ατομικό σύστημα θα εγγραφεί ως 
εξαγόμενο. Πρόκειται για θέμα καταλογισμού [imputation]» («Αντικειμενικότητα», σ. 44). 
111 «Αντικειμενικότητα», σ. 45. 
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παρατηρήσεως συναγόμενου βάσει ειδικών απόψεων»112. Η διαφορά με το 

φυσικοεπιστημονικό ή νατουραλίστικό πρότυπο, δεν είναι ότι αυτό συγκροτείται πέρα από 

αξιολογήσεις. Ομοίως προσδιορίζεται μέσα στο γίγνεσθαι του πολιτισμού113. Η διαφορά είναι 

ότι σ’ αυτό οι αξίες-ιδέες δεν συνιστούν επιστημονικές προβληματοποιήσεις. Αντίθετα, στις 

επιστήμες της πραγματικότητας οι ιδέες ή ‘αξιολογικές ιδέες’ [value-ideas/ evaluative ideas] 

υπέχουν ταυτόχρονα θέση θεμελίωσής των επιστημών αυτών και θέση υλικού προς 

επιστημονική κριτική, από τη σκοπιά του πράττειν που τις πραγματοποιεί. Όπως γράφει ο 

Weber, στον επιστημολογικό τους καθορισμό «προϋπόθεση είναι η αναγωγή των 

πολιτιστικών φαινομένων σε αξιολογικές ιδέες. Η έννοια του πολιτισμού είναι έννοια 

αξιολογική»114. Εν τέλει, η αναγωγή της πραγματικότητας σε εννοιολογικές κατηγορίες, 

ακόμη και σε νομολογικούς τύπους, είναι διαμεσολαβημένη από αξιακά στοιχεία, τα οποία 

προβάλλουν με όρους «τυπικο-λογικούς» (ή γνωσιοθεωρητικούς).115. 

Συνοψίζοντας, μέσα από τα συγκεκριμένα επιστημολογικά όρια που τέθηκαν, 

προσδιορίζεται το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που οριοθετεί τις επιστήμες της 

πραγματικότητας. Σ’ αυτό οι νομολογικές έννοιες έχουν διττή θέση. Πρώτον, είναι εργαλεία 

εύρεσης ή περιγραφής στην κοινωνικοεπιστημονική εξήγηση116: ο ‘καταλογισμός’ ενός 

φαινομένου στα αίτια του, προϋποθέτει ότι αυτό έχει προηγουμένως συστηματοποιηθεί πέρα 

από τις ειδικές του συνάφειες με τα άλλα φαινόμενα  –λ.χ. ότι έχει περιληφθεί σε γενικούς 

τύπους [class concepts]. Δεύτερον, αποτελούν κομμάτι του αντικειμένου, το οποίο η 

επιστήμη της πραγματικότητας αξιώνει να επεξεργαστεί, με το να θέσει ως «προβλήματα τις 

αρχικές αξιολογικές απόψεις»117, με βάση τις οποίες έχουν κατασκευαστεί οι εκάστοτε 

κατηγορίες. 

                                                 
112 «Αντικειμενικότητα», σ. 34. 
113 «Αντικειμενικότητα», σ. 19. 
114 «Αντικειμενικότητα», σ. 42. 
115 Να σημειωθεί ότι η έννοια της ‘αξιολογικής’ επιστήμης δεν ταυτίζεται με την εικόνα μιας 
επιστήμης ηθικού προσανατολισμού, σαν αυτή που ο Weber αναγνωρίζει στον οικονομικό ιστορισμό. 
Η αξιολογική αποτίμηση του κοινωνικού κόσμου δεν σημαίνει την ηθικολογική αποτίμησή του. Είναι, 
αντίθετα, μια ‘τυπικά’ αναγκαία προκείμενη της επιστημονικής δραστηριότητας –ειδικά, ίσως, στις 
νεωτερικές συνθήκες όπου το άτομο-πρόσωπο έχει μια ορισμένη αυτοτέλεια. «Υπερβατική 
προϋπόθεση πάσης πολιτιστικής επιστήμης δεν είναι ότι βρίσκουμε αξιόλογο ορισμένο πολιτισμό ή τον 
‘πολιτισμό’ εν γένει. Είναι, αντιθέτως, ότι είμαστε όντα πολιτισμού, προικισμένα με την ικανότητα και 
τη θέληση να λάβουμε συνειδητώς θέση έναντι του κόσμου και να προσδώσουμε σ’ αυτόν νόημα» 
(«Αντικειμενικότητα», σ. 47). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αποτίμηση δεν ενεργοποιείται μόνο όταν κάτι 
κρίνεται ως αξιόλογο, με την έννοια της χρηστότητας. Μπορεί κάτι να είναι επιστημονικά σημαντικό 
δίχως να είναι αξιόλογο, και ακριβώς να είναι σημαντικό επειδή από μια ορισμένη σκοπιά (π.χ. ηθική) 
δεν είναι καθόλου αξιόλογο. Όπως γράφεται: «Φαινόμενα πολιτισμού είναι η πορνεία, όσο και η 
θρησκεία ή το χρήμα» («Αντικειμενικότητα», σ. 47). Το επιστημονικά σημαντικό έχει τη σημασία ότι 
κάτι είναι «ενδιαφέρον», δηλ. ότι κινητοποιεί την «ορμή προς γνώση», και γι’ αυτό το λόγο 
θεματοποιηθεί επιστημονικά.  
116 «Αντικειμενικότητα», σ. 41-42. 
117 «Αντικειμενικότητα», σ. 52. Η εργασία αυτή επί των αξιολογήσεων –που θα συγκεκριμενοποιηθεί 
σαν εργασία επί ‘αξιολογικών κρίσεων’– αποδίδεται ως καινοτομία, στο πλαίσιο μιας ιστορίας της 
πολιτικής οικονομίας, αφενός, του οικονομικού ιστορισμού και αφετέρου, της μαρξικής επιστήμης 
(«Αντικειμενικότητα», σ. 50-52). Αυτό που ενδιαφέρει τον Weber να αποδείξει είναι ότι ο φαινομενικά 
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2. Το αντικείμενο της βεμπεριανής κοινωνιολογίας 

Όπως ειπώθηκε, οι επιστήμες της πραγματικότητας «εξετάζουν τα συμβάντα του ανθρώπινου 

βίου από την έποψη της πολιτιστικής τους σημασίας», και σ’ αυτό το πλαίσιο, γράφει ο 

Weber, «η κοινωνιολογία, με την ημετέρα έννοια, ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία»118. Το 

ζητούμενο είναι ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της κοινωνιολογίας του Weber, 

και των όρων συγκρότησής του. 

Αρχικά, διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός ‘κοινωνικός’ εν γένει, που αιτείται  να 

μεταφράσει τα φαινόμενα του πολιτισμού σαν «σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων», είναι 

προβληματικός, εφόσον δεν συγκεκριμενοποιείται από κάποιο ειδικότερο κατηγορούμενο. Το 

ότι, λ.χ., ένα φαινόμενο εκλαμβάνεται με τη σημασία του ως κοινωνικό, δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί στη βάση ότι έχει ‘γενικό’ χαρακτήρα. Αντίθετα, η γενικότητα του όρου επιτείνει 

την ‘απροσδιοριστία’ του, και συχνά αποτελεί άλλοθι που συσκοτίζει τα ειδικά περιεχόμενά 

του. Επιπλέον, είναι ανακριβές ότι στον υποτιθέμενο γενικό χαρακτήρα του όρου κοινωνικός 

δύναται να θεμελιωθεί μια επιστήμη με γενικευτική ισχύ, η οποία να ενσωματώνει κάθε 

ανθρώπινο φαινόμενο. Αίτημα, λοιπόν, είναι η κοινωνική επιστήμη να επεξεργαστεί τον όρο 

με βάση ένα «ειδικό κατηγορούμενο [substantive]» και μ’ αυτό τον τρόπο να του προσδώσει 

περιεχόμενο119. Η προτεινόμενη, από μέρους του Weber, συγκεκριμενοποίηση του όρου 

κοινωνικός γίνεται με τη μεθερμήνευση ορισμένων φαινομένων του βίου σε ‘κοινωνικο-

οικονομικά’. Το καθοριστικότερο στοιχείο για την αναγνώριση ενός φαινομένου ως 

κοινωνικο-οικονομικού είναι να εμπλέκονται σ’ αυτό διεργασίες που δεσμεύονται από μια 

κατάσταση ‘σπανιότητας των μέσων’. Αυτή η σπάνις ως προς τα μέσα, που σημαίνει τον 

ποσοτικό περιορισμό τους ή/και την ποιοτική τους ανεπάρκεια, προσδιορίζεται από το 

πράττειν που δύναται να την υπερκεράσει. Βασικές συνιστώσες αυτού του πράττειν, οι οποίες 

λαμβάνονται συνδυαστικά, είναι η οργανωμένη πρόβλεψη, η εργασία, η πάλη ενάντια στη 

                                                                                                                                            
μη αξιολογικός χαρακτήρας της πολιτικής οικονομίας, κατά τη γένεσή της, ο οποίος συνοδεύτηκε με 
τον ‘τεχνικό’ προσανατολισμό της, συνιστούσε αποτέλεσμα της επίδρασης των θεωριών του φυσικού 
δικαίου και της παράδοσης του διαφωτισμού. Η οικονομολογική σχολή των ιστοριστών και η μαρξική 
επιστήμη αμφισβήτησαν, η κάθε μια με ορισμένο τρόπο, ότι η πολιτική οικονομία είναι απλά τεχνική 
ρύθμιση των υλικών μέσων, προς το διηνεκή σκοπό «της αυξήσεως του ‘πλούτου’» του κράτους. Και 
ότι, συνεπώς, οι αξιολογήσεις τής είναι είτε αυτονόητες είτε εξωτερικές –ότι συνιστούν το 
σχετικιστικό στοιχείο που πρέπει εξαλειφθεί. Ένεκα αυτών αναγνωρίστηκε ότι δεν υφίστανται 
‘αυτονόητες’ ή αυταπόδεικτες αξιολογήσεις. Η επικράτηση του νατουραλιστικού προτύπου στις 
πολιτικές και οικονομικές επιστήμες παρεμπόδισε το να ενταθεί η προηγούμενη προβληματοποίηση. Ο 
οικονομικός ιστορισμός υπέκυψε στο νατουραλισμό διαμέσου της υιοθέτησης του βιολογικού-
οργανικού μοντέλου: με αυτόν τον τρόπο, η ιστορικότητα του αντικειμένου εκλήφθηκε με όρους 
εξελικτισμού· με βάση μια αρχή εξέλιξης, μεταφυσικής θεμελίωσης. Από την άλλη, η μαρξική 
επιστήμη, κυρίως υπό την επίδραση του εγελιανισμού, υπέκυψε στο νατουραλισμό, κατά τον Weber, 
μέσα από την παρανόηση της σχέσης εννοιών-πραγματικότητας.             
118 «Αντικειμενικότητα», σ. 32. 
119 «Αντικειμενικότητα», σ. 32. 



 38

φύση και η κοινωνικοποίηση120. Συγκροτησιακό στοιχείο δε αυτής της μορφής πράττειν είναι 

ότι το ελατήριο ενεργοποίησής του είναι το ‘οικονομικό κίνητρο’ ή ‘υλικό συμφέρον’121. 

Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την απονομιμοποίηση καθαρά ‘οικονομιστικών’ 

αντιλήψεων –στις οποίες ο Weber συγκαταλέγει και μαρξιστικές προσεγγίσεις–, δεν υπάρχει 

μονότροπη σχέση ανάμεσα στα καθαρά κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα και σε όσα από 

ορισμένη άποψη θεωρούνται εξω-οικονομικά. Μάλιστα, η σύλληψη ενός φαινομένου ως 

κοινωνικο-οικονομικού δεν είναι σταθερή στο διηνεκές· ένεκα του ότι και ο παραπάνω 

ορισμός είναι συμβατικός (ή φορμαλιστικός), αφού δεν δηλώνει περιεχομενικά ποιο πράττειν 

δύναται κάθε φορά να περιέλθει σε μια κατάσταση όπου η εκπλήρωσή του εμποδίζεται από 

την έλλειψη στα μέσα. Όπως γράφει ο Weber, «ο κύκλος των ‘οικονομικών’ φαινομένων 

είναι ρευστός», συμπληρώνοντας ότι «οι ‘οικονομικές’ πλευρές ενός φαινομένου δεν 

προσδιορίζονται αποκλειστικά από ‘οικονομικούς’ παράγοντες, ούτε έχουν μόνον οικονομική 

επενέργεια [·] ένα φαινόμενο διατηρεί εν γένει την ιδιότητα του ‘οικονομικού’ στο ποσοστό 

και σε εκείνον μόνον το χρόνο, όσο το δικό μας ενδιαφέρον διοχετεύεται αποκλειστικά προς 

τη σημασία την οποία το φαινόμενο αυτό δύναται να έχει για τον περί υπάρξεως αγώνα»122. 

Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρείται ότι τα υλικά-οικονομικά συμφέροντα καθορίζουν τη διάρθρωση 

του κοινωνικού αλλά, και αντίστροφα, «το σύνολο των φαινομένων και των όρων του βίου 

                                                 
120 Ο Wilhelm Hennis στην απόπειρά του να επανεντάξει, σύμφωνα με τον ίδιο, το βεμπεριανό έργο 
στο πλαίσιο της παράδοσης του οικονομικού ιστορισμού, και να σχετικοποιήσει μ’ αυτόν τον τρόπο 
την τρέχουσα πεποίθηση ότι ο Weber είναι ex nihilo θεμελιωτής μιας sui generis κοινωνικής 
επιστήμης, ανατρέχει στις επιστημολογικές και θεωρητικές θέσεις του Karl Knies, εκπροσώπου της 
‘πρώτης’ γενεάς της ιστοριστικής πολιτικής οικονομίας (Πρβλ. σχετικά Hennis W., Max Weber: 
essays…, ό.π., σ. 107-145). Εκεί, διαπιστώνει ο Hennis, εκφράζεται ρητά η πρόθεση να εξηγηθεί το 
οικονομικό φαινόμενο στη βάση της ανθρώπινης δράσης, και όχι, όπως στη σμιθιανή και ρικαρδιανή 
πολιτική οικονομία, σύμφωνα με όρους παραγωγικότητας ή αύξησης του πλούτου. Αυτή η αναλυτική 
προτεραιότητα της έννοιας της δράσης, που δικαιολογεί, κατά τον Hennis, τον χαρακτηρισμό της 
επιστήμης του Knies ως μιας πολιτικής οικονομίας προσανατολισμένης στο ανθρώπινο πράττειν 
[action-oriented political economy], επανεμφανίζεται στην βεμπεριανή αντίληψη περί οικονομίας. 
Ενδεικτικό ως προς αυτό θα μπορούσε να είναι και το συγκεκριμένο απόσπασμα από την 
«Αντικειμενικότητα», όπου ο Weber οριοθετεί της βασικές προκείμενες του οικονομικού φαινομένου: 
προνοητική δραστηριότητα, εργασία, κοινωνικοποίηση και κυριαρχία πάνω στη φύση, προς το σκοπό 
της πραγμάτωσης υλικών συμφερόντων των δρώντων, και όχι μιας εν γένει υλικής ευημερίας μέσω 
βελτίωσης των δυνατοτήτων της οικονομικής παραγωγής.                 
121 Μέρος της «Αντικειμενικότητας» αφορά το επιχείρημα του Weber ενάντια στη ψυχολογική 
θεμελίωση των αρχών της οικονομικής επιστήμης. Εκεί, τονίζεται –ενάντια και στον Menger και τον 
οικονομικό ιστορισμό– ότι η ‘κτητική’ ή ‘οικονομική αρχή’ δεν είναι αναγώγιμη σε ψυχολογικούς 
παράγοντες [βλ. το κεφ.IV αυτής της εργασίας]. Για τον Ψυχοπαίδη, ο Weber κατορθώνει να υπερβεί 
τον ψυχολογισμό μέσα από την εμφάνιση τέτοιου τύπου εννοιών: «Η αντιστροφή […] στη θεμελίωση 
σε σχέση με την ψυχολογική αναγωγή, συμπληρώνεται στην οικονομική επιστημολογία του Weber 
από ένα πλέγμα στοιχείων (αρκτικών εννοιών) που συναποτελούν τη λογική δομή της επιστημολογίας 
αυτής, όπως είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αναγκών […], η συνύπαρξη περισσοτέρων δρώντων 
φορέων αναγκών και η σπάνις των πόρων» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός…(Carl Menger, Max 
Weber)», ό.π., σ. 203). Στο κύκλο των ‘αρκτικών εννοιών’ τοποθετεί επίσης την ‘πρόβλεψη’, οπότε ας 
υποτεθεί ότι και υπόλοιπες κατηγορίες αυτού του τύπου μπορούν να περιληφθούν εκεί.   
122 «Αντικειμενικότητα», σ. 29. 
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ενός ιστορικά δεδομένου πολιτισμού επιδρά επί της διαμορφώσεως των υλικών αναγκών 

[…]».123 

Ο στόχος αυτών των διατυπώσεων, είναι εν μέρει το ξεπέρασμα της θέσης ότι είναι 

‘αυτονόητες’ και καθαρά ‘τεχνικές’ οι οικονομικές σκοποθεσίες, και η αντικατάστασή της με 

την αντίληψη ότι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες έχουν εκ της συγκρότησής τους 

‘αγωνιστικό’ χαρακτήρα. Ειδικά, ενδιαφέρει η απονομιμοποίηση της αντίληψης ότι οι 

οικονομικές διαδικασίες μπορούν να αποδοθούν συνολικά και αθροιστικά σ’ ένα συλλογικό 

υποκείμενο, λ.χ. το κράτος ή τις κοινωνικές τάξεις –κριτική που έχει προεξοφλήσει η 

επιχειρηματολογία του Carl Menger124. Το πώς κάθε φορά λαμβάνει χώρα η σύνδεση 

ανάμεσα σε ό,τι κινητροδοτείται καθαρά οικονομικά και σε ό,τι εμφανίζεται σαν καθαρά 

εξω-οικονομικό, είναι προς εξακρίβωση, ανάλογα με την εκάστοτε (εμπειρική) περίπτωση. Ο 

κανόνας της ‘καθαρότητας’, όπως ειπώθηκε, προκύπτει μεθοδολογικά και αφορά στις 

κατηγορίες της επιστήμης και όχι στην υπόσταση του αντικειμένου. Επιπλέον, η παραδοχή 

ότι η εξήγηση είναι ‘περιπτωσιολογική’, προκύπτει από τον εμπειρικό προσανατολισμό της, 

και όχι σαν ταύτιση με την ιστοριστική θέση ότι το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας 

μπορεί να διαιρεθεί στις επιμέρους εθνικές περιπτώσεις οικονομικής οργάνωσης: 

αναφερόμενος στο λεγόμενο ‘κοινωνικό ζήτημα’, που λίγο-πολύ αφορά στη σχέση 

κεφαλαίου-εργασίας, ο Weber γράφει ότι για την εξήγησή του απαιτείται να εντοπισθούν οι 

«καθολικές συναρτήσεις» των φαινομένων, που το οριοθετούν. 

 Το ότι όμως οι συνάφειες ανάμεσα στα φαινόμενα εξετάζονται από σκοπιά 

κοινωνικο-οικονομική, δεν είναι αυθαίρετη επιλογή επί τη βάση της αξιολογικής στάσης του 

επιστήμονα –στη συγκεκριμένη περίπτωση του Weber. Εδράζεται στη συγκεκριμένη μορφή 

του νεωτερικού πολιτισμού, η οποία έχει αναδείξει το οικονομικό στοιχείο ή, πιο αφηρημένα, 

τον ‘αγώνα για την υλική επιβίωση’ και τη σπανιότητα των υλικών-εξωτερικών μέσων, σε 

προσδιοριστική προκείμενή του125. Παρόλα αυτά, είναι στην επιστημονική εργασία, που 

αναγκαστικά ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του επιστήμονα, στην οποία τίθεται η δέσμευση να 

αναδείξει αυτή την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού. Το αν ο επιστήμονας εκλαμβάνεται στη 

διάστασή του ως μεμονωμένο άτομο ή μέσα σ’ ένα ‘ορθά’ συγκροτημένο θεσμικό 

περιβάλλον της επιστήμης, είναι προς διερεύνηση. Πάντως, γι’ αυτόν ισχύει «η στοιχειώδης 
                                                 
123 «Αντικειμενικότητα», σ. 30. 
124 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
125 Σύμφωνα με τον Ghosh, στη βεμπεριανή σκέψη προβληματοποιούνται τέτοιες ριζικές μεταβολές σε 
επίπεδο νοηματοδότησης και συμπεριφοράς των ατόμων, όπως αυτή η μεταβολή της αντίληψης για το 
χρόνο από πλευράς του προτεστάντη στην Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Ο 
προτεστάντης, λόγω εξω-οικονομικών παραγόντων, και συγκεκριμένα κινητροδοτούμενος από το 
‘κάλεσμα’ και την εσωτερική ανάγκη για ‘εξασφάλιση της σωτηρίας’, συμπεριφέρεται έτσι που 
προκαλείται η μετατροπή του χρόνου σε ‘σπάνιο μέσο’, ακριβώς διότι τίθεται ως μέσο προς την 
εξυπηρέτηση της ‘απεριόριστης’ και ‘επιτακτικής’ ανάγκης για σωτηρία. Αντίθετα, όπως επισημαίνει ο 
Ghosh, η ανάλογη οριοθέτηση του χρόνου ως οικονομικού μέσου στον Carl Menger, δεν γίνεται με 
τρόπο που να προβληματοποιείται μια παρόμοια διαδικασία· παραμένει γι’ αυτό, εν πολλοίς, 
επιφανειακή (Πρβλ. σχετικά Ghosh P., «Robinson Crusoe…», ό.π.). 
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προϋπόθεση να δύναται να διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες, και για να διενεργήσει 

αυτή τη διάκριση να διαθέτει τις απαιτούμενες απόψεις [πράγμα που σημαίνει ότι] θα όφειλε 

να αντιληφθεί και να αναγάγει –συνειδητώς ή μη συνειδητώς– τα συμβάντα της 

πραγματικότητας εις παγκόσμιες ‘αξίες πολιτισμού’ και κατ’ ακολουθία να εξάρει τις 

συναρτήσεις εκείνες, οι οποίες είναι για εμάς σημαντικές [value-relevance]»126. Μια τέτοια 

ικανότητα, εκτός από το να επαφίεται στις ‘ψυχικές’ δυνάμεις του επιστήμονα, ως 

προσώπου127, εξασφαλίζεται στη βάση ορισμένων αντικειμενικών δυνατοτήτων και 

ενεργειών του. Τέτοιες είναι η φαντασία του, η εμπειρία του και ο βαθμός της συστηματικής 

εκπαίδευσής του, με τα οποία αποκτά μια σε βάθος «γενική γνώση»128. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εμπλοκή αξιολογικών ιδεών δεν αντιφάσκει στην 

ανακάλυψη της ουσιώδους πλευράς του αντικειμένου· αντιθέτως, καθώς το αντικείμενο δεν 

έχει μια εγγενή ‘ουσιώδη’ πλευρά είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των αξιών των 

επιστημόνων. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο όρια ως προς αυτό: (1) Το ουσιώδες σημαίνει το 

τμήμα της πραγματικότητας που είναι σημαντικό για τον ερευνητή, και ειδικότερα για τον 

πολιτισμό στον οποίο ζει και καλείται να εξηγήσει: «Μόνο το τμήμα αυτό έχει για εμάς 

σημασία. Έχει δε αυτή τη σημασία, επειδή εμφανίζει σχέσεις, οι οποίες λόγω της συνδέσεως 

τους με αξιολογικές ιδέες είναι για μας ουσιώδεις […]. Τι όμως έχει για εμάς σημασία, δεν 

δύναται να απορρεύσει από την οποιαδήποτε έρευνα του εμπειρικούς δεδομένου, τη 

συντελούμενη ‘άνευ προϋποθέσεων’. Αντιθέτως, η θεμελίωση της σημασίας συνιστά την 

προϋπόθεση για το τι θα προκύψει ως αντικείμενο της έρευνας»129. Με την έννοια αυτή, 

υπάρχουν άπειρα γεγονότα και άπειρες ιδέες με τις οποίες μπορούν να συνδυαστούν και έτσι 

να προσεγγιστούν. Όμως, υπάρχει (2) το δεύτερο κριτήριο ότι «μόνο ορισμένες πλευρές της 

πάντοτε άπειρης πολυμέρειας των ατομικών φαινομένων είναι άξιες γνώσεως. Μόνο αυτές 

αποτελούν αντικείμενο της αιτιοκρατικής εξηγήσεως και εκείνες συγκεκριμένα εις τις οποίες 

επιμετράμε μια γενική πολιτιστική σημασία»130. Συνεπώς, μια ορισμένη εξήγηση μπορεί να 

έχει λογική συνοχή, να καταλογίζει αιτίες, δίχως να είναι εν γένει σημαντική/ ουσιώδης. Ή, 

αντίστροφα, να αναδεικνύει ό,τι είναι σημαντικό/ ουσιώδες, χωρίς όμως να το αποτυπώνει 

στην αιτιώδη υπόστασή του. Στη λογική-αιτιακή τους διάσταση, οι επιστημονικές προτάσεις 

δεν είναι δυνατό «να ισχύουν για τον έναν και να μην ισχύουν για τον άλλον»131. Ωστόσο, 

μπορεί να διαφέρει «ο βαθμός, στον οποίο τα εξαγόμενα ενδιαφέρουν τον ένα και δεν 

ενδιαφέρουν τον άλλο»132. Απαιτείται να εκπληρώνονται ταυτόχρονα και οι δύο όροι: η 

πρόταση να ισχύει λογικά και παράλληλα να είναι εν γένει σημαντική/ ουσιώδης. Με τον 
                                                 
126 «Αντικειμενικότητα», σ. 47. 
127 «Αντικειμενικότητα», σ. 48. 
128 «Αντικειμενικότητα», σ. 45. 
129 «Αντικειμενικότητα», σ. 42. 
130 «Αντικειμενικότητα», σ. 44. 
131 «Αντικειμενικότητα», σ. 50. 
132 «Αντικειμενικότητα», σ. 50. 
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όρο, όμως, ότι επιστημολογικά δεν υπάρχει κριτήριο, προ-εμπειρικό, το οποίο να προεξοφλεί 

ποια θέαση του αντικειμένου είναι προνομιακή έναντι των άλλων. Παρόλα αυτά, το ειδικό 

αντικείμενο έρευνας της κοινωνιολογίας του Weber, δεν μπορεί παρά να αυτοκατανοείται ως 

σημαντικό εν γένει και, παράλληλα, λογικά θεμελιωμένο. 

Αφού έχει προσδιορίσει τις ενστάσεις του απέναντι σε ‘οικονομοκεντρικές’ 

θεωρήσεις του κοινωνικού, ή σε ηθικές-αξιολογικές αποτιμήσεις του, και σε μεθόδους 

νατουραλιστικής προέλευσης, ο Weber θέτει το αντικείμενο της κοινωνιολογίας του. 

Προηγουμένως έχουν εξαιρεθεί από την κοινωνιολογία η περιγραφική οικονομική, η 

οικονομική ιστορία, με τη στενή σημασία του όρου, και η στατιστική –η τελευταία ως προ-

επιστημονική εργασία. Επιπλέον, η οικονομολογική θεωρία, που αφορά στον καθορισμό των 

τιμών (ειδικά σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής). Τελικά, το ιδιαίτερο κοινωνιολογικό 

πεδίο έρευνας είναι «οι αποκρυσταλλώσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες 

προέκυψαν στην οικονομία των σύγχρονων πολιτισμένων χωρών εξαιτίας του ηγετικού 

ρόλου του κεφαλαίου, που επιζητά την αξιοποίηση του [investment seeing capital]»133. 

Δηλαδή, η κεφαλαιοκρατική οργάνωση της οικονομίας. Με μια άλλη διατύπωση, ο βασικός 

ερευνητικός άξονας είναι ο εντοπισμός «όλων των προβλημάτων του σύγχρονου πολιτισμού, 

τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ιδιοτυπία των οικονομικών βάσεων του πολιτισμού μας 

[…]»134. Ακόμη ειδικότερα, η κοινωνιολογία εξετάζει «το γενικό πολιτιστικό νόημα της 

κοινωνικο-οικονομικής διαρθρώσεως του ανθρώπινου συλλογικού βίου και των ιστορικών 

μορφών οργανώσεώς του»135. Η εργασία αυτή ενσαρκώνει την «ιστορική και θεωρητική 

απασχόληση με τα ίδια προβλήματα, των οποίων η λύση εν τη πράξει αποτελεί αντικείμενο 

της ‘κοινωνικής πολιτικής’»136. 
   

3. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εμπειρική κοινωνιολογική γνώση και την αξιολόγηση 

Ο Weber εκκινεί την τοποθέτησή του για την αντιθετική σχέση ανάμεσα στην 

κοινωνιολογική γνώση και την πρακτική κινητοποίηση του πράττειν, ακολουθώντας τη θέση 

του Carl Menger περί της διάκρισης ανάμεσα στη ‘θεωρητική’ και την ‘πρακτική’ 

κατεύθυνση των κοινωνικών επιστημών137. Από τη σκοπιά του, όμως, συνδέει τον πρακτικό ή 

πραξεολογικό προσανατολισμό της επιστήμης με την έννοια των ‘αξιολογικών κρίσεων’ 

                                                 
133 «Αντικειμενικότητα», σ. 31. 
134 «Αντικειμενικότητα», σ. 31. Ανατρέχοντας σ’ αυτές ακριβώς τις προτάσεις, ο Ψυχοπαίδης 
επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψης ότι ο Weber, σε σημεία σαν κι αυτά, φαίνεται να «στηρίζεται στην 
παραδοσιακή υλιστική προβληματική» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία και μέθοδος, ό.π., σ. 331). Έχοντας, 
βεβαία, προηγουμένως σημειώσει ότι η συγκεκριμένη υλιστική θεώρηση δεν αποκτά έναν μαρξικού 
τύπου διαλεκτικό χαρακτήρα, αλλά παραμένει μια «φορμαλιστική κατασκευή του υλιστικού τύπου 
θεωρίας» (Στο ίδιο, σ. 313).   
135 «Αντικειμενικότητα», σ. 32.  
136 «Αντικειμενικότητα», σ. 32. 
137 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
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[value judgments]. Εξετάζει έτσι τον τρόπο επιστημονικής ανάλυσης των κρίσεων αυτών, τον 

οποίο ονομάζει ‘επιστημονική κριτική’ των αξιών138. 

Σύμφωνα με τον Weber, κατά την πρακτική δραστηριοποίηση των ανθρώπων, ιδίως 

σε επίπεδο πολιτικής, οι εκάστοτε κρίσεις συγκροτούν ορθοκανονιστικά πλαίσια, πολιτικά, 

ιδεολογικά, ηθικά, κοσμοθεωρητικά κλπ., που κατευθύνουν και ρυθμίζουν τη δράση προς 

ορισμένα ιδεώδη. Επειδή οι κρίσεις αυτές διαμορφώνονται ως κανονιστικές προτάσεις, 

διακρίνονται από την εμπειρική γνώση των κοινωνικών επιστημών, στο πλαίσιο των οποίων 

τα ιδεώδη οριοθετούνται αποκλειστικά με σκοπό να τεθούν σε μια λογική ή εκλογικευμένη 

τάξη, σύμφωνη προς τους κανόνες της νόησης. Αυτή είναι η σημασία της θέσης ότι οι 

κοινωνικές επιστήμες δεν διατυπώνουν αξιολογήσεις για το κοινωνικό πράττειν. Επειδή δεν 

αναφέρονται σ’ ένα δοσμένο σύστημα αξιών –γεγονός που ο Weber αφήνει να νοηθεί πως το 

εκλαμβάνει σαν προϊόν μιας ιδιαίτερης ιστορικής διαμόρφωσης139, και ενός ορισμένου 

καταμερισμού της επιστημονικής εργασίας140–, αποβάλουν την αξίωση για κανονιστική 

ρύθμιση του πράττειν. Το φάσμα της ανθρώπινης γνωστικής δραστηριότητας, όπου 

διατηρείται η κανονιστικότητα είναι μόνο εκείνο των φιλοσοφικών επιστημών141. 

Η ανάπτυξη επιστημονικών κρίσεων-προτάσεων για τις αξίες λαμβάνει δύο 

περιεχόμενα: την «τεχνική»142 και τη «διαλεκτική» κριτική143. Εκκινώντας από τη θέση ότι 

κάθε κοινωνική πράξη έχει ως αφετηρία της συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια, επί τη βάση 

των οποίων συγκροτείται ως νοηματικό πράττειν, η εξέτασή της σημαίνει την ανίχνευση των 

μέσων και των σκοπών, που την προσδιορίζουν και την θέτουν σε κίνηση144. Ο σκοπός καθ’ 

εαυτός και η αξία που πραγματώνει δεν δύνανται να ελεγχθούν άμεσα, υπό το φως κριτηρίων 

που θεωρούνται ιδεώδη και γι’ αυτό εκ των προτέρων ορθά. 

                                                 
138 «Αντικειμενικότητα», σ. 15. 
139 «Αντικειμενικότητα», σ. 21. 
140 «Αντικειμενικότητα», σ. 17. 
141 Αυτή η διαφορά εμπειρικής γνώσης του κοινωνικού αντικειμένου και κοινωνικής φιλοσοφίας 
εκφράζει από μια άλλη οπτική τη διάκριση, αντίστοιχα, ανάμεσα σε «γνώση του ‘όντος’», ή γνώση του 
‘είναι’, και «γνώση του ‘δέοντος’» («Αντικειμενικότητα», σ. 15). Όπως θα δειχτεί παρακάτω, αυτό στο 
οποίο επιμένει ο Weber είναι πώς οι δύο αυτές, καταρχήν, διακριτές οπτικές προς το κοινωνικό 
αντικείμενο, συγχέονται. Μια τέτοια σύγχυση προκαλείται, λ.χ., όταν το κυρίαρχο πρότυπο γνώσης 
είναι το νομολογικό –ένταξη των φαινομένων σε γενικούς νόμους, που ισχύουν καθολικά. Εκεί, η 
απολυτότητα των νόμων έχει ως συνέπεια το φαινόμενο που διαφεύγει από τα όρια που οι νόμοι έχουν 
θέσει, να θεωρείται σαν μια παραφθορά από την ιδεώδη μορφή, που απεικονίζεται σ’ αυτούς. Έτσι 
ανακύπτει το αίτημα, πρακτικό και κατά βάση πολιτικό, να προσαρμοστεί το φαινόμενο σ’ αυτή την 
πρότυπη μορφή, που έχει εξαχθεί από τους νόμους και το σύστημα στο οποίο υπάγονται. Σύμφωνα με 
τον Hennis, αυτή η διάκριση είναι και δέοντος έχει αντληθεί από την επιστημολογία του Roscher· 
ωστόσο, συνεχίζει ο Hennis, στον Weber υπερβαίνει το πλαίσιο μιας απλά επιστημολογικής 
οριοθέτησης, και αποκτά χαρακτήρα θεμελιώδους αρχής στον προσδιορισμό της ανθρώπινης δράσης, 
υπό το πρίσμα της έννοιας της ευθύνης [‘ηθική της ευθύνης’] (Πρβλ. σχετικά Hennis W., Max Weber: 
essays…, ό.π., σ. 144).       
142 «Αντικειμενικότητα», σ. 17. 
143 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
144 «Αντικειμενικότητα», σ. 16. 
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Στο πλαίσιο της τεχνικής κριτικής, ο σκοπός εκλαμβάνεται ως δεδομένος· το ίδιο κι η 

αξία που εμπεριέχει. Αυτά που ελέγχονται είναι τα μέσα ως προς το κατά πόσο 

παρουσιάζονται να είναι τα ενδεδειγμένα για το συγκεκριμένο σκοπό. Με άλλα λόγια, το 

περιεχόμενο της τεχνικής κριτικής συνίσταται στον έλεγχο της «καταλληλότητας των μέσων» 

για την επίτευξη ενός δεδομένου σκοπού145. Με βάση αυτό τον έλεγχο, που υπέχει θέση 

αφετηρίας στην έρευνα, εξετάζονται διαδοχικά146: α) οι δυνατότητες επίτευξης του σκοπού, 

β) οι συνέπειες που συνεπάγεται η πραγμάτωσή του, γ) η σχέση των ηθελημένων συνεπειών 

με εκείνες που δεν υπήρξαν αποτέλεσμα συνειδητής επιδίωξης, και δ) η «θυσία» στο επίπεδο 

των μέσων που δεν επιλέχθηκαν, αλλά κυρίως στο επίπεδο των αξιών-σκοπών που 

επιλέχθηκαν έναντι άλλων και σε ‘σύγκρουση’ με αυτούς147. Η τεχνική κριτική εξέταση του 

πράττειν148 αν και συνδέει τις πράξεις με τις επιδράσεις που επιφέρουν, ως εάν να επρόκειτο 

για αιτίες και αποτελέσματα, δεν κατατείνει στο σχηματισμό αναπόδραστων αιτιακών 

σχέσεων και συναφειών μεταξύ των φαινομένων. Ο Weber τονίζει ότι επιχειρεί να αναδείξει 

τις ‘πιθανές’ κατευθύνσεις που δύναται να λάβει το πράττειν, υπό την επίδραση 

συγκεκριμένων αξιολογήσεων από μέρους των πράττοντων υποκειμένων. Οι παράμετροι, 

λοιπόν, που απαντώνται σε μια σκοποθεσία, ερευνώνται με όρους υπολογισμού ή «στάθμισης 

των πιθανοτήτων»149 (πιθανοκρατική εξήγηση). 

Πέραν από το λογικό έλεγχο των μέσων, που κινητοποιούνται προς την 

πραγματοποίηση ενός σκοπού-αξίας, είναι εφικτό να κριθούν οι ίδιες οι αξίες των δρώντων, 

οι οποίες υπέχουν θέση κινήτρου για το κοινωνικό πράττειν150. Ο έλεγχος αφορά στη λογική 

εξήγηση των αξιολογικών κρίσεων –που λίγο-πολύ εκλαμβάνονται στην ανάλυση ως 

ιστορικο-εμπειρικά δεδομένα–, ως προς το εάν το περιεχόμενό τους συμφωνεί και βρίσκεται 

σε ακολουθία με την πράξη που επιχειρεί να τις υλοποιήσει. Δύναται να υπάρχει 

‘ανακολουθία’ ανάμεσα στην αξία, που κινητροδοτεί το πράττειν, και στα αποτελέσματα που 

επιφέρει η πραγμάτωσή της. Ως επιστημονικό αίτημα τίθεται η ανακατασκευή της αλυσίδας 

του πράττειν, ώστε να δειχθεί και να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των αρχικών 

‘προϋποθέσεων’, που το συστήνουν με βάση κάποια αξία, και των συνεπειών που 

προκαλούνται από την υλοποίησή της. Με άλλα λόγια, ζητείται να ανακαλυφθούν τα 

                                                 
145 «Αντικειμενικότητα», σ. 16. 
146 «Αντικειμενικότητα», σ. 16-17. 
147 Ο Hennis ονοματίζει αυτή την κατάσταση όπου το άτομο βρίσκεται να επιλέγει ανάμεσα σε μια 
πληθώρα από σκοπούς, ενδεχομένως αντιτιθέμενους μεταξύ τους, ‘ετερογένεια των σκοπών’ 
[eteremony of ends], αποκαθιστώντας, κατά τον ίδιο, ακόμη ένα σημείο επιστημολογικής και 
εννοιολογικής επαφής ανάμεσα σε Weber και Knies, καθόσον η έννοια αυτή της ετερογένειας έχει 
διατυπωθεί από τον τελευταίο (Πρβλ. σχετικά Hennis W., Max Weber: essays…, ό.π., σ. 131).    
148 Οι όροι ‘πράττειν’ και  ‘κοινωνικό πράττειν’ δεν ταυτίζονται. Για λόγους ευκολίας όμως και καθώς 
δεν έχει προκύψει ακόμη η ανάγκη για σαφή ορισμό τους, προς το παρόν, θα χρησιμοποιούνται δίχως 
διαφοροποίηση, αναφαιρόμενες και οι δύο σε ατομικό πράττειν, που λαμβάνει χώρα εντός των 
κοινωνικών σχέσεων.  
149 «Αντικειμενικότητα», σ. 16. 
150 «Αντικειμενικότητα», σ. 17-18. 
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«έσχατα αξιολογικά μέτρα» και τα «έσχατα αξιώματα», που αποτελούν τα «θεμέλια των 

θελήσεων» των ατόμων151, ούτως ώστε να δειχθεί εάν τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε λογική 

συνέπεια και συμφωνία με τους πραγματοποιθέντες σκοπούς. Το κριτήριο για να κριθεί αν η 

πράξη είναι λογικά συνεπής και με εσωτερική συνοχή, και ότι συνεπώς οι δρώντες δεν 

αυτοεξαπατώνται, όταν προωθούν τις επιδιώξεις τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, είναι η «απουσία εσωτερικών αντιφάσεων» στον τρόπο με τον οποίο 

συγκροτείται η πράξη152. 

Προαπαιτούμενο γι’ αυτού του είδους την τεχνικο-διαλεκτική εργασία επί των αξιών 

είναι η δυνατότητα νοητικής πρόσβασης στα νοηματικά περιεχόμενα που αναπτύσσουν οι 

πράττοντες. Δηλαδή, η ‘κατανόηση’ των νοημάτων, με τα οποία επενδύεται η κοινωνική τους 

συμπεριφορά. Η έννοια της κατανόησης και η ‘κατανοούσα’ μέθοδος του Weber θα 

συζητηθούν πιο διεξοδικά παρακάτω153. Προς το παρόν αρκεί να είναι σαφές ότι το πράττειν 

ανασυγκροτείται μέσω της κατανόησης. Βαθμίδες της κατανόησης είναι η τεχνική και η 

διαλεκτική εργασία πάνω στα νοήματα και τις κρίσεις. Η αποστολή των εργασιών αυτών –

αποστολή που μπορεί να υποτεθεί ότι νομιμοποιεί το ρόλο των κοινωνικών επιστημών–  είναι 

στη μεν τεχνική εκλογίκευση του πράττειν, η ανάδειξη των όρων που βελτιστοποιούν (ή 

αριστοποιούν) τις πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Στη δε διαλεκτική κατανόηση, ο 

‘διαφωτισμός’ των δρώντων, τον οποίο ο Weber ονομάζει «συνειδητοποίηση» ή απόκτηση 

«αυτο-συνείδησης». Σχηματικά, η διαλεκτική κριτική των αξιολογήσεων απαντά στο 

ερώτημα «τι θέλουν» οι δρώντες154, όταν δεν τους γίνονται αντιληπτές οι αξίες υπό την 

επίδραση των οποίων κινητοποιούνται, ή όταν δεν συνειδητοποιούν (ώστε να τις αποδεχτούν 

έως τέλους) τις συνέπειες των αξιών που τους εμπνέουν. Σε συμπλήρωση του προηγούμενου 

ερωτήματος, η τεχνική κριτική των αξιών μπορεί να κατανοηθεί ως το ερώτημα για το «τι 

μπορούν» οι δρώντες να πράξουν155. Το επιχείρημα αυτό του Weber, αφενός, σε επίπεδο 

τεχνικής κριτικής, αναδεικνύει έμμεσα, μέσω της εξέτασης του ατομικού πράττειν, τους 

κοινωνικούς όρους που δεσμεύουν το πράττειν σε ορισμένο αναπόφευκτο πλαίσιο 

δυνατοτήτων· αφετέρου, σε επίπεδο διαλεκτικής κριτικής, θεματοποιεί τη δυνατότητα του 

ατόμου να πραγματοποιήσει ελεύθερα επιλεγμένους σκοπούς, μη υπαγορευμένους 

εξωτερικά, υπό τον όρο ότι αναπτύσσει ένα minimum προσωπικής δέσμευσης και συνέπειας 

προς τις αξιακές του προαποφάσεις. Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο εάν η 

                                                 
151 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
152 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. «Με αυτή του την αντίληψη της διαλεκτικής ο Weber ανατρέχει στην 
καντιανή σύλληψη της υπεραβατολογικής διαλεκτικής η οποία αντιλαμβάνεται τη διαλεκτική ως 
κριτική του διαλεκτικού επιφαινόμενου, κριτική που οφείλει να παρεμποδίσει να χρησιμοποιηθούν 
προτάσεις της υπερβατολογικής λογικής ως πηγή περιεχομενικής γνώσης» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία 
και μέθοδος, ό.π., σ. 285-286). 
153 Βλ. κεφ.III της παρούσας εργασίας. 
154 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
155 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
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συνειδητοποίηση του δρώντα σχετικά με το ‘τι θέλει’ οδηγεί αποκλειστικά στο να αποδεχτεί 

τους κοινωνικούς όρους που δεν μπορεί να μεταστρέψει μέσω της δράσης του (δηλ. το ‘τι 

μπορεί’), ή αν, αντίθετα, οδηγεί και στη δυνατότητα για υπέρβαση, ενίσχυση, ματαίωση κ.λπ. 

του πλαισίου που επιδρά στο ατομικό πράττειν. Το δεδομένο είναι ότι η τεχνικο-διαλεκτική 

κριτική των αξιών υποκαθιστά την προβληματοποίηση για το «τι οφείλουν» να πράξουν οι 

κοινωνικοί δρώντες156. Συνεπώς, η ρύθμιση του πράττειν προς μια ιδεώδη κατάσταση 

ορθοπραξίας, που συμβαδίζει με την αξιολόγηση των νοημάτων και την ανάδειξη 

διαφορικών σχέσεων ανάμεσα στις αξίες, απορρίπτεται. Ο κανονιστικός ρόλος της 

κοινωνικής θεωρίας αντικαθίσταται από την ατομική ευθύνη των δρώντων για την επιλογή 

σκοποθεσίας και την πραγματοποίησή της157. 

Στη βεμπεριανή σκέψη η ‘έννοια’ της ‘ευθύνης’ τοποθετείται ως μια φορμαλιστική 

‘μετα-αξία’, που υπερβαίνει το επίπεδο των περιεχομενικών αξιών158. Είναι η αρχή που 

εγγυάται ότι οι ατομικοί δρώντες ακολουθούν μέχρι τέλους τις αξίες που τους εμπνέουν, 

δεχόμενοι τις συνέπειες που επιφέρει η επιλεχθείσα σκοποθεσία. Και ότι στοχαζόμενοι πάνω 

στους όρους του σκοπού που έχουν θέσει, μπορούν να τον τροποποιήσουν ή να παραιτηθούν 

από την επιδίωξή του, όταν κρίνουν, με τη βοήθεια των κοινωνικών επιστημών, πως για 

κάποιους λόγους επιφέρει δυσμένειες που αρχικά δεν είχαν υπολογιστεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

σε επίπεδο μεθόδου, η ατομική ευθύνη αποτελεί το στοιχείο στη συμπεριφορά του (ιδεατού) 

δρώντα, το οποίο συνέχει σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο τις ‘σταθμίσεις’ ανάμεσα σε μέσα, σκοπούς, 

συνέπειες, κίνητρα, κλπ., που συμβαίνουν κατά την εκτύλιξη του πράττειν. Από την άλλη, σε 

επίπεδο επιστημολογικό, συνιστά τον όρο για τη διάκριση ανάμεσα στο «επιστημονικό 

καθήκον» και στο «πρακτικό καθήκον»159. Το πρώτο σημαίνει τη δέσμευση της 

επιστημονικής σκέψης στην αλήθεια των γεγονότων, που προωθείται μόνο εφόσον 

υποχωρήσουν η πρακτική κινητοποίηση και η αξιολόγηση που την συνοδεύει. Το δεύτερο 

αφορά στην υπεράσπιση του ‘απόλυτου’ χαρακτήρα των αξιών. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί 

χρέος των ατόμων, και του επιστήμονα ως πολιτικού υποκειμένου, να υπερασπιστούν, κατά 

                                                 
156 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
157 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
158 Στο κείμενο για την «Αντικειμενικότητα» η έννοια της ‘ευθύνης’ μένει σχετικά ανεπεξέργαστη. 
Εμφανίζεται μόνο σποραδικά, επειδή (φαίνεται ότι) δεν εντάσσεται στο αναλυτικό σχήμα της 
βεμπεριανής επιστημολογίας. Όμως, εμφανίζεται να αποτελεί μια έννοια –αξιολογική– που σαν 
κεντρομόλος δύναμη συγκρατεί τα βεμπεριανό επιχείρημα, όταν αυτό συναντά τα όριά του. Εκεί όπου 
η ευθύνη, αποδιδόμενη ως ‘ηθική της ευθύνης’, αναπτύσσεται περισσότερο, είναι το κείμενο η «Η 
πολιτική ως επάγγελμα». Όσα θα ειπωθούν παρακάτω για τη μεθοδολογική και επιστημολογική χρήση 
αυτής της έννοιας, προϋποθέτουν το νόημα που τις αποδίδεται εκεί. Ειδικά ως προς τη σχέση της με τη 
φαινομενικά αντίθετή της έννοια της ‘ηθικής του φρονήματος’. Αυτή, με τη σειρά της, αποδίδει μ’ 
έναν διαφορετικό τρόπο τη σημασία των αξιών ως κινήτρων με απόλυτη ισχύ για τα άτομα που τις 
ενστερνίζονται –απολυτότητα που τις κάνει να διαφεύγουν της αξιολόγησης (Πρβλ. Max Weber, «Η 
πολιτική ως επάγγελμα». Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο, www.soc.uoc.gr/ political/ anagnwsthrio/ 
metafraseis/ Weber-Politics_Vocation.pdf (τελευταία πρόσβαση 18/06/08). 
159 «Αντικειμενικότητα», σ. 22. 
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την πρακτική δραστηριοποίησή τους, σαν αδιαπραγμάτευτη τη σπουδαιότητα των αξιών που 

πρεσβεύουν. 

Οι αξίες διαμορφώνουν στάσεις και νοήματα με απόλυτη ισχύ για τα άτομα, και η 

επιστήμη πρέπει να τις μεταχειρίζεται ως τέτοιες, χωρίς να επιδιώκει το μετριασμό τους. Τις 

εκλαμβάνει ως ένα από τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία του κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς 

αναγνωρίζει και αποδέχεται το συγκροτησιακό τους χαρακτήρα στον προσανατολισμό των 

πράττοντων ατόμων160. Άλλωστε, η ίδια η έννοια της «‘προσωπικότητας’» –ως νεωτερική 

κατηγορία– είναι θεμελιωμένη στην ‘αυταξία’ του ατομικού νοήματος, ως στοιχείου 

αυτοπροσδιορισμού του υποκειμένου161. Το νεωτερικό άτομο –σε δεδομένο επίπεδο 

αφαίρεσης– δεν υποτάσσεται σε εξωτερικά δοσμένες αξίες, αλλά με τις δικές του δυνάμεις 

διαμορφώνει τις αξιολογικές στάσεις και τα κριτήρια, τα οποία προσδίδουν νόημα στη ζωή 

του και την προσανατολίζουν. Γι’ αυτό τις αξίες που υιοθετεί, τις θεωρεί απόλυτες· αξίες που 

τοποθετούνται σε επίπεδο υψηλότερο έναντι των νοημάτων που εκφέρουν και πραγματώνουν 

τα άλλα άτομα. Δεδομένης αυτής της ‘απολυτοποίησης’ από μέρους των ατόμων των 

υποκειμενικών τους αξιών (‘πολυθεϊσμός των αξιών’), προκύπτει το αγωνιστικό ή 

συγκρουσιακό στοιχείο στις σχέσεις ανάμεσα στις αξίες, το οποίο επιβεβαιώνει ό,τι ειπώθηκε 

για τη διαδικασία επιλογής του σκοπού: ότι κάθε επιλογή συνιστά ταυτόχρονα θυσία μιας 

αξίας, και δυνητικά σύγκρουση με εκείνους που εμφορούνται απ’ αυτή. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

υποκατάστασης της κανονιστικότητας από την αρχή της ατομικής ευθύνης, η οποία 

προϋποθέτει (και ενισχύει) την απολυτότητα των αξιολογικών κρίσεων, η επιστημονική 

τακτοποίηση των κρίσεων σημαίνει να αποδοθούν οι έλλογες συνάφειες που αναπτύσσουν 

αυτές μεταξύ τους, χωρίς δέσμευση σ’ ένα πρότυπο ιεράρχησης των αξιών. 

 

4. Θεμελίωση της αντικειμενικότητας της εμπειρικής γνώσης των κοινωνικών επιστημών 

Το δίπολο ότι από τη μια μεριά, υπάρχουν κρίσεις που καταδεικνύουν τις λογικές 

προϋποθέσεις τους, και από την άλλη, κρίσεις που αναγνωρίζονται ως απροϋπόθετες 

ορθοπρακτικές προτάσεις, αντανακλά τη διαφορά ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και την 

πίστη, σε οποιαδήποτε μορφή της, φιλοσοφική, ιδεολογική, θρησκευτική, ηθική, κ.λπ. Με 

την αναφορά σ’ ένα πρότυπο αμερόληπτου αναγνώστη, τη φιγούρα του ‘Κινέζου’, ενός 

προσώπου που είναι φορέας ριζικά ξένων πολιτισμικών ιδεών, ο Weber καθορίζει πώς ο 

έλεγχος των λογικών προϋποθέσεων εξασφαλίζει την καθολική (αντικειμενική) ισχύ των 

επιστημονικών κρίσεων. «[…] η λογική ανάλυση ενός ιδεώδους, προορισμένη να αποκαλύψει 

το περιεχόμενό του και τα ύστατα αξιώματά του, οφείλει να έχει και ίδια ισχύ για ένα Κινέζο. 

Το αυτό επίσης συμβαίνει και με την κατάδειξη των συνεπειών, οι οποίες λογικώς απορρέουν 

                                                 
160 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
161 «Αντικειμενικότητα», σ. 19. 
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εκ της επιδιώξεως του ιδεώδους τούτου […]»162. Η λογική ισχύς των όρων του δεδομένου 

ιδεώδους, είναι καθολική. Μ’ αυτή την έννοια, ισχύει πέρα και πάνω από αξιολογικές 

προϋποθέσεις. Υπόκειται όμως στις λογικές του προϋποθέσεις, που αντιστοιχούν στους 

νόμους και τους κανόνες της σκέψης, οι οποίοι είναι καταρχήν διακριτοί από τα πεδία του 

ανθρώπινου πράττειν όπου επιδρούν συναισθηματικοί παράγοντες και παράγοντες που 

ενεργοποιούν τη συνείδηση. 

Το επιστημονικό επιχείρημα, που αποδεικνύει τις πραγματικές συνιστώσες του 

πράττειν, εξ’ ορισμού σχηματίζεται επί τη βάση των όρων του σκέπτεσθαι. Γι’ αυτό στοχεύει, 

όταν καλείται να είναι πειστικό απέναντι σε κάποιον, στην προκειμένη περίπτωση τον 

Κινέζο, ο οποίος «συναισθηματικά» και «συνειδησιακά» δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

της ιδέας που τέθηκε σε έλεγχο, να ενεργοποιήσει τους λογικούς κανόνες που προσιδιάζουν 

στη σκέψη. Με άλλα λόγια, η επιστημονική επιχειρηματολογία «απευθύνεται […] στην 

ικανότητά μας και στην ανάγκη να τακτοποιήσουμε την εμπειρική πραγματικότητα κατά 

τρόπο διανοητικό, οποίος να εγείρει γι’ αυτήν ως εμπειρική αλήθεια αξιώσεις καθολικού 

κύρους»163. 

Υπάρχει έτσι μια γνωσιοθεωρητική θεμελίωση της αντικειμενικότητας, με βάση τις 

‘ικανότητές’ της νόησης. Ταυτόχρονα, η αντικειμενικότητα θεμελιώνεται επάνω σε μια 

‘θέληση’ για την αλήθεια, η οποία εγγράφεται στην επιστημονική εργασία: η επιστήμη έχει 

ισχύ μόνο για εκείνους όσους «θέλουν την αλήθεια»164. Αυτή η προθετικότητα δεν μπορεί να 

είναι μόνο διανοητική, αλλά αναφέρεται σε περιεχόμενα που αφορούν στη θέση και το 

πράττειν του επιστήμονα. Ή, αντίστροφα, για να ισχύει η προθετικότητα, που ταιριάζει στη 

νόηση, απαιτείται η εκπλήρωση κάποιων συγκεκριμένων όρων πραγμάτωσης της 

επιστημονικής δραστηριότητας. Η επιστημολογική αρχή της ‘αξιολογικής ελευθερίας’ 

προάγει αυτή την εκπλήρωση, χωρίς ταυτόχρονα να ματαιώνει την ισότιμα επιδιωκόμενη υπό 

όρους πολιτική εμπλοκή των κοινωνικών επιστημόνων165. Υπό αυτό το πρίσμα αναπτύσσεται 

στη συνέχεια. 

                                                 
162 «Αντικειμενικότητα», σ. 22. 
163 «Αντικειμενικότητα», σ. 22. 
164 «Αντικειμενικότητα», σ. 50. Έτσι, το ‘επιστημονικό καθήκον’, που όπως δείχτηκε προσεγγίζει την 
έννοια της ‘ηθικής της ευθύνης’, συμπληρώνεται, σ’ αυτό το σημείο, από τη ‘θέληση για την αλήθεια’, 
που μπορεί να ιδωθεί ότι προσιδιάζει στην έννοια της ‘ηθικής του φρονήματος’.   
165 Η υπόθεση αυτή ότι η ‘ελεύθερη αξιών’ κοινωνικοεπιστημονική εργασία προδιαγράφει ένα 
ορισμένο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί, προέρχεται από τον 
Ψυχοπαίδη. «Προκύπτει το ερώτημα, κατά πόσο βεμπεριανές επιστημολογικές παραδοχές, οι οποίες 
αξιώνουν ότι αποτελούν όρο της επιστημονικής προσέγγισης του κοινωνικού αντικειμένου, δεν 
προϋποθέτουν οι ίδιες ένα συγκεκριμένο τύπο κοινωνίας, στη βάση της οποίας γίνεται δυνατός ο 
βεμπεριανός ανταγωνισμός μεταξύ θεωριών, δηλ. τη διαφωτισμένη και ανεκτική φιλελεύθερη 
κοινωνία της αγοράς, που εγκαθιδρύει ως συστατικές της αρχές το διάλογο και την κριτική […]. Με 
την έννοια αυτή η βεμπεριανή επιστημολογία, παρά τη σχετικοποίηση των αξιών, προϋποθέτει 
τουλάχιστον μία δεσμευτική αξία. Αλλά ταυτοχρόνως την αμφισβητεί καθώς αυτοκατανοείται ως 
μεθοδολογία και μόνον, που αποκλείει τη δυνατότητα να μεταφερθούν ως δεσμευτικές αξίες προς το 
αντικείμενο […] οι υπερβατολογικοί όροι του επιστημονικού διαλόγου, δηλ. η ελευθερία και ισότητα 
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Καταρχάς, ο Weber ξεκάθαρα κάνει λόγο για εισαγωγή των αξιολογήσεων στο 

σχηματισμό του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Όπως γράφει, το «πρακτικό ενδιαφέρον», το 

οποίο συνυφαίνεται με τις αξιολογήσεις, είναι καθοριστικής φύσης για τον «προσανατολισμό, 

τον οποίο υιοθετεί εκάστοτε η οργανωτική δραστηριότητα του νου εις τον τομέα των 

επιστημών του πολιτισμού»166. Αυτή είναι η σημασία των ‘αξιολογικών ιδεών’ [value/ 

evaluative ideas]–έννοια που επανεμφανίζεται στην κατασκευή των ιδεατών τύπων, για την 

οποία είναι καθοριστική. Να σημειωθεί ότι οι αξιολογικές ιδέες δεν ταυτίζονται με τις 

αξιολογικές κρίσεις· οι πρώτες λειτουργούν σαν ‘προ-αξιολογήσεις’ του κοινωνικού 

αντικειμένου, απαραίτητες για την έναρξη της επιστημονικής εργασίας· οι δεύτερες, αντίθετα, 

είναι κάτι σαν ‘μετα-αξιολογήσεις’ του αντικειμένου, οι οποίες διαμορφώνουν πρακτικά 

ιδεώδη167. Αυτός ο ρόλος των ιδεών κρίνεται ως εν γένει «ανθρώπινη αδυναμία»168. Όχι όμως 

επειδή οι κοινωνικές επιστήμες ασχολούνται με υποκειμενικά νοήματα, οπότε και δεν 

μπορούν παρά να συνάγουν κρίσεις με περιορισμένη, μη αντικειμενική ισχύ. Η ‘αδυναμία’ 

αυτή λαμβάνει αρνητική τροπή μόνο όταν συγχέονται –κυρίως στο ίδιο το πρόσωπο του 

κοινωνικού επιστήμονα– το επιστημονικό και το πρακτικό καθήκον. Πράγμα που 

αντανακλάται στη σύγχυση ανάμεσα στα λογικά επιχειρήματα και σ’ εκείνα που 

ενεργοποιούν συναισθηματικά και ηθικά τη συνείδηση. 

Για να αποφευχθεί η επικάλυψη ανάμεσα στο επιστημονικό και το πρακτικο-πολιτικό 

ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός τους. Ένα minimum εξασφάλισης 

αυτής της συνθήκης είναι να αναγνωριστεί ότι στο νεωτερικό κόσμο τα πρακτικά ιδεώδη 

διαμορφώνονται μέσα από συγκρούσεις. Συνεπώς, ούτε τα πολιτικά περιεχόμενα, και 

μάλιστα ιδίως αυτά, δεν μπορούν να προκύψουν απ’ ευθείας από την επιστημονική κριτική, 

διότι εκ των πραγμάτων αποτελούν αποτέλεσμα ‘αγώνα’. Όπως το θέτει ο Weber: «[…] 

δυνάμεθα και οφείλουμε να αγωνισθούμε υπέρ αυτών των ρυθμιστικών αξιολογικών 

κανόνων, επειδή το πρόβλημα εξαπλώνεται εις το πεδίο των γενικών θεμάτων του 

πολιτισμού. Και ο αγώνας αυτός δεν ανάγεται αποκλειστικά […] εις τα ‘ταξικά συμφέροντα’. 

Διεξάγεται επίσης αγώνας μεταξύ κοσμοθεωριών»169. Έργο των κοινωνικών επιστημών είναι η 

ανακάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στις ιδέες, τα συμφέροντα (ταξικά ή μη) και τις 

                                                                                                                                            
των συνδιαλεγομένων, ο αλληλοσεβασμός και η κριτική» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max Weber και η 
κατασκευή εννοιών στις κοινωνικές επιστήμες, Κένταυρος, Αθήνα, 1993, σ. 18-19)  
166 «Αντικειμενικότητα», σ. 22. 
167 Έτσι όπως προκύπτει συνολικά από το κείμενο για την «Αντικειμενικότητα», οι ιδέες [value/ 
evaluative ideas] ή επόψεις [specific point of view] συνιστούν μια προ-αξιολόγηση του κοινωνικού 
αντικειμένου. Κατά την πορεία της επιστημονικής εργασίας ελέγχονται αφενός, λογικά, αφετέρου, ως 
προς το αν αναδεικνύουν πράγματι τις καθοριστικότερες όψεις του αντικειμένου. Αντίθετα, οι κρίσεις 
είναι μετα-αξιολογήσεις του αντικειμένου. Σχηματίζονται μεν αντλώντας από τα αποτελέσματα της 
επιστημονικής έρευνας, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν την αλήθεια των φαινομένων. Διότι, στοχεύουν 
στην πρακτική κινητοποίηση, στην οποία (οφείλουν να) εμπλέκονται συναισθηματικοί και ηθικοί-
δεοντολογικοί παράγοντες.  
168 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
169 «Αντικειμενικότητα», σ. 20. 
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κοινωνικές μορφές, που προκύπτουν ως συνέπεια του συνδυασμού των πρώτων. Μ’ άλλα 

λόγια, το ζήτημα είναι να καθοριστεί πώς σχηματίζονται «εκλεκτικές συγγένειες»170 ανάμεσα 

σε συμφέροντα και ιδέες. Η απόφαση, όμως, για το ποιες ιδέες πρέπει να επικρατήσουν και 

ποια συμφέροντα να προωθηθούν, δεν δύναται να προαποφασιστεί εκτός του πολιτικού 

γίγνεσθαι171. Η αντίληψη της συγκρουσιακής σύστασης του πολιτικού, που συνεπάγεται την 

ορισμένη διάκριση ανάμεσα στην κοινωνικοεπιστημονική εργασία και την κοινωνική 

πολιτική, είναι το στοιχείο που απουσιάζει, κατά τον Weber, από τον οικονομικό ιστορισμό. 

Οι εκπρόσωποί του προωθούν μια «‘ηθική’ επιστήμη οικονομίας»172. Θεωρούν πως οι 

σκοποί, ως σκοποί της κοινωνίας ως οικονομικο-πολιτικού όλου, είναι δεδομένοι, αυτονόητοι 

και αυταπόδεικτοι, πράγμα που εξασφαλίζεται εφόσον θεωρηθεί δυνατό να προσδιοριστούν 

μια ιδέα περί γενικού συμφέροντος και μια, αντίστοιχη, αντίληψη για εξισορρόπηση ανάμεσα 

στα αντιμαχόμενα ταξικά συμφέροντα. Η οικονομικοκοινωνική πολιτική αποκτά έτσι 

χαρακτήρα ‘τεχνικής’ ρύθμισης των μέσων και, ουσιαστικά, στρεβλώνεται. 

Συνοψίζοντας, η δυσκολία για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας στις κοινωνικές 

επιστήμες, δεν προκύπτει από το γεγονός ότι το αντικείμενό τους, οι αξίες και το πράττειν 

που τις πραγματώνει, μεταβάλλονται στη ροή της ιστορίας και είναι αποτελέσματα 

αντιπαραθέσεων173. Ο ιστορικός προσδιορισμός και η αγωνιστική σχέση των ιδεών, ισχύουν 

ακόμη και για τις φυσικομαθηματικές επιστήμες, εφόσον κι αυτές είναι «προϊόντα του 

πολιτισμού»174. Το θέμα της αντικειμενικότητας ανακύπτει (και λύνεται) στο επίπεδο της 

επιστημολογικής σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη και τις αξιολογικές πίστεις. Το πρόβλημα 

της αντικειμενικότητας των επιστημονικών κρίσεων για το κοινωνικό πράττειν, 

μεταφράζεται, λοιπόν, στο ερώτημα πώς ο κοινωνικός επιστήμονας, ως θρησκευόμενος, 

πολιτικά δραστηριοποιημένος, ή με όποια άλλη μορφή αξιολογικής δέσμευσης, 

επεξεργάζεται τις κρίσεις, και ιδίως τις δικές του, ως εμπειρικό υλικό. Επιπλέον, πώς ύστερα 

                                                 
170 «Αντικειμενικότητα», σ. 20. 
171 Ο Ψυχοπαίδης, αναφερόμενος στις πολιτικές θέσεις του Weber, προσφέρει μια ερμηνεία για το πώς 
ο τελευταίος αντιλαμβάνεται τον ‘αγωνιστικό’ χαρακτήρα της πολιτικής. Θέτει σαν έσχατη αξία την 
ευρωστία και διαιώνιση του έθνους-κράτους· την «αναπαραγωγή και την επέκτασή» του (Ψυχοπαίδης 
Κ., «Φορμαλισμός…(Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 198). Όμως, δεν ορίζει το εθνικό συμφέρον 
με μια αντίληψη εξισορρόπησης των αντιμαχόμενων, στο εσωτερικό της χώρας, συμφερόντων. 
Αντίθετα, προάγει την «ex post σύνδεση των επιμέρους στάσεων των μερών μέσω της πολιτικής ως 
εντασιακής σχέσης εξυπηρέτησης του ‘εθνικο-πολιτικού εξουσιαστικού συμφέροντος’. Η ένταση αυτή 
αποτελεί το ‘τυπικό’ στοιχείο συνοχής του όλου (τον ορθολογισμό και τη μόνη εγγενή αξία του) που 
συντηρεί τις μονόπλευρες (‘ιδεοτυπικές’ στη γλώσσα της επιστημολογίας) διαστάσεις του. Μια τέτοια 
ιδέα λανθάνει πίσω από […] τις τυποποιήσεις και τυπικές μεταβάσεις του ‘οικονομία και κοινωνία’, οι 
οποίες υπονομεύουν κάθε κριτήριο ‘υλικής’ ορθολογικότητας» (Στο ίδιο, σ. 199 [υπογραμμίσεις δικές 
μου]). Περί των πολτικών θέσεων του Weber, πρβλ. σχετικά Mommsen W. J., Max Weber and 
German politics, The University of Chicago Press, Chicago, 1984.  
172 «Αντικειμενικότητα», σ. 18. 
173 «Αντικειμενικότητα», σ. 19. 
174 «Αντικειμενικότητα», σ. 19. 
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από την εξέταση των εμπειρικών δεδομένων, πρακτικά προσανατολισμένος πια, διαχειρίζεται 

τα επιστημονικά πορίσματα175. 

Η απάντηση δίδεται με τη διαμόρφωση μιας σειράς ‘αρχών’, οι οποίες μορφοποιούν 

έτσι την επιστημονική συνείδηση ώστε να εξισορροπεί –αν και με ένταση– ανάμεσα στα δύο 

καθήκοντα που την προσδιορίζουν· το επιστημονικό και το πρακτικό. Η αναφορά στη 

συνείδηση αναδεικνύει prima facie τον επιστήμονα σαν απομονωμένο πράττοντα. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι αυτή η ατομική διάσταση βρίσκεται (ή αιτείται) να διαμεσολαβείται από τους 

‘θεσμικούς’ όρους υπό τους οποίους διενεργείται συνολικά η εργασία στο χώρο των 

κοινωνικών επιστημών. 

Τα συγκεκριμένα περιεχόμενα της επιστημονικής συνείδησης, ως αρχές της 

επιστημονικής δραστηριότητας, μπορούν να συνοψιστούν στις εξής θέσεις: 

1. Το υποκείμενο της επιστήμης, ο επιστήμονας, αναγνωρίζει ότι οι υποκειμενικές του ιδέες 

και οι πρακτικές του στάσεις είναι τα στοιχεία που τον κατευθύνουν να αναγνωρίζει 

κοινωνικοεπιστημονικά προβλήματα. Μάλιστα, υπό το φως μιας αρχής ειλικρίνειας (ειδικά 

απέναντι στον εαυτό του), ονοματίζει «ποια» είναι τα αξιακά και πρακτικά περιεχόμενα που 

τον κινητροδοτούν176. Μ’ αυτόν τρόπο αποφεύγει την πλάνη («αυταπάτη»), να θεωρεί ότι οι 

ιδέες του μπορούν να αποβάλουν τις ιδεολογικές και ηθικές καταβολές τους και να 

οδηγηθούν σ’ έναν ιδεολογικό μετριασμό ή ουδετερότητα177, και την ακόμα πιο επικίνδυνη 

πλάνη, ότι η υποτιθέμενη απουσία ιδεολογίας ή η ιδεολογική μετριοπάθεια είναι κριτήρια 

επιστημονικής αμεροληψίας, και εν τέλει βάσεις προσδιορισμού της αλήθειας –που από αυτή 

την άποψη δεν μπορεί παρά να υποκύπτει σε σχετικισμό. Όπως γράφει ο Weber: «Έλλειψη 

ιδεολογίας και επιστημονική ‘αντικειμενικότητα’ δεν έχουν κανενός είδους εσωτερική 

συγγένεια» 178. 

2. Με προϋπόθεση τη (αυτο-)συνειδητοποίησή του, ο επιστήμονας εκφέρει «πρακτικές 

κρίσεις»179, δηλ. κρίσεις που αφορούν πρακτικά ζητήματα του ευρύτερου χώρου της 

κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Η διατύπωση πρακτικών κρίσεων δεν είναι όμως απλά 

                                                 
175 Ο Weber διακρίνει στον οικονομικό ιστορισμό μια καθαρή ολίσθηση στο επίπεδο της πίστης προς 
δεδομένα πολιτικά ιδεώδη. Οι εκπρόσωποί του, και της ‘πρώτης’ και της ‘νεότερης’ γενεάς, θεωρούν 
ότι ο ιδεώδης πολιτικός σχεδιασμός αποκτά το περιεχόμενό του μέσα από την επιστημονική μελέτη 
των κοινωνιών. Πρόκειται για μελέτη που, εστιάζοντας στην ιστορική εξέλιξη των πολιτισμών, 
συνάγει το δέον από τις κανονικότητες που παρατηρούνται στις ιστορικές μεταβολές των κοινωνικών 
μορφών. Δηλαδή από υποτιθέμενους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. Για τον Weber, ο ιστορισμός 
διαπράττει επιστημολογικό σφάλμα, ανάλογο μ’ εκείνο στο οποίο υπέπεσαν οι θεωρητικοί του 
διαφωτισμού και της φιλελεύθερης παράδοσης. Στις θεωρήσεις τους τα γνωστικά περιεχόμενα 
ταυτίστηκαν με συγκεκριμένα κοινωνικά ιδεώδη, επί τη βάση συγκεκριμένων φυσικών προκείμενων 
(ανθρώπινος λόγος, φυσικά δίκαιο, πρωταρχική ανθρώπινη κατάσταση κ.λπ.).  
176 «Αντικειμενικότητα», σ. 23. 
177 «Αντικειμενικότητα», σ. 23. 
178 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
179 «Αντικειμενικότητα», σ. 23. 
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προαιρετική. Είναι σύμφυτη με το ρόλο του κοινωνικού επιστήμονα και «επιβεβλημένη»180. 

Κατά συνέπεια, λαμβάνουν χώρα «αντιπαραθέσεις»181 ανάμεσα σε πρακτικές κρίσεις, που 

έχουν αρθρωθεί με τρόπο επιστημονικό. Αυτές οι αντιπαραθέσεις δεν σημαίνουν απλά και 

μόνο τη διαμάχη σε επίπεδο επιχειρημάτων που συγκροτούνται λογικά. Αντίθετα, διατηρούν 

πάντοτε το χαρακτήρα ότι συνιστούν διαμάχες ανάμεσα σε «αξιώματα έσχατης αξίας», τα 

οποία σε τελευταία ανάλυση αποτελούν την κινητήρια δύναμη του πράττειν ή «πρακτικής 

θέλησης»182. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο να ελεγχθεί κριτικά ένα κάποιο αξίωμα, στη 

απομόνωσή του από τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως να ανασυγκροτηθούν, με τρόπο ‘προφανή’, οι 

«σχέσεις του με άλλα αξιολογικά αξιώματα»183. Ως σκοπός, λοιπόν, της επιστημονικής 

εργασίας στην κριτική των πρακτικών κρίσεων, τίθεται η κατάδειξη των «συναρτήσεων»184 

ανάμεσα στις έσχατες ιδέες, που θεμελιώνουν το πράττειν, ακόμη και ως επιστημονικό 

πράττειν. 

3. Συνεπώς, είναι καταρχήν διακριτές η «κοινωνική πολιτική» από την «κοινωνική 

επιστήμη»185. Η μεν πρώτη κατευθύνεται στην «προβολή ιδεωδών», η δε δεύτερη επιδιώκει 

την «έλλογη τάξη των γεγονότων»186. Το γεγονός ότι ο κοινωνικός επιστήμονας ενσαρκώνει 

και τις δύο κατευθύνσεις του πράττειν, ερευνητική και άμεσα πρακτική, του αποφέρει το 

χρέος να διαχωρίζει –κυρίως με δική του ευθύνη– και να το εκθέτει ρητά «πότε» ενεργεί με 

την πρώτη ιδιότητα, αποσκοπώντας στη λογική θεμελίωση του επιχειρήματός του, και πότε 

κινητοποιείται σαν πρακτικός δρων, στοχεύοντας να ενεργοποιήσει αισθηματικά ή με 

συνειδησιακούς όρους τους άλλους πράττοντες187. 

Μέσα από τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στην επιστημονική 

δραστηριότητα, διαμορφώνεται παράλληλα ένα οιονεί ‘θεσμικό’ πλαίσιο της επιστήμης. 

Αυτό εγγυάται (και ενισχύει) τη μορφή επιστημονικής κριτικής, όπως ορίστηκε στα 

παραπάνω σημεία. Συνοπτικά, το θεσμικό περιβάλλον, όπου διεξάγονται οι επιστημονικές 

‘αντιπαραθέσεις’, διακρίνεται από το ότι: (1) Είναι ένας χώρος που λειτουργεί με όρους 

ανοιχτής πρόσβασης των επιστημόνων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, ιδεολογικές, ηθικές, 

θρησκευτικές, κλπ, προτιμήσεις τους. (2) Από τη σύστασή του, σαν το θεσμοθετημένο βήμα 

της επιστήμης, προωθεί την συνύπαρξη όσων από κάποια σκοπιά, κυρίως πολιτική, θεωρούν 

αλλήλους ως «αντίπαλους»188. (3) Ο ενιαίος αυτός χώρος επιστημονικής εργασίας συνιστά 

ένα «ουδέτερο έδαφος», ώστε να δύνανται να εργαστούν στο ίδιο πλαίσιο επιστήμονες 

                                                 
180 «Αντικειμενικότητα», σ. 23. 
181 «Αντικειμενικότητα», σ. 23. 
182 «Αντικειμενικότητα», σ. 24.  
183 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
184 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
185 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
186 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
187 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
188 «Αντικειμενικότητα», σ. 24. 
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ιδεολογικά και κοινωνικά ετερόκλητοι189. (4) Στους κόλπους του κανείς ερευνητής δεν 

θεωρείται ότι είναι υπεράνω επιστημονικής κριτικής190. (5) Τα συλλογικά εγχειρήματα, που 

διαμορφώνονται μέσα στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο, φέρουν την ευθύνη, σε επίπεδο 

των προσώπων που συνεργάζονται191, να αναγνωρίσουν τη λεπτή διάκριση ανάμεσα στο 

«χαρακτήρα» του εγχειρήματος και την ιδεολογική «‘τάση’», που ενδεχομένως τείνει να 

αναπτυχθεί192. Το όριο για να μην επηρεάσει ο κατά τα άλλα θεμιτός πολιτικός χαρακτήρας 

την επιστημονική έρευνα, είναι καταρχάς να μην υπάρχει μονομέρεια, στην πολιτική και 

κοινωνική προέλευση των ερευνητών. Επιπλέον, να μη βιάζεται ο πολιτικός 

προσανατολισμός του δεδομένου εγχειρήματος να διαμορφωθεί (και να διατηρηθεί) προς μια 

ορισμένη κατεύθυνση193, αλλά να προκύπτει από τον συσχετισμό των ιδεών: από την 

«εκλεκτική συγγένεια […] μεταξύ παραπλήσιων ιδεών»194. 

Όσα ειπώθηκαν έως εδώ, χωρίς να εξαντλούν ό,τι σχετίζεται, περισσότερο, αν και όχι 

αποκλειστικά, με την αρχή της αξιολογικής ελευθερίας, διαγράφουν σε αδρές γραμμές τις 

βασικές θέσεις του Weber για τη θεμελίωση αντικειμενικών κριτηρίων για τη γνώση στις 

κοινωνικές επιστήμες. Επιπλέον, σε σημεία αφήνουν να διαφανούν οι ενδεχόμενες 

ανεπάρκειες και αντιφάσεις των βεμπεριανών αναλύσεων. Πρώτον, η επιστημολογική και 

γνωσιοθεωρητική θεμελίωση της αντικειμενικότητας, τη στιγμή που διαχωρίζει τα λογικά 

επιχειρήματα από εκείνα που απευθύνονται στη συνείδηση ή στο συναίσθημα, χρησιμοποιεί 

τα τελευταία, με τη μορφή του επιστημονικού καθήκοντος, στη διατύπωση της θέσης ότι 

είναι καταρχήν διακριτός ο προσανατολισμός στην αλήθεια από τον πρακτικό 

προσανατολισμό. Δεύτερον, η υποκειμενικά συγκροτημένη επιστημονική εργασία 

εγγράφεται σ’ ένα αντικειμενικά ορθά συγκροτημένο πλαίσιο άσκησή της. Έτσι, 

διαμορφώνονται οι πρόσφορες συνθήκες ώστε οι πλευρές του αντικειμένου που υποκειμενικά 

αναγνωρίζονται ως σημαντικές-άξιες να ερευνηθούν, να  αναδείξουν ό,τι είναι εν γένει 

πολιτισμικά σημαντικό, και άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, αντικειμενικά ουσιώδεις. Τρίτον, Οι 

αξίες, είτε όταν εμπλέκονται στην επιστημονική εργασία για να την προσανατολίσουν, είτε 

όταν καθορίζουν την κατεύθυνση του πράττειν των ατόμων, εκλαμβάνονται σαν στοιχεία 

έσχατα, μη περαιτέρω αναγώγιμα. Αυτό σημαίνει ότι παραγνωρίζονται οι κοινωνικές 

διαδικασίες που τις γεννούν. Η διάσταση αυτή αποτελεί το ανορθολογικό στοιχείο του 

βεμπεριανού επιχειρήματος. Η ανορθολογικότητα του οικονομικού ιστορισμού, που ανέφερε 

                                                 
189 «Αντικειμενικότητα», σ. 25. 
190 «Αντικειμενικότητα», σ. 25. 
191 «Αντικειμενικότητα», σ. 27. 
192 «Αντικειμενικότητα», σ. 25. 
193 «Αντικειμενικότητα», σ. 27. 
194 «Αντικειμενικότητα», σ. 25. 
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το κοινωνικό στην μη λογικά προσπελάσιμη ουσία του λαού, επανέρχεται, λοιπόν, αν και με 

διαφορετικό τρόπο, στον Weber195.  

III. Η αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού: κατανόηση, τυπολογία του πράττειν και 

ιδεατοί τύποι  

1. Κατανοούσα εξήγηση του ατομικού πράττειν 

Η αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού στην επιστημολογία του Max Weber, μπορεί να 

αντληθεί έμμεσα από τη θέση του για το διαχωρισμό των αξιολογικών κανονιστικών 

προτάσεων και της πραξεολογίας που τις συνοδεύει, από τις επιστημονικές προτάσεις196. Η 

διαμόρφωση της κοινωνικοεπιστημονικής εργασίας ως υποκειμενικής οριοθέτησης του 

αντικειμένου, εκφράζει μια πτυχή του αντι-ολιστικού επιχειρήματος. Στην απουσία 

αξιολογικών κριτηρίων ‘ενότητας’ του αντικειμένου, με βάση τα οποία θα μπορούσαν να 

τεθούν οι αντικειμενικά ουσιώδεις πλευρές του, και άρα στη μη αποδοχή της ολιστικής 

θεώρησής του, θεμελιώνεται ο υποκειμενισμός. Προγραμματικά, υποστηρίζεται από τον 

Weber ότι δεν υπάρχει προνομιακό κριτήριο ικανό να αναδείξει τι είναι αντικειμενικά 

ουσιώδες. Αντίθετα, επαφίεται στον επιστήμονα, σαν μεμονωμένο πράττοντα, να 

προσδιορίσει επί τη βάση των υποκειμενικών του αξιολογικών ιδεών, περί του ποια πλευρά 

του αντικειμένου είναι γι’ αυτόν ‘ενδιαφέρουσα’ και μ’ αυτόν τον τρόπο ‘ουσιώδης’. 

Ωστόσο, ο Weber συγκεκριμενοποιεί το αντικείμενο της επιστήμης του στη μελέτη της 

ιδιαίτερης κοινωνικοοικονομικής διάρθρωσης του νεωτερικού πολιτισμού, μετριάζοντας 

κατά αυτό τον τρόπο τον αξιολογικό-επιστημολογικό σχετικισμό. Η διαμόρφωση, δε, ενός 

συνόλου καθηκόντων, ικανοτήτων, θεσμικών όρων κ.λπ., ώστε να διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο η ατομική επιστημονική συνείδηση, που να δύναται να αναγνωρίζει τι είναι ‘εν γένει 

σημαντικό’ στον πολιτισμό μέσα στον οποίο υπάρχει, δείχνει τα όρια του σχετικισμού του 

Weber. Κατά κάποιο τρόπο, αποτελεί και ματαίωση του υποκειμενισμού στη συγκρότηση του 

αντικειμένου, ανάδυση ‘αντικειμενικών’ αξιολογήσεων και μετάβαση σε σχετικισμό 

ολιστικού τύπου.  

Ο αντι-ολιστικός χαρακτήρας του βεμπεριανού επιχειρήματος, αναδεικνύεται σε 

μεθοδολογική αρχή, όταν εξετάζεται το κοινωνικό αντικείμενο ως σύνολο αξιολογικών 

κρίσεων. Θεωρείται ότι οι αξίες και οι πρακτικές στάσεις των ανθρώπων δεν δύνανται να 

συλληφθούν άμεσα, καθόσον απουσιάζουν αντικειμενικά-λογικά κριτήρια ιεράρχησής τους. 

                                                 
195 «Η κατασκευή αξιακών συστημάτων και η διερεύνηση των αιτιακών σχέσεων μεταξύ τους […] 
βρίσκουν κατά τον Weber τα όριά τους σε τέτοιες (‘τελευταίες’) τοποθετήσεις, σε τελευταία 
αξιολογικά αξιώματα και σε ατομικές αποφάσεις που από την πλευρά τους δεν είναι δυνατόν κα 
αναχθούν σε αιτίες. Τέτοιες αποφάσεις προκύπτουν από την πλευρά του αντικειμένου ως αποφάσεις 
των δρώντων και από την πλευρά της διαδικασίας της έρευνας ως αποφάσεις των επιστημόνων που 
οριοθετούν το πλαίσιο σημαντικότητας του ερευνητικού αντικειμένου» (Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία και 
μέθοδος, ό.π., σ. 286-287). 
196 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας.  
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Γι’ αυτό οι αξίες ελέγχονται καταρχήν ως ατομικές σκοποθεσίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το 

προηγουμένως ‘χαώδες’ σύνολο των αξιολογήσεων, ανακατασκευάζεται με τη μορφή 

σχέσεων ανάμεσα στις ατομικές αξίες. Ο παραπάνω συλλογισμός σημαίνει με άλλα λόγια ότι 

το κοινωνικό αντικείμενο, στην ολότητά του, παρουσιάζει μια λογικά απροσπέλαστη 

συνθετότητα. Γι’ αυτό ‘κατακερματίζεται’ στα ελάχιστα στοιχεία του, τις ατομικές δράσεις. 

Στη συνέχεια ανακατασκευάζεται ως ‘πλέγμα’ των ατομικών πράξεων, που καταλήγουν να 

συνδέονται με ‘πιθανολογικές’ αιτιακές σχέσεις197. Αυτό το σχήμα είναι το βασικό μοτίβο 

του μεθοδολογικού ατομισμού, το οποίο ισχύει ασχέτως της προοπτικής με την οποία 

προσεγγίζεται το κοινωνικό αντικείμενο: ως σύνολο αξιολογικών κρίσεων ή οικονομικών-

υλικών συμφερόντων ή νοηματικού πράττειν εν γένει.  

Στο κείμενο οι «Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες» [1919-1920]198 η κοινωνιολογική 

επιστήμη συγκροτεί το αντικείμενό της ως υποκειμενικό νοηματικό πράττειν, και έτσι 

αυτοσυγκροτείται ως «κατανοούσα» κοινωνιολογία199. Προϋπόθεση στο σχηματισμό μορφών 

ατομικού πράττειν, είναι η πρόσβαση στα νοήματα που εμπεριέχονται στις πράξεις και τις 

συγκροτούν ως νοηματικές. Στην αντι-ολιστική επιχειρηματολογία του Weber η έννοια του 

νοήματος προσδιορίζεται ατομικά, ως υποκειμενικό νόημα. Όπως δηλώνει: 

«διαφοροποιούμαι μέσω τού όσο το δυνατόν ακριβέστερου διαχωρισμού του (υποκειμενικά) 

προσδισόμενου από το αντικειμενικά ισχύον ‘νόημα’ […]»200. Ως αντικειμενικό νόημα θεωρεί 

εκείνο που σχηματίζεται επί των βάσεων είτε μιας κανονιστικής είτε μιας μεταφυσικής-

οντολογικής θεμελίωσης: αντίστοιχα, το «αντικειμενικά ‘ορθό’» νόημα και το «‘αληθινό’ 

νόημα»201. Επιπλέον, δεδομένου ότι το νομολογικό μοντέλο γνώσης, και κατά συνέπεια η 

στατιστική μέθοδος, έχουν τεθεί ως προ-επιστημονικές εργασίες202, η συγκρότηση του 

υποκειμενικού νοήματος σε ιδεότυπο, διαφοροποιείται από μέσους όρους νοημάτων, οι 

οποίοι κατασκευάζονται στατιστικώς. 

Το αντικειμενικό νόημα, κανονιστικό ή μεταφυσικό ή κατά μέσο όρο νόημα, 

λαμβάνεται υπόψη από την κοινωνικοεπιστημονική εργασία ως ‘ευρετικό εργαλείο’ του 

υποκειμενικού νοήματος, αφού οι ατομικοί δρώντες εκλαμβάνουν την νοηματική τους 

συμπεριφορά ενίοτε και ως κανονιστικά ισχύουσα ή ως μεταφυσικά αληθινή ή ως 

γενικευμένη και συνήθη. Η νομική επιστήμη, η κοινωνική φιλοσοφία και η στατιστική, 

αποτελούν τις επιστήμες που ελέγχουν, αντίστοιχα, τις τρεις αυτές μορφές αντικειμενικού 

                                                 
197 Ο όρος ‘πλέγμα’ χρησιμοποιείται από τον Ψυχοπαίδη. Με την ίδια σημασία, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ο όρος ‘σύμπλεγμα’ ή ‘διαπλοκή’, όπως έχει τεθεί από τον Carl Menger. Πρβλ. κεφ.I 
της παρούσας εργασίας. 
198 Εφεξής «Βασικές έννοιες». 
199 Σύμφωνα με τον Hennis η βεμπεριανή ‘κατανοούσα’ κοινωνιολογία έλκει από την αντίληψη του 
Knies περί της αδιαιρετότητας του ανθρώπινου πράττειν [the action of the ‘whole’ man] (Πρβλ. 
σχετικά Hennis W., Max Weber: essays…, ό.π., σ. 142).    
200 «Βασικές έννοιες», σ. 4. 
201 «Βασικές έννοιες», σ. 4.  
202 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
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νοήματος. Οι προτάσεις τους όμως, στις οποίες το νόημα εξαντικειμενικεύεται με αναφορά 

σε αξιολογικές κρίσεις ή με μονιστικού τύπου θεμελίωση, δεν συνιστούν κοινωνιολογική 

εξήγηση. Η βεμπεριανή κοινωνιολογική ερμηνεία συνίσταται, αντίθετα, στην ανακατασκευή 

τού γενικευμένου, αντικειμενικού νοήματος, επί τη βάση του μεθοδολογικού ατομισμού, και 

στην κατάδειξη των ‘επιπτώσεών’ του προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Ο Weber, λοιπόν, δεν 

προωθεί την αιτιακή εξήγηση εστιάζοντας απευθείας σε κοινωνικά μορφώματα. Πρώτα 

‘διασπά’ το σχεσιακό στις επιμέρους πράξεις, τις κατανοεί, και έπειτα το ανασυγκροτεί για 

να το εξηγήσει αιτιακά. Όπως γράφει: «[…] για την κατανοούσα ερμηνεία τού πράττειν μέσω 

της κοινωνιολογίας, αυτά τα μορφώματα [π.χ. κράτος] αποτελούν απλώς πορείες και 

συνάφειες ιδιαίτερου πράττειν μεμονωμένων ανθρώπων […]»203 

Η κοινωνικοεπιστημονική εργασία, λοιπόν, συνίσταται καταρχήν στην κατανόηση 

του υποκειμενικού νοήματος του ατομικού δρώντα. Αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί 

πρώτον, με συναισθηματικό, και δεύτερον, με λογικό/ ορθολογικό τρόπο. 

Η ‘συναισθαντική αναβίωση’ σημαίνει το να καταστεί το πράττειν «πλήρως 

επαναβιώσιμο στη βιωμένη του συναισθηματική συνάφεια»204. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο 

ερευνητής ενεργοποιείται συναισθηματικά ή/ και συνειδησιακά, με σκοπό να ‘μπει στη θέση’ 

του πράττοντος υποκειμένου. Ο μέγιστος βαθμός αναβίωσης του ξένου πράττειν 

επιτυγχάνεται όταν συμβεί η πλήρης ταύτισή του με το δρώντα. Οι εξ ορισμού όμως 

συναισθηματικές-συνειδησιακές προϋποθέσεις της αναβιωτικής μεθόδου, έχουν ως συνέπεια 

σε ορισμένες περιπτώσεις να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ο Weber αναφέρει σαν 

παράδειγμα τα «μυστικιστικά δρώμενα», των οποίων η αναβίωση προαπαιτεί από τον 

επιστήμονα να έχει πρώτα εμπλακεί σ’ αυτά ενεργά205. Σε κάθε περίπτωση, η αναβίωση των 

νοημάτων, είναι εφικτή χάρη στην ενεργοποίηση της φαντασίας του επιστήμονα 

(«συναισθαντική φαντασία»), η οποία συναντά τα όριά της όταν οι «ύστατες αξίες» του 

διαφέρουν ριζικά έναντι των νοημάτων των δρώντων. 

Η δεύτερη δυνατότητα πρόσβασης στα υποκειμενικά νοήματα είναι η ορθολογική/ 

διανοητική κατανόηση: «Ορθολογικά προφανές στο πεδίο τού πράττειν είναι προπαντός 

εκείνο που κατανοείται διανοητικά στην προσδιδόμενη νοηματική του συνάφεια χωρίς 

χασμωδίες και αδιαφάνειες»206. Το καθοριστικότερο στοιχείο στην ορθολογική κατανόηση 

είναι ότι οριοθετεί το νοηματικό πράττειν με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ‘ενάργειας’ 

[evidence]. Για τον Weber το πρότυπο όσον αφορά την ενάργεια, αποτελούν οι μαθηματικές 

προτάσεις και οι προτάσεις της τυπικής λογικής. Στο πλαίσιό τους, τα στοιχεία συνδέονται με 

τρόπο διαυγή, χωρίς αντιφάσεις, και χωρίς να προκύπτουν λογικά κενά και άλματα· με την 

                                                 
203 «Βασικές έννοιες», σ. 14 [οι δύο πρώτες υπογραμμίσεις δικές μου]. 
204 «Βασικές έννοιες», σ. 5. 
205 «Βασικές έννοιες», σ. 5. 
206 «Βασικές έννοιες», σ. 5. 
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έννοια ότι είναι αυστηρή η κλιμάκωση του περάσματος από τον έναν όρο στον άλλο. Έτσι,  

συγκροτησιακός όρος στην κατανόηση του πράττειν είναι η ‘μονοσημαντότητά’ του 

νοήματος, η οποία εξασφαλίζεται πλήρως στην περίπτωση του ορθολογικού κατά το σκοπό 

πράττειν. Το υπόδειγμα αυτό της ορθολογικότητας –που συμβαδίζει με τη μέθοδο του Carl 

Menger207– κατανοεί το πράττειν από την άποψη των μέσων που μετέρχεται ο δρών και σε 

σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο αρθρώνεται η πράξη· πλαίσιο που εκλαμβάνεται σαν 

δεδομένο σύνολο συνθηκών, τις οποίες ο δρων τις αναπαριστά ως εκτιμήσεις για το πώς 

δύναται να επιδράσουν επί του επιδιωκόμενου σκοπού. Ελέγχεται, λοιπόν, πώς «κάποιος από 

‘εμπειρικά δεδομένα’, που θεωρούνται ‘γνωστά’, και από δεδομένους σκοπούς αντλεί τις 

(σύμφωνα με τις εμπειρίες μας) μονοσήμαντα προκύπτουσες συνέπειες ως προς το πράττειν 

του για το είδος των προς χρήση διαθέσιμων ‘μέσων’»208. 

Η εξορθολογισμός αυτός του ατομικού πράττειν δεν αξιώνει ότι κοινωνική 

πραγματικότητα εκλαμβάνεται ουσιωδώς ως ορθολογική209. Προκύπτει, αντίθετα, από 

μεθοδολογική σκοπιμότητα, διότι συνιστά θεμελιακή προϋπόθεση της αιτιακής εξήγησης. Η 

κοινωνικοεπιστημονική εργασία επιδιώκει «να κατανοήσει ερμηνευτικά το κοινωνικό 

πράττειν και, με τον τρόπο αυτό, να το εξηγήσει αιτιακά κατά την πορεία και της επιδράσεις 

του»210. Ήδη από τη φύση της επιλεχθείσας κατανοητικής διαδικασίας, έχει διαγραφεί ότι ο 

τύπος της εξήγησης θα λάβει τη μορφή του συσχετισμού ανάμεσα σε κίνητρα, μέσα, σκοπούς 

και συνέπειες του πράττειν –όπως δηλ. έχει οριστεί στην τεχνικο-επιστημονική ερμηνεία των 

αξιών211. 

Η ορθολογική κατανόηση αρχικά σημαίνει την αποκατάσταση της σχέσης ανάμεσα 

στη ‘εκδήλωση’ της πράξης και στο νόημα της. Αυτή είναι η σημασία της «ενεργηματικής 

κατανόησης»212. Με άλλα λόγια, το να καταστεί αντιληπτό ένα ανθρώπινο ενέργημα, 

σημαίνει να αποκατασταθεί η ενότητα ανάμεσα στο νοηματικό του περιεχόμενο και στην 

εξωτερική εκδήλωση αυτού του περιεχομένου. Ο Weber τοποθετεί σ’ αυτό το πεδίο 

κατανόησης, την κατανόηση των μαθηματικών συμβόλων, ή των εξωτερικών σωματικών 

εκδηλώσεων που συνοδεύουν ένα συναίσθημα. Προς το παρόν, η αιτιολόγηση της πράξης, ως 

προς το κίνητρό της, δεν έχει ακόμη κατανοηθεί. Η κατανόηση του κινήτρου, δηλ. η 

«εξηγηματική κατανόηση» του νοήματος, σημαίνει να καταστεί σαφές το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα χάριν του οποίου ο δρων πράττει με το δεδομένο τρόπο –όπως γράφεται στην 

«Αντικειμενικότητα», η αιτία μιας πράξης είναι η υποκειμενική παράσταση του 

                                                 
207 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
208 «Βασικές έννοιες», σ. 6. 
209 «Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν πρέπει να κατανοηθεί ως ορθολογική προκατάληψη της 
κοινωνιολογίας, αλλά απλώς ως  μεθοδολογικό μέσο, ώστε δεν πρέπει να μεθερμηνευτεί, φερ’ ειπείν, 
ως πίστη στην πραγματική επικυριαρχία του Ορθολογικού στο βίο» («Βασικές έννοιες», σ. 7). 
210 «Βασικές έννοιες», σ. 4 [υπογράμμιση δική μου].  
211 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
212 «Βασικές έννοιες», σ. 8. 
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αποτελέσματός της. Ουσιαστικά, ένα ενέργημα μεμονωμένο, αποκομμένο από το κίνητρό 

του, στερείται κοινωνιολογικής σημασίας. Απαιτείται, αντίστροφα, να καταστεί προφανής η 

πράξη ή η σκέψη χάρη της οποίας αυτό εκδηλώνεται. Με άλλα λόγια, να αποκατασταθεί η 

σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών από άποψη μορφής νοημάτων, ώστε να συσχετιστούν ως 

μέσο προς σκοπό, και να σχηματίσουν έτσι μια «κατανοήσιμη νοηματική συνάφεια»213.  

Αφού αποκατασταθεί η νοηματική συνάφεια του πράττειν, η συγκρότηση της 

εξήγησης ως αιτιακής εξήγησης, προϋποθέτει τον επιπλέον όρο το πράττειν να συλληφθεί ως 

‘κατά προσέγγιση τυπικό-αιτιακό’ πράττειν. Ειδικότερα, η «αιτιακή εξήγηση» σημαίνει την 

πιθανότητα ένα ορισμένο συμβάν να ακολουθείται από κάποιο άλλο συγκεκριμένο συμβάν ή 

να εμφανίζεται μαζί του214. Στην περίπτωση μιας ‘αυτοτελούς’ ατομικής συμπεριφοράς, τα 

δύο συμβάντα αφορούν καταρχήν στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στον επιδιωκόμενο 

σκοπό. Συνεπώς: «‘Νοηματικά αποχρώσα’ θα ονομάζεται μια συνεκτικά ολοκληρωμένη 

συμπεριφορά, στο βαθμό που θεωρούμε τη σχέση των μερών της ως τυπική […] νοηματική 

συνάφεια, σύμφωνα με τις κατά μέσο όρο νοητικές και συναισθηματικές συνήθειες»215. Λ.χ. 

μια συμπεριφορά που κινητροδοτείται από θυμό, θεωρείται φυσιολογικό να εκφράζεται με 

επιθετικές κινήσεις. Η φυσικότητα μιας τέτοιας σύνδεσης προϋποθέτει τη δυνατότητα από 

μέρους του επιστήμονα να αναγνωρίζει τι είναι το σύνηθες –δυνατότητα που μπορεί να 

προέρχεται π.χ. από γνώσεις βιολογίας σχετικά με τις βιολογικά καθορισμένες ανθρώπινες 

ικανότητες216. Μ’ ένα άλλο παράδειγμα, η «ορθή λύση ενός υπολογισμού» ή έστω ενός 

τεχνικού προβλήματος, είναι χαρακτηριστική περίπτωση ενός συνόλου στοιχείων με 

πληρότητα και συνοχή, του οποίου τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται σε μια τυπική 

ακολουθία217. Στην προκείμενη, η απαιτούμενη γνώση συνίσταται στη γνώση των κανόνων 

που αντιστοιχούν στο κάθε δεδομένο λογικο-τεχνικό πρόβλημα. 

Από την άλλη μεριά, το πράττειν λαμβάνει το χαρακτήρα αιτιακού πράττειν όταν τα 

μέσα και οι σκοποί συνδέονται αιτιωδώς. Για τη θεμελίωση της αιτιότητας του πράττειν, ο 

Weber ανατρέχει σε νομολογικά υποδείγματα εξήγησης των φαινομένων και σε εμπειρικές 

κανονικότητες, που διαπιστώνονται στατιστικώς («δοκιμασμένους κανόνες της 

εμπειρίας»218). Σημειώνεται όμως ότι η στατιστικά διαπιστώσιμη εμφάνιση ενός φαινομένου, 

δεν αποτελεί κοινωνιολογική εξήγησή του: «Εάν λείπει η αποχρώσα απόδοση νοήματος, τότε 

ακόμα και με τη μεγαλύτερη και αριθμητικά ακριβέστερη διατυπωμένη πιθανότητα της 

κανονικότητας μιας πορείας […] δεν έχουμε παρά μια ακατανόητη […] στατιστική 

                                                 
213 «Βασικές έννοιες», σ. 9. 
214 «Βασικές έννοιες», σ. 12. 
215 «Βασικές έννοιες», σ. 12 [υπογράμμιση δική μου]. 
216 Πρβλ. σχετικά Eliaeson S., Max Weber’s Methodologies, Polity, Cambridge, 2002. σ. 42. 
217 «Βασικές έννοιες», σ. 12. 
218 «Βασικές έννοιες», σ. 12. 
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πιθανότητα»219. Και αντίστροφα, «και η πιο προφανής αποχρώσα απόδοση νοήματος 

αποτελεί ορθή αιτιακή δήλωση μόνον εφόσον παρατίθεται η απόδειξη για την ύπαρξη μιας 

πιθανότητας ότι το πράττειν είθισται να διανύει όντως […] τη νοηματικά αποχρώσα 

πορεία»220. Με άλλα λόγια, καθώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτείται η ιδεοτυπική 

κατασκευή του ατομικού πράττειν, είναι a priori ορθολογικό, δεν απαιτείται άμεσα το 

κατασκευασμένο πράττειν να αναφέρεται σε νομολογικές και στατιστικές κανονικότητες. 

Αρκεί να μην αντιβαίνει λογικά σε τέτοιου είδους κανόνες και νόμους221. Παράλληλα, 

επανατίθεται εδώ το ζήτημα ότι η συγκρότηση του πράττειν στην τυπική του μορφή, πρέπει 

να έλκεται από την εμπειρική πραγματικότητα –σε ακραία περίπτωση, η διαμόρφωση ενός 

τυπικού πράττειν, το οποίο ούτε κατά προσέγγιση δεν διαπιστώνεται εμπειρικώς, στερείται 

κοινωνιολογικής σημασίας. Επιπλέον, επαναδιατυπώνεται εδώ πως εξ ορισμού οι συνάφειες 

στην ιδεοτυπική ανακατασκευή του πράττειν, δεν καθορίζονται ντετερμινιστικά, αλλά 

πιθανολογικά. 

Να σημειωθεί ότι φαίνεται εκ πρώτης ο Weber να συνδέει την κατανόηση με την 

εξήγηση, μέσω μιας διαδικασίας παρατήρησης μεμονωμένων περιπτώσεων ατομικού 

πράττειν: παρατήρηση των επιμέρους υποκειμενικών νοημάτων και επαγωγική αναγωγή τους 

σ’ ένα ιδεοτυπικό (υποκειμενικό) νόημα με αιτιώδη ισχύ. Όμως, οι στατιστικοί τύποι, στους 

οποίους παραπέμπει η συγκρότηση εξηγητικών τύπων μέσω μεθόδων παρατήρησης, έχουν 

απορριφθεί από την επιστημολογία του. Η παρατήρηση δε, η «κοινωνιολογική μαζική 

παρατήρηση»222, θεωρείται ότι δεν προσφέρει παρά ατελή γνώση, διότι επικεντρώνεται στην 

εξωτερική ομοιότητα των συμπεριφορών223. Η ομοιομορφία του πράττειν κρίνεται ως 

ανεπαρκές κριτήριο εξήγησής του. Πρώτον, διότι ο ατομικός δρων μπορεί να μην γνωρίζει ή 

να ‘αποκρύπτει’ το πραγματικό κίνητρο του πράττειν του224. Δεύτερον, διότι υπάρχουν 

πράξεις εξωτερικά όμοιες, οι οποίες ωστόσο βασίζονται σε διαφορετικά ατομικά κίνητρα. 

Τρίτον, διότι της πραγματικής επιτέλεσης της πράξης προηγείται συχνά ένας «‘αγώνας 

κινήτρων’»: ο αγώνας αυτός δεν είναι προσβάσιμος, από τη σκοπιά του ποιο είναι το κίνητρο 

εκείνο που τελικά υπερτερεί έναντι των άλλων, γι’ αυτό συλλαμβάνεται μόνο αθροιστικά· 

                                                 
219 «Βασικές έννοιες», σ. 12. 
220 «Βασικές έννοιες», σ. 12-13. 
221 «Η γνώση της κανονικότητας εμφάνισης ορισμένων φαινομένων (αιτιότητα ‘νόμων’) εισέρχεται 
[…] στην κατασκευή του τύπου ως γνώση συνθηκών, που αποτελεί γνώση των δρώντων, αλλά και 
θεωρητική γνώση του επιστήμονα, που προβαίνει στην τυποποίηση». Παρόλα αυτά, συνεχίζει ο 
Ψυχοπαίδης, ο Weber «μειώνει την αξία της χρήσης γνώσεων νόμων […] δεδομένου ότι αφαιρείται 
ουσιαστικά το στοιχείο της γενικότητας από το νόμο, ο οποίος ανάγεται πλήρως σε ερμηνεύσιμες 
στάσεις, προθέσεις και προσδοκίες του ατομικό δρώντος» (Ψυχοπαίδης Κ., O Max Weber και η 
κατασκευή εννοιών στις κοινωνικές επιστήμες, Κένταυρος, Αθήνα, 1993, σ. 34-35).  
222 «Βασικές έννοιες», σ. 9. 
223 «Βασικές έννοιες», σ. 9-10. 
224 «Το πραγματικό πράττειν εκδιπλώνεται στην πλειονότητα των περιπτώσεών του υπό καθεστώς 
αδιαμεσολάβητης ημισυνειδησίας ή (και) ασυνειδησίας του ‘προσδιδόμενου νοήματός’ του. Ο δρων 
‘νιώθει’ περισσότερο το νόημα παρά το γνωρίζει ή ‘του είναι σαφές’ […]» («Βασικές έννοιες», σ. 22). 
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ζητείται ωστόσο να ανακατασκευαστεί με το να αναχθεί το πράττειν μονοσήμαντα στο κάθε 

χωριστό κίνητρο. Συνεπώς, η σύνδεση κατανόησης και εξήγησης, η μετάφραση της 

συνάφειας ανάμεσα στα νοήματα σε αιτιώδη σχέση, λαμβάνει χώρα μέσω της εγγραφής του 

πράττειν στο ορθολογικό πλαίσιο225. 

Τελικά –εάν είναι δυνατό να συνοψιστούν οι ορισμοί226–, η αιτιακή εξήγηση του 

ατομικού πράττειν σημαίνει: να ανασυγκροτηθεί, μέσω ορθολογικής κατανόησης, η σχέση 

ανάμεσα στα μέσα, το σκοπό και το κίνητρό του227, ώστε να αποδοθεί η σχέση αυτή σ’ ένα 

αδιάρρηκτο νοηματικό σύνολο, που να διακρίνεται ως τυπικό, κατά προσέγγιση αιτιακό και 

‘οριακά’ εμπειρικά διαπιστώσιμο. Λ.χ., από παράδειγμα του Weber: το να γίνει γνωστό «ότι 

ο ξυλοκόπος επιτελεί αυτή την πράξη είτε έναντι μισθού είτε για ιδία χρήση» σημαίνει την 

εξήγησή αυτού του πράττειν. Αυτή η μορφή εξήγησης, που εγείρεται καταρχήν από την 

κατανόηση του υποκειμενικού νοήματος, διαμορφώνει το βασικό εξηγητικό σχήμα στην 

ερμηνεία-ανακατασκευή των κοινωνικών σχέσεων. 

Ήδη όμως –σε συνάφεια και με το κείμενο της «Αντικειμενικότητας»–, 

διαπιστώνεται ότι εγγράφονται στο βεμπεριανό επιχείρημα εσωτερικές αντιφάσεις, οι οποίες 

συνίστανται κυρίως στην έμμεση ‘προβολή’ των αρχών της μεθόδου στο αντικείμενο.  Επ’ 

αυτού μπορούν να διατυπωθούν οι εξής υποθέσεις:    

1. Η εξηγητική συγκρότηση του πράττειν προϋποθέτει μια ορισμένη ‘προκατανόηση’ για το 

ποια είναι τα κίνητρα που ‘δυνητικά’ μπορούν να αποδοθούν στην πράξη και να προσδώσουν 

στα μέρη της τυπική-αιτιακή συνάφεια. Ο σχηματισμός τέτοιων δυνητικών συνδέσεων 

ανάμεσα στα κίνητρα και την επιτέλεση της πράξης, ανατρέχει σε σχεσιακές μορφές και 

αντικειμενικά κρυσταλλωμένα νοήματα, παραβιάζοντας κατά αυτό τον τρόπο την αρχή του 

                                                 
225 «Ο Weber αναζητεί στη θεωρία του πράττειν ένα βαθμό δεσμευτικότητας και αυστηρότητας που να 
προσεγγίζει τη δεσμευτικότητα της φορμαλιστικής επιχειρηματολογίας των μαθηματικών και της 
νομικής επιστήμης, και ανακαλύπτει ένα τέτοιο υπόδειγμα αυστηρής σύνδεσης επιμέρους στοιχείων σε 
ένα ενιαίο όλο στο υπόδειγμα του ορθολογικού πράττειν» (Ψυχοπαίδης Κ., O Max Weber και η 
κατασκευή εννοιών…, ό.π., σ. 30). 
226 Μια σύνοψη της εξηγητικής κατανοούσας μεθόδου, δίδεται από τον Eliaeson (Πρβλ. σχετικά 
Eliaeson S., Max Weber’s Methodologies…, ό.π., σ. 42). Το σχήμα του παρουσιάζεται με τη μορφή 
ενός πίνακα. Στον κάθετο άξονα τοποθετούνται, κατά σειρά, η ενεργηματική και η εξηγηματική 
κανόηση, και στον οριζόντιο οι δύο μέθοδοι πρόσβασης στο νόημα· κατά σειρά, η αναβιωτική 
μέθοδος, που σχηματίζεται με ‘διαισθητική ενάργεια’ [intuitive evidence], και η διανοητική μέθοδος 
που σχηματίζεται με ορθολογική ενάργεια. Διασταυρώνοντας τους δύο άξονες, συμπεραίνει ότι ο 
Weber καταρχήν εστιάζει στην εξηγηματική κατανόηση μέσω ορθολογικής ενάργειας. Ενώ θεωρεί ότι 
η διανοητική κατανόηση των ενεργημάτων είναι μη κοινωνιολογική, καθώς αφορά στην άμεση 
πρόσληψη των ανθρώπινων ενεργημάτων που καθορίζονται πρωτίστως βιολογικά, και τα οποία μ’ 
αυτόν τον τρόπο δεν συνιστούν φαινόμενα πρόσφορα για κοινωνιολογική ερμηνεία. Μια ένσταση σ’ 
αυτό το σχήμα, θα ήταν ότι η εξηγηματική κατανόηση δεν είναι διακριτή από την κατανόηση του 
ενεργήματος, αλλά την προϋποθέτει. Αντίστοιχα, η πρόσβαση στο νόημα με τρόπο διανοητικό-
ορθολογικό, προϋποθέτει ένα minimum διαισθητικής αναβίωσης του πράττειν.  
227 Όπως σημειώνει ο Ψυχοπαίδης, η ‘λογική μορφή’ του πράττειν, δηλ. η φορμαλιστική του 
συγκρότηση, μεταβαίνει σε επίπεδο περιεχομενικής του εξήγησης, η οποία αφορά στους «λόγους που 
ωθούν τα δρώντα άτομα προς πράξεις και αποτελέσματα πράξεων […]» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max 
Weber και η κατασκευή εννοιών…, ό.π., σ. 32). 
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μεθοδολογικού ατομισμού228. Ειδικά στο παράδειγμα του ξυλοκόπου, η τυπολογία των 

κινήτρων, δηλ. η αιτιολόγηση του πράττειν με αναφορά είτε στον παράγοντα ‘ίδια χρήση’ 

είτε στον παράγοντα ‘μισθός’, αν και τίθεται ως φορμαλιστική και ανιστορική, φαίνεται να 

ενσωματώνει ιστορικά περιεχόμενα. Το δίπολο ανάμεσα σ’ ένα πράττειν που επιτελείται, 

ώστε τα αποτελέσματά του να τα χρησιμοποίηση ο δρώντας για προσωπική του χρήση, και σ’ 

ένα πράττειν που η πραγματοποίησή του τού αποδίδει μισθό, μπορεί, έστω χονδρικά, να γίνει 

αντιληπτή με όρους διάκρισης ανάμεσα σε προ-κεφαλαιοκρατικές μορφές οικονομικής 

οργάνωσης και στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατική οικονομία, στην οποία το πράττειν 

εγγράφεται σε έμμισθες σχέσεις. 

2. Η σύλληψη της νεωτερικής κοινωνίας, ως κοινωνίας στην οποία ο ατομικός-υποκειμενικός 

προσδιορισμός των νοημάτων και των αξιών, αποτελεί συνιστώσα της ιδιαιτερότητά της, 

σημαίνει ότι ο μεθοδολογικός ατομισμός ανατρέχει σε ολιστική κατανόηση του αντικειμένου. 

Ένεκα αυτής της αντικειμενικά ισχύουσας ‘απολυτότητας’ των αξιών, απωθείται η 

αξιολόγηση των νοημάτων και η έρευνα εστιάζει στον προσδιορισμό των τεχνικών όρων που 

αριστοποιούν τους ατομικούς σκοπούς. Άρα, ο ατομισμός σε επίπεδο μεθόδου προϋποθέτει 

την πραγματική ατομιστική διάρθρωση της κοινωνίας. Το βεμπεριανό επιχείρημα πλήττεται 

έτσι διπλά: ο αντι-ολιστικός προσανατολισμός του αντιφάσκει με την ολιστική θεώρηση της 

κοινωνίας ως αστικής κοινωνίας, και η φορμαλιστική του συγκρότηση επαναφέρει 

ερωτήματα σχετικά με την ιστορικότητα του αντικειμένου.  

3. Το αίτημα της βεμπεριανής επιστήμης για ‘συνειδητοποίηση’ των ατομικών δρώντων, 

μέσω της διαλεκτικής κριτικής των αξιών τους, φαίνεται να παραχωρεί χώρο σε αντιλήψεις 

περί κοινωνικών ‘μηχανισμών’, οι οποίοι επενεργούν στο ατομικό πράττειν χωρίς η ‘δράση’ 

τους να γίνεται αντιληπτή από τους δρώντες229. Συνεπώς, η αποδοχή μη-εμπειρικών τύπων 

                                                 
228 Ο Ψυχοπαίδης θεωρεί ότι η εισαγωγή σχεσιακών μορφών στη συγκρότηση μορφών ατομικού 
πράττειν, γίνεται με όρους ad hoc ενσωμάτωσης των σχέσεων. Ειδικότερα, θεωρεί ότι η εφαρμογή της 
κατανοούσας μεθόδου προωθεί την αναγνώριση «αιτιακά διαρθρωμένων συνόλων σχέσεων», τα οποία 
ορίζει ως «‘ρηχούς μηχανισμούς’» και «ad hoc αιτιακές δομές». Διαπιστώνει επιπλέον ότι ο 
φορμαλισμός του βεμπεριανού επιχειρήματος αποτρέπει την αναγωγή αυτών των δομών σε ‘βαθείς 
μηχανισμούς’. Δεν συζητά όμως το ενδεχόμενο παραβίασης του φορμαλιστικού αιτήματος, και 
εσωτερικής μετάβασής του σε μια μακρο-θεωρητικού τύπου σύλληψη του αντικειμένου, όπου οι 
σχεσιακές μορφές εντάσσονται στη συγκρότηση του ατομικού πράττειν μόνο ‘κατ’ επίφαση’ ως ad 
hoc. 
229 Στην ‘ασυνέχεια’ ή ‘απόσταση’ ανάμεσα στα ύστατα κίνητρα των ατόμων και στους 
πραγματοποιθέντες  σκοπούς, φαίνεται εν μέρει να βασίζει η Brennan C. την ερμηνεία της σχετικά με 
τη βεμπεριανή έννοια του ατομικού πράττειν (Πρβλ. σχετικά Brennan C., Max Weber on power and 
social stratification: an interpretation and critique, Ashgate, Hants, 1997, σ. 36-54). Σύμφωνα μ’ 
αυτήν, ο Weber καταφεύγει στο ορθολογικό ατομικό πράττειν, μόνο για να θεμελιώσει την 
αντικειμενικότητα της κοινωνιολογίας, σύμφωνα με το πρότυπο των φυσικο-μαθηματικών επιστημών· 
ενώ, ουσιαστικά, στις κοινωνιολογικές του έρευνες, αποδίδει στο ατομικό πράττειν ανορθολογικό 
χαρακτήρα. Βασικό ανορθολογικό στοιχείο είναι για την Brennan, ο μη πλήρης έλεγχος των ατόμων 
επί της πορείας της δράσης τους –έτσι όπως λίγο-πολύ διαπιστώνεται και στη διαλεκτική κριτική των 
αξιών. Εκλαμβάνει μάλιστα αυτό το είδος της απροσδιοριστίας στην εκτύλιξη της δράσης, ως 
θεματοποίηση από μέρους του Weber του ζητήματος των μη ηθελημένων συνεπειών του πράττειν. 
Συμπεραίνει, λοιπόν –υιοθετώντας, σύμφωνα με την ίδια, άποψη του B. S. Turner–, ότι είναι 
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και η απόρριψη ότι οι ρεαλιστικοί δρώντες συνειδητοποιούν τους σκοπούς των πράξεών 

τους, ομοίως δεν συμβαίνουν αποκλειστικά από μεθοδολογική σκοπιμότητα. Συνοδεύονται 

παράλληλα από τον προϊδεασμό ότι ο ατομιστικός χαρακτήρας της νεωτερικής κοινωνίας, ο 

οποίος είναι και αξιολογικό αίτημα της θεωρίας230, απειλείται να ματαιωθεί. Βέβαια, δεν 

προσδιορίζονται ακριβώς οι παράγοντες που προωθούν τη ματαίωσή του, ούτε, πολύ 

περισσότερο, αναπτύσσεται η προβληματική ο ίδιος ο ατομισμός να φέρει τους όρους της 

αναίρεσής του. Η ‘αυτό-εξαπάτηση’ των δρώντων εκλείπει όταν αυτοί αποδέχονται τις 

λογικές συνέπειες του πράττειν τους, τις οποίες αναδεικνύει η κοινωνικοεπιστημονική 

εργασία. 

Παρόλα αυτά, προφανώς ένεκα των επιστημολογικών παραδοχών, δεν συγκροτείται 

μια μακρο-θεωρητικού τύπου σύλληψη του αντικειμένου. Και όταν ακόμη φαίνεται ότι 

πράγματι λανθάνουν στην τυπολογία του πράττειν παραδοχές που εκλαμβάνουν την κοινωνία 

ως όλο και ανατρέχουν στους ιστορικούς της όρους, το βεμπεριανό επιχείρημα ‘αυτό-

προστατεύεται’ χάρη στο σχετικισμό του σε επίπεδο επιστημολογίας –αν και σε σημεία κι ο 

επιστημολογικός σχετικισμός αυτο-αναιρείται231. 
 

2. Κατασκευή των κοινωνικών σχέσεων επί των τύπων του κοινωνικού πράττειν 

Αφού έχει θέσει τους μεθοδολογικούς όρους με τους οποίους κατανοείται και εξηγείται 

αιτιακά το ατομικό νοηματικό πράττειν, ο Weber οροθετεί το κοινωνικό πράττειν. Στόχος 

είναι να κατασκευαστούν οι κοινωνικές σχέσεις και μορφές στη βάση των τεσσάρων τύπων 

της κοινωνικής δράσης. 

Αντικρούοντας τα ολιστικά επιχειρήματα, ορίζει ότι πραγματεύεται τα κοινωνικά και 

συλλογικά μορφώματα, όπως το κράτος ή την οικονομική επιχείρηση, σαν «πορείες και 

συνάφειες ιδιαίτερου πράττειν μεμονωμένων ανθρώπων»232. Απορρίπτει έτσι ριζικά κάθε 

ερμηνεία που υποστασιοποιεί αυτά τα μορφώματα, με το να τα αντικρίζει σαν υπερ-ατομικά 

υποκείμενα με ίδια βούληση. Λ.χ., όπως συμβαίνει καταρχήν στη νομική επιστήμη, ή στη 

                                                                                                                                            
παρανόηση να θεωρείται ο Weber ‘θεωρητικός της δράσης’ [action theorist]. Αντίθετα, πιστεύει ότι η 
βεμπεριανή επιστήμη συνιστά ένα είδος ‘ντετερμινιστικής κοινωνιολογίας’ [deterministic sociology], η 
οποία θεματοποιεί προπάντων διαδικασίες ‘εξαναγκασμού’ [constraint] του πράττειν των ατόμων, οι 
οποίες διαφεύγουν της αντίληψής τους. Με βάση αυτή τη θέση, διαπιστώνει η Brennan ότι εν γένει στη 
βεμπεριανή θεωρία συνυπάρχουν αντιτιθέμενα επιχειρήματα και μεθοδολογίες, λ.χ. κοινωνική δράση 
και κοινωνική δομή, υποκειμενισμός των νοημάτων και αντικειμενικό νόημα, μεθοδολογικός 
ατομισμός και μεθοδολογικός ολισμός κοκ. 
230 Ο Weber σημειώνει ότι «θα πρέπει να αρθεί η τεράστια παραξήγηση ότι δήθεν μια ‘ατομιστική’ 
μέθοδος σημαίνει (με οποιαδήπτε δυνατή έννοια) ατομιστική αξιολόγηση […]». Αυτή η τοποθέτηση 
είναι σύμφωνη με τον καταρχήν διαχωρισμό ανάμεσα στην επιστήμη και την αξιολόγηση. Παρόλα 
αυτά, η θέση αυτή δεν αποκλείει, αντίστροφα, ότι όταν ο Weber προβαίνει σε αξιολογήσεις, 
αποδέχεται πράγματι ως αξία ένα πρότυπου αυτο-προσδιορισμού των ανθρώπων επί τη βάση των 
ατομικών τους πράξεων και πίστεων, και της ατομικής ευθύνης γι’ αυτές τις επιλογές. Το κείμενο περί 
της «Αντικειμενικότητας» δίνει λαβή για μια τέτοια ερμηνεία.  
231 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας.  
232 «Βασικές έννοιες», σ. 14. 
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καθημερινή γλώσσα, εξαιτίας ελλιπούς εννοιολογικής επεξεργασίας των όρων αυτών233. 

Ταυτόχρονα, απορρίπτει τα ολιστικά επιχειρήματα που συλλαμβάνουν την κοινωνία με όρους 

οργανισμού ή με όρους λειτουργιστικής συνοχής των μερών και του όλου234. Τέτοιου τύπου 

θεωρήσεις δεσμεύουν τελεολογικά τους ατομικούς δρώντες στη «‘διατήρηση’» της κοινωνίας 

ως μιας αδιάρρηκτης ενότητας235. Στον οικονομικό ιστορισμό, λ.χ. στον Schmoller, 

εκπρόσωπο της ‘δεύτερης’ γενεάς της σχολής, το ατομικό πράττειν είναι από τη συγκρότησή 

του κοινωνικά διαμεσολαβημένο, και έτσι στην πραγμάτωση των επιμέρους σκοπών 

εγγράφεται η διατήρηση της κοινωνικής ολότητας236. Το ελάχιστο περιθώριο που παραχωρεί 

ο Weber σε τέτοιες ερμηνείες, αποκαθαίροντας τες από τη μεταφυσική και τις αξιολογήσεις, 

είναι να αποτελούν την «προκαταρκτική ερωτηματοθεσία» περί του ποιες μορφές πράττειν 

εμφανίζονται να υπάρχουν στην κάθε δεδομένη περίπτωση που πρόκειται να ερευνηθεί 

κοινωνιολογικά237.    

Η κατεξοχήν κατανοούσα κοινωνιολογική εργασία, ωστόσο, αφορά ερωτήματα που, 

υποστηρίζει ο Weber, διαφεύγουν των ολιστικών θεωρήσεων. Αυτά είναι το ‘πώς γεννιέται 

το κοινωνικό πράττειν’ και το ‘ποια κίνητρα το καθορίζουν’238. Η κοινωνιολογική εργασία 

συνίσταται στην ερωτηματοθεσία για το «ποια κίνητρα καθόρισαν και καθορίζουν» το 

πράττειν των μεμονωμένων ατόμων, ώστε μια κοινωνική μορφή «να γεννηθεί και να συνεχίζει 

να υπάρχει»239. Σε συνέχεια με το κείμενο περί της «Αντικειμενικότητας», η 

κοινωνικοεπιστημονική εργασία αφορά τους όρους διαμόρφωσης της ιδιαιτερότητας των 

κοινωνικών φαινομένων, και παράλληλα στους όρους της παροντικής-συγχρονικής τους 

διάρθρωσης –διάρθρωση η οποία, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, σημαίνει το πώς 

‘αναπαράγονται’ οι κοινωνικές σχέσεις και μορφές ως σχέσεις ατομικών δρώντων που 

πράττουν κοινωνικά. 

Συγκεκριμένα, κοινωνικό είναι το πράττειν που «αναφέρεται στη συμπεριφορά 

άλλων»240, ή αλλιώς το πράττειν που είναι «προσανατολισμένο σε παρελθούσα, παρούσα ή 

μελλοντικά αναμενόμενη συμπεριφορά άλλων […]»241. Η απουσία πράξης («παράλειψη»), 

που έχει νοηματοδοτηθεί αναφερόμενη σ’ άλλους δρώντες, είναι επίσης κοινωνικό πράττειν. 

Ομοίως, η «ανοχή», όπως π.χ. η συγκατάθεση ή συναίνεση για τις πράξεις τρίτων, εφόσον 

δύναται να της αποδοθεί συγκεκριμένο κίνητρο, χαρακτηρίζεται ως κοινωνική. Μη 

νοηματική συμπεριφορά είναι εκείνη κατά την οποία το άτομο ενεργεί ‘ανακλαστικά’, χωρίς 

                                                 
233 «Βασικές έννοιες», σ. 14. 
234 Ο Weber αναφέρει ως αντιπάλους του εκπροσώπους τού λειτουργισμού και μιας οργανικού τύπου 
κοινωνιολογίας, αντίστοιχα, τον Othmar Spann και τον Schaffle («Βασικές έννοιες», σ. 18-19, σ. 15).   
235 «Βασικές έννοιες», σ. 15. 
236 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
237 «Βασικές έννοιες», σ. 18. 
238 «Βασικές έννοιες», σ. 18. 
239 «Βασικές έννοιες», σ. 19. 
240 «Βασικές έννοιες», σ. 4. 
241 «Βασικές έννοιες», σ. 23. 
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το ενέργημά του να εγγράφεται στο ορθολογικό σχήμα μέσα-σκοπός. Αντίστοιχα, μη 

κοινωνική είναι η πράξη από την οποία απουσιάζει η ‘αναφορικότητα’ (‘προσανατολισμός’) 

σε άλλους δρώντες –άσχετα αν πρόκειται για συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε προπάντων για 

‘αναρίθμητους’ και ‘άγνωστους’ δρώντες. Ο Weber αναφέρει ως παραδείγματα μη 

κοινωνικού νοηματικού πράττειν, την προσευχή του μοναχού242 και το οικονομικό πράττειν 

του απομονωμένου δρώντα243. Στην κατηγορία των ανοηματικών συμπεριφορών κατατάσσει 

τις ανακλαστικές ομοιόμορφες αντιδράσεις απέναντι σε φυσικές ανάγκες (π.χ. στιγμιαία και 

αυτόματη αντίδραση για προστασία από τη βροχή), και τις συμπεριφορές που προκύπτουν 

από τυχαία γεγονότα κατά τη φυσική επαφή των ανθρώπων (π.χ. σύγκρουση ποδηλατών). 

Επιπλέον, δίχως κοινωνικό νόημα θεωρεί το μαζικό πράττειν και την υιοθέτηση ξένων 

συμπεριφορών που βασίζεται στη μίμηση. Ο όρος για να έχουν αυτές οι μορφές 

συμπεριφοράς κοινωνιολογική σημασία, είναι, στο ιδεατά ανακατασκευασμένο υποκειμενικό 

νόημα, να υπάρχει αιτιολόγησή τους ως προς το κίνητρο. 

Ο Weber διακρίνει τέσσερις δυνατές αιτιολογήσεις του πράττειν ή, όπως τις 

ονομάζει, «βάσεις καθορισμού του κοινωνικού πράττειν». Πρόκειται για τη φορμαλιστική 

τυποποίηση του κοινωνικού πράττειν σε ορθολογικό κατά το σκοπό, ορθολογικό κατά την 

αξία, παραδοσιακό και συναισθηματικό, ενώ κοινωνική σχέση εν γένει, ορίζει ο Weber, το 

κοινωνικό πράττειν που είναι «προσαρμοσμένο αμοιβαίως προς αλλήλους». 

Όσον αφορά στην τυπολογία του πράττειν, ήδη έχει δειχτεί ότι το ένσκοπο 

ορθολογικό πράττειν συγκροτείται ως το υπόδειγμα της εκλογικευμένης δράσης, καθώς 

διακρίνεται από το μέγιστο βαθμό λογικής σαφήνειας (ενάργειας/ προφάνειας). Μ’ αυτό τον 

τρόπο, συνιστά τον αφετηριακό τύπο πράττειν, που λειτουργεί ως ‘γνώμονας’ για να 

διακριθούν οι τρεις άλλοι τύποι. Στο ορθολογικό κατά το σκοπό πράττειν, οι αναφορές του 

δρώντα στους άλλους πράττοντες συλλαμβάνονται ως «προσδοκίες» ή εκτιμήσεις για το 

πράττειν τους. Ομοίως, τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος της πράξης (υλικά 

αντικείμενα, συνθήκες, υλικοί πόροι, κλπ) λογαριάζονται σαν υποκειμενικές εκτιμήσεις για 

το πώς αυτά μπορούν να προωθήσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, ή, αντίθετα, να 

παρεμποδίσουν την υλοποίηση του. Το ιδιάζον γνώρισμα αυτού του τύπου είναι ότι οι σκοποί 

λογαριάζονται «ως δεδομένα υποκειμενικά ερεθίσματα αναγκών», και έτσι μπορούν να 

                                                 
242 Αναφορικά με τον αποκλεισμό του μη κοινωνικά προσανατολισμένου πράττειν, ο Ψυχοπαίδης 
γράφει: «Επειδή έχουν υποβληθεί σε κριτική λειτουργιστικές θεωρίες, θεωρίες πολιτισμικών 
μορφωμάτων και ιστορικά προσανατολισμένες μακροθεωρίες, έχει αποκλειστεί η δυνατότητα οι 
ατομικές συμπεριφορές να ανακατασκευαστούν ως εκδηλώσεις πολιτισμικών ή ιστορικών πρακτικών 
και θεσμών» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max Weber και η κατασκευή εννοιών…, ό.π., σ. 68). 
243 «Η οικονομική πράξη (ενός μεμονωμένου ατόμου) είναι κοινωνικό πράττειν μόνο εάν και εφόσον 
λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά τρίτων. Δηλαδή τελείως γενικά και τυπικά: όταν στοχάζεται επί του 
σεβασμού της ιδίας εμπράγματης εξουσίας διάθεσης επί οικονομικών αγαθών από τρίτους. Από υλική 
πλευρά δε: όταν […] κατά την κατανάλωση λαμβάνεται υπόψη και η μελλοντική ζήτηση τρίτων [ή] 
όταν κατά την παραγωγή θέτει ως βάση τού προσανατολισμού του τη μελλοντική ζήτηση τρίτων […]» 
(«Βασικές έννοιες», σ. 23). 
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ιεραρχηθούν καταρχήν ορθολογικά: «[…] ο δρων μπορεί να φέρει τους ανταγωνιζόμενους 

και αλληλοσυγκρουόμενους σκοπούς […] σε μια κλίμακα συνειδητά σταθμισμένης 

επιτακτικότητας […] ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν με αυτή τη σειρά (αρχή του 

‘οριακού οφέλους’)»244. Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι ο κανόνας της 

ορθολογικότητας (εξίσου, αν και όχι ισότιμα, και στην περίπτωση της κατά την αξία 

ορθολογικής πράξης) συνίσταται: α) στην επιδίωξη του σκοπού στη βάση σχεδιασμού ή 

‘προγράμματος’, το οποίο β) προσδίδει στην ‘πορεία’ του πράττειν σταθερότητα, και λόγω 

αυτού, γ) εξασφαλίζοντας μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας τού αποτελέσματός του, οδηγεί στο 

να επαναλαμβάνονται οι ‘επιδράσεις’ του. Αυτές οι έννοιες της σταθερότητας και της 

επανάληψης είναι σημαντικές, διότι αποδεικνύονται συγκροτησιακές για την εννοιολογική 

θεμελίωση της κοινωνικής σχέσης. 

Ο Weber σημειώνει ότι η διαφορά τού κατά την αξία ορθολογικού πράττειν από το 

συναισθηματικό (θυμικό) είναι ότι στο πρώτο η επιδίωξη της αξίας λαμβάνει χώρα μέσω ενός 

«συνεπούς, προγραμματισμένου προσανατολισμού» προς αυτήν. Η ιδιαιτερότητά του όμως 

είναι ότι αναφέρεται «μέσω συνειδητής πίστης στην άνευ όρων […] αυταξία μιας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς […] ανεξαρτήτως του αποτελέσματος»245. Μια περίπτωση 

συνεπούς επιδίωξης αξιών αποτελεί ο προσανατολισμός των ατόμων στις αρχές του φυσικού 

δικαίου, τον οποίο, προσανατολισμό, ο Weber ονομάζει ‘ρασιοναλιστικό φανατισμό’246. Οι 

συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις του αξιακού πράττειν έναντι του ορθολογισμού κατά το 

σκοπό είναι οι εξής: α) ο σκοπός αποκτά αξιολογικό περιεχόμενο· β) η αξία δεν δύναται να 

μετριαστεί και άρα ούτε να σταθμιστεί έναντι άλλων αξιών, που ενδεχομένως αντιβαίνουν σε 

αυτήν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ιεράρχησης των αναγκών· γ) οι υποκειμενικές 

εκτιμήσεις του δρώντα δεν είναι προσδοκίες, αλλά πίστεις για τη σπουδαιότητα των 

παραγόντων που ενεργοποιούνται από το πράττειν, μέσα στους οποίους εντάσσεται και η 

                                                 
244 «Βασικές έννοιες», σ. 26. Ο homo economicus της μενγκεριανής θεωρίας μοιάζει να είναι η μήτρα 
αυτού του τύπου. Σύμφωνα με τον Hennis, ο συγκεκριμένος μη-ρεαλιστικός, ακριβής και μη-
αξιολογικός αυτός τύπος, συνιστά την αρχετυπική μορφή του βεμπεριανού ιδεατού τύπου (Πρβλ. 
σχετικά Hennis W., Max Weber: essays…, ό.π., σ. 121). Πάντως, ήδη διαπιστώνεται η διαφορά ότι ενώ 
ο Menger κάνει λόγο για ιεράρχηση αναγκών, ο Weber, διαμέσου προσεκτικών διατυπώσεων, 
αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια θεωρία αναγκών. Επιπλέον, ενώ ο πρώτος καθορίζει το οικονομικό 
πράττειν κυρίως ως τεχνική ρύθμιση των εξωτερικών μέσων προς τις απαιτήσεις τις ατομικής ζήτησης, 
ο δεύτερος υποστηρίζει ότι οικονομικό πράττειν είναι προπάντων η ‘επιλογή σκοπού’ σε συνάφεια με 
τη ζήτηση των άλλων δρώντων. Για τις διαφορές των Menger και Weber όσον αφορά τη συγκρότηση 
των οικονομικών φαινομένων, βλ. κεφ.V της παρούσας εργασίας.  
245 «Βασικές έννοιες», σ. 25. 
246 Σύμφωνα με την Brennan, τη χαρακτηριστικότερη περίπτωση προσέγγισης στο ορθολογικό κατά 
την αξία πράττειν, αποτελεί η ασκητική συμπεριφορά του προτεστάντη, στην οποία μέσω αυστηρού 
σχεδιασμού επιδιώκεται η εκπλήρωση μιας απόλυτης (θρησκευτικής) αξίας. Μάλιστα, η Brennan 
επισημαίνει ότι στη συμπεριφορά αυτή εκπληρώνεται το πρότυπο του ατομισμού: ανεξάρτητοι, 
απομονωμένοι και αυτόνομοι –κατά βάση συνειδησιακά– ατομικοί δρώντες υιοθετούν ατομικά 
επιλεχθείσες αξίες (Πρβλ. σχετικά Brennan C., Max Weber on power…, ό.π., σ. 54-55). Από μια 
άποψη, στην προβληματοποίηση του ζητήματος των αξιών ως αξιολογικών κρίσεων, στο κείμενο της 
«Αντικειμενικότητας», λανθάνει το πρότυπο του ασκητικού πράττειν του προτεστάντη.    
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ξένη συμπεριφορά· δ) ο ‘κύκλος’ των σταθμίσεων και των υπολογισμών ως προς τις 

συνέπειες του πράττειν, περιορίζεται. Ως προς το τελευταίο, έχει σημασία ότι ο Weber 

αναγνωρίζει την ανακολουθία του πράττειν σε σχέση με μια πρότυπη ορθολογική εκτύλιξή 

του, στην ‘αδιαφορία’ του δρώντα ειδικά για τις επιπτώσεις, και όχι για τα μέσα που 

μετέρχεται στην πραγματοποίησή του247. Διακρίνεται, λοιπόν, το αξιακό πράττειν από ένα 

είδος ‘ανελαστικότητας’ ως προς τους σκοπούς, και από ένα είδος ‘ασυνέπειας’ στην 

αναγνώριση των επιδράσεων του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μετριάζεται η δυνατότητα 

ορθολογικής και προγραμματισμένης επιδίωξης της αξίας. Συγκροτησιακό στοιχείο του 

αξιακού πράττειν είναι ότι αναφέρεται σε όρους κανονιστικότητας, προεικάζοντας τον τρόπο 

που ο Weber ορίζει τις διαμεσολαβημένες από ‘νόμιμες διατάξεις’ μορφές συλλογικού 

πράττειν: «Το ορθολογικό κατά την αξία πράττειν είναι πάντα […] ένα πράττειν σύμφωνα με 

‘προσταγές’ ή σύμφωνα με ‘απαιτήσεις’, για τις οποίες ο δρων πιστεύει ότι του έχουν 

απευθυνθεί»248. 

Το παραδοσιακό και το συναισθηματικό πράττειν οροθετούνται ομοίως με το να 

εκλείψουν διαδοχικά οι προϋποθέσεις του εξορθολογισμένου πράττειν, και ειδικότερα η 

συνειδητή και προγραμματισμένη επιδίωξη σκοπών. Συγκεκριμένα, το παραδοσιακό πράττειν 

έχει ως νοηματικό ελατήριο ενεργοποίησής του, την «εξοικειωμένη συνήθεια», και γι’ αυτό 

είναι λεπτή η διάκρισή του από την ανακλαστική, μη νοηματική συμπεριφορά· το ίδιο ισχύει 

και για το πράττειν που κινητροδοτείται από θυμικούς παράγοντες. Στο τελευταίο ειδικά 

προσιδιάζει μια διαδικασία εκλογίκευσής ή εξιδανίκευσης: «Πρόκειται για […] εξιδανίκευση 

όταν το συναισθηματικά φορτισμένο πράττειν εμφανίζεται ως συνειδητή εκτόνωση της 

συναισθηματικής κατάστασης»249. Το κυριότερο είναι ότι σ’ αυτούς τους δύο τύπους 

πράττειν, ο προγραμματισμένος προσανατολισμός στους σκοπούς εννοιολογικά εκλείπει. 

Όσον αφορά στην έννοια της κοινωνικής σχέσης, είναι σαφής η σκόπιμη 

φορμαλιστική συγκρότησή της. Η θεμελίωση των σχέσεων στην έννοια της ‘αμοιβαιότητας’ 

του πράττειν, είναι απαγορευτική για την ανάδειξη συγκεκριμένων περιεχομενικών 

κριτηρίων διάκρισή τους. «Το περιεχόμενο [της σχέσης] μπορεί να είναι το πλέον 

διαφορετικό: αγώνας, εχθρότητα, έρωτας, φιλία, ευσέβεια, αγοραία ανταλλαγή […] 

νομικοταξική ή εθνική ή ταξική κοινότητα»250. Παράλληλα, οι σχέσεις συγκροτούνται χωρίς 

a priori κριτήρια ενότητας και συνοχής τους. Ως προς αυτό, ο Weber διακρίνει ανάμεσα στην 

                                                 
247 Παρόμοια θέση διατυπώνεται στο κείμενο «Η πολιτική ως επάγγελμα». Εκεί, οι αξιολογικές 
στάσεις μεταφρασμένες στον όρο της ‘ηθικής του φρονήματος’, διακρίνονται ακριβώς από το ότι ο 
δρων δεν αποδέχεται τις (αρνητικές) επιπτώσεις τους, και ταυτόχρονα εξωραΐζει κάθε 
χρησιμοποιούμενο μέσο, αναφέροντάς το στη χρηστότητα του σκοπού (Πρβλ. Max Weber, «Η 
πολιτική ως επάγγελμα, ό.π.).   
248 «Βασικές έννοιες», σ. 26. 
249 «Βασικές έννοιες», σ. 25. 
250 «Βασικές έννοιες», σ. 27. 
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αμοιβαιότητα και στο αλληλέγγυο πράττειν251, θεωρώντας ότι το δεύτερο δεν εγγράφεται 

απευθείας στο ατομικό κοινωνικό πράττειν, αλλά παράγεται αποκλειστικά κατά την 

ανάπτυξη σχέσεων252. Η αμοιβαιότητα, λοιπόν, δεν ολισθαίνει σε επίπεδο αντικειμενικού 

νοήματος, αλλά διατηρεί τον υποκειμενικό της χαρακτήρα. «Δεν υποστηρίζεται επ’ ουδενί 

ότι οι μετέχοντες […] θέτουν στην εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση το ίδιο νοηματικό 

περιεχόμενο στην κοινωνική σχέση […]»253. Αντίθετα, «οι μετέχοντες συνδέουν διαφορετικό 

νόημα με το πράττειν τους: στο βαθμό αυτό η κοινωνική σχέση είναι αμφοτέρωθεν 

αντικειμενικά ‘μονοδιάστατη’»254. Παράλληλα, συγκροτησιακός όρος της κοινωνικής σχέσης 

είναι η ‘προσαρμογή’ του πράττειν. Στη βάση της απουσίας ενός ίδιου, ομοιόμορφου 

αντικειμενικού νοήματος, θεωρείται ότι υπάρχουν αναρίθμητα υποκειμενικά κίνητρα που 

ωθούν τους δρώντες να προσαρμόζουν εκατέρωθεν το πράττειν τους. Η προσαρμογή έχει το 

χαρακτήρα της ‘προδιάθεσης’ του δρώντα απέναντι στις αντίστοιχες προδιαθέσεις των άλλων 

πράττοντων, και έτσι ανακατασκευάζεται ως ατομική ‘προσδοκία’. 

Η σύλληψη της σχέσης ως ‘συνισταμένης’ των επιμέρους μονοδιάστατων πράξεων, 

στις οποίες ενεργοποιούνται προσδοκίες, προδιαθέσεις, εκτιμήσεις κ.λπ., είναι εφικτή χάρη 

στον πιθανολογικό χαρακτήρα της θεωρίας, που αποτρέπει την άπαξ διαπιστώσιμη ύπαρξη 

των συλλογικών μορφωμάτων. Μια τέτοια προοπτική έχει καταγγελθεί σαν υποστασιοποίησή 

τους. Λ.χ., «ένα ‘κράτος’ παύει κοινωνιολογικά να ‘υπάρχει’ από τη στιγμή που έχει 

αφανιστεί η πιθανότητα ότι θα αναπτυχθούν ορισμένα είδη εννοηματικά προσανατολισμένου 

κοινωνικού πράττειν»255. Αντίστροφα, το κράτος υπάρχει όσο υπάρχουν πιθανότητες 

‘επανάληψης’ του κοινωνικού πράττειν που παράγει νοήματα και συμπεριφορές που 

προσιδιάζουν στη δεδομένη κοινωνική σχέση. Το ζήτημα της επανάληψης ο Weber το θέτει 

από την άποψη της «διάρκειας» της σχέσης256. Δηλαδή, σύμφωνα με το κατά πόσο τα 

υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, επανεμφανίζονται και οδηγούν στο να διαρκεί η 

σχέση. Η εξασφάλιση της διάρκειας της σχέσης, και ουσιαστικά η ύπαρξή της, ανατρέχει 

στην ύπαρξη ‘συμφωνιών’ ανάμεσα στους δρώντες257, για τη συγκρότηση των οποίων 

απαιτούνται τόσο ορθολογικές προσδοκίες, «προσδοκία της εντιμότητας του εταίρου»258, όσο 

                                                 
251 «Βασικές έννοιες», σ. 27. 
252 «Η έννοια του αγώνα είναι από τις σημαντικότερες στο βεμπεριανό εννοιολογικό οπλοστάσιο, 
καθώς αποτελεί καθοριστικό υπόβαθρο σύλληψης σχέσεων μεταξύ φορέων βούλησης, η δε σημασία 
της φαίνεται από το ότι η ‘αξιακή’ της αντιστροφή, π.χ. η αλληλεγγύη, δεν θεματοποιείται σε επίπεδο 
βασικών εννοιών, αλλά εντός συγκεκριμένων ιστορικών μορφωμάτων ή σε περίπτωση απαρίθμησης 
τροπικοτήτων εσωτερίκευσης των κανόνων ενός συνδέσμου, δηλαδή σε υποδεέστερο επίπεδο» 
(Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Στοιχεία πολιτικής θεωρίας…», ό.π., σ. 201 [υπογραμμίσεις δικές μου]). 
253 «Βασικές έννοιες», σ. 28. 
254 «Βασικές έννοιες», σ. 28 [υπογράμμιση δική μου]. 
255 «Βασικές έννοιες», σ. 27. 
256 «Βασικές έννοιες», σ. 28. 
257 «Βασικές έννοιες», σ. 29. 
258 «Βασικές έννοιες», σ. 43. 
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και ένα ελάχιστο αξιολογικής δέσμευσης του ατόμου στην αυταξία της συμφωνίας, με τη 

μορφή της «πίστης στην ίδια δεσμευτικότητα»259. 

Ο βεμπεριανός ορισμός της σχέσης, αφενός, κινδυνεύει να υποκύψει σε ταυτολογική 

εξήγησή της. Το ερώτημα ποιο πράττειν γεννά τη σχέση και υπό ποιους όρους αυτή 

αναπαράγεται, αντικαθίσταται από την ταυτολογική διαπίστωση ότι η σχέση συγκροτείται επί 

ενός ορισμένου κοινωνικού πράττειν. Αφετέρου, η ερμηνεία της σχέσης μεταβαίνει σε 

επίπεδα ανάλυσης που σύμφωνα με την επιλεχθείσα μεθοδολογία του ατομισμού, έπονται της 

συγκρότησης του ατομικού πράττειν260. Ενώ ζητείται να δειχτεί πώς από το συσχετισμό των 

ατομικών σκοποθεσιών παράγονται συμπράξεις ατόμων με διάρκεια, τελικά, για να 

εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή της σχέσης (η διάρκεια και η επανάληψή της), προϋποτίθενται 

συμφωνίες μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον, προϋποτίθενται προ-συγκροτημένες αξίες, που 

ξεχωρίζουν κάποιες από τις συμφωνηθείσες σχέσεις ως σημαντικές να υπάρχουν, και άλλες 

ως λιγότερο σημαντικές και γι’ αυτό πρόσκαιρες.           

Συνοψίζοντας, το βεμπεριανό εγχείρημα συνίσταται στην κατασκευή μιας 

τυπολογίας σχέσεων μέσω του ‘συνδυασμού’ των τύπων του κοινωνικού πράττειν, οι οποίοι, 

σύμφωνα με αυτήν την επιστημολογία, δεν αποδίδονται εξ’ ολοκλήρου σε κάποια μοναδική 

ιστορική περίπτωση κοινωνίας. Αντίθετα, εκλαμβάνονται σαν ανιστορικές ή, σωστότερα, 

υπεριστορικές κατηγορίες. Ως τέτοιες εφαρμόζονται συνδυαστικά στην ανακατασκευή των 

κοινωνικών σχέσεων: τυπικά στην αλληλοδιαπλοκή τους, χωρίς κάποιος τύπος να είναι a 

priori καθοριστικότερος έναντι των άλλων· ουσιαστικά όμως διακρίνοντας κάθε φορά, 

ανάλογα με τη συγκεκριμένη σχέση όπου εστιάζει η κοινωνιολογική ερμηνεία, τον τύπο 

εκείνο που κρίνεται ‘ουσιώδης’ για το σχηματισμό (γένεση και αναπαραγωγή) του δεδομένου 

φαινομένου. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται στις «Βασικές έννοιες» οι βασικοί τύποι 

κοινωνικών σχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ‘κανονικότητες’ του κοινωνικού πράττειν, 

όπως εθιμοτυπικές συλλογικές πρακτικές και συμπράξεις ατόμων στη βάση συμφερόντων 

(§4), σχέσεις με κανονιστικό περιεχόμενο (§5), κοινωνικές συμβάσεις (§6), δικαιικοί και 

εξουσιαστικοί κοινωνικοί θεσμοί (§6 και §7), διαδικασίες διαμόρφωσης κοινοτήτων και 

κοινωνικών συναρθρώσεων (§9)261. Είναι εμφανές σ’ αυτές τις κατηγορίες, που αιτούνται να 

αποτελέσουν το αφετηριακό πλαίσιο για την περαιτέρω εξήγηση συγκεκριμένων κοινωνικών 
                                                 
259 «Βασικές έννοιες», σ. 43. 
260 Ο Ψυχοπαίδης αναφερόμενος στη συγκρότηση της σχέσης επί συμφωνιών των δρώντων, γράφει: 
«[…] για να αποφευχθεί η απροσδιοριστία της σχέσης, εισάγεται ως εγγύησή της ο κοινωνικός θεσμός. 
Αυτός ο τονισμός της θεσμικής διάστασης για τη θεμελίωση της κοινωνικής σχέσης οδηγεί ωστόσο σε 
μια νέα αντινομία, δεδομένου ότι, βάσει της βεμπεριανής μεθοδολογίας, το ίδιο το θεσμικό δεν μπορεί 
παρά να θεμελιωθεί σε ατομικές πράξεις» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max Weber και η κατασκευή εννοιών…, 
ό.π., σ. 78). 
261 Η παράθεση είναι εντελώς ενδεικτική και αποσπασματική. Διαφοροποιείται δε από την καθαυτή 
ορολογία του Weber, διότι η αναφορά στις συγκεκριμένες έννοιες θα προϋπέθετε, εφόσον θα ήθελε να 
εμπλουτίσει την παρούσα απόπειρα για κριτική ανακατασκευή της βεμπεριανής μεθοδολογίας, 
εκτεταμένη και όχι ακροθιγή ανάλυσή τους. Μια τέτοια ανάλυση, όμως, υπερβαίνει κατά πολύ το 
πλαίσιο της συγκεκριμένης παρουσίασης. 
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φαινομένων, δεν θεματοποιούνται εννοιολογικές συνδέσεις ανάμεσα στις 

ανακατασκευασμένες επί του μεθοδολογικού ατομισμού κοινωνικές σχέσεις. Λ.χ., 

απουσιάζουν συγκεκριμένες εννοιολογικές επαφές ανάμεσα στο κοινωνικό πράττειν που 

συγκροτεί τη μορφή του δικαίου και στο κοινωνικό πράττειν που προσιδιάζει σε συμφέροντα.  

Το φορμαλιστικό επιχείρημα αποκλείει μια περιεχομενικού τύπου ερμηνεία των 

κοινωνικών σχέσεων, και απωθεί έτσι την ενσωμάτωσή τους εντός ενός συνολικού 

(ολιστικού) πλέγματος μεταξύ τους σχέσεων262. Το μεθοδολογικό πρότυπο είναι η συνειδητή 

μονομέρεια της εξήγησης. Οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί τύπων κοινωνικού πράττειν, 

συσχετίζονται έτσι ώστε να παραγάγουν τύπους κοινωνικών σχέσεων. Από την περαιτέρω 

συσχέτιση των σχεσιακών τύπων παράγονται ‘συνδυαστικά’ οι κοινωνικές μορφές, και εν 

τέλει η κοινωνική πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι αίτημα να υπάρχει διαρκώς, κατά την 

εννοιολογική αυτή ‘ανάπτυξη’, η δυνατότητα αναδρομής στο ατομικό πράττειν, ούτως ώστε 

να μην απολήξει η επιστημονική ερμηνεία στη διαπίστωση παγιωμένων, αντικειμενικών 

κοινωνικών μορφών· κάτι τέτοιο θα αναιρούσε το επιστημολογικό πρόγραμμα του 

μεθοδολογικού ατομισμού. Ο επιστημολογικός διαχωρισμός της κοινωνιολογικής εργασίας 

σε επιμέρους κοινωνιολογίες (κοινωνιολογία του κράτους, κοινωνιολογία του οικονομικού 

πράττειν κ.ο.κ.), εκφράζει μ’ έναν άλλο, πιο ριζικό τρόπο το πρότυπο αυτό της μονομερούς 

εξήγησης. 

Παρόλα αυτά, λανθάνει στη βεμπεριανή παρουσίαση των σχεσιακών τύπων, η 

διάκριση ανάμεσα σε σχέσεις που είναι προπάντων ορθολογικά συγκροτημένες και σε 

σχέσεις που καθορίζονται κυρίως από παραδοσιακά ή/ και θυμικά στοιχεία. Αυστηρά 

μεθοδολογικά, η έννοια της ορθολογικότητας δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που να 

διαχωρίζονται μονότροπα οι σχέσεις ανάμεσα σε ορθολογικές και μη ορθολογικές –κάτι 

τέτοιο θα οδηγούσε στο να ανακύψει άμεσα, στο εσωτερικό του φορμαλιστικού 

επιχειρήματος, πρόβλημα ιστορικότητας του αντικειμένου (ιστορική διάκριση ανάμεσα σε 

παραδοσιακές κοινωνίες και στη νεωτερικότητα). Αντίθετα, το στοιχείο του εξορθολογισμού 

συλλαμβάνεται κυρίως με όρους ‘έντασής’ του, ανάλογα με το κατά πόσο προσεγγίζεται το 

υπόδειγμα της πλήρους ορθολογικότητας, όπου ο σκοπός προωθείται πλήρως συνειδητά και 

σχεδιασμένα. Ωστόσο, σύμφωνα με διατύπωση του Weber: «[το ορθολογικό πράττειν] μέσω 

του συνειδητού του χαρακτήρα και της εσωτερικής του αποδέσμευσης είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετο προς εκείνο το είδος της εσωτερικής δέσμευσης μέσω υπαγωγής στο απλώς 

εξοικειωμένο ‘ήθος’, όπως, αφετέρου, προς την αφοσίωση σε πρότυπους κανόνες που 

αποτελούν αντικείμενο της ορθολογικής προς την αξία πίστης. Ένα ουσιώδες συστατικό του 

‘εξορθολογισμού’ τού πράττειν είναι η αντικατάσταση της εσωτερικής υπαγωγής στο 

                                                 
262 Μ’ αυτό τον τρόπο ορίζει τις μακρο-θεωρητικές ερμηνείες ο Ψυχοπαίδης, ως ‘σχέσεις σχέσεων’ 
(Στο ίδιο, σ. 72-73). 
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εξοικειωμένο ήθος από τη προγραμματισμένη προσαρμογή σε θέσεις συμφέροντος»263. Σ’ αυτό 

το σημείο, αφενός, αποδεικνύεται ότι το προγραμματισμένο και συνειδητά ένσκοπο πράττειν, 

στο οποίο εγγράφεται με ορισμένη διαφοροποίηση και η ορθολογικότητα κατά την αξία, είναι 

θεμελιακά διαφορετικό από τη θυμική συμπεριφορά και από εκείνη που εγείρεται 

παραδοσιακά. Άρα, σχετικοποιείται η πιθανολογική χρήση του ορθολογικού πράττειν, η 

οποία βασίστηκε στην υπόθεση για τον ισότιμο συνδυασμό του με τους τύπους τού 

παραδοσιακού και του θυμικού πράττειν. Αφετέρου, φαίνεται να προϋποτίθεται μια ευρύτερη 

διαδικασία μεταβολής του πολιτισμού εν συνόλω, προς ορθολογικές μορφές κοινωνικής 

οργάνωσης. Άρα, η μεθοδολογική χρήση του ορθολογικού στοιχείου, ως τύπου ατομικού 

πράττειν, προϋποθέτει την ολιστική κατανόηση της νεωτερικότητας ως εξορθολογισμένης 

κοινωνίας. Αυτή η λανθάνουσα δέσμευση της μεθόδου στην ιστορική πραγματικότητα του 

αντικειμένου προεικάζει ότι οι σχετικοί και υποκειμενικοί (σύμφωνα με τη βεμπεριανή 

επιστημολογία) συνδυασμοί των τύπων των κοινωνικών σχέσεων, παράγουν συγκεκριμένες, 

μη σχετικές κοινωνικές μορφές δεσμευμένες στη νεωτερικότητα και σε συνάφεια η μία με 

την άλλη, λ.χ. σύγχρονη κεφαλαιοκρατία και σύγχρονο θεσπισμένο δίκαιο264. 
 

3. Ιδεατοί τύποι: η κατασκευή και η χρήση τους έναντι των ρεαλιστικών τύπων 

Η συγκρότηση των βεμπεριανών ιδεατών τύπων προκύπτει από την εσωτερική διαίρεση των 

κοινωνικών επιστημών στην ιστορική εργασία και την κοινωνιολογία, η οποία ακολουθεί την 

μενγκεριανή διάκριση ανάμεσα στην ιστορική και τη θεωρητική-αυστηρή κατεύθυνση των 

κοινωνικών επιστημών265. Η επιτακτική απαίτηση για τη διάκριση ανάμεσα στις 

κοινωνιολογικές και ιστορικές έννοιες, προκύπτει από την ‘επαφή’ που διατηρούν οι δύο 
                                                 
263 «Βασικές έννοιες», σ. 31 [οι υπογραμμίσεις, πλην τής ‘ένα ουσιώδες’, δικές μου]. 
264 Χαρακτηριστική ως προς αυτή την κατεύθυνση ερμηνείας της βεμπεριανής αντίληψης περί 
νεωτερικότητας, είναι η καταληκτική οριοθέτηση του στοιχείου του ορθολογισμού στο κείμενο του 
Weber «Περί ορισμένων κατηγοριών της κατανοούσας κοινωνιολογίας» [1913]. «Εκείνο που […] 
δίνει στην κατάσταση του ‘πολιτισμένου’ την ειδικά ‘ορθολογική’ χροιά του, σε αντίθεση με την 
κατάσταση του ‘αγρίου’, είναι: 1. Η γενικά εξοικειωμένη πίστη στο ότι οι συνθήκες του καθημερινού 
βίου του, είτε λέγονται τροχιόδρομος είτε ανελκυστήρας είτε χρήμα είτε δικαστήριο είτε στρατός είτε 
ιατρική […] είναι ανθρώπινα τεχνουργήματα βατά στην ορθολογική γνώση, στη δημιουργία και στον 
έλεγχο […] 2. Η βεβαιότητα ότι λειτουργούν ορθολογικά, δηλαδή σύμφωνα με γνωστούς κανόνες και 
όχι ανορθολογικά, όπως οι δυνάμεις που θέλει να επηρεάσει ο άγριος μέσω του μάγου του, ότι μπορεί 
κανείς, τουλάχιστον καταρχήν, να ‘λογαριάζει’ με αυτά, να ‘υπολογίζει’ τη συμπεριφορά τους […]. 
Και εδώ έγκειται το ειδικό ενδιαφέρον της ορθολογικής κεφαλαιοκρατικής ‘εκμετάλλευσης’ για 
‘ορθολογικές’ διατάξεις, την πρακτική λειτουργία των οποίων μπορεί να υπολογίσει στις πιθανότητές 
της, ακριβώς όπως τη λειτουργία μιας μηχανής» (Max Weber, «Παράρτημα I: Περί ορισμένων 
κατηγοριών της κατανοούσας κοινωνιολογίας», στο, Max Weber, Οικονομία και κοινωνία, Α' τόμος…, 
ό.π., σ. 406). Στο πρόβλημα της μεθόδου με την οποία Weber ‘αντιστοιχεί’ την οικονομική με την 
πολιτική διάσταση, εστιάζει ακριβώς ο Ψυχοπαίδης: «Δεδομένου ότι έχει απορρίψει μια οπτική 
προσανατολισμένη στην ανάλυση κοινωνικών σχέσεων, η βεμπεριανή επιστημολογία δεν μπορεί να 
θεματοποιήσει κατευθείαν το πολιτικό στη σχέση του (σχέση προϋπόθεσης) με το οικονομικό, αλλά 
κατασκευάζει τις έννοιές της τόσο από την πλευρά του οικονομικού τύπου, όσο κι από την πλευρά του 
πολιτικού τύπου μέχρι του σημείου που αυτοί ‘συναντώνται και ανταποκρίνονται’ ο ένας στον άλλο, 
παραιτούμενη από τη θεωρητικοποίηση των λόγων ανταπόκρισης» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max Weber και 
η κατασκευή εννοιών…, ό.π., σ. 46).    
265 Πρβλ. κεφ.I της παρούσας εργασίας. 
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επιστήμες, έχοντας το ‘ίδιο’ αντικείμενο, δηλ. την κοινωνική πραγματικότητα στην ιστορική 

της ιδιαιτερότητα. Επιπλέον, λόγω του ότι στην επιστήμη της κοινωνιολογίας τα φαινόμενα 

και οι διαδικασίες που απαντώνται στο φάσμα της ιστορίας, αποτελούν το ‘απόθεμα’ από 

όπου ‘αντλεί’ η συγκρότηση των τύπων της. «Η εννοιολογική συγκρότηση της 

κοινωνιολογίας αντλεί το υλικό της, ως ‘παραδείγματα’ […] από τις πραγματικότητες του 

πράττειν που είναι σχετικές προς την ιστορία και υπό την προοπτική της (επιστήμης της) 

ιστορίας»266. Λ.χ., το φαινόμενο της βιοτεχνικής οργάνωσης της παραγωγής κατασκευάζεται 

ως κοινωνιολογικός τύπος από «χαρακτηριστικά [που είναι] διάχυτα εις ορισμένες βιοτεχνίες 

των πλέον διαφορετικών εποχών και χωρών»267. Πρόκειται, δε, για χαρακτηριστικά που είναι 

«διάσπαρτα και εντοπισμένα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, εις ορισμένες δε 

περιπτώσεις και δεν υφίστανται καθ’ ολοκληρία»268. Η κοινωνιολογική (φορμαλιστική) 

τυπολογία αποσυνδέεται από την ιστορική διαδοχή των γεγονότων, αφενός, μέσω της 

παρεμβολής των αξιών του επιστήμονα, χάρη στην οποία λαμβάνει χώρα η ‘έξαρση’ 

ορισμένων συνιστωσών των φαινομένων, αφετέρου, μέσω της προβολής του ορθολογικού 

στοιχείου στις κοινωνιολογικές έννοιες, το οποίο εξασφαλίζει τον μη αντινομικό τους 

χαρακτήρα. Κατά αυτόν τον τρόπο οι κοινωνιολογικές έννοιες μετατρέπονται σε 

‘υπερεμπειρικές’ κατασκευές, σε αφαιρέσεις «σχετικά κενές περιεχομένου απέναντι στη 

συγκεκριμένη πραγματικότητα του Ιστορικού […]»269. 

Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνιολογία εργάζεται με μονοσήμαντες θεωρητικές 

κατασκευές, τους ιδεατούς τύπους [ideal types]. Ο ιδεότυπος είναι ένας «διανοητικός πίνακας 

[που] συνενώνει ορισμένες σχέσεις και συμβάντα του ιστορικού βίου με έναν απαλλαγμένο 

από αντιφάσεις κόσμο διανοητικών συναρτήσεων»270. Ή, διαφορετικά, μια «ιδεατή εικόνα, 

απαλλαγμένη αντινομιών»271, η οποία στην «εννοιολογική της καθαρότητα ουδέποτε 

ευρίσκεται εμπειρικώς εις την πραγματικότητα»272. Η θεωρητική αυτή υπερ-εμπειρική και 

υπερ-ιστορική κατασκευή συγκροτείται με «έξαρση ορισμένων στοιχείων της 

πραγματικότητας»273. Η έξαρση ή τονισμός πτυχών του αντικειμένου συμβαίνει χάρη στις 

αξιολογικές ιδέες του ερευνητή. Οι ιδέες αυτές προσδίδουν σημασία στη στερημένη 

νοήματος ‘χαώδη’ εμπειρική πραγματικότητα, ώστε να αναδείξουν σημαντικές πλευρές της. 

Ο υποκειμενισμός στη συγκρότηση του αντικειμένου, όπως υποτέθηκε προηγουμένως274, 

αφενός υποχωρεί όταν το ενδιαφέρον του Weber εστιάζει στην κοινωνικο-οικονιμική 

                                                 
266 «Βασικές έννοιες», σ. 20. 
267 «Αντικειμενικότητα», σ. 57. 
268 «Αντικειμενικότητα», σ. 57. 
269 «Βασικές έννοιες», σ. 20. 
270 «Αντικειμενικότητα», σ. 56. 
271 «Αντικειμενικότητα», σ. 57. 
272 «Αντικειμενικότητα», σ. 57. 
273 «Αντικειμενικότητα», σ. 56. 
274 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
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διάρθρωση των φαινομένων, αφετέρου, καθώς μεσολαβείται από τους όρους της αξιολογικής 

ελευθερίας της επιστήμης, κινδυνεύει να μεταβληθεί σε σχετικισμό ιστοριστικού τύπου, για 

τον οποίο το αντικειμενικά ουσιώδες ταυτίζεται με τις εν γένει πολιτισμικά σημαντικές 

συνιστώσες της νεωτερικότητας.  

Το σημαντικό είναι ότι οι ιδεατοί τύποι, υπερβαίνοντας την ιστορικότητα των 

φαινομένων, παραιτούνται από το να αναπαραστήσουν την πραγματική ‘εξέλιξή’ τους μέσα 

στο χρόνο και το χώρο. Οι έννοιες της κοινωνιολογίας τακτοποιούν τα φαινόμενα 

αποκλειστικά κατά λογικό (φορμαλιστικό) τρόπο, χωρίς η αναπόδραστη λογική αλληλουχία 

των εννοιών να μεταφράζεται σε «νομοτελειακά αναγκαία ιστορική διαδοχή» των 

φαινομένων που απεικονίζονται σ’ αυτές275. Αυτή η θέση γίνεται περισσότερο σαφής όταν ο 

Weber καθορίζει τη ‘χρήση’ των ιδεοτυπικών εννοιών: «Όσον αφορά εις την έρευνα η 

ιδεοτυπική έννοια επιδιώκει να ασκήσει κρίσεις καταλογισμού· δεν είναι μια ‘υπόθεση’, αλλά 

επιζητά να κατευθύνει τη σκέψη προς διαμόρφωση υποθέσεων». Άρα, ο ιδεότυπος δεν 

υπόκειται σε εμπειρικό έλεγχο προς επιβεβαίωσή ή διάψευσή του. Και συνεχίζει, ως προς την 

παρουσίαση της έρευνας: «Δεν είναι μια έκθεση του πραγματικού, αλλά επιζητεί να εξοπλίσει 

αυτήν την έκθεση με μονοσήμαντα μέσα εκφράσεως»276. Ο ιδεότυπος, λοιπόν, αυστηρά 

μεθοδολογικά, δεν αποφαίνεται για την πραγματικότητα των φαινομένων, αλλά συνιστά το 

νοητικό εργαλείο που αναδεικνύει τις διαφορές ανάμεσα στο ανακατασκευασμένο φαινόμενο 

και στην πραγματική του εκτύλιξη: «αποτελεί μια εντελώς οριακή έννοια, με την οποία η 

πραγματικότητα θα προσμετρηθεί […] προς την οποία οριακή έννοια η πραγματικότητα θα 

συγκριθεί»277. 

 Αντίθετα, η ιστορία χρησιμοποιεί έννοιες ‘χαλαρές’ και σχετικές ως προς το 

νοηματικό τους περιεχόμενο, δίχως μονοσήμαντο προσδιορισμό, οι οποίες σπάνια είναι 

προϊόν αυστηρής λογικής επεξεργασίας. Η ιστορική επιστημονική γλώσσα απευθύνεται 

κυρίως στο συναίσθημα του αναγνώστη, αποσκοπώντας να ‘περιγράψει’ (να ‘αφηγηθεί’) 

μεμονωμένα ιστορικά γεγονότα, στην αιτιακή διαδοχή τους278. Δεν αποβλέπει στη σε βάθος 

εξήγηση, αλλά εμμένει στις άμεσες και γι’ αυτό «αόριστες ‘εντυπώσεις’» των φαινομένων, 

χρησιμοποιώντας έννοιες γένους [class concepts], που σχηματίζονται επαγωγικά. Οι 

επαγωγικά σχηματισμένοι τύποι είναι ασαφείς (πολυσήμαντοι) και έτσι απρόσφοροι για την 

κοινωνιολογική ερμηνεία, εκτός κι αν ανακατασκευαστούν ιδεοτυπικά. 

Γενικότερα, η διάκριση θεωρίας και ιστορίας συμπυκνώνεται στη διαφορά των 

ιδεατών τύπων από τις μη ιδεοτυπικές έννοιες. Αυτή η διαφορά όμως δεν προβάλλεται άμεσα 

μέσα από την κατάρτιση ενός εξαντλητικού και θετικού ορισμού του ιδεατού τύπου, 

                                                 
275 «Αντικειμενικότητα», σ. 69. 
276 «Αντικειμενικότητα», σ. 56. 
277 «Αντικειμενικότητα», σ. 60. 
278 «[η] ιστορική επιστήμη […] ασχολείται με τον αιτιακό καταλογισμό σημαντικών, δηλαδή μοιραίων, 
μεμονωμένων συναφειών» («Βασικές έννοιες», σ. 29). 
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σύμφωνα με τον οποίο θα διαγραφόταν, ίσως, μια ορισμένη ‘τυπολογία’ του. Αντίστροφα, ο 

ιδεατός τύπος προσδιορίζεται με ‘αρνητικούς όρους’, καθώς ο Weber απορρίπτει άλλες 

μορφές εννοιών279. Συγκεκριμένα: 

1. Διαφοροποιεί τον ιδεατό τύπο από τύπους μέσου όρου [average types], επαναφέροντας εδώ 

το ζήτημα της διάστασης ανάμεσα σε μέσους όρους νοημάτων και στο υποκειμενικό νόημα 

των δρώντων, και επιβεβαιώνοντας ότι η στατιστική μέθοδος και οι μέθοδοι της μαζικής 

παρατήρησης ομοιόμορφων συμβάντων δεν συνιστούν κοινωνιολογική εξήγηση, αλλά 

προεργασία της. 

2. Διαχωρίζει τον ιδεατό τύπο από τις ‘έννοιες γένους’ [class concepts], οι οποίες, όπως 

ειπώθηκε, κατασκευάζονται επαγωγικά. Λ.χ., η έννοια της ανταλλαγής εν γένει αποτελεί μια 

έννοια γένους, στην οποία ορισμένα φαινόμενα ταξινομούνται, βάσει ενός κοινού 

γνωρίσματός τους, σε μια ενιαία κατηγορία. Σ’ αυτή την έννοια δεν προσδιορίζεται η 

ιδιομορφία της σύγχρονης ανταλλαγής. Αντίθετα, όλα τα φαινόμενα που αφορούν σ’ ένα 

ορισμένο δούναι και λαβείν, αναγνωρίζονται ως όμοια, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για 

ανταλλαγή σε αρχαίες κοινωνίες ή για την ανταλλαγή στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας 

της αγοράς280. Η ιδιομορφία της σύγχρονης ανταλλαγής δύναται να προσδιοριστεί μόνον 

εφόσον η έννοιά της αποκτήσει χαρακτήρα ιδεοτυπικό (‘ιδεοτυπική έννοια γένους’), πράγμα 

που συμβαίνει με την εγγραφή της στον ορθολογικό κατά το σκοπό τύπο του κοινωνικού 

πράττειν. Δηλαδή, με το να «συνδέσουμε την έννοια αυτή με το ‘νόμο της οριακής 

χρησιμότητας’ και [να] διαμορφώσουμε την έννοια της ‘οικονομικής ανταλλαγής’ ως μιας 

οικονομικώς εκλογικευμένης διαδικασίας»281. 

3. Διακρίνει ο Weber τον ιδεατό τύπο από τους ‘γενετικούς τύπους’ [genetic concepts], οι 

οποίοι παριστάνουν τον (ιστορικό) μετασχηματισμό ενός φαινομένου από μια υποθετική 

αφετηριακή κατάσταση. Λ.χ., η έννοια της παραγωγής, που έχει ως «αφετηρία» ή «έναρξη» 

την οικονομία του οίκου282, και από την οποία παράγονται διαδοχικά οι έννοιες της 

βιοτεχνικής και της βιομηχανικής παραγωγής. Σ’ ένα τέτοιο συσχετισμό εννοιών, η 

θεωρητική απεικόνιση της διαδοχής των φαινομένων εκλαμβάνεται ως πραγματική ιστορική 

διαδοχή τους. Αίτημα του Weber είναι, αντίθετα, να θεωρηθεί αυτή η ‘εξέλιξη’ ως καθαρά 

θεωρητικός-ιδεοτυπικός «μετασχηματισμός» από τον ένα λογικό τύπο στον άλλο. Επιπλέον, 

να χρησιμοποιηθεί ο ιδεότυπος της βιοτεχνίας για να ‘συγκριθεί’ με την πραγματική 

οργάνωση της παραγωγής των μεσαιωνικών κοινωνιών, για την οποία υποτέθηκε πως ήταν 

αποκλειστικά βιοτεχνική, αλλά στην οποία προσιδιάζουν ωστόσο και στοιχεία που κατ’ 

ανάγκη έχουν εξαιρεθεί από τον ιδεατό τύπο. Μ’ αυτόν τον τρόπο η ιδεοτυπική έννοια 

                                                 
279 Πρβλ. σχετικά Eliaeson S., Max Weber’s Methodologies…, ό.π., σ. 49. 
280 «Αντικειμενικότητα», σ. 43. 
281 «Αντικειμενικότητα», σ. 67.  
282 «Αντικειμενικότητα», σ. 69. 
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(‘ιδεοτυπική γενετική έννοια’) χρησιμεύει ως μέσο για να αναγνωρισθούν οι παράγοντες 

εκείνοι που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, αλλά υπήρξαν, ως προς τις επιπτώσεις τους, 

καθοριστικοί για τη συγκρότηση της βιομηχανικής παραγωγής. «[Ε]άν ο ιδεατός τύπος έχει 

κατασκευασθεί κατά επινοητικά ‘ιδεώδη’ τρόπο […] τότε ο ιδεοτυπικός μηχανισμός θα 

κατευθύνει συγχρόνως την έρευνα προς μια πλέον σαφή σύλληψη των μη βιοτεχνικών 

συστατικών τμημάτων της μεσαιωνικής κοινωνίας κατά την ιδιομορφία τους και την ιστορική 

τους σημασία. Όταν ο ιδεατός τύπος οδηγεί σ’ ένα τέτοιο εξαγόμενο, έχει εκπληρώσει το 

λογικό του σκοπό, ακριβώς επειδή κατέστη προφανής η μη πραγματικότητά του»283. 

Με βάση αυτή την οιονεί τυπολογία των ιδεατών τύπων, διακρίνονται στη 

βιβλιογραφία απόπειρες αυστηρής συστηματοποίησής τους, ανάλογα με το ‘είδος’ των 

κοινωνικών φαινομένων που αναπαρίστανται σ’ αυτούς, και αναλόγως αν αφορούν 

περισσότερο στην ιστορικο-γενετική ή στην παροντική εξήγηση πλευρών του 

αντικειμένου284. Σύμφωνα μ’ αυτές τις αναλύσεις και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες 

επικαλύψεις ανάμεσα στο φορμαλισμό και τον ιστορισμό, όπως χονδρικά ανιχνεύθηκαν στην 

κατασκευή των κοινωνικών σχέσεων επί τη βάση των τύπων του πράττειν, ο Weber 

παραβιάζει τον αυστηρό διαχωρισμό κοινωνιολογίας και ιστορίας, εισάγοντας στη 

φορμαλιστική συγκρότηση των κοινωνιολογικών κατηγοριών έννοιες ιστορικά 

προσδιορισμένες. 

Εδώ δεν ενδιαφέρει η κατάρτιση μιας σαφούς τυπολογίας των ιδεατών τύπων, σε 

σχέση με τον αν προσιδιάζουν στη γενετική ή στην αυστηρά κοινωνιολογική εξήγηση. 

                                                 
283 «Αντικειμενικότητα», σ. 69. 
284 Ο Eliaeson αναφέρει τις εξής περιπτώσεις κατηγοριοποίησης των ιδεατών τύπων: (1) Τον 
Alexander von Schelting, που διακρίνει ανάμεσα σε τύπους ‘εξατομικευτικούς’ και ‘γενικευτικούς’ 
[individualizing – generalizing types]. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσει τον τύπο της ‘προτεσταντικής 
ηθικής’ και τον τύπο της ‘πρώιμης σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας’, οι οποίοι διακρίνονται από το ότι 
εξηγούν ιδιαίτερα-ατομικά φαινόμενα. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της δεύτερης κατηγορίας, 
θεωρεί τον τύπο της ‘γραφειοκρατίας’, ο οποίος δύναται να εφαρμοστεί σε όσα φαινόμενα, σε όλο το 
φάσμα της ιστορίας, προσεγγίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μορφές γραφειοκρατικής οργάνωσης 
της διοίκησης (Πρβλ. σχετικά Eliaeson S., Max Weber’s Methodologies…, ό.π., σ. 50). (2) Τον 
Raymond Aron, που, μεθερμηνεύοντας την κατηγοριοποίηση του Schelting, αναγνωρίζει, αντίστοιχα, 
‘ιστορικούς’ και ‘γενικούς’ τύπους [historic-general types], αναφέροντας μάλιστα τα ίδια 
παραδείγματα φαινομένων, όπως αυτά του Schelting. Επιπλέον, ο Aron προσθέτει, ως διακριτό από 
τους άλλους δύο ιδεοτύπους, τον ‘τύπο της ορθολογικής συμπεριφοράς’ [type of rational behaviour], ο 
οποίος προσιδιάζει στις έννοιες της νεοκλασικής οικονομολογικής θεωρίας (Στο ίδιο, σ. 150). Μια 
ενδιαφέρουσα προοπτική στην ερμηνεία των ιδεατών τύπων δίδεται από την Brennan. Όπως έχει 
διατυπωθεί, σύμφωνα με την Brennan, από τον Burger T., οι ‘ατομικοί ιδεότυποι’ [individual ideal-
types], όπως η σύγχρονη κεφαλαιοκρατία, εξηγούν ιστορικά ανεπανάληπτα φαινόμενα, 
ανασυγκροτώντας τα  ως ένα ‘σύνολο’ επιμέρους φαινομένων [particular group of social phenomena]. 
Από την άλλη μεριά, οι ‘γενικοί ιδεότυποι’ [general ideal-types], όπως οι τύποι του κοινωνικού 
πράττειν, κατασκευάζονται επί τη βάση στοιχείων που αντλούνται από διαφορετικές ιστορικές 
κοινωνίες. Ομοίως όμως, αν και ανακατασκευάζουν τις γενικές-φορμαλιστικές κανονικότητες των 
φαινομένων, εφαρμόζονται στην εξήγηση συγκεκριμένων ιστορικών κοινωνιών (Πρβλ. σχετικά 
Brennan C., Max Weber on power…, ό.π., σ. 24-26). Μια ένσταση σ’ αυτό το σχήμα, θα ήταν πως δεν 
αναγνωρίζεται ότι εν τέλει οι γενικοί τύποι –σύμφωνα με την ορολογία της Brennan– αποτελούν τις 
επιμέρους έννοιες που συνθέτουν το ‘σύμπλεγμα’ των φαινομένων, το οποίο απεικονίζεται σ’ έναν 
ατομικό ιδεατό τύπο, όπως η σύγχρονη κεφαλαιοκρατία.  
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Ενδιαφέρει να αναδειχτούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, που τους διαφοροποιούν 

από τις ρεαλιστικές και ιστορικές έννοιες του οικονομικού ιστορισμού. Η ιδιομορφία των 

ιδεατών τύπων μπορεί να συνοψιστεί στα εξής γνωρίσματα τους285: α) συνιστούν 

μονοσήμαντες-καθαρές έννοιες, που κατασκευάζονται με αναφορά στις αξιολογήσεις του 

επιστήμονα και με την εγγραφή τους στο υπόδειγμα του ορθολογικού πράττειν· β) ως 

μονοσήμαντες έννοιες εξηγούν μονόπλευρα τις επιμέρους διαστάσεις του αντικειμένου, λ.χ. 

εξηγούν χωριστά τα οικονομικά από τα πολιτικά φαινόμενα· γ) χρησιμοποιούνται όχι ως 

άμεσες απεικονίσεις του πραγματικού αλλά ως μέσα-εργαλεία σύγκρισης μ’ αυτό· δ) 

ενσωματώνουν τους νομολογικούς τύπους, ως γνώση του ‘περιβάλλοντος’ του πράττειν, η 

οποία προβάλλεται τόσο στο δρώντα, σαν σύνολο προσδοκιών για τις αναμενόμενες 

κανονικότητες της συμπεριφοράς των τρίτων, όσο και στον επιστήμονα, που κάνει χρήση 

στατιστικών τύπων και εμπειρικών κανόνων· ε) ενσωματώνουν ιστορικά καθορισμένες 

έννοιες: αφενός, προσαρτούν σαν ‘προκαταρκτική’ εργασία τις ολιστικές-λειτουργιστικές 

θεωρήσεις, που αφορούν σε ιστορικά προσδιορισμένες κοινωνίες, αφετέρου, διατηρούν, αν 

και με τρόπο σχετικά ασαφή, τη ‘γενετική’ διάσταση στην εξήγηση της ιδιαιτερότητας των 

κοινωνικών φαινομένων. 

IV. Κριτική της μεθοδολογίας και επιστημολογίας του Carl Menger από τον Max 

Weber 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να συνοψιστούν οι διαφορές ανάμεσα στη βεμπεριανή 

κοινωνιολογική επιστημολογία και την επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών του Carl 

Menger. Προηγουμένως286 εντοπίστηκαν οι δομικές αναλογίες και οι επικαλύψεις μεταξύ των 

δύο προσεγγίσεων, στη βάση των οποίων αμφότερες αντιπαρατίθενται σε περιεχομενικού 

τύπου μακρο-θεωρητικές και ολιστικές θεωρήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές απαντώνται στο 

πλαίσιο του οικονομικού ιστορισμού. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ήδη ότι ο Max Weber 

οριοθετεί την κοινωνιολογία ως τμήμα των επιστημών της πραγματικότητας, ανατρέχοντας 

στη διάκριση του Roscher ανάμεσα στο φυσικοεπιστημονικό και το ιδιογραφικό πρότυπο 

                                                 
285 Η σύνοψη αυτή των χαρακτηριστικών του ιδεατού τύπου, δίδεται από τον Ψυχοπαίδη. Βέβαια, ο 
Ψυχοπαίδης έχει στόχο να διακρίνει ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες βεμπεριανών τύπων, και 
να επισημάνει τις όποιες υποψίες για επικαλύψεις τους. Εδώ, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 
χρησιμοποιήθηκε σαν ‘οδηγός’ για την ανάδειξη των βασικών συνιστωσών στην κατασκευή και τη 
χρήση των ιδεατών τύπων. Ας σημειωθεί εδώ και η παρατήρηση του Γκιούρα για τα τρία ‘επίπεδα’ 
αφαίρεσης που προσιδιάζουν στη μεθοδολογία της χρήσης των ιδεατών τύπων: «Η νοηματική 
συνάφεια που δύναται να ανακαλυφθεί μέσω των ιδεοτυπικών προσεγγίσεων ανασυγκροτεί την 
‘πραγματικότητα’ ως κλιμάκωση νοηματικών επιπέδων διαφορετικής ισχύος, εν πρώτοις ως 
‘ανθρωποκεντρική’ [δηλ. μη μεταφυσική] πραγματικότητα η οποία διέπεται από πολυσχιδή δίκτυα 
μέσων και σκοπών, κατά δεύτερο μέρος ως πραγματικότητα μοναδικοτήτων και ‘ιστορικών ατόμων’ 
που προκαλούν την επιστημονική σκέψη προς αιτιακή εξήγηση, και τρίτον […] ως πραγματικότητα 
πιθανής ισχύος τού εκάστοτε αποτελέσματος που προκύπτει από ‘αγωνιστική’ επαφή και ενδεχομένως 
σύγκρουση των νοηματικών στάσεων» (Γκιούρας Θ., «Εισαγωγή», στο, Max Weber, Οικονομία και 
κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., σ. ροβ'-ρογ').  
286 Πρβλ. κεφ.I έως III της παρούσας εργασίας. 
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γνώσης 287. Η τοποθέτηση αυτή, με τις επιλογές που συνεπάγεται σε επίπεδο συγκρότησης 

αντικειμένου, λ.χ. την εξέταση των φαινομένων ως ‘ιστορικών ατόμων’, και σε επίπεδο 

μεθόδου, λ.χ. την επανεπεξεργασία της αιτιακής εξήγησης μέσω του μεθοδικού στοιχείου της 

κατανόησης, οδηγεί στην απομάκρυνσή του από τη μενγκεριανή επιχειρηματολογία. 

Χονδρικά, λοιπόν, ο Weber ταυτόχρονα αντλεί αλλά και αποστασιοποιείται τόσο από το 

φορμαλισμό του Menger όσο και από τον ιστορισμό της επιστήμης της εθνικής οικονομίας 

των ιστοριστών οικονομολόγων. Γι’ αυτό και το κείμενο περί της «Αντικειμενικότητας» 

μπορεί να αποτιμηθεί σαν προσπάθεια υπέρβασης της διένεξης περί τη μέθοδο, μέσω της 

θεμελίωσης αντικειμενικών κριτηρίων προς τη διαμόρφωση και τον έλεγχο των 

κοινωνικοεπιστημονικών κρίσεων –κριτηρίων που στο πλαίσιο της μεθοδικής διένεξης 

οδήγησαν σε αντινομίες και σχετικοποιήθηκαν από την πόλωση ανάμεσα στη ρεαλιστική-

ιστορική και στην αυστηρή-θεωρητική ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων. «Δυνάμεθα 

επιπλέον», γράφει ο Weber, «να δούμε το φαινομενικά αγεφύρωτο χάσμα, το οποίο έχει 

ανοιχθεί μεταξύ θεωρητικής και ιστορικής μορφής θεωρήσεως, μεταξύ δύο ‘Εθνικών 

Οικονομιών’ […]»288.  

Οι βασικές συνιστώσες της κριτικής που διατυπώνεται ρητά από τον Weber στην 

επιστημολογία του Menger, μπορούν να συνοψιστούν στις εξής προτάσεις: 

Πρώτον, θεωρείται ότι η οικονομολογική θεωρία του Menger διαμορφώνεται σύμφωνα με το 

φυσικοεπιστημονικό γνωστικό πρότυπο, και έτσι κρίνεται ως ‘φυσικαλισμός’. Οι θεωρητικές 

έννοιες της αυστηρής θεωρίας συνιστούν «αφηρημένες και καθαρά τυπικές προτάσεις, κατ’ 

αναλογία προς τις προτάσεις των φυσικών επιστημών […]»289. Άλλωστε, ο Weber 

μεθερμηνεύει την αιτιότητα σε μια ‘αντικειμενική δυνατότητα’ το πράττειν να ακολουθήσει 

ορισμένη πορεία επιφέροντας ορισμένες συνέπειες· δεδομένου αυτού, διατυπώνει το αίτημα 

για ένα πιθανοκρατικό πρότυπο εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων, και όχι 

νομοτελειακό. 

Δεύτερον, καταλογίζεται στο Menger ότι, ενώ αναγνωρίζει τη διαίρεση ανάμεσα σε θεωρία 

και ιστορία, θεωρεί, ωστόσο, ότι η ιστορική πραγματικότητα δύναται να συναχθεί από τους 

τύπους των φαινομένων και τις αιτιακές συνάφειές τους: «[…] οι προτάσεις της αφηρημένης 

θεωρίας έχουν μια εμπειρική ισχύ με την έννοια της δυνατότητας παραγωγής τής 

πραγματικότητας από τους ‘νόμους’»290. Στο ίδιο πλαίσιο, απορρίπτεται το ότι οι 

κατασκευασμένοι τύποι των κοινωνικών φαινομένων συνιστούν υποδείγματα στα οποία τα 

φαινόμενα θα υπαχθούν ως ‘παραδείγματα’. 

                                                 
287 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
288 «Αντικειμενικότητα», σ. 27. 
289 «Αντικειμενικότητα», σ. 53. 
290 «Αντικειμενικότητα», σ. 53. 
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Τρίτον, κατακρίνεται ο Menger για την απόρριψη της χρήσης εμπειρικού υλικού στο 

σχηματισμό των εννοιών, και την a priori αναγωγή των φαινομένων σε νόμους. Στην 

μενγκεριανή επιστημολογία προκρίνεται το να «καταστήσουμε άμεσα κατανοητή την 

εκτύλιξη της εμπειρίας και την αξιωματική της ενάργεια και έτσι να την περιλάβομε εις τους 

‘νόμους’ της»291. Δεν γίνεται δεκτό ότι οι αυστηροί τύποι του Menger σχηματίζονται a priori 

δίχως αναφορά στα ιστορικά περιεχόμενα του αντικειμένου. Αναφερόμενος στο μενγκεριανό 

αίτημα, οι επιμέρους αυστηρές θεωρίες που εξηγούν επιμέρους διαστάσεις του αντικειμένου, 

να εξηγήσουν εξαντλητικά την πραγματικότητα, ο Weber γράφει ότι αυτό θα προϋπέθετε «να 

τοποθετήσουμε ως ‘δεδομένο’ το σύνολο της έκπαλαι ιστορικής πραγματικότητας και να 

προϋποθέσουμε τούτο ως γνωστό […]»292. Ουσιαστικά, εδώ δείχνει ότι είναι ανέφικτη και 

ανώφελη η σύσταση μια ‘ολότητας’ αυστηρών κοινωνικών θεωριών για κάθε ειδική πλευρά 

του ανθρώπινου πράττειν. Ωστόσο, έμμεσα φαίνεται ότι ο Weber συνδέει την κατασκευή 

αυστηρών τύπων με την ιστορική γνώση του αντικειμένου· άλλωστε, ρητά η κατασκευή του 

ιδεατού τύπου προϋποθέτει τη διαπολιτισμική ιστορική εργασία. 

Τέταρτον, επικρίνεται ο ψυχολογισμός που λανθάνει στο σχηματισμό του ορθολογικού 

πράττειν. Κατά τον Weber, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Schmoller και Menger είναι κατ’ 

επίφαση αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο αντιτιθέμενες ψυχολογικές θεωρήσεις: αντίστοιχα, 

ανάμεσα σε μια εμπειρική ψυχολογία, που αναδεικνύει την ποικιλία των ψυχικών κινήτρων, 

εγωιστικών, αλληλέγγυων κ.ά., που επενεργούν στο οικονομικό πράττειν, και σε μια 

(‘ωφελιμιστική’) ψυχολογία που διακρίνει εγωιστικούς δρώντες που ενεργούν υπό την ώθηση 

της οικονομικής κτητικής αρχής. Η θέση αυτή εγγράφεται στον ευρύτερο αντι-ψυχολογισμό 

της επιστημολογίας του Weber. Η μελέτη των θεσμών προηγείται καταρχήν της μελέτης των 

ψυχολογικών όρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η κοινωνική θεωρία δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί στη ψυχολογία. Είναι ανέφικτο και δίχως κοινωνιολογική σημασία να 

«αναγάγουμε τους θεσμούς εις ψυχολογικούς νόμους, ή να εξηγήσουμε αυτούς βάσει των 

στοιχειωδών ψυχολογικών φαινομένων»· αντίθετα, «η αποσαφήνιση των ψυχολογικών όρων 

και επιδράσεων των θεσμών προϋποθέτει την ακριβή γνωριμία αυτών και την επιστημονική 

ανάλυση των συναρτήσεών τους»293. Παρά πάντως τον αντι-ψυχολογισμό, αφήνεται 

περιθώριο ώστε η κοινωνιολογική μελέτη να αποσαφηνίσει όχι μόνο τη συγκρότηση των 

κοινωνικών σχέσεων και μορφών, αλλά και τον αντίκτυπό τους επί του ‘ψυχισμού’ των 

ανθρώπων. 

Εκτός από αυτές τις άμεσες αναφορές του Weber, υπάρχουν κι άλλα βασικά σημεία, 

σε επίπεδο πια μεθόδου και εννοιολογικής συγκρότησης του κοινωνικού αντικειμένου, 

ειδικότερα, του οικονομικού φαινομένου, τα οποία, αν και δεν δηλώνονται ευθέως ως σημεία 

                                                 
291 «Αντικειμενικότητα», σ. 53. 
292 «Αντικειμενικότητα», σ. 54. 
293 «Αντικειμενικότητα», σ. 55. 
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κριτικής επί του Menger, σηματοδοτούν την αποστασιοποίησή του έναντι του τελευταίου. 

Αυτά μπορούν να συνοψιστούν στις εξής θέσεις:  

Πρώτον, απορρίπτει τη δυνατότητα ‘πρόβλεψης’ και ‘αναπαραγωγής’ των κοινωνικών 

φαινομένων. Στην οπτική του, η αριστοποίηση των όρων του πράττειν δεν αναφέρεται 

αποκλειστικά στην καταλληλότητα των μέσων και στην επιτευξιμότητα του σκοπού, ώστε να 

είναι απλώς ζήτημα τεχνικής ρύθμισης του πράττειν. Ο ορθολογικός έλεγχος του πράττειν ως 

προς τα μέσα και τους σκοπούς, έχει στόχο να καταστήσει σαφές στον δρώντα ότι η επιλογή 

ενός δεδομένου σκοπού συνεπάγεται τη ‘θυσία’ άλλων σκοπών (και αξιών) και έτσι την 

είσοδό του σ’ ένα πλαίσιο ‘αγωνιστικών’ σχέσεων με τους άλλους δρώντες. 

Δεύτερον, οι βεμπεριανοί τύποι περισσότερο ενσωματώνουν τους αυστηρούς τύπους του 

Menger, παρά εξαντλούνται σ’ αυτούς. Φερ’ ειπείν, η αρχή της οριακής χρησιμότητας 

υιοθετείται για την εξήγηση της ιδιαιτερότητας της σύγχρονης αγοραίας ανταλλαγής. 

Παράλληλα όμως, ζητείται να δειχτεί η ‘πολιτισμική σημασία’ της στη συνάρθρωσή της με 

τις άλλες διαστάσεις του οικονομικού πράττειν, λ.χ. σε σχέση με τον ιδεατό τύπο της 

βιομηχανικής παραγωγής. Γι’ αυτό στην κοινωνιολογία της οικονομίας, που θα εκτεθεί 

παρακάτω294, ο Weber αιτείται να διατρέξει ένα φάσμα οικονομικών φαινομένων από τη 

συμπεριφορά του μεμονωμένου δρώντα σ’ ένα πλαίσιο πρόσκαιρων σχέσεών τους με άλλους 

δρώντες, έως τους ιστορικούς και δομικούς προσδιορισμούς της οικονομίας που 

συγκροτούνται στη βάση σταθερά επαναλαμβανόμενων κοινωνικών σχέσεων (εργασιακός 

καταμερισμός, ιδιοποίηση οικονομικών μέσων, κεφαλαιοκρατική οργάνωση της οικονομίας 

κ.λπ.). 

Τρίτον, συνδέει την αιτιακή εξήγηση του πράττειν με την ‘κατανόηση’ του νοήματός του. 

Δεδομένου αυτού, ο ορθολογικός δρώντας του Weber διαφέρει από τον homo economicus 

του Menger. Στον πρώτο η σχέση του με το σκοπό που επιδιώκει μεσολαβείται από νοήματα, 

ενώ στο δεύτερο η σχέση του είναι άμεση, αδιαμεσολάβητη και, από τη σκοπιά αυτή, 

φυσικοποιημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ‘λύση’ του αγώνα ανάμεσα στα κίνητρα, η 

ιεράρχησή τους βάσει της αρχής της οριακής ωφέλειας, αποτελεί μόνον τη μία δυνατότητα. Η 

άλλη είναι η ιεράρχηση να γίνει σύμφωνα με αξιολογικά κριτήρια. Έμμεσα αυτό σημαίνει ότι 

και η ίδια η επιλογή του τύπου της ιεράρχησης είναι ζήτημα αξιολόγησης και 

νοηματοδότησης. Η ανάδυση νοημάτων και αξιακών κριτηρίων δεν αναιρεί ότι το πράττειν 

είναι ορθολογικό κατά το σκοπό· η ένταση βέβαια της ‘προσκόλλησης’ στην αξία καθορίζει 

αν το πράττειν θα μεταβεί στον τύπο της ορθολογικότητας κατά την αξία. Εάν το παραπάνω 

είναι σωστό, τότε, ο μεθοδολογικός ατομισμός του Weber δεν ταυτίζεται με τον 

μεθοδολογικό ατομισμό της αυστηρής θεωρίας του Menger. Στον τελευταίο ο ατομικός δρων 

κατευθύνει το πράττειν του στις ανάγκες και τα μέσα που διαθέτει για να τις ικανοποιήσει· 
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ουσιαστικά, το προσανατολίζει αποκλειστικά στη διαθεσιμότητα και την τροπικότητα των 

μέσων, αφού οι ανάγκες-σκοποί διαμορφώνονται βάσει της υποκειμενικής ζήτησης. 

Αντίθετα, στον Weber ο ατομικός δρων που προσανατολίζεται στην υποκειμενική του 

ζήτηση δεν είναι κοινωνικός δρων· αντίστροφα, κοινωνικά πράττει μόνον εκείνος που 

προσαρμόζει τους σκοπούς του στην ζήτηση τρίτων, δηλ. στην αγορά. Με βάση αυτή τη θέση 

μπορεί να κατηγορηθεί ο Weber για ταυτολογία στη φορμαλιστική κατασκευή των 

κοινωνικών σχέσεων, αφού για να τις ανακατασκευάσει επί τη βάση κοινωνικά 

προσανατολισμένων ατομικών δρώντων, εγγράφει στον ‘προσανατολισμό’ τους την ύπαρξη 

της σχέσης. Αυτή η αυστηρότητα στην τήρηση του ατομισμού που απαντάται στον Menger, 

ενώ απουσιάζει από τον Weber, είναι ο λόγος που μόνο ο πρώτος αναδεικνύει την αντίφαση 

της μεθόδου του στο ζήτημα των μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Εν αντιθέσει με τον 

Menger, ο Weber δεν ανατρέχει στις μη ηθελημένες συνέπειες του πράττειν, τουλάχιστον 

κατά την ερμηνεία του σχηματισμού των κοινωνικών μορφών, διότι υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου έμμεσα ή φανερά τις θεματοποιεί. Καταρχάς, αυστηρά μεθοδολογικά, ο Weber 

εγγράφει τις μη ηθελημένες, ή, ορθότερα, τις «δευτερεύουσες συνέπειες» στους 

υπολογισμούς που κάνει ο δρώντας που πράττει ορθολογικά κατά το σκοπό: «Ορθολογικά 

κατά το σκοπό δρα όποιος προσανατολίζει το πράττειν του σύμφωνα με το σκοπό, τα μέσα 

και τα παράπλευρα αποτελέσματα, σταθμίζοντας ορθολογικά τόσο τα μέσα προς τους 

σκοπούς, όπως και τους σκοπούς προς τα παράπλευρα αποτελέσματα […]»295. Ωστόσο, στη 

‘τεχνική-διαλεκτική κριτική’ των σκοπών, στο κείμενο της «Αντικειμενικότητας», ο Weber 

αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη ενός δεδομένου σκοπού επιφέρει όχι απλώς παράπλευρα 

αποτελέσματα, έως ένα βαθμό και έστω κατά προσέγγιση προβλέψιμα, αλλά πλήρως μη 

αναμενόμενες, μη ηθελημένες συνέπειες. Όπως ειπώθηκε296, διαπιστώνει ότι υπάρχει 

‘ανακολουθία’ ανάμεσα στο κίνητρο της πράξης, δηλ. στη συνειδητή επιδίωξη του 

αποτελέσματος, και στην πραγματοποίησή της –ανακολουθία ανάμεσα σ’ αυτό που ‘ήθελε’ ο 

δρών και σε εκείνο που τελικά πραγματοποίησε. Η αντίληψη αυτή επανεμφανίζεται στις 

«Βασικές έννοιες», ρητά πια, υπό την οπτική του «μη ηθελημένου αποτελέσματος»297, χωρίς 

όμως να συγκροτούνται στη βάση αυτού του στοιχείου κοινωνιολογικές κατηγορίες, πράγμα 

απαραίτητο για να μην ακυρωθεί η θεμελίωση της κοινωνιολογίας στην κατανοούσα μέθοδο 

(εφόσον, βέβαια, δεν είναι εσφαλμένη η υπόθεση περί της διαφοροποίησης ανάμεσα στα ‘μη 

αναμενόμενα’ και στα ‘παράπλευρα-δευτερεύοντα’ αποτελέσματα του πράττειν). 

Δεδομένων των παραπάνω, το βεμπεριανό επιχείρημα, εκφράζοντας το αίτημα για 

υπέρβαση της μεθοδικής διένεξης, οικειοποιείται εκλεκτικά την επιστημολογία του Menger, 

μέσω προσαρμογής της στα στοιχεία εκείνα από την παράδοση του οικονομικού ιστορισμού 

                                                 
295 «Βασικές έννοιες», σ. 26 [η πρώτη υπογράμμιση δική μου]. 
296 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
297 «Βασικές έννοιες», σ. 42. 
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τα οποία έχει αποδεχτεί, προκαταλαμβάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο την ειδική, κατανοούσα 

κοινωνιολογική θεώρηση της οικονομίας των «Βασικών κοινωνιολογικών κατηγοριών της 

οικονομικής πράξης». 

 

V. Η κοινωνιολογία της οικονομίας 

1. Εννοιολογικές προϋποθέσεις της κοινωνιολογίας της οικονομίας 

Η κατανοούσα εξήγηση του οικονομικού φαινομένου μέσα από το σχηματισμό 

κοινωνιολογικών ιδεοτύπων, φαίνεται να αποτελεί ‘συγκεκριμενοποίηση’ των αφετηριακών 

κατηγοριών του κοινωνικού πράττειν, από τις «Βασικές έννοιες», στο πεδίο της 

οικονομίας298. Φερ’ ειπείν, η έννοια του ‘οικονομικού συνδέσμου’ ή, απλά, της μεμονωμένης 

οικονομικής μονάδας, προϋποθέτει το γενικό ορισμό για το αυτοκέφαλο και αυτόνομο 

πράττειν (§12)· η έννοια της ‘οικονομικής επιχείρησης’ προκύπτει ως συγκεκριμενοποίηση 

της ‘επιχείρησης’ εν γένει, η οποία προσδιορίζει κοινωνικές σχέσεις όπου λαμβάνει χώρα 

«ένα διαρκές ένσκοπο πράττειν» (§15)· η έννοια του ‘ανταγωνισμού’ προκύπτει από την 

έννοια του ‘αγώνα’ (§8), που χρησιμοποιείται ως εννοιολογική μήτρα για την παραγωγή 

διαφόρων μορφών αγωνιστικών σχέσεων, και, συνεπώς, του ανταγωνισμού ως ειρηνικού 

οικονομικού αγώνα. Γενικότερα, η μορφή του ορθολογικού οικονομικού πράττειν προκύπτει 

από την εννοιολογική επεξεργασία του ορθολογικού κατά το σκοπό τύπου, έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί στην ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων. 

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι: Πρώτον, η συγκεκριμενοποίηση των αφηρημένων 

κατηγοριών των «Βασικών εννοιών» δεν σημαίνει την ανάπτυξή τους με άμεση αναφορά σε 

συγκεκριμένους ιστορικούς και μακρο-θεωρητικούς όρους και συνθήκες πραγμάτωσης των 

μορφών ατομικού οικονομικού πράττειν. Η παράθεση και ο σχολιασμός ιστορικών 

στοιχείων, λ.χ., από την οικονομική οργάνωση της Αιγύπτου, της Κίνας κ.λπ., έως και τη 

σύγχρονη κεφαλαιοκρατία, ακολουθεί την παράθεση πραγματολογικών στοιχείων που 

απαντάται στις «Βασικές έννοιες». Δεν υπέχει θέση δεσμευτικού κριτηρίου για τη 

συγκρότηση των κοινωνιολογικών τύπων, αλλά εμφανίζεται, μάλλον, ως μια εκ των υστέρων 

περιπτωσιολογική ‘τεκμηρίωσή’ τους (όχι, όμως, επαλήθευσή τους). Ήδη στην 

«προεισαγωγική παρατήρηση», με την οποία εκκινεί το κείμενο για τις «Βασικές 

                                                 
298 «Η εφαρμογή συνίσταται σε ‘συγκεκριμενοποίηση’ με τη μορφή περαιτέρω ανάπτυξης σε 
ασύμμετρα δικτυωτά σχήματα, εννοιών που αναπτύχθηκαν στο α´ Κεφάλαιο του Οικονομία και 
Κοινωνία (Βασικές Έννοιες Κοινωνιολογίας) ή κατασκευάσθηκαν βάσει μεθοδολογικών αρχών που 
εκτίθενται στο α´ Κεφάλαιο, στα λοιπά κεφάλαια του Α´ μέρους, προκειμένου να καλύψουν περιοχές 
του Β´ μέρους του έργου […]» (Ψυχοπαίδης Κ., Ο Max Weber και η κατασκευή εννοιών…, ό.π., σ. 81-
83, υποσημ. 27). Το Α´ μέρος του Οικονομία και Κοινωνία, στο οποίο αναφέρεται ο Ψυχοπαίδης, 
αντιστοιχεί στον 1ο τόμο της ελληνικής έκδοσης του έργου, δηλ. στο Οικονομία και Κοινωνία, Α´ 
τόμος: Κοινωνιολογικές έννοιες [σχετικά βλ. σ. 1, υποσημ. 2 της παρούσας εργασίας]. Ενώ, το Β´ 
μέρος αντιστοιχεί στους υπόλοιπους πέντε τόμους τις ελληνικής έκδοσης. Περί αυτού του ‘διμερισμού’ 
του έργου, βλ. Γκιούρας Θ., «Εισαγωγή», στο, Οικονομία και Κοινωνία, Α´ τόμος…, ό.π., σ. λε´.    
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κοινωνιολογικές κατηγορίες της οικονομικής πράξης», ο Weber γράφει ότι οι έννοιες 

συγκροτούνται με αφαίρεση από τη «‘δυναμική’» τους διάσταση299. Λόγω μεθοδολογικής 

σκοπιμότητας, δηλ. εξαιτίας του διαχωρισμού θεωρητικής και ιστορικής εργασίας και της 

αποδοχής μη-ρεαλιστικών, ιδεοτυπικών κατηγοριών, απουσιάζουν από τη θεωρητική 

ανασυγκρότηση του οικονομικού φαινομένου οι διαδικασίες που αφορούν τη γένεση και την 

εξέλιξη των ιστορικών του μορφών. Ο Weber γράφει ότι «σε μια σχηματική 

συστηματοποίηση, δεν πληρούται επαρκώς όχι μόνον η εμπειρική-ιστορική αλλά ούτε και η 

τυπο-γενετική διαδοχή των μεμονωμένων δυνατών μορφών»300. Στο ίδιο πλαίσιο, οι 

οικονομικές κατηγορίες διατηρούν την αυθαιρεσία και το σχετικισμό που τους αποδίδεται ως 

αυθαίρετων επιλογών, από μέρους του επιστήμονα, επιμέρους πλευρών του αντικειμένου. Οι 

θεωρητικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών αιτούνται να μην είναι δηλωτικές για την 

πραγματική σχεσιακή διαμόρφωση του οικονομικού φαινομένου, το οποίο ανάγεται διαρκώς 

στους ατομικούς όρους συγκρότησής του και στο υποκειμενικό ερευνητικό ‘ενδιαφέρον’ του 

επιστήμονα. 

Δεύτερον, η συγκεκριμενοποίηση των αφετηριακών εννοιών του κοινωνικού 

πράττειν προς αμιγώς οικονομικές σκοποθεσίες, δεν απολήγει σε μία απόλυτη αντιστοιχία 

ανάμεσα στις κατηγορίες της κοινωνικής πράξης εν γένει και τις οικονομικές κατηγορίες. 

Φέρ’ ειπείν, η έννοια της ‘εξουσίας διάθεσης’, αν και ορίζεται στις «Βασικές έννοιες» σε 

επίπεδο ‘ανταγωνισμού’ για την απόκτηση πιθανοτήτων (§8 περί του αγώνα), δεν αποκτά 

εκεί τη σημασία της ιδιοκτησίας, δηλ. της κατοχής και του ελέγχου μέσων του πράττειν, 

εμπράγματων και ανθρώπινων, όπως στο πλαίσιο των «Οικονομικών κατηγοριών». Άλλωστε, 

η έννοια της ιδιοκτησίας ορίζεται στις «Βασικές έννοιες» στο επίπεδο του σχήματος 

ανοικτές-κλειστές σχέσεις (§10), και άρα, αν και όμοια με την εξουσία διάθεσης 

συγκροτείται στη βάση της αποκόμισης ‘πιθανοτήτων’ που επιτυγχάνουν ή στερούνται οι 

δρώντες, δεν δεσμεύεται στον ειδικό οικονομικό χαρακτήρα που έχει η εξουσία διάθεσης στις 

«Οικονομικές κατηγορίες». Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται εδώ η υπόθεση πως η έννοια της 

εξουσίας διάθεσης, αν και αναφέρεται στις «Βασικές έννοιες», παραμένει εν πολλοίς 

αδιευκρίνιστη, ώστε δεν μπορεί να υποτεθεί πως στις «Οικονομικές κατηγορίες» 

συγκεκριμενοποιείται, διότι δεν έχει προηγουμένως οριοθετηθεί σε επίπεδο αφηρημένου 

κοινωνικού πράττειν· μάλλον, εισάγεται απ’ ευθείας στην κοινωνιολογία της οικονομίας και 

σταδιακά αποκτά εκεί συγκεκριμένους προσδιορισμούς. Αυτή η επιλογή του Weber μπορεί 

προκαταβολικά να αποδοθεί στην άρνησή του από τη μια μεριά, να δεσμεύσει περιεχομενικά 

την γενική έννοια του ανταγωνισμού στο στοιχείο των ιδιοκτησιακών σχέσεων, και από την 

                                                 
299 Max Weber, «Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες της οικονομικής πράξης», στο, Max Weber, 
Οικονομία και Κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., σ. 60. Εφεξής «Οικονομικές κατηγορίες». 
300 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 125. 
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άλλη, να αναγάγει το φαινόμενο της ιδιοκτησίας αποκλειστικά στη διάσταση του 

οικονομικού πράττειν.   

Εκτενέστερος σχολιασμός γι’ αυτά τα ζητήματα θα γίνει κατά την ανασυγκρότηση 

του βεμπεριανού επιχειρήματος περί του οικονομικού φαινομένου, που θα καλύψει τις § 1 

έως 9 των «Οικονομικών κατηγοριών». Εδώ διευκρινίζεται πως η αντίληψη ότι το κεφ. ΙΙ του 

1ου τόμου του Οικονομία και Κοινωνία, αποτελεί συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών του 

κεφ. Ι, είναι μια υπόθεση με καθαρά ευρετικό-ερευνητικό χαρακτήρα. Ως τέτοια θα 

χρησιμοποιηθεί στην εξέταση της συνέχειας/ ασυνέχειας ανάμεσα στο μεθοδολογικό και 

εννοιολογικό μέρος του κεφ. I και στις θεωρητικές κατασκευές του κεφ. II. Παραμένει 

πάντως υπόθεση, στο βαθμό που δεν είναι ανακατασκευάσιμες ακριβείς και εξαντλητικές 

αντιστοιχίες μεταξύ των δύο κειμένων301. Η αυστηρή ανταπόκρισή τους έχει απορριφθεί για 

λόγους αυτοπροστασίας του βεμπεριανού φορμαλισμού από ολίσθηση σε περιεχομενικού 

τύπου ανάλυση. Επιπλέον, οι οικονομικές κατηγορίες δύνανται να ιδωθούν σαν ένα 

‘αυτοτελές’ γενικό σχεδίασμα αφηρημένων εννοιών, στη βάση του οποίου μπορεί να 

διενεργηθεί περεταίρω συγκεκριμενοποίηση, εμπειρικού χαρακτήρα πια, μέσα από ειδική 

εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα. Όπως γράφει ο Weber: «[…] μόνον οικονομικά δεδομένα 

μας δίνουν το αίμα και τη σάρκα για μια πραγματική εξήγηση της πορείας ακόμη και της 

κοινωνιολογικά σχετικής εξέλιξης. Εδώ αποσκοπούμε αρχικά μόνον σε ένα σκελετό, ο οποίος 

θα είναι επαρκής για να μας επιτρέψει να εργαστούμε με κατά προσέγγιση μονοσήμαντες 

έννοιες»302. Με άλλα λόγια, και οι εν λόγω έννοιες αποτελούν αφηρημένες εννοιολογικές 

κατασκευές. Γι’ αυτό χρίζουν εμπειρικής εφαρμογής, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με την 

επιστημολογική θέση για τη χρήση των ιδεατών τύπων, δύναται να αναδείξει πλευρές του 

αντικειμένου που έχουν εξαιρεθεί, αλλά αποδεικνύονται τελικά –δηλ. μετά την συμπλήρωση 

των ιδεοτύπων με ιστορικο-εμπειρικά δεδομένα– καθοριστικές για την ερμηνεία του. 

Επαναλαμβάνονται εδώ οι διαρκείς μετατοπίσεις του βεμπεριανού επιχειρήματος, από τον 

επιστημολογικό σχετικισμό προς την ανάδειξη ‘ουσιωδών’ πλευρών του αντικειμένου, και 

ξανά προς την εκ νέου σχετικοποίηση των προτάσεων της θεωρητικής έρευνας με το αίτημα 

της ‘σύγκρισής’ τους με συγκεκριμένες εμπειρικές περιπτώσεις.  

Εκτός από το ζήτημα της σχέσης των κεφ. Ι και ΙΙ του Οικονομία και Κοινωνία, θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι: από την κοινωνιολογική προσέγγιση του οικονομικού 

                                                 
301 Μία απόπειρα να ανιχνευθεί η σχέση μεταξύ των κεφ. Ι και ΙΙ γίνεται από τον Richard Swedberg. Ο 
Swedber καταλήγει, εν πολλοίς, στη θέση ότι τα δύο κείμενα διαγράφουν ένα ενιαίο επιχείρημα, το 
οποίο μάλιστα είναι εστιασμένο στο στοιχείο της κατανόησης της βεμπεριανής μεθοδολογίας. Υπό την 
προοπτική αυτή, μεθερμηνεύει το κεφ. Ι από τη σκοπιά του κεφ. ΙΙ, ώστε να θεμελιώσει τη δική του 
θέση περί της κοινωνικής επιστήμης της ‘κατανοούσας οικονομικής κοινωνιολογίας’ [interpretive 
economic sociology]. (Πρβλ. σχετικά Swedber R., «Verstehende wirtschaftssoziologiez? On the 
relation between Max Weber’s ‘Basic sociological concepts’ and his economic sociology», Max Weber 
Studies/ Bhtf I, 2006, σ. 121-134). Βλ. επίσης Swedberg R., Max Weber and the idea of economic 
sociology, Princeton University Press, New Jersey, 1998.   
302 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 125 [οι υπογραμμίσεις, πλην των οικονομικά και πορείας, δικές μου] 
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φαινομένου έχει αποκλειστεί a priori η επιστημονική κρίση περί της έννοιας της οικονομικής 

αξίας. «Κατέστη δυνατό να αποφευχθεί τελείως στην ορολογία η ευρέως αμφισβητούμενη 

έννοια της ‘αξίας’»303, γράφει ο Weber, υπερασπιζόμενος αυτή τη μεθοδολογική (και, εν 

μέρει, αξιολογική) επιλογή, σε δύο επίπεδα. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, διαχωρίζοντας την κοινωνιολογική γνώση από τα πορίσματα 

της οικονομικής επιστήμης, όπου η εξήγηση του μηχανισμού σχηματισμού των αγοραίων 

τιμών, προϋποθέτει θεώρηση της οικονομικής αξίας. Όπως δηλώνεται, στις «Οικονομικές 

κατηγορίες» «δεν θα συγκροτηθεί κανενός είδους ‘οικονομική θεωρία’ […]»304. Το 

πρόβλημα του προσδιορισμού του μεγέθους της αξίας, απασχολεί τόσο τους ιστοριστές 

οικονομολόγους όσο και την μενγκεριανή ‘αυστηρή’ θεωρία. Στους μεν, η εξήγηση χωρεί σε 

μια αντικειμενική θεωρία αξίας σμιθιανού τύπου, η οποία στρέφεται στην έννοια του κόστους 

παραγωγής. Στον δε Carl Menger, ο υπολογισμός της αξίας ανασυγκροτείται ως προς την 

υποκειμενική εκτίμηση/ ζήτηση του homo economicus (υποκειμενική θεωρία της αξίας). Ο 

Weber παραμερίζει τη διαμάχη περί καθορισμού της αξίας, κάνοντας αφαίρεση από την εν 

λόγω έννοια στη συγκρότηση της κοινωνιολογίας του οικονομικού φαινομένου. Όπως έχει 

προϋποθέσει στο κείμενο της «Αντικειμενικότητας», οι οικονομολογικές κρίσεις συνιστούν 

για την κοινωνιολογική εργασία, προ-κοινωνιολογικό στοιχείο, που ελέγχεται ως προς την 

‘πολιτισμική σημασία’ του για τους δρώντες305. Ταυτόχρονα όμως, ο Weber οικειοποιείται 

τον μενγκεριανό νόμο της οριακής χρησιμότητας, π.χ. κατά τη συγκρότηση του πράττειν της 

κατανάλωσης, και έτσι σιωπηρά νομιμοποιεί μεθοδολογικά την υποκειμενική θεωρία αξίας. 

Ωστόσο, στις «Οικονομικές κατηγορίες» δεν προχωράει στην περαιτέρω επεξεργασία του 

προβλήματος της αξίας, ούτε αναπαράγει prima facie τη μενγκεριανή θέση. Εδώ διαφαίνεται 

το δεύτερο επίπεδο δικαιολόγησης της αποστασιοποίησής του από κρίσεις περί οικονομικής 

αξίας. 

Όπως υπονοείται στην «Αντικειμενικότητα», η έννοια της αξίας είναι άκρως 

‘πολυσήμαντη’ προπάντων διότι ο καθορισμός της συμπλέκεται με απαιτήσεις και 

συμφέροντα, τα οποία διαφεύγουν της άμεσης κοινωνικοεπιστημονικής κριτικής –συνιστά 

«αξίωμα για τη ρύθμιση συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων»306. H θέση του Weber για την 

αδυναμία συγκρότησης μιας γενικής-αντικειμενικής θεωρίας αξίας, ακολουθείται από την 

κριτική σε αντιλήψεις αναγωγής των ατομικών συμπεριφορών ‘απευθείας’ στις έννοιες της 

κοινωνικής τάξης και του ταξικού ή/ και γενικού συμφέροντος. Προς αυτή την κατεύθυνση 

ρητά ονοματίζει τον πραξεολογικό προσανατολισμό της μαρξικής θεωρίας307. Επίσης, 

                                                 
303 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 60. 
304 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 60. 
305 Βλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας. 
306 «Αντικειμενικότητα», σ. 61. 
307 «Το μαρξικό έργο συνέδεσε την εργασιακή θεωρία με την διαδικασία παραγωγής της υπεραξίας 
στον σύγχρονο καπιταλισμό και έθεσε το αίτημα επανιδιοποίησης του προϊόντος από την εργατική 
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υπονοείται ο προσανατολισμός του Gustav Schmoller σε μεταρρυθμιστικές απόπειρες 

σοσιαλιστικού τύπου, οι οποίες προβάλλουν με την αξίωση ότι προωθούν το συμφέρον της 

συνολικής κοινωνίας. Η αιχμή της κριτικής του εστιάζει στην εισχώρηση αξιολογικών 

προτάσεων, που συνυφαίνονται με ορθοπρακτικά ιδεώδη, στην επιστημονική συγκρότηση 

εννοιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η τελευταία, με την πρόφαση ότι ισχύει ‘αντικειμενικά’, 

γίνεται άλλοθι για την υπεράσπιση πολιτικών αξιών και συμφερόντων επιμέρους ομάδων. Η 

προοπτική αυτή απειλεί την επιστημολογική διάκριση μεταξύ περιγραφής και αξιολόγησης, 

και, κατ’ επέκταση, μεταξύ κοινωνικών επιστημών και (κοινωνικής) πολιτικής. Αποκρύπτει 

έτσι και την εντασιακή, ‘αγωνιστική’ φύση του πολιτικού πράττειν, την οποία ο Weber 

υπερασπίζεται. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της μεθόδου, η χρησιμοποίηση εννοιών όπως η αξία, το 

συλλογικό συμφέρον ή η τάξη, έχει ως συνέπεια να παρουσιάζονται οι επιστημονικές 

προτάσεις, που αιτούνται να απεικονίσουν όψεις του πραγματικού, ως  ‘πολυσήμαντες’, και, 

απ’ αυτή την άποψη, αντινομικές. Αίτημα του Weber είναι η αντικατάστασή τους από 

‘μονοσήμαντες’ κατηγορίες –αυτό υποτίθεται εγγυάται και η διάκριση ανάμεσα σε ‘τυπική’ 

και ‘υλική ορθολογικότητα’ (§9 στις «Οικονομικές κατηγορίες»), η οποία θα συζητηθεί 

παρακάτω. Η μεθοδολογική αυτή διαδικασία ‘μονόπλευρης’ εννοιολόγησης είναι ασύμβατη 

με την εγγενή πολυσημία της έννοιας της οικονομικής αξίας, η οποία γι’ αυτό το λόγο αρχικά 

απορρίπτεται. Ωστόσο, η εισαγωγή –σε συμφωνία με τη θέση του Carl Menger– του 

μεγέθους της υποκειμενικής ‘ωφέλειας’ του μεμονωμένου οικονομικού δρώντα (§2 στις 

«Οικονομικές κατηγορίες»), σημαίνει την σιωπηρή αποδοχή της υποκειμενικής θεωρίας της 

αξίας, τουλάχιστον ως λογικά εγκυρότερης308. Με παρόμοιο τρόπο, η έννοια των κοινωνικών 

τάξεων, που ανευρίσκεται στην παράδοση του οικονομικού ιστορισμού, στην κλασική 

πολιτική οικονομία και στην μαρξική κριτική της, ενώ αρχικά απορρίπτεται σαν ‘ασαφής’ 

εννοιακή κατασκευή, τελικά ενσωματώνεται στη βεμπεριανή κοινωνιολογία ως ιδεότυπος309. 

Η ιδεοτυπική ανακατασκευή της υποτίθεται ότι αποκαθιστά τη λογική σαφήνεια της έννοιας 

και εγγυάται το μη-κανονιστικό της περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, ακροθιγώς αναφέρεται στις 

κατηγορίες του οικονομικού πράττειν, διότι θεωρείται ότι η ολοκληρωμένη εννοιακή 

συγκρότησή της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ‘μετά’ από τις οριοθετήσεις του 

οικονομικού και του πολιτικού φαινομένου.  

                                                                                                                                            
τάξη (όρια εργάσιμης ημέρας στο πολιτικό επίπεδο)» (Πανταζής Α., Η γένεση του μεθοδολογικού 
ατομισμού…, ό.π., σ. 128). 
308 Στο κείμενο της «Αντικειμενικότητας» ο Weber γράφει: «Εκείνοι δε, οι οποίοι ειρωνεύονται ως 
‘ιστορία του Ροβινσώνα’ την αφηρημένη θεωρία της αξίας, θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικοί, όταν δεν 
είναι σε θέση να την αντικαταστήσουν με κάτι το καλύτερο, ήτοι εν προκειμένω με κάτι το σαφέστερο» 
(«Αντικειμενικότητα», σ. 62).  
309 Συγκεκριμένα, οροθετείται στο κείμενο «Τάξεις και νομοκατεστημένες τάξεις», κεφ. IV, στο 
Οικονομία και Κοινωνία, Α' τόμος: κοινωνιολογικές έννοιες. 



 84

Συνοψίζοντας, το βεμπεριανό επιχείρημα για την οικονομία, μέσω διαρκών 

μεθοδολογικών ‘ελιγμών’, αντλεί, με τρόπο εκλεκτικό, κατηγορίες από διαφορετικές 

παραδόσεις (οικονομικός ιστορισμός, μενγκεκριανός φορμαλισμός, μαρξική θεωρία), 

αιτούμενο να τις ανασυγκροτήσει ως ιδεοτυπικές και μη αξιολογικές εννοιολογικές 

κατασκευές. Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση ότι η βεμπεριανή κοινωνιολογική επιστημολογία 

συνιστά απόπειρα υπέρβασης της μεθοδικής διένεξης310. Στόχος είναι οι αποκρυσταλλώσεις 

των οικονομικών σχέσεων, ή, αλλιώς, οι δομικοί όροι του οικονομικού φαινομένου, να μην 

επικοινωνούν άμεσα ως σχέσεις μεταξύ μορφών, αλλά, αντίστροφα, να είναι διαρκώς 

αναγώγιμοι σε ατομικές σκοποθεσίες. Η δέσμευση αυτή είναι ο λόγος που η μορφή 

‘κοινωνική’ τάξη κατασκευάζεται χωριστά από τις ‘καθαρά’ οικονομικές μορφές. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται ακριβώς σ’ αυτή τη διάσταση. Ερευνάται ο βαθμός, στον 

οποίο ο Weber κατορθώνει να κατασκευάσει τις βασικές προκείμενες του οικονομικού 

φαινομένου δίχως να ‘παραβιάσει’ την αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, επιχειρείται να ανιχνευθούν οι εσωτερικές στο επιχείρημα αντιφάσεις, κατά τη 

μετάβασή του από το μεθοδολογικό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε ατομικούς δρώντες 

στο θεωρητικό (μακρο-) επίπεδο της οικονομικής διάρθρωσης της κοινωνίας311, ειδικά στη 

νεωτερική της μορφή ως κεφαλαιοκρατία. Οι βασικές υποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, 

έχουν ήδη διαγραφεί σε αδρές γραμμές κατά την ανασυγκρότηση της βεμπεριανής 

επιστημολογίας και μεθοδολογίας. Σαν ενδείξεις των ορίων της βεμπεριανής θέσης και των 

αδιεξόδων στα οποία περιέρχεται, αποτελούν τον μίτο στην ανασυγκρότηση των § 1 έως 9 

των «Οικονομικών κατηγοριών»312. 

                                                 
310 Πρβλ. κεφ.IV της παρούσας εργασίας. 
311 «[Η] νέα κοινωνιολογική επιστημολογία κατά την εξέταση του οικονομικού φαινομένου […] 
εκκινά από τους κατεξοχήν αφηρημένους ατομικούς και απλούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, 
εισάγοντας σταδιακά κατά την πρόοδο της ανάλυσης μακροθεωρητικά στοιχεία […]» (Πανταζής Α., Η 
γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού…, ό.π., σ. 127). 
312 Να σημειωθεί ότι η εστίαση στις συγκεκριμένες παραγράφους, δεν σημαίνει την απόσπασή τους 
από το συνολικό έργο των «Οικονομικών κατηγοριών». Ουσιαστικά, η ανακατασκευή και ο 
σχολιασμός τους προϋποθέτουν ως δεδομένο το σύνολο των κατηγοριών της κοινωνιολογικής 
θεώρησης της οικονομίας. Αυτό δικαιολογεί και επιβεβαιώνεται από τις (απαραίτητες) διαρκείς 
παρεμβάσεις επιχειρημάτων που προέρχονται από τις λοιπές παραγράφους του κειμένου. Ο 
περιορισμός της έκτασης των υπό σχολιασμό κατηγοριών, αν και κρίθηκε απαραίτητος προπάντων για 
τεχνικούς λόγους, μπορεί ωστόσο να στηριχτεί και θεωρητικά. Η εσωτερική διάρθρωση των 
«Οικονομικών κατηγοριών» ακολουθεί έναν άτυπο καταμερισμό ανάμεσα σε σχετικά διακριτές 
θεματικές. Χονδρικά: 
(α) Στις § 1 έως 9 ορίζονται οι στοιχειωδέστερες έννοιες του οικονομικού φαινομένου· κορύφωση 
αυτής της εννοιολογικής ανάπτυξης είναι η οιονεί διάσπαση του αντικειμένου σε συμβάντα τυπικής 
ορθολογικότητας και σε συμβάντα υλικής ορθολογικότητας. 
(β) Οι § 10 έως 15 αφορούν τις μορφές του ‘υπολογισμού’, που συγκροτούνται με δεδομένη την 
παραπάνω διάκριση· στην άτυπη αυτή διακριτή θεματική θα μπορούσε να ενταχθεί και η § 30, σαν μια 
σύνοψη των χαρακτηριστικών του οικονομικού υπολογισμού στο πλαίσιο οικονομιών 
κεφαλαιοκρατικού τύπου. 
(γ) Στις § 15 έως 27 που διαγράφουν μια σαφώς διακριτή θεματική, κατασκευάζονται οι μορφές του 
‘τεχνικού’ και ‘κοινωνικού’ καταμερισμού της εργασίας, ή ‘υπηρεσιών’ στην ορολογία του Weber. 
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2. Αφετηριακές κατηγορίες της οικονομίας: οικονομικό πράττειν, ωφέλεια, οικονομικός 

εξορθολογισμός  

Οι δύο στοιχειώδεις κατηγορίες από τις οποίες εκκινά η κοινωνιολογία της οικονομίας, είναι 

οι έννοιες του «οικονομικού πράττειν» (§1) και της «ωφέλειας» (§2). Το θεωρητικό 

ενδιαφέρον, που υποφώσκει, είναι να οριοθετηθεί, σ’ ένα πρώτο επίπεδο αφαίρεσης, η διττή 

νοηματική βάση ή το κίνητρο που συγκροτεί το οικονομικό φαινόμενο. Πρόκειται για το 

δίπολο οικονομική σκοποθεσία προς οικονομικό κέρδος, αφενός, και σκοποθεσία προς την 

ικανοποίηση αναγκών με οικονομικά μέσα, αφετέρου. Η διάκριση αυτή αν και, σύμφωνα με 

τις μεθοδολογικές δεσμεύσεις του Weber, δεν είναι διαζευκτική σε επίπεδο ιστορικότητας και 

μακρο-θεώρησης του αντικειμένου είναι καθοριστική για την εξήγησή του, τόσο αναφορικά 

με την εξήγηση της ιστορικά μοναδικής μορφής του ως δυτικού καπιταλισμού, όσο και 

αναφορικά με την εξήγηση της εσωτερικής στο νεωτερικό καπιταλισμό διάκρισης ανάμεσα 

στη σκοποθεσία της επικέρδειας (κεφαλαιοκρατική επιχείρηση) και στη σκοποθεσία προς την 

ικανοποίηση αναγκών μέσω μισθού (σύγχρονο νοικοκυριό). 

Ειδικότερα, υπάρχουν δύο κριτήρια που προσδιορίζουν το χαρακτήρα μιας πράξης 

ως οικονομικής. Το πρώτο αφορά στο αν η πράξη της «μέριμνας [ικανοποίησης]313 μιας 

επιθυμίας για ωφέλειες»314 –ο στοιχειωδέστερος ορισμός του οικονομείν–, επιτελείται με τη 

χρησιμοποίηση ειρηνικών ή, αντίθετα, βίαιων μέσων. Και επιπλέον, αν η μέριμνα είναι 

αυτοσκοπός (έσχατος σκοπός, πρωτογενές κίνητρο) ή αν, αντίθετα, τίθεται στην υπηρεσία 

άλλων σκοπών, εξω-οικονομικών. Το δεύτερο κριτήριο προσδιορισμού της οικονομικής 

πράξης, αναφέρεται στο κατά πόσο είναι ορθολογική η διαδικασία κατά την οποία οι δρώντες 

‘διαθέτουν’ τα οικονομικά μέσα που βρίσκονται στην κατοχή τους, ώστε να αποκομίσουν 

ωφέλειες. 

Στο ενδεχόμενο της χρήσης βίας προς την απόκτηση ωφελειών, «άμεσης, ενεργούς, 

βίαιης αφαίρεσης αγαθών» και «άμεσου, ενεργού εξαναγκασμού μιας ξένης συμπεριφοράς 
                                                                                                                                            
(δ) Στις § 28 έως 36 συγκροτούνται οι μορφές ‘διαμεσολάβησης’ του εργασιακού καταμερισμού –
δομές εμπορίου και χρηματικής οργάνωσης. Θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τη θεματική αυτή, εκτός 
από την § 30, επίσης η § 31, όπου συμβαίνει η κλιμάκωση του βεμπεριανού επιχειρήματος με τη 
συγκρότηση των (ιστορικών) τύπων καπιταλιστικής οικονομίας. 
(ε) Στις § 37 έως 40 εισάγεται το στοιχείο της πολιτικής οργάνωσης, και θεματοποιείται έτσι άμεσα η 
σχέση οικονομίας και πολιτικής σε επίπεδο ‘συνδέσμων’· σύμφωνα με το μεθοδολογικό πρότυπο, η 
οικονομικο-πολιτική οργάνωση της κοινωνίας, ανακατασκευάζεται ως ‘πλέγμα’ των επιμέρους 
συμπράξεων των ατόμων.  
(στ) Τέλος, η § 41 αποτελεί, τρόπον τινά, σύνοψη της θέσης του Weber για τη σχέση των μακρο-
θεωρητικών όρων της οικονομίας και της δράσης των οικονομικών δρώντων. Έχει γι’ αυτό το λόγο 
βαρύνουσα σημασία στη θεώρηση της αρχής του μεθοδολογικού ατομισμού. Ειδικά, αφού 
πραγματεύεται το ζήτημα πώς συμπλέκεται το ατομικό ή επιμέρους συμφέρον ομάδων δρώντων, με το 
‘γενικό’ συμφέρον της κοινωνίας, στη μορφή που λαμβάνει υπό το ενδεχόμενο του σοσιαλισμού.   
Ήδη η άτυπη αυτή κατάτμηση των «Οικονομικών κατηγοριών», αν και έχει τη σημασία της 
σχηματοποίησης κάποιων ομάδων εννοιών, δείχνει ταυτόχρονα ότι η ανασυγκρότηση των § 1-9, που 
επιδιώκεται εδώ, πρέπει να συμπεριλάβει ως δεδομένο το σύνολο της θεώρησης της οικονομίας, 
τουλάχιστον στα βασικά σημεία της.                
313 Οι αγκύλες [] εντός των παραθέσεων του ιδίου του Weber, ανήκουν στο μεταφραστή.  
314 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 61. 
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μέσω αγώνα»315, και στο ενδεχόμενο της απόκτησης ωφελειών για μη-οικονομικούς σκοπούς, 

η πράξη είναι «οικονομικά προσανατολισμένη»316. Για τον Weber κάθε μορφή κοινωνικού 

πράττειν (θρησκευτική, πολιτική, καλλιτεχνική κλπ) δύναται να ‘προσανατολίζεται’ στην 

οικονομική μέριμνα για απόκτηση ωφελειών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οικονομικής 

μέριμνας μέσω βιαιότητας θεωρείται ο πόλεμος. Αντίθετα, sui generis οικονομικό πράττειν 

είναι εκείνο, στο οποίο η οικονομική μέριμνα επιδιώκεται με ειρηνικά μέσα, προπάντων 

μέσω οικονομικής ανταλλαγής317. «Το Πράγμα της βιαιότητας είναι εντονότατα 

αντιπαρατιθέμενο προς το πνεύμα της οικονομίας […]»318. Συνεπώς, «‘οικονομική πράξη’ θα 

ονομάζεται μια ειρηνική άσκηση εξουσίας διάθεσης, η οποία είναι πρωτογενώς οικονομικά 

προσανατολισμένη, ενώ ‘ορθολογική οικονομική πράξη’ εκείνη που είναι ορθολογικά κατά 

το σκοπό, δηλαδή βάσει προγράμματος, οικονομικά προσανατολισμένη»319. 

Οι βασικές συνιστώσες αυτής της κατασκευής είναι οι εξής: Πρώτον, τα οικονομικά 

μέσα λογαριάζονται ως μεγέθη ωφέλειας320, δηλ. ως δυνατές ‘χρήσεις’ των υλικών 

                                                 
315 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62. 
316 Σύμφωνα με τη σχηματοποίηση ομάδων οικονομικών φαινομένων, που έχει γίνει στο κείμενο της 
«Αντικειμενικότητας», η οικονομικά προσανατολισμένη δράση εν μέρει συγκροτεί τα ‘οικονομικά 
καθορισμένα’ φαινόμενα. Εν μέρει, όμως, αποτελεί και τη βάση των ‘οικονομικά σχετικών’ 
φαινομένων, εφόσον, έχει επιδράσεις στα sui generis οικονομικά φαινόμενα, δηλ. σε θεσμούς που 
προκύπτουν συνειδητά για οικονομικούς σκοπούς. Φερ’ ειπείν, η πράξη του πολέμου για τη βίαιη 
απόσπαση αγαθών, διακλαδώνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις· μάλιστα δύναται να ενσωματώσει 
και αμιγώς οικονομικές διαδικασίες. Είναι οικονομικά καθορισμένη αφού «κατά την εκδίπλωσή της 
λαμβάνει υπόψη την ‘οικονομική κατάσταση των πραγμάτων’ […]» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 
61). Αφετέρου, είναι οικονομικά σχετική: «[ο] πόλεμος και η περιπλάνηση […] σε όλες τις εποχές, 
μέχρι και σήμερα, είχαν ως συνέπεια ριζικές μεταβολές στην οικονομία» («Οικονομικές κατηγορίες», 
σ. 68). Τέλος, περικλείει μορφές οικονομικού πράττειν, καθώς μπορεί να βασίζεται στην με ειρηνικό 
τρόπο συγκέντρωση πολεμικού εξοπλισμού και το σχηματισμό πολεμικής οικονομίας («Οικονομικές 
κατηγορίες», σ. 62).  
317 «Είναι […] αυτονόητο ότι η ανταλλαγή δεν είναι το μοναδικό αλλά μόνον ένα οικονομικό μέσο, αν 
και ένα από τα σημαντικότερα» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62). 
318 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62. Σχετικά με τον όρο ‘Πράγμα’, ο Γκιούρας σημειώνει ότι 
«σημαίνει το ‘σκληρό’, αναγκαίας υφής, λογικά και πραγματολογικά αναπόφευκτο πλαίσιο ενός 
κάποιου είδους πράττειν, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, του πολιτικού. Πρόκειται για τονισμό μιας 
αναγκαιότητας των πραγμάτων, σχεδόν σε αντίθεση με τη σαφώς διατυπωμένη ένσκοπη πράξη: εξού 
και η ονομασία, η οποία στερείται της χροιάς ενός συνειδησιακού περιεχομένου» («Οικονομικές 
κατηγορίες», σ. 62, υποσημ. 4 [οι δύο πρώτες υπογραμμίσεις δικές μου]).  
319 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 60-61. 
320 «Ο όρος Nutzleistung, που αποδίδεται ως ‘ωφέλεια’, προέρχεται από το εννοιολογικό οπλοστάσιο 
της αυστριακής οικονομικής σχολής, και ιδιαίτερα από συγκεκριμένες παραθέσεις του Eugen von 
Böhm-Bawerk, τις οποίες αναφέρει και ο Weber. [ο] Böhm-Bawerk αποπειράθηκε μια αναδιατύπωση 
της θεωρίας των οικονομικών αγαθών, βασιζόμενος εν πολλοίς στη θεωρητική προσέγγιση του Carl 
Menger περί της οικονομικής πράξης. Η εμμονή στην έννοια του ‘αγαθού’ και η προϊούσα απώθηση 
της έννοιας του ‘εμπορεύματος’ αποτελεί μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της κλασσικής 
πολιτικής οικονομίας (και της κριτικής της πολιτικής οικονομίας) αφενός και της αυστριακής σχολής 
αφετέρου, η οποία πρωτίστως μέσω του έργου του Menger, αποπειράθηκε να εφαρμόσει αριστοτελικά 
σχήματα της πράξης στην οικονομία. […] ο Böhm-Bawerk υποστηρίζει ότι τα αγαθά δεν είναι μόνον 
τα εμπράγματα αντικείμενα αλλά και οι ‘επιδόσεις’ […] των ανθρώπων, οι οποίες ανάγονται στην 
εκδήλωση και ωφέλιμη χρήση των δεξιοτήτων και των δυνάμεών τους. […] οι επιδόσεις των 
ανθρώπων και των πραγμάτων αποτελούν εκδηλώσεις των φυσικών δυνάμεων (Kräfte) που τα 
διέπουν, ώστε η έννοια του ‘αγαθού’ εμπλουτίζεται εδώ από την έννοια της ‘δύναμης’ (στην οποία, 
όμως, έχει απαγορευθεί κάθε επαφή με την ομώνυμη συγγενή της που πληροί τις σελίδες του μαρξικού 
Κεφαλαίου). […] Ενώ ο ορισμός του Böhm-Bawek αποστασιοποιείται ήδη από την κλασική πολιτική 
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αντικειμένων (οικονομικά αγαθά) και της ανθρώπινης εργασίας (οικονομικές υπηρεσίες)321. 

Δεύτερον, η έννοια «εξουσία διάθεσης»322 προσιδιάζει στη σχέση του δρώντα με τα μέσα του 

πράττειν του, είτε εμπράγματα, είτε ανθρώπινες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της 

εργασιακής του δύναμης323. Το περιεχόμενό της είναι δε ότι ο πράττοντας «μπορεί 

πραγματικά […] κατά βούληση να υπολογίζει στην κατανάλωσή τους [των ωφελειών] χωρίς 

ενόχληση από τρίτους»324, ασχέτως από που αντλεί αυτή τη δυνατότητα, π.χ. ασχέτως εάν 

είναι εξασφαλισμένη από τη μορφή του δικαίου. Τρίτον, το κριτήριο εξορθολογισμού της 

οικονομικής συμπεριφοράς είναι η επιδίωξη των σκοπών να είναι προγραμματισμένη. 

Δηλαδή, να είναι συνειδητά σχεδιασμένη η ‘πορεία’ της πράξης, η ακολουθία των μέσων-

σκοπών-επιδράσεών της, ώστε να είναι στο μέγιστο βαθμό εγγυημένη η εκπλήρωση των 

‘προσδοκιών’ του δρώντα, και έτσι να ‘επαναλαμβάνονται’ διαρκώς με την ίδια καθορισμένη 

μορφή οι κοινωνικές σχέσεις που ενεργοποιούνται από το δεδομένο πράττειν. Ο 

εξορθολογισμός κλιμακώνεται όταν συγκροτείται η μορφή του ‘διευθυντικού πράττειν’: «Ο 

ορθολογικός προσανατολισμός καθορίζει κατά κανόνα πρωτογενώς το διευθυντικό πράττειν 

[…]»325. Ενώ, μια μορφή ασθενούς, τρόπον τινά, εξορθολογισμού της οικονομικής 

συμπεριφοράς, θεμελιώνει τις έννοιες του οικονομικού συνδέσμου και της οικονομικής 

εκμεταλλευτικής επιχείρησης. Η θέση, ότι είναι ασθενώς ορθολογικό το πράττειν που 

αποτελεί βάση των οικονομικών συνδέσμων και επιχειρήσεων, στηρίζεται στο ότι ο Weber 

ορίζει αυτές τις μορφές σχέσεων δίχως να τις εγγράφει απ’ ευθείας στο καθαυτό 

εξορθολογισμένο πράττειν. Δεν θεωρεί, με άλλα λόγια, λογικά αναγκαία τη σύνδεση μεταξύ 

του πράττειν που με τρόπο σχετικά μεθοδευμένο θέτει και πραγματοποιεί οικονομικές 

σκοποθεσίες, και του πλήρως εξορθολογισμένου πράττειν, στο οποίο τα μέσα, οι σκοποί και 

οι επιδράσεις του είναι προσυγκροτημένα σύμφωνα μ’ ένα ορθολογικά καθορισμένο 

πρόγραμμα. Δεδομένων αυτών, η αφετηριακή σύλληψη του οικονομικού φαινομένου είναι 

αντι-ολιστική. Ως οικονομία δεν ορίζεται η συνολική μορφή των οικονομικών σχέσεων, αλλά 

                                                                                                                                            
οικονομία […], η πρόσληψή του από τον Max Weber αναδεικνύει –από τη σκοπιά της 
κοινωνιολογικής εννοιολογίας– μεγαλύτερη αποστασιοποίηση, καθώς εδώ [§2] όχι μόνον έχει 
αποκλειστεί η έννοια του ‘εμπορεύματος’ αλλά και η έννοια των ‘δυνάμεων’, η οποία υπάρχει ακόμη 
στις αριστοτελικές αναμνήσεις του Böhm-Bawerk» (Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Ζητήματα εννοιολογικής 
συγκρότησης στην κοινωνιολογία του Max Weber», στο Max Weber, Οικονομία και κοινωνία, Α' 
τόμος…, ό.π., σ. 447-449).   
321 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 66. 
322 «Σαφή χαρακτήρα εξουσιαστικής έννοιας –νομικής προέλευσης– έχει […] ο θεμελιώδης όρος 
Verfügungsgewalt, ο οποίος αποδίδεται ως ‘εξουσία διάθεσης’. […] η χρήση του συνδυάζει τη 
δεσμευτικότητα της οικονομικής μορφής στη δικαιοπραξία, την κατοχύρωση […] ενός δικαιώματος 
στο οικονομικό πεδίο, και την υπόρρητη ή πρόδηλη άσκηση δύναμης στο πλαίσιο της οικονομικής 
συναλλαγής προπάντων υπό την προοπτική της διάρκειας» (Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Ζητήματα 
εννοιολογικής συγκρότησης…», ό.π., σ. 452).  
323 «Με τον όρο εξουσία διάθεσης θα εννοείται εδώ επίσης η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας εργασιακής 
δύναμης ενός δρώντος […] (δεν είναι αυτονόητη – φέρ’ ειπείν, για τους δούλους)» («Οικονομικές 
κατηγορίες», σ. 65). 
324 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 70-71 [η δεύτερη υπογράμμιση δική μου]. 
325 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 67. 
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η στοιχειώδης οικονομική μονάδα ή, στην ορολογία του Weber, ο μεμονωμένος οικονομικός 

‘σύνδεσμος’: «‘οικονομία’ θα ονομάζεται ένα αυτοκέφαλο οικονομικό πράττειν […]»326.  

Ήδη, στο υψηλό επίπεδο εννοιολογικής αφαίρεσης της § 1, διαφαίνεται η ένταση του 

βεμπεριανού επιχειρήματος: από τη μια μεριά, να είναι συνεπές με τη θέση ότι σχεσιακό 

προκύπτει από την αντιστοίχηση των υποκειμενικά καθορισμένων νοηματικών δράσεων· από 

την άλλη, σιωπηρά, να εισάγει μακρο-θεωρητικά δεδομένα, ώστε οι υποκειμενικές δράσεις, 

με κάποιο τρόπο (αυστηρά μεθοδολογικά, τυχαίο), να αντιστοιχήσουν η μία στην άλλη και να 

παραγάγουν έτσι κοινωνικές σχέσεις και μορφές.  

Η διάκριση των μέσων σε ειρηνικά και βίαια, αν και εμφανίζεται αποκλειστικά ως 

λογική διαίρεση των μορφών ατομικού πράττειν (οικονομική μέριμνα-οικονομική πράξη), 

αναφέρεται ταυτόχρονα σε μια γενικευμένη κατάσταση ειρήνευσης των οικονομικών 

σχέσεων ανταλλαγής, που προσιδιάζει στην αστική κοινωνία. Είναι «κατά βάση αδιάφορο», 

γράφει ο Weber, «εάν έννομη τάξη, συμβατικότητα, θέση συμφέροντος, εξοικειωμένα ήθη ή 

συνειδητά καλλιεργημένες παραστάσεις ηθικότητας εμποδίζουν τυπικά τον οικονομικά 

δρώντα να αγγίξει δια της βίας την ξένη εξουσία διάθεσης»327, δηλ. μέσα και δυνατότητες 

πρόσβασης σε μέσα, που ελέγχονται από τρίτους. Άρα, η μη χρήση βίαιων μέσων 

συνοδεύεται από μια μη ενεργητική σκοποθεσία (‘ανοχή’) προς τη διατήρηση του ειρηνικού 

χαρακτήρα των σχέσεων. Η διάσταση αυτή της ειρήνευσης των σχέσεων, που μπορεί να 

ερμηνευθεί και ως μορφή παγίωσης αντικειμενικών νοημάτων –οι όροι το ‘πράγμα’ της βίας 

και το ‘πνεύμα’ της οικονομίας δίνουν λαβή για μια τέτοια ερμηνεία–, δεν ελέγχεται από τον 

Weber ως προς τους όρους γένεσής της. Ουσιαστικά, στο παραπάνω απόσπασμα, την 

αποδίδει ισότιμα στις μορφές του συμφέροντος, της συνήθειας, των άτυπων συμβάσεων και 

                                                 
326 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 61. Όπως ορίζεται στις «Βασικές έννοιες» (§12), ο ‘σύνδεσμος’ 
είναι, απλά, μια κάποια σύμπραξη ατόμων, ασχέτως ειδικού περιεχομένου, η οποία μέσω 
συγκεκριμένης ‘διάταξης’ –κανονιστικής αρχής, καταρχήν ορθολογικά συγκροτημένης αλλά επίσης 
αποδεκτής ως ‘δέουσας’ από τους δρώντες–  ‘αποκλείει’ άλλα άτομα να εισέλθουν σ’ αυτήν. Στο 
εσωτερικό του συνδέσμου μπορεί να συγκροτηθεί διευθυντικό πράττεν, δηλ. διευθυντής και 
‘διοικητικό επιτελείο’. Η έννοια του ‘καταλογισμού’ (§11, «Βασικές έννοιες») εξηγεί το ότι το 
πράττειν του διευθυντή μπορεί να δεσμεύει όλα τα άτομα-μέλη της ορισμένης συνένωσης: π.χ. ο 
πόλεμος που διεξάγει ένα κράτος, καταλογίζεται, μέσω συγκεκριμένης μορφής καταλογισμού, στα 
άτομα-υπηκόους του. Ας επισημανθεί ότι η ύπαρξη ‘επιτελείου’ είναι η λύδια λίθος για να 
αναγνωριστεί αν ο «καταναγκασμός της τήρησης» ενός κανόνα, και η «τιμωρία της παραβίασής» του, 
προσιδιάζουν στη μορφή του δικαίου, ή σε συμβατικότητα (§6, «Βασικές έννοιες»). Ουσιαστικά, κατά 
τη μορφή της συμβατικότητας, η συνέπεια για το άτομο σε περίπτωση απόκλισης από ό,τι (εκτιμά ότι) 
επιβάλλεται από την ομάδωση που ανήκει, είναι η ‘αποδοκιμασία’ από τους άλλους δρώντες, που 
συνιστά δυσχέρεια για το πράττειν του. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικότερο στοιχείο στην 
κοινωνιολογική εξήγηση μιας σύμπραξης ατόμων συνδεσμικού τύπου, είναι να καθοριστεί αν η 
σύμπραξη είναι ‘αυτόνομη’ ή ‘ετερόνομη’, και ‘αυτοκέφαλη’ ή ‘ετεροκέφαλη’: «Η αυτονομία 
σημαίνει ότι, σε αντίθεση προς την ετερονομία, η διάταξη του συνδέσμου δεν θεσπίζεται από 
εξωτερικούς φορείς, αλλά από συνδεσμικούς συντρόφους μέσω αυτής της ιδιότητάς τους […]. 
Αυτοκεφαλία σημαίνει ότι ο διευθυντής και συνδεσμικό επιτελείο διορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του συνδέσμου και όχι, όπως στην ετεροκεφαλία, από εξωτερικούς φορείς […]» («Βασικές 
έννοιες», σ. 52).      
327 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 71. 
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της ηθικής328, αρνούμενος να ανακατασκευάσει μια μακρο-θεώρηση για το ποιος παράγοντας 

υπήρξε ιστορικά καθοριστικότερος, και για τους όρους υπό τους οποίους η αυταξία της 

ειρήνευσης των οικονομικών σχέσεων, αναπαράγεται. 

Κατά βάση, ο Weber αφαιρεί από το πρόβλημα της ειρήνης ως (αντικειμενικής) 

αξίας, και εστιάζει στο ζήτημα του ‘καταναγκασμού’. Συγκεκριμένα, γράφει ότι: «[…] 

χρειάζεται, θεωρητικά βέβαια όχι κάθε οικονομία αλλά σίγουρα η δική μας νεωτερική 

οικονομία υπό τις νεωτερικές μας συνθήκες, την εγγύηση της εξουσίας διάθεσης μέσω 

κρατικού δικαϊκού καταναγκασμού. Δηλαδή: η διατήρηση και η διεκπεραίωση της εγγύησης 

τυπικά ‘νόμιμων’ εξουσιών διάθεσης στηρίζεται στην απειλή ενδεχόμενης βίας. Η οικονομία 

που προστατεύεται με αυτό τον τρόπο δια της βίας δεν αποτελεί όμως η ίδια βιαιότητα»329. 

Εισάγονται εδώ η μορφή του κράτους ως εξωτερική προϋπόθεση της νεωτερικής οικονομίας 

και η μορφή του δικαίου ως εξωτερική εγγύηση στην αναπαραγωγή των ειρηνευμένων 

οικονομικών σχέσεων. Όμως, ο Weber, τη στιγμή που ιχνηλατεί σχέσεις ανάμεσα στις από 

άποψη μεθόδου διαιρεμένες διαστάσεις του κοινωνικού, επαναυποχωρεί στις θέσεις ότι είναι 

μη ορθολογικά ανακατασκευάσιμες τέτοιου τύπου συνδέσεις, και ότι οι ιδεοτυπικές έννοιες 

αντιτίθενται στην εμπειρικά διαπιστωμένη αλληλοδιαπλοκή των φαινομένων. «Όσο 

αναμφισβήτητα απαραίτητες και αν είναι για τη σύγχρονη οικονομία οι δικαϊκές 

καταναγκαστικές εγγυήσεις», αυτό δεν μεταφράζεται «σε μια εννοιολογική αναγκαιότητα της 

δικαϊκής διάταξης των εξουσιών διάθεσης […]»330. Έτσι, και το ζήτημα του 

‘καταναγκασμού’ ανακατασκευάζεται, όπως θα δειχτεί παρακάτω, επί τη βάση ατομικών 

σκοπιών αποκλειστικά σε επίπεδο οικονομίας.  

Δεδομένων των παραπάνω, η φορμαλιστική διάκριση σε βιαίως προωθούμενη 

οικονομική μέριμνα και οικονομικό πράττειν, είναι ελέγξιμη ότι προϋποθέτει το νεωτερικού 

τύπου διαχωρισμό ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία, ώστε, μπορεί να υποτεθεί ότι η 

οικονομική μέριμνα αναφέρεται σε προνεωτερικές κοινωνίες, όπου δεν έχει επέλθει ο 

χωρισμός ανάμεσα σε οικονομικά και πολιτικά μέσα. Πάντως, βάσει του τρόπου 

συγκρότησης των εννοιών, ενισχύεται το ενδεχόμενο να συνυπάρχουν μορφές οικονομικής 

μέριμνας, πιθανώς προωθούμενης μέσω πολιτικού αγώνα και βίας, και μορφές ειρηνικής 

οικονομίας, παρά να αλληλοαποκλείονται. Γι’ αυτό ο Weber, αν και αντιδιαστέλει την 

πολεμική πράξη –την πιο ακραία μορφή βίαιης οικονομικής μέριμνας– στο ‘πνεύμα’ της 

οικονομίας, δεν την εξαιρεί εντελώς από τις οικονομικές κατηγορίες: «ο πόλεμος και η 

περιπλάνηση δεν είναι βέβαια αυτές καθ’ εαυτές οικονομικές διαδικασίες (αν και, ιδιαίτερα 

                                                 
328 «‘Ηθικό’ μέτρο είναι για την κοινωνιολογία ένα μέτρο το οποίο θέτει ένα ιδιαίτερο είδος 
ορθολογικής κατά το σκοπό πίστης ως πρότυπο κανόνα του ανθρώπινου πράττειν που αξιώνει το 
κατηγόρημα του ‘ηθικά καλού’ […]» («Βασικές έννοιες», σ. 37). 
329 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62. 
330 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 65. 
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σε παλαιότερες εποχές, ήταν ως επί το πλείστον οικονομικά προσανατολισμένες) […]»331. 

Εξασφαλίζεται έτσι και η συνεπής συγκρότηση των εννοιών ως υπερ-ιστορικών κατηγοριών, 

ώστε στη συνέχεια να προσδιοριστούν τύποι κεφαλαιοκρατίας (§31), ανάμεσά τους και 

μορφές ‘πολιτικού καπιταλισμού’. 

Και πάλι, μόνο εάν αναγνωριστεί η μη δηλωθείσα εισαγωγή της ιστορικότητας του 

οικονομικού φαινομένου στις κατηγορίες της μέριμνας και της οικονομικής πράξης, είναι 

σαφέστερη η βεμπεριανή κριτική στο (ολιστικό) σχήμα που: θέτει την πολιτική μορφή σε 

επίπεδο συλλογικής απόφασης των σκοπών της κοινωνίας, και την οικονομική μορφή σε 

επίπεδο ανεύρεσης μέσων και βελτιστοποίησης της χρησιμοποίησής τους, για την 

πραγμάτωση των πολιτικά προκαθορισμένων σκοπών. Όπως έχει διατυπωθεί στην 

«Αντικειμενικότητα», η ιστορία της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας δείχνει ότι η 

οικονομική επιστήμη θεωρήθηκε στις απαρχές της ως ‘τεχνική’ ρύθμιση των υλικών μέσων 

της κοινωνίας. Ο Weber ακολουθώντας, κατ’ ομολογία του, σ’ αυτό το θέμα, την παράδοση 

του οικονομικού ιστορισμού και την μαρξική θεωρία, απορρίπτει την αντίληψη αυτή. 

Αιτείται να δείξει ότι το συμφέρον του όλου, η συνολική ευημερία, ο ‘πλούτος του κράτους’ 

εν γένει, συνιστά επίφαση των (αγωνιστικών) σχέσεων ανάμεσα στα επιμέρους συμφέροντα. 

Και ότι, συνεπώς, η κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται η χρήση των περιορισμένων 

υλικών μέσων (οικονομικό πράττειν) δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε αξιολογικά ουδέτερη, 

όπως είναι, τυπικά, το τεχνικό πράττειν. 

Ειδικότερα, η τεχνική αφορά στην τροπικότητα των μέσων, ενώ η οικονομία 

προσιδιάζει στην ‘επιλογή’ σκοπών, δηλ. στην επιλογή ποιες επιθυμίες για ανάγκες θα 

ικανοποιηθούν. Η επιλογή αυτή, εκτός από το ότι καθορίζει τα οικονομικά μέσα και το πώς 

χρησιμοποιούνται, σημαίνει πάντοτε μια ορισμένη ‘θυσία’ σκοπών. Για τον Weber το μείζον 

ερώτημα που εγγράφεται στο οικονομικό πράττειν, είναι «πώς τίθεται η μέριμνα για άλλες 

ανάγκες (ανάλογα εάν είναι: ποιοτικά διαφορετικές και σύγχρονες ή ποιοτικά ίσες και 

μελλοντικές), εάν γι’ αυτή την ανάγκη χρησιμοποιηθούν τώρα αυτά τα μέσα»332. 

Επαναλαμβάνει εδώ τη βασική μενγκεριανή θέση για τη συμπεριφορά του homo economicus. 

Εντούτοις, απορρίπτει τη θεμελίωσή της σε μια θεωρία αναγκών και αποστασιοποιείται έτσι 

από τη φυσικοποίηση του οικονομικού δρώντα. «Ο ορισμός της ‘οικονομικής πράξης’», 

γράφει, «πρέπει επιπλέον να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει και τη 

σύγχρονη οικονομία επικέρδειας, δηλαδή δεν πρέπει να ξεκινά από ‘καταναλωτικές ανάγκες’ 

και την ‘ικανοποίησή’ τους, αλλά αφενός από το δεδομένο –που ισχύει επίσης και για τη 

γυμνή επιδίωξη χρηματικού κέρδους– ότι ζητούνται ωφέλειες […]»333. Συνεπώς, στο 

βεμπεριανό ατομισμό, η ατομική θεμελίωση του πράττειν δεν προσιδιάζει σε μια αντίληψη 

                                                 
331 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 68. 
332 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 64. 
333 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 61. 
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φυσικού ατόμου με αδιαφοροποίητες ανάγκες, των οποίων η ιεράρχηση αποτελεί διαδικασία 

ανεξάρτητη από τη θέλησή του. Αυτή είναι η σημασία της μεθερμήνευσης της ‘ανάγκης’ σε 

‘επιθυμία’, στον πρωταρχικό ορισμό της έννοιας του οικονομείν. Η οικονομική ενεργοποίηση 

του δρώντα σημαίνει την από μέρους του, δηλ. υποκειμενική, «πίστη στην αναγκαιότητα της 

μέριμνας»334. Παράλληλα, η ‘ζήτηση για ωφέλειες’ εξισώνει εννοιολογικά τις κατηγορίες 

κέρδος και ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα εγγυάται τη διαφορά τους στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

ιστορικών κοινωνιών (μη κεφαλαιοκρατικές και κεφαλαιοκρατικές οικονομίες). Ωστόσο, η 

διαφορά ανάμεσα σε οικονομία επικέρδειας και οικονομία ικανοποίησης αναγκών, αξιώνει 

να παραμείνει μία αντίθεση εννοιολογική. Δεν μεταβαίνει σε επίπεδο περιεχομένου, ούτε 

ανασυγκροτεί την οικονομική μορφή ως αντικειμενική συνθήκη καθορισμού του πράττειν. 

Όπως αναφέρεται, «αυτό που έχει σημασία είναι η πίστη στην αναγκαιότητα της μέριμνας 

και όχι η αντικειμενική αναγκαιότητα»335. 

Παρά την μετατόπιση του βεμπεριανού μεθοδολογικού ατομισμού από τον ατομισμό 

του Carl Menger, ο Weber διατηρεί την υποκειμενική συγκρότηση του νοηματικού 

οικονομικού πράττειν, αντιτάσσοντάς την στον μεθοδολογικό ολισμό. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, ανασυγκροτεί τη σχέση ανάμεσα σε οικονομία και πολιτική, αναιρώντας την 

ταύτιση οικονομίας και τεχνικού πράττειν. «Εάν η οικονομία σημαίνει κάτι εν γένει», γράφει, 

«είναι ακριβώς η προνοητική επιλογή μεταξύ σκοπών, αλλά πάντα: προσανατολισμένη στη 

σπάνιν των μέσων […]»336. Αντίθετα, ένα τεχνικό πρόβλημα είναι πρόβλημα αριστοποίησης 

της χρήσης των μέσων προς το δεδομένο σκοπό που επιδιώκεται. Εδώ δεν υπάρχει ζήτημα 

επιλογής ανάμεσα σε αντιτιθέμενους σκοπούς. Η ανάλωση υλικών μέσων και η θυσία των μη 

επιλεχθέντων σκοπών, δεν τίθενται με όρους ‘κόστους-εξόδου’, χρηματικής ή άλλης μορφής, 

όπως στην περίπτωση της εκτίμησής τους από οικονομική σκοπιά. Άρα, αναιρείται το σχήμα 

όπου η κοινωνία αρθρώνεται σε διαφορετικά επίπεδα που συνέχονται βάσει των 

διαφορετικών λειτουργιών που επιτελούν: η πολιτική ως (συλλογική) συγκρότηση 

σκοποθεσιών και η οικονομία ως μεσολάβηση στην υλοποίησή τους. «Το πόσο λάθος είναι 

να θεωρείται για την οικονομία […], ότι εννοιολογικά είναι μόνον ‘μέσο’ –σε αντίθεση, φερ’ 

ειπείν, προς το ‘κράτος’– φαίνεται ήδη από το ότι μπορεί κανείς να ορίσει ιδιαίτερα το 

κράτος μόνον μέσω αναφοράς των μέσων που χρησιμοποιεί σήμερα με μονοπωλιακό τρόπο 

(βία)»337. Ο βεμπεριανός φορμαλισμός αφαιρώντας από περιεχόμενα αξιών, συμφερόντων 

κ.λπ., φαίνεται να αντιστρέφει την ολιστική-λειτουργιστική θεώρηση της κοινωνίας, θέτοντας 

ως προνομιακό τόπο συγκρότησης σκοποθεσιών την κατακερματισμένη σε ατομικούς 

δρώντες οικονομία, και ανασυγκροτώντας παράλληλα το εξουσιαστικό-πολιτικό φαινόμενο 

                                                 
334 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 61. 
335 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 61. 
336 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62. 
337 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 62. 
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ως προς την κατοχή των μέσων της βίας. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο για τις εννοιολογικές 

αφαιρέσεις της κοινωνιολογίας της οικονομίας. Η εννοιολογική συγκρότηση της οικονομικής 

‘παράλληλα’ με την πολιτική διάσταση, δείχνει ότι για τον Weber, οι δύο μορφές διατηρούν 

την αυτονομία τους, ως διακριτά πεδία πραγμάτωσης ειδικών σκοποθεσιών. Ο 

μεθοδολογικός ατομισμός είναι έτσι ελέγξιμος ότι προϋποθέτει μια ασθενή ολιστική 

αντίληψη της κοινωνίας ως αθροίσματος διακριτών κοινωνικών διαστάσεων, των οποίων η 

διαδικασία χωρισμού τους και οι επιμέρους συνδέσεις που (εμπειρικά) διατηρούν δεν είναι 

άμεσα διαπιστώσιμες338. 

Η οιονεί διύλιση του μεθοδολογικού ατομισμού από δομικούς και ιστορικούς όρους 

πραγμάτωσης του οικονομικού πράττειν, γίνεται περισσότερο εμφανής κατά τις οριοθετήσεις 

της κατηγορίας της ωφέλειας (§2) και της εννοιολογικής αντίθεσης ανάμεσα σε παράδοση 

και ορθολογισμό (§3). Στις έννοιες που μεσολαβούν την έννοια της ωφέλειας, ανευρίσκονται 

άρρητες παραδοχές περί ενός πλαισίου σχέσεων που μορφοποιεί το πράττειν. Αντίστοιχα, 

στην αντίθεση εξορθολογισμού-παράδοσης θεματοποιούνται οι ιστορικοί παράγοντες που 

προώθησαν τον εξορθολογισμό της οικονομικής συμπεριφοράς. Βέβαια, ο Weber αναφέρεται 

σ’ αυτούς με σκοπό να αντικρούσει τις αντιλήψεις που ερμηνεύουν το οικονομικό φαινόμενο 

μέσω ανασυγκρότησης της (διαπολιτισμικής) ιστορικής του εξέλιξης. Ωστόσο, η 

συγκεκριμένη παράθεση έχει και τη σημασία να δικαιολογηθεί η επιλογή της § 4, όπου η 

ανάλυση εστιάζει στον τρόπο που ειδικά ο εξορθολογισμός της οικονομικής συμπεριφοράς, 

καθορίζει τις βασικές οικονομικές πράξεις, από πλευράς δρώντων, της κατανάλωσης, 

παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής. Ειδάλλως, θα προέκυπτε το ερώτημα γιατί δεν 

προσδιορίζονται εξίσου τα ‘τυπικά μέτρα’ της οικονομικής μέριμνας εν γένει.        

Ως προς το πρώτο σημείο, οι ωφέλειες, όπως ειπώθηκε, σημαίνουν χρήσεις 

ανθρώπινων υπηρεσιών και υλικών αντικειμένων (αγαθών), για τις οποίες ο δρων μεριμνά, με 

βάση ορισμένη ατομική εξουσία διάθεσης επί των δεδομένων οικονομικών μέσων που 

ελέγχει ή στα οποία έχει πρόσβαση. Εντούτοις, «ως πηγή σύγχρονης ή μελλοντικής πιθανής 

εξουσίας διάθεσης επί ωφελειών» θεωρούνται επίσης οι «κοινωνικές σχέσεις»339. Οι 

‘δυνατότητες’ για οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τον δρώντα από τη δεδομένη 

μορφή των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες εντάσσεται, συνιστούν «‘οικονομικές 

                                                 
338 «Η ιδεοτυπική συγκρότηση του αντικειμένου προϋποθέτει και επιβεβαιώνει την ‘ύπαρξη’ 
ιδιονομοτελών σφαιρών οι οποίες με τον εκάστοτε συνδυασμό τους καθορίζουν το αντίστοιχο πράττειν 
και τη μοναδικότητά του, ενώ η ολοποιητική τάση […] διαπιστώνεται μέσω των ‘εκλεκτικών 
συγγενειών’ μεταξύ των σφαιρών. […] Ακριβώς ένας τέτοιος ‘μοναδικός’ συνδυασμός έλκει και τη 
συνολική ερωτηματοθεσία […] των εννοιακών ορισμών: η νεωτερική κεφαλαιοκρατία, όχι μόνον ως 
ιδεότυπος αλλά ως επιβεβλημένη πραγματικότητα αποτελεί εδώ εν πολλοίς τον στρατηγικό στόχο των 
‘περικυκλωτικών κινήσεων’ της εννοιολογίας, καθώς και τη θεμελίωση αυτής καθ’ εαυτήν της 
βεμπεριανής ‘κοινωνιολογίας’ […]» (Γκιούρας Θ., «Εισαγωγή», στο, Max Weber, Οικονομία και 
κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., ροδ'-ρος' [υπογραμμίσεις δικές μου]).   
339 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 66. 



 93

πιθανότητες’»340. Η πελατεία μιας επιχείρησης ή η ιδιοκτησία επί οικονομικών μέσων, 

αποτελούν τέτοιες πηγές άντλησης οικονομικών πιθανοτήτων. Είναι σαφής εδώ ο 

κατακερματισμός των αντικειμενικών όρων της οικονομίας, π.χ. των ιδιοκτησιακών σχέσεων, 

σε επιμέρους θέσεις ατομικών δρώντων και η περαιτέρω ανακατασκευή τους ως 

αντιστοιχήσεων ανάμεσα σε ‘πιθανότητες’ ‘επανάληψης’ της ‘πορείας’ και των ‘επιδράσεων’ 

του πράττειν. Λ.χ., πιθανότητες να ενεργοποιήσει ο δρώντας οικονομικές δυνατότητες, ή, 

αντίστοιχα, να υπομείνει αποκλεισμούς στη χρήση και τον έλεγχο των μέσων, και στην 

είσοδο σε δεδομένες κοινωνικές σχέσεις341. Η συμπεριφορά της «ανοχής οικονομικών 

μέτρων από εκείνους που μπορούν να τα εμποδίσουν», δύναται να είναι «αντικείμενο 

οικονομικής μέριμνας» από τρίτους δρώντες342, αναφέρει ο Weber. Άρα, υπονοείται μια δομή 

κοινωνικών σχέσεων, που στη βάση του συνειδητού ελέγχου ή επηρεασμού της από 

ορισμένους δρώντες και την ημι-συνειδητή ανοχή προς αυτό τον έλεγχο από άλλους, 

καθορίζει την ατομική συμπεριφορά. Αν αυτή η αντίφαση μπορεί να μετριαστεί σε επίπεδο 

μεθοδολογίας, με την αναγωγή της ‘χαλαρής’ αυτής δομής σε τελευταία ανάλυση σε ατομικό 

πράττειν, μολαταύτα, στη συμπλήρωση των κατηγοριών από εμπειρικά δεδομένα –που το 

ίδιο το βεμπεριανό επιχείρημα αιτείται–, δεν μπορεί παρά η μορφή των κοινωνικών σχέσεων 

και οι οικονομικές πιθανότητες-δυνατότητες που συνεπάγεται για τους δρώντες, να 

προπορεύονται εννοιολογικά έναντι του ατομικού πράττειν. 

Ως προς το σημείο της εννοιολογικής αντίθεσης εξορθολογισμού-παράδοσης, ο 

Weber επιδιώκει να αντικρούσει τα ιστοριστικά επιχειρήματα περί ιστορικής νομοτέλειας 

στην εξέλιξη προς την εξορθολογισμένη μορφή της νεωτερικής οικονομίας. Φαίνεται σ’ αυτή 

του την προσπάθειά, να ανατρέχει στη θέση περί της ‘ιδιαιτερότητας’ των συγκεκριμένων 

ιστορικών κοινωνιών. Σύμφωνα μ’ αυτήν, είναι αδύνατες άμεσες διιστορικές συγκρίσεις 

τους, βάσει κλειστών θεωρητικών σχημάτων (θέση, βέβαια, που μπορεί να κριθεί ως 

‘ακραίος’ ιστορισμός). Λ.χ., επί τη βάση μιας «‘πρωταρχικής οικονομικής κατάστασης’»343, 

που υποτίθεται αποτελεί την μήτρα της νεωτερικής οικονομίας. Ή στη βάση μιας αντίληψης 

ότι η «στενότητα του χώρου» διαβίωσης αποτέλεσε το δυναμικό στοιχείο που ώθησε τους 

πληθυσμούς στην επέκτασή τους μέσω πολέμου, και στον μ’ αυτό τον τρόπο εξορθολογισμό 

                                                 
340 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 66. 
341 Οι έννοιες του ‘αποκλεισμού’ από και της ‘πρόσβασης’ σε σχέσεις, προϋποθέτουν την εννοιολογική 
διάκριση ανάμεσα σε ‘ανοικτές και κλειστές σχέσεις’, της § 10 των «Βασικών εννοιών». Ουσιαστικά, 
εδώ ο Weber αποπειράται να οριοθετήσει (φορμαλιστικά) το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, στη βάση των 
μορφών σχέση ‘ανοικτή προς τα έξω’, σχέση ‘κλειστή προς τα έξω’, σχέση με ‘αποκλεισμό προς τα 
έσω’. Η δεσμευτική φύση αυτών των σχέσεων, τις συγκροτεί ως μεσολαβήσεις, προώθησης ή 
ανάσχεσης, του ατομικού πράττειν. Το περιεχόμενο των δεσμεύσεών τους, είναι η ‘ιδιοποίηση 
πιθανοτήτων’ (δικαιώματα) από μέρους των ατόμων, για άσκηση ή αποκλεισμό από την άσκηση 
ορισμένου πράττειν. Έτσι: «Οι πιθανότητες που είναι κληρονομικά ιδιοποιημένες από μεμονωμένα 
άτομα ή από κληρονομικές κοινότητες ή εταιρείες θα ονομάζονται: ιδιοκτησία […], η δε εκποιήσιμη 
ιδιοποιημένη πιθανότητα θα ονομάζεται ελεύθερη ιδιοκτησία» («Βασικές έννοιες, σ. 46).      
342 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 66-67. 
343 Πρβλ. κεφ.II της παρούσας εργασίας.  
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της οικονομικής τους οργάνωσης. Ή, τέλος, στη βάση μιας θεωρίας περί αντικειμενικής 

αντίθεσης ανάμεσα στο παραδοσιακό στοιχείο και στη δυναμική του οικονομικού 

εξορθολογισμού. Ως προς τα δύο τελευταία επιχειρήματα, ο Weber θεωρεί ότι οι παράγοντες 

που αναδεικνύονται, πράγματι συνεπέδρασαν στο σχηματισμό της νεωτερικής ορθολογικής 

κεφαλαιοκρατίας. Θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν είναι ανακατασκευάσιμες ακριβείς ιστορικές 

κανονικότητες. Αυτό, υποθέτει, αποδεικνύεται από την ιστορική έρευνα που δείχνει πώς 

κάτω από ίδιες συνθήκες, οι διάφορες ιστορικές κοινωνίες αντέδρασαν διαφορετικά (λ.χ., 

εξορθολογισμός της δημοσιονομίας στην Αίγυπτο και εξορθολογσιμός της επικέρδειας στη 

σύγχρονη Δύση, ή πληθυσμιακή αύξηση στην Κίνα και στην Ευρώπη, κατά την ίδια περίοδο 

των αρχών του 18ου αιώνα). 

Ο Weber, λοιπόν, τηρώντας τις επιστημολογικές του δεσμεύσεις περί της χρήσης των 

ιδεατών τύπων344, δεν καταλήγει σε μία τελεσίδικη εξήγηση της διαδικασίας ιστορικής 

γένεσης της νεωτερικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σχετικοποιεί την εξηγηματική 

σημασία τού ίδιου τού έργου του Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. 

Σημειώνει ότι «η παραδοσιακή συμπεριφορά ήταν στη Δύση κάτι που η, τουλάχιστον 

σχετική, υπέρβασή του διευκόλυνε εν πρώτοις την περαιτέρω διαμόρφωση της ιδιαίτερα 

νεωτερικής, κεφαλαιοκρατικά ορθολογικής οικονομίας»345. Ο κοσμοκαταφατικός ασκητισμός 

του προτεστάντη, στη βάση του οποίου (με σχετικά μη ηθελημένο τρόπο) εξορθολογίζει το 

πράττειν του, είναι μόνο μία από τις ιστορικές συνιστώσες γένεσης της δυτικής 

κεφαλαιοκρατίας· επουδενί, η μοναδική ή η σημαντικότερη. Μ’ αυτό τον τρόπο συγκροτείται 

ένα είδος ιστορικής τελεολογίας προς τον ορθολογισμό, η οποία όμως παραμένει μη 

ορθολογικά προσβάσιμη346. Έχει ήδη απορριφθεί και η αξιολογική θεμελίωσή της, καθώς ο 

ορθολογισμός δεν τίθεται ως δέον, αλλά αποκλειστικά ως μεθοδολογικό εργαλείο. Αυτή η 

αντίληψη εγείρει επιπλέον το ερώτημα, αν ο Weber, για να οδηγηθεί στη δεδομένη κρίση 

περί ιστορίας, προϋποθέτει μια σχεδόν εξαντλητική ιστορική γνώση του κοινωνικού 

αντικειμένου –μάλιστα, μια ιστορική γνώση ‘κοινωνιολογικής’ υφής, ανάλογη, ίσως, της 

                                                 
344 Πρβλ. κεφ.III της παρούσας εργασίας. 
345 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 69. 
346 Αναφερόμενος στην ισχύ της αρχής της οριακής χρησιμότητας στη σύγχρονη κοινωνία, ο 
Ψυχοπαίδης, επικαλούμενος τις σχετικές αναπτύξεις του Weber, γράφει: «[στις] σύγχρονες βιοτικές 
συνθήκες η προσέγγιση της πραγματικότητας προς τον τύπο ορθολογικού πράττειν διαρκώς αυξάνει». 
Και συνεχίζει: «Η διαδικασία εξορθολογισμού όμως δεν είναι η ίδια ορθολογικά ανακατασκευάσιμη: 
αποτελεί ‘πολιτισμικο-ιστορικό δεδομένο’, ή, όπως ακόμα λέγεται, ‘μοίρα’ διαρκώς διευρυνόμενων 
ομάδων ανθρώπων […]» (Ψυχοπαίδης Κ., «Φορμαλισμός…(Carl Menger, Max Weber)», ό.π., σ. 204-
205, [υπογραμμίσεις δικές μου]). Η κατίσχυση, λοιπόν, του ορθολογισμού γίνεται παραδεκτή. Δεν 
αναπτύσσεται όμως μια γενική θεώρηση μετασχηματισμού των κοινωνικών συνθηκών, η οποία να την 
εξηγεί. Η διαδικασία του εξορθολογισμού των κοινωνιών, προκύπτει ως ‘συνισταμένη’ από το 
συνδυασμό των επιμέρους οπτικών για την οικονομία, την πολιτική, το δίκαιο κ.λπ., χωρίς ωστόσο ένα 
καταληκτικό σημείο όπου να αρθρώνεται μια μακρο-θεωρία που να συσχετίζει αυτές τις οπτικές, βάσει 
συγκεκριμένων ουσιωδών κριτηρίων.  
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επιστήμης της ‘εθνικής οικονομίας’347. Εν πάση περιπτώσει, ο Weber ανατρέχει εδώ στους 

ιστορικούς-δυναμικούς όρους του οικονομικού φαινομένου –σε ασυμφωνία με την αρχική 

του δέσμευση–, εν μέρει και για να ενδυναμώσει το αίτημα να εστιάσει στις μορφές του 

ορθολογικού οικονομικού πράττειν. Η επιλογή, λοιπόν, του προτύπου του ορθολογικού 

δρώντα έμμεσα θεμελιώνεται στον εντεινόμενο εξορθολογισμό της οικονομίας. 

 

3. Θεσμικές μορφές της οικονομίας: ανταλλαγή, χρήμα, πίστωση, αγορά 

Παρά τη νόθευση του μεθοδολογικού ατομισμού ήδη στις πρώτες στοιχειώδεις κατηγορίες 

των «Οικονομικών κατηγοριών», το βεμπεριανό επιχείρημα αιτείται τη συνέχεια της μεθόδου 

στην ανακατασκευή των μορφών συλλογικού οικονομικού πράττειν και των μορφών 

θεσμικής ολοκλήρωσης της οικονομίας. Όπως έχει δειχθεί στην «Αντικειμενικότητα», το 

ορθολογικό κατά το σκοπό πράττειν συνιστά το θεωρητικό εργαλείο για την ‘εκλογίκευση’ 

των κοινωνικών φαινομένων, στη βάση της οποίας είναι δυνατή η ερμηνεία τους –ερμηνεία 

ως προς την ‘ιδιαιτερότητά’ τους. Αυτό το επιστημολογικό μοτίβο επαναλαμβάνεται στη 

συγκρότηση των κατηγοριών της ανταλλαγής, του χρήματος, της πίστωσης και της αγοράς. Η 

ανακατασκευή-σχολιασμός των παραπάνω κατηγοριών, που επιχειρείται εδώ, λαμβάνει ως 

δεδομένη την υπόθεση348 ότι: Η μέθοδος του Carl Menger, εξηγεί τη ‘γένεση’ των μορφών ως 

ηθελημένων ή μη ηθελημένων συνισταμένων των ατομικών δράσεων, που καταρχήν 

βρίσκονται ‘εκτός’ κοινωνικών σχέσεων. Αντίθετα, στη βεμπεριανή μέθοδο οι ατομικές 

δράσεις ενσωματώνουν τις κοινωνικές σχέσεις ως ατομικά συγκροτημένες αξίες ή/ και 

προσδοκίες: όχι όμως με την έννοια του οικονομικού ιστορισμού, λ.χ. του Schmoller, που 

θεωρεί ότι στο άτομο εγγράφονται ψυχικές στάσεις με κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά από τη 

μεθοδολογική σκοπιά ότι η εξήγηση της κοινωνικής σχέσης σημαίνει εξήγηση του είδους των 

‘κοινωνικών’ πράξεων που οδηγούν στην ύπαρξή της. Εδώ εντοπίζεται η υποψία για 

ταυτολογία στον ορισμό της ‘κοινωνικής σχέσης’ ως ‘επανάληψης’ ορισμένου ‘κοινωνικού 

πράττειν’. Η αντίφαση αυτή όμως της μεθόδου μετατρέπεται σε πλεονέκτημα της θεωρίας, 

που κατορθώνει να εξηγήσει ένα ευρύ φάσμα φαινομένων, στην προκείμενη, οικονομικών, 

δίχως να ανατρέξει σε ανορθολογικές ‘οργανικές’ αντιλήψεις τού είδους του Menger. 

Στην § 4 ανασυγκροτούνται οι οικονομικές διαδικασίες –μορφές ‘πράττειν’ στην 

ορολογία του Weber– της κατανάλωσης, της παραγωγής, της διανομής και της ανταλλαγής, 

σύμφωνα με το πώς διενεργούνται από δρώντες που πράττουν ορθολογικά βάσει 

‘προγράμματος’. Η ‘χρήση των ωφελειών’ (κατανάλωση) είναι ορθολογική στην περίπτωση 

                                                 
347 «[Η] ενασχόλησή του με την παγκόσμια ιστορία, όσον αφορά τη συγκρότηση νοηματικού πλαισίου 
του ανθρώπινου πράττειν, προϋποθέτει τόσο τις διεξοδικές ιστορικές μελέτες για τη γερμανική και 
ευρωπαϊκή ιστορία του Schmoller και των μαθητών του, όπως και τη διεξοδική ανάλυση, υπό πολιτική 
προοπτική, της ρωμαϊκής ιστορίας από τον Theodor Mommsen» (Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Στοιχεία 
πολιτικής θεωρίας…», ό.π., σ. 191). 
348 Πρβλ. κεφ.IV της παρούσας εργασίας. 
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που συμβαίνει «προγραμματισμένη κατανομή» των ωφελειών «στο παρόν και στο 

μέλλον»349. Με την είσοδο του χρόνου ως μεταβλητής του προγραμματισμού, προκύπτει μια 

ορισμένη αναβολή της κατανάλωσης που σηματοδοτεί την ‘αποταμίευση’. Ορθολογική-

προγραμματισμένη κατανάλωση σημαίνει, επιπλέον, την «προγραμματισμένη κατανομή 

διαθέσιμων ωφελειών σε περισσότερες δυνατότητες χρήσης […] σύμφωνα με το οριακό 

όφελος»350. Η έννοια της παραγωγής-προμήθευσης [Beschaffung]351 σημαίνει την 

κινητοποίηση των παραγωγικών μέσων που διαθέτει και ελέγχει ο δρώντας, για την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που δεν υπάρχουν έτοιμες προς κατανάλωση, αλλά για τις 

οποίες εκδηλώνεται ζήτηση, από τον ίδιο ή από τρίτους. Αυτή η διαδικασία διενεργείται 

ορθολογικά όταν «η εκτίμηση του επείγοντος χαρακτήρα της ζήτησης υπερβαίνει […] την 

εκτίμηση της δαπάνης […], δηλαδή: 1. του κόπου των απαιτούμενων υπηρεσιών [και] 2. των 

υπόλοιπων δυνατών τρόπων χρήσης των χρησιμοποιούμενων αγαθών και, συνεπώς, του 

τελικού προϊόντος που θα μπορούσε τεχνικά να προκύψει σε άλλη περίπτωση από τα ίδια»352. 

Με άλλα λόγια, η ορθολογικότητα της παραγωγής θεμελιώνεται στην ‘εκτίμηση’ της σχέσης 

δαπάνης (εξόδου-κόστους) και ζήτησης, υπό το δεδομένο της σπανιότητας των μέσων. Η 

επιρροή των αρχών της μενγκεριανής θεωρίας, στις παραπάνω εννοιολογικές κατασκευές, 

είναι προφανής. Ας σημειωθεί όμως ότι στον Weber η ‘ζήτηση’ αποκτά κοινωνιολογική 

σημασία όταν ο δρώντας εγγράφει στη σκοποθεσία του τη ζήτηση τρίτων, που εκδηλώνεται 

στην αγορά: «[…] όταν κατά την παραγωγή θέτει ως βάση του προσανατολισμού του τη 

μελλοντική ζήτηση τρίτων […]»353. Ομοίως, η κατανάλωση συνιστά κοινωνιολογικό 

δεδομένο όταν στην υποκειμενική της συγκρότηση συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό πράττειν 

ξένων δρώντων, έστω και ως ‘προσδοκία’ του δρώντα: «όταν […] κατά την κατανάλωση 

λαμβάνεται υπόψη και η μελλοντική ζήτηση τρίτων και ο τρόπος της ιδίας ‘αποταμίευσης’ τη 

συμπεριλαμβάνει στον προσανατολισμό του»354. 

Μπορεί να υποτεθεί, λοιπόν, ότι στο βεμπεριανό επιχείρημα οι σκοποθεσίες της 

κατανάλωσης και της παραγωγής, διαμεσολαβούνται από την ειδική οικονομική μορφή όπου 
                                                 
349 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 69. 
350 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 69. 
351 «Η προμήθευση χρησιμοποιείται από τον Weber προπάντων για την υποκατάσταση της ‘κλασικής’ 
έννοιας της παραγωγής, η οποία κατ’ αναπόφευκτο τρόπο παραπέμπει […] σε μακροκοινωνικά 
σχήματα τα οποία δύνανται να δράσουν δεσμευτικά ως προς την παράθεση των κατηγοριών. Η 
προμήθευση, καθαρά από το περιεχόμενό της, έχει μεγαλύτερο εύρος από την ‘παραγωγή’ […], το 
οποίο όμως και εξαγοράζει με μεγαλύτερη ασάφεια. Μέσω της προμήθευσης […] αναπροσδιορίζεται η 
ίδια η δυναμική της οικονομικής πράξης, βαίνοντας από την ουσιώδη […] ‘παραγωγή’ στην 
περισσότερο επιφανειακή ‘προμήθευση’. Στο επίπεδο συσχετισμού των εννοιών η ‘προμήθευση’ 
αναδεικνύει ως σημαντική την πορεία και την κυκλοφορία των αγαθών από και προς τα δρώντα 
υποκείμενα […] ενώ ακριβώς ως ‘προμήθευση’ αποκτά διφυή χαρακτήρα, τόσο διαπροσωπικό όσο και 
απρόσωπο και μηχανικό, δηλαδή η ‘προμήθευση’ υπάγεται και αυτή στο πεδίο της πιθανότητας να 
επιτευχθεί, ιδιαίτερα στο επίπεδο των ανταλλαγών» (Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Ζητήματα 
εννοιολογικής συγκρότησης…», ό.π., σ. 449-450).  
352 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 69. 
353 «Βασικές έννοιες», σ. 23. 
354 «Βασικές έννοιες», σ. 23. 



 97

εκδηλώνονται οι οικονομικές απαιτήσεις (ζήτηση) για αγαθά και υπηρεσίες και 

πραγματώνονται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Πρόκειται για 

το επίπεδο της ανταλλαγής, με την ευρύτερη σημασία του όρου. Δηλαδή, όχι μόνον ως 

ανταλλαγής αγαθών αλλά προπάντων ως ανταλλαγής ‘εξουσιών διάθεσης’, που σημαίνει μια 

διαδικασία ιδιοποίησης-εκποίησης-επανιδιοποίησης ‘οικονομικών πιθανοτήτων’. Δεν είναι 

τυχαία η έμφαση που δίδεται από τον Weber, στην εννοιολογική συγκρότηση των τρόπων, με 

τους οποίους οργανώνεται το ανθρώπινο πράττειν προς τη διευθέτηση της πρόσβασης των 

δρώντων σε καταναλωτικά αγαθά και μέσα παραγωγής. Η διευθέτηση αυτή (κοινωνική 

οργάνωση της οικονομίας και αντίστοιχο συλλογικό πράττειν) σημαίνει μια ορισμένη 

κοινωνική κατανομή των δυνατοτήτων για απόκτηση καταναλωτικής ωφέλειας, οπότε, κατά 

συνέπεια, και μια ορισμένη κοινωνική κατανομή των παραγωγικών μέσων γεγονός που 

παραπέμπει εμμέσως σε μορφές ιδιοποίησης355. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η εννοιολογική 

επιλογή από μέρους του Weber, να θέσει στο ίδιο επίπεδο ανάλυσης τα φαινόμενα της 

ανταλλαγής και της διανομής, ακολουθώντας το νεωτερικό πρότυπο της αστικής αγοράς, που 

λειτουργεί ως πρωτογενής διανομή οικονομικών πόρων, βασικά, εισοδημάτων. Γι’ αυτό και ο 

νεωτερικός τύπος κατανάλωσης θεωρείται «με τη μορφή διαχείρισης χρηματικού 

εισοδήματος»356. Επιπλέον, είναι έτσι κατανοητό πως οι λοιποί τύποι ειρηνικής διευθέτησης 

των οικονομικών σχέσεων, πλην της ανταλλαγής, καταλήγουν να οριοθετούν μορφές 

διανομής των οικονομικών μέσων, π.χ., στη βάση κατοχύρωσης δικαιωμάτων επί του 

εδάφους, επί εκμεταλλευτικών μονάδων κ.λπ.357 Εξάλλου, αν και ο Weber διατηρεί την 

επιφύλαξη να συσχετίσει άμεσα τις από άποψη μεθόδου διακριτές διαστάσεις της οικονομίας, 

λ.χ., ανταλλακτικές σχέσεις και σχέσεις εργασιακού καταμερισμού, δεν αποφεύγει να 

αναφέρει ότι στις νεωτερικές συνθήκες «η ενοικίαση υπηρεσιών κάθε είδους έναντι αμοιβής 

ή μισθού […] σημαίνει για τους ‘εργάτες’ […] την είσοδο σε έναν εξουσιαστικό 

σύνδεσμο»358. 

Δεδομένων αυτών, η ανταλλαγή είναι μια μορφή «κοινωνικοποίησης με τους 

εκάστοτε κατόχους τής εξουσίας διάθεσης ή με τους ανταγωνιστές προμήθειας» για 

καταναλωτικά αγαθά και μέσα παραγωγής, που (εκτιμώνται ότι) βρίσκονται σε έλλειψη ή  

                                                 
355 Οι μορφές αυτές θα συζητηθούν στην ενότητα 4. του κεφ.V της παρούσας εργασίας. 
Προκαταβολικά, να σημειωθεί πως σ’ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, όπου ο Weber συνοψίζει τη 
μορφή της αστικής οικονομίας, γράφει, ότι στο πλαίσιό της «το συνολικό ανθρώπινο πράττειν 
εξελίσσεται ως προς το περιεχόμενό του αυτόνομα και είναι προσανατολισμένο μόνον σε τυπικούς 
διατακτικούς καθορισμούς, ενώ παράλληλα όλοι οι υλικοί φορείς ωφελειών είναι πλήρως 
ιδιοποιημένοι, ώστε μπορεί κανείς να τους διαθέσει κατά βούληση, ιδιαίτερα μέσω ανταλλαγής, όπως 
αυτό αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική νεωτερική διάταξη της ιδιοκτησίας» («Οικονομικές κατηγορίες», 
σ. 75).   
356 Προς το παρόν, δεν σχολιάζεται ο τρόπος θεώρησης της μορφής χρήμα. 
357 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 71. 
358 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 72. 
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‘απειλείται’ ο δρων να τα στερηθεί359. Αποτελεί, δε, ως μορφή ‘συμβιβασμού συμφερόντων’, 

τον τρόπο ‘διασφάλισης’ των εξουσιών διάθεσης των ανταλλακτικών εταίρων, ενώ 

ταυτόχρονα εμπλέκει τους συναλλασσόμενους σε οικονομικό ανταγωνισμό. «Ο αγώνας 

ανταλλαγής […] κατευθύνεται πάντα αφενός, ως αγώνας τιμών ανταλλαγής, ενάντια στον 

εκάστοτε ενδιαφερόμενο που είναι εταίρος της ανταλλαγής […] αφετέρου, ενίοτε, ως 

ανταγωνιστικός αγώνας, ενάντια σε πραγματικούς ή πιθανούς τρίτους (παρόντες ή 

μελλοντικούς) ενδιαφερομένους για ανταλλαγή, με τους οποίους ισχύει ανταγωνισμός 

προμήθευσης»360. 

Το ιδιάζον γνώρισμά της ανταλλαγής είναι η απουσία μιας κάποιας συλλογικής 

σύμπραξης ατόμων που εκ των προτέρων να καθορίζει το περιεχόμενό της. Μια τέτοια 

σύμπραξη (‘σύνδεσμος’) κυμαίνεται από το ελάχιστο όριο να ασκεί ορισμένο έλεγχο, 

ανεξαρτήτως της έντασής του, στο περιεχόμενο του οικονομικού πράττειν· έως το όριο της 

συγκρότησης «μιας ενιαίας εξουσίας διάθεσης για την προγραμματισμένη διοίκηση των έως 

τότε ευρισκόμενων σε ξεχωριστή διάθεση ωφελειών»361. Εδώ, η ανταλλαγή αίρεται και 

αντικαθίσταται από την οικονομική ‘διοίκηση’, τύπος της οποίας είναι, λ.χ., η σοσιαλιστική 

(λαϊκή) οικονομία. Σύμφωνα με την § 5, το αστικό κράτος δικαίου δεν αναγνωρίζεται στην 

παραπάνω κατηγοριοποίηση. Συνενώσεις δρώντων με ελάχιστη αλλά ουσιώδη παρέμβαση 

στην ανταλλαγή (κατά συνέπεια και στους όρους της παραγωγής και, ίσως, της 

κατανάλωσης) θεωρούνται, τουλάχιστον στη νεωτερική οικονομία, τα εργατικά συνδικάτα, οι 

οργανώσεις των εργοδοτών, τα καρτέλ κ.λπ. –γενικότερα, «όλοι οι σύνδεσμοι, η διεύθυνση 

των οποίων ασκεί υλική ρύθμιση στο περιεχόμενο και τη σκοποθεσία της οικονομικής πράξης 

[…]»362. Σε αντίθεση, μ’ αυτούς, τους «υλικά ρυθμιστικούς συνδέσμους», το αστικό κράτος 

δικαίου είναι η καθαρότερη περίπτωση «διατακτικού συνδέσμου», που σύμφωνα με το 

καθορισμένο του ρόλο, «αφήνει την οικονομική πράξη των μεμονωμένων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων υλικά τελείως αυτόνομη, και ρυθμίζει τη διεκπεραίωση των ελεύθερα 

συμβαλλομένων υποχρεώσεων ανταλλαγής μόνον τυπικά, με την έννοια της διαιτησίας των 

διαφορών»363. 

Ως προς το περιεχόμενό της, η ανταλλαγή ορίζεται ως «κάθε προσφορά που 

βασίζεται σε τυπικά ελεύθερη συμφωνία για ισχύουσες, διαρκείς, παρούσες και μελλοντικές 

ωφέλειες οποιουδήποτε είδους έναντι ανταποδόσεων οποιουδήποτε είδους»364. Ενώ, «η 

ορθολογική ανταλλαγή είναι τότε μόνον δυνατή, είτε όταν και τα δύο μέρη ελπίζουν να 

κερδίσουν κάτι, είτε όταν υπάρχει, για το ένα μέρος, μια θέση καταναγκασμού που 

                                                 
359 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 75-76. 
360 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 70 [υπογραμμίσεις δικές μου]. 
361 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 70. 
362 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 75 [υπογράμμιση δική μου]. 
363 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 75 [υπογραμμίσεις δικές μου]. 
364 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 72. 
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επιβάλλεται από οικονομική δύναμη ή από ανάγκη»365. Η αμφίπλευρα συμφωνημένη 

αγοροπωλησία με απουσία καταναγκασμού, προσιδιάζει περισσότερο, αν και όχι 

αποκλειστικά, στη σχέση πωλητή-καταναλωτή στο πλαίσιο της αγοράς. Αντιθέτως, η κατά 

ανάγκη επιβολή ενός ορισμένου είδους ανταλλαγής, αντιστοιχεί περισσότερο στη σχέση 

επιχειρηματία-εργάτη, χωρίς όμως να αποκλείεται και από την προηγούμενη ανταλλακτική 

σχέση. Στην τελευταία πάντως, ο επιχειρηματίας τυπικά απλώς ζητά εργασιακές υπηρεσίες, 

αλλά de facto εξαναγκάζει σε εργασία το στερούμενο άλλων μέσων βιοπορισμού εταίρο της 

συναλλαγής. Η δεδομένη σχέση, αν και είναι εξαναγκαστική-εξουσιαστική, δεν συνιστά 

άμεση βιαιότητα (όπως έχει ειπωθεί, δεν συγκροτείται στη βάση πολιτικής βίας, άσχετα εάν 

την προϋποθέτει). Δεδομένου αυτού, να σημειωθεί ότι ο Weber αναγνωρίζει τους παράγοντες 

της βίας, της ανάγκης και της δύναμης, ως συνιστωσών της ανταλλαγής εργασιακών 

υπηρεσιών έναντι μισθού366. Δεν προβαίνει όμως σε περιεχομενική σύνδεση της ανταλλαγής 

με τη μορφή της μισθωτής σχέσης. Ελλείψει μιας εργασιακής θεωρίας αξίας, π.χ., μαρξικού 

τύπου, αντικρίζει τη συνθήκη του εξαναγκασμού αποκλειστικά ως προαπαιτούμενο του 

εξορθολογισμού της σκοποθεσίας προς κέρδος. Ομοίως, λόγω της αφαίρεσης από το 

πρόβλημα της οικονομικής αξίας, παραμένει απροσδιόριστος ο μηχανισμός αύξησης της 

αξίας (κέρδος) από τη διενέργεια της ανταλλαγής. 

Παρά το ότι έχει παρεισδύσει στις κατηγορίες των § 1 έως 5, ειδικά στη συγκρότηση 

του ορθολογικού καταναλωτικού πράττειν ως ‘διαχείρισης χρηματικού εισοδήματος’, το 

χρηματικό φαινόμενο συγκροτείται στην § 6. Για την κοινωνιολογική οριοθέτηση της 

χρηματικής μορφής, ο Weber διακρίνει τρεις επιμέρους πλευρές του φαινομένου, τις οποίες 

ανασυγκροτεί υπό την προοπτική των ατομικών σκοποθεσιών που τις πραγματοποιούν. 

Συγκεκριμένα:  

1. Το χρήμα είναι αφενός, ‘μέσο ανταλλαγής’. Ως τέτοιο σηματαδοτεί μία διαδικασία στην 

οποία «η αποδοχή του κατά την ανταλλαγή είναι με τυπικό τρόπο πρωτογενώς 

προσανατολισμένη στην πιθανότητα του αποδέκτη ότι θα υπάρχει διαρκώς […] η πιθανότητα 

να το ανταλλάξει, σε μια ανταλλακτική σχέση που θα αντιστοιχεί στο συμφέρον του, με άλλα 

αγαθά, είτε με όλα τα υπόλοιπα (γενικό μέσο ανταλλαγής), είτε με κάποια συγκεκριμένα 

(ειδικό μέσο ανταλλαγής)»367. Είναι εμφανής εδώ η, έως ένα βαθμό, διαπροσωπική βάση του 

χρηματικού φαινομένου ως σχέσης ανάμεσα σε έναν δρώντα που ‘δίνει’ χρήμα και σ’ έναν 

άλλον που το ‘αποδέχεται’. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύεται η απροσδιοριστία του ως 

μηχανισμού απρόσωπων διαδικασιών που υπερβαίνουν την άμεσα διαπιστώσιμη 

ανταλλακτική σχέση: οι μετατροπές του χρήματος σε αγαθά, και το αντίστροφο, υπόκεινται 

                                                 
365 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 72-73. 
366 Εκτενέστερος σχολιασμός γι’ αυτό το ζήτημα ακολουθεί στην ενότητα 4. του κεφ.V της παρούσας 
εργασίας. 
367 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 76 [οι υπογραμμίσεις, εκτός της πρώτης, δικές μου]. 
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στις ‘πιθανότητες’ να ‘αντιστοιχήσει’ η εκτίμηση του ατομικού συμφέροντος με τις 

δυνατότητες πράγματι να ικανοποιηθεί εντός ορισμένων σχέσεων. 

2. Το χρήμα είναι αφετέρου, ‘μέσο πληρωμής’. Ένα «τυποποιημένο αντικείμενο [που] σε 

περίπτωση εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμφωνημένων ή επιβεβλημένων καθηκόντων 

παροχής υπηρεσίας, η ισχύς της πληρωμής του είναι συμβατικά ή δικαϊκά εγγυημένη […]»368. 

Εδώ, η απροσδιοριστία της σχέσης ‘συμφωνίας’ ή ‘επιβολής’ ανάμεσα στο δρώντα που έχει 

παράσχει υπηρεσίες και σε εκείνον που υποχρεούται να πληρώσει γι’ αυτές, υποχωρεί. 

Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό στη βάση μιας ‘εγγύησης’ που είναι εξωτερική και 

προσυγκροτημένη έναντι της σχέσης. 

3. Χρήμα, τέλος, είναι το ανταλλακτικό μέσο και παράλληλα μέσο πληρωμής, το οποίο είναι 

‘κυρωμένο’: «Κυρωμένα θα ονομάζονται εκείνα τα μέσα ανταλλαγής ή πληρωμής που είναι 

τεχνητά, έχουν, λόγω της μορφής που τους έχει αποδοθεί, ένα συμβατικό, δικαϊκό, 

συμφωνημένο ή επιβεβλημένο μέτρο τυπικής ισχύος εντός μιας ανθρώπινης ομάδας  […] και 

είναι κερματισμένα, δηλαδή: αναφέρονται σε συγκεκριμένες ονομαστικές αξίες […], έτσι 

ώστε να είναι δυνατός ο καθαρά μηχανικός υπολογισμός με αυτά». Ουσιαστικά, το κυρωμένο 

μέσο αντιδιαστέλλεται στα λεγόμενα ‘φυσικά’ μέσα, τα οποία είτε δεν έχουν σχηματιστεί 

‘τεχνητά’, αλλά υπάρχουν σε φυσική μορφή, είτε, εάν είναι τεχνητά, έχουν ‘αντισταθμιστική’ 

χρήση και όχι χρήση μέτρησης (υπολογισμού) ‘ονομαστικών αξιών’. Επίσης, το στοιχείο που 

διαφοροποιεί το χρήμα ως κυρωμένο μέσο, και πάλι έναντι των φυσικών μέσων, είναι ότι, σε 

αντίθεση με τα τελευταία, αφενός, έχει καθολικευθεί η χρήση του τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εσωτερικό της κοινωνικής ομάδας, αφετέρου, η κατοχή του έχει κατά βάση 

οικονομική χρησιμότητα και δεν συνδέεται πρωτογενώς με το ‘κύρος κατοχής’, άσχετα εάν 

δευτερευόντως δύναται να προσδώσει ένα ορισμένο status (‘νομικοταξική θέση’) στο άτομο. 

Η κοινωνιολογική θεώρηση της μορφής χρήμα από μέρους του Weber, είναι 

εμφανώς επηρεασμένη από την ατομιστική μεθοδολογία του Carl Menger αλλά και από τις 

θεωρητικές θέσεις υπολοίπων οικονομολόγων της αυστριακής σχολής (όπως, ο von Mises, 

στον οποίο ρητά αναφέρεται ο Weber)369. Ωστόσο, μετατοπίζεται από το μενγκεριανό 

επιχείρημα, καθώς δεν εξηγεί τους όρους της ‘δημιουργίας’ του χρήματος ως ‘γενικού 

ισοδυνάμου’, ούτε μεταβαίνει σε οικονομολογικές διαπιστώσεις περί του σχηματισμού των 

                                                 
368 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 76. 
369 Ο Weber γράφει: «Η πιο επιδεκτική υλική θεωρία χρήματος είναι για μένα εκείνη του Mises». Αν 
και στο παρούσα εργασία απουσιάζει κάθε σχολιασμός της θεωρητικής επαφής του Weber με τον 
τελευταίο, να σημειωθεί, μόνον ενδεικτικά, ότι: «[…] υιοθετείται η θεωρία του von Mises ως προς την 
‘υλική’ διάσταση του χρηματικού φαινομένου και την κριτική που άσκησε στην αδυνατότητα του 
σοσιαλιστικού προτύπου, καθώς το τελευταίο δεν υπακούει σε κριτήρια τυπικής ορθολογικότητας 
(τιμές, χρήμα, αγορά), τα οποία θεωρούνται ως όρια του σύγχρονου πράττειν. Η κατασκευή του 
φαινομένου του χρήματος στην παραπάνω θεωρία, τονίζει την λειτουργία του ως ‘μέσου ανταλλαγής’ 
και όχι ως ‘γενικού ισοδυνάμου’ […]» (Πανταζής Α., Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού…, ό.π., 
σ. 134).  
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τιμών στο πλαίσιο της αγοράς. Ουσιαστικά, το χρήμα εξηγείται ως προς τις ‘ιδιότητές’ του370, 

και, κατά συνέπεια, ‘κατανοείται’ βάσει των νοημάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές οι 

ιδιότητες, με αποτέλεσμα να εγείρεται η υποψία ότι διαγράφονται εδώ αντικειμενικά 

νοήματα, μη αναγώγιμα στις επιμέρους υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις371. Ρητά δε ο Βέμπερ 

αντλεί την έννοια του ‘κυρωμένου χρήματος’ από τη θεώρηση του G. F. Knapp στο έργο του 

Κρατική θεωρία του χρήματος [1905]372. Εκεί, το χρηματικό φαινόμενο ανασυγκροτείται 

ιστορικά, από την πλευρά της κρατικής πολιτικής και του ρόλου της στην μέσω δικαίου 

κατοχύρωση των χρεών που προέκυψαν διαχρονικά από τις αναβολές των πληρωμών373. Ο 

Weber ακολουθεί έως ένα ορισμένο βαθμό αυτή την αντίληψη. «Τα ‘μέσα πληρωμής’», 

γράφει, «που δεν ήταν τα συνηθισμένα ‘μέσα ανταλλαγής’ έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη του χρήματος προς την εξέχουσα θέση του. Το ‘γεγονός’ ότι υπήρχαν χρέη […] 

και ότι έπρεπε συχνά […] να πληρωθούν (συμβατικά ή μέσω δικαϊκού καταναγκασμού) με 

συγκεκριμένα τυπικά είδη αγαθών, έδωσε σε αυτά τα είδη αγαθών […] μια εξέχουσα 

θέση»374. Συμπληρώνει, όμως, αποστασιοποιούμενος από τη νομιναλιστική θεώρηση του 

χρήματος του Knapp, και επαναφέροντας στο επίκεντρο της εξήγησης το ατομικό πράττειν375, 

ότι «το ‘χρήμα’ δεν θα είναι, και ούτε μπορεί ποτέ να είναι απλώς μία ‘εντολή’ ή μία απλώς 

ονομαστική ‘μονάδα υπολογισμού’, εφόσον είναι πάντα: χρήμα. Η εκτίμηση της αξίας του 

είναι […] πάντα επίσης και μια αξιολόγηση της σπάνεώς του (ή, σε περίπτωση 

                                                 
370 «Αποφεύγει την εξήγηση της ίδιας της δημιουργίας του χρήματος ως ενός γενικού ισοδυνάμου, στο 
οποίο αναφέρονται όλα τα προϊόντα μέσω της σχέσης του με την έννοια της εργασίας. Αντίθετα, η 
προσέγγιση του χρηματικού φαινομένου γίνεται από την πλευρά των ιδιοτήτων του –μέσο ανταλλαγής, 
μέσο πληρωμής– αποφεύγοντας ταυτόχρονα το ζήτημα της δημιουργίας αγοραίων τιμών, στις οποίες 
προσανατολίζονται οι δρώντες στο επίπεδο της αγοράς» (Στο ίδιο, σ. 135). 
371 Σχετικά μ’ αυτό, ο Weber γράφει στο κείμενο «Περί ορισμένων κατηγοριών της κατανοούσας 
κοινωνιολογίας» [1913]: «Ο χρηματοχρήστης δεν γνωρίζει πώς καταλήγει το χρήμα στις ιδιαίτερες 
αξιοθαύμαστες ιδιότητές του –καθώς ακόμη και οι εξειδικευμένοι ειδήμονες ερίζουν έντονα επ’ 
αυτού». Προηγουμένως δε έχει θεωρήσει ότι ανάλογες της ‘χρήσης του χρήματος’ είναι, φερ’ ειπείν, οι 
χρήσεις του ηλεκτρικού τροχιοδρόμου, του υδραυλικού ανελκυστήρα, τουφεκιού κ.λπ., για τις οποίες ο 
χρήστης (καταναλωτής) αγνοεί τους «φυσικοεπιστημονικούς κανόνες» της λειτουργίας τους (Max 
Weber, «Παράρτημα I: Περί ορισμένων κατηγοριών…», ό.π., σ. 404). Μια απάντηση σε αυτή τη θέση, 
θα ήταν ότι η λειτουργία των τεχνουργημάτων αυτών, είναι, όπως ο ίδιος ο Weber γράφει παρακάτω, 
«βατή στην ορθολογική γνώση, στη δημιουργία και στον έλεγχο», πράγμα που δεν ισχύει, τουλάχιστον 
όχι στον ίδιο βαθμό, για τη μορφή χρήμα.   
372 Ας επισημανθεί ότι στην § 36 των «Οικονομικών κατηγοριών» ο Weber παρεμβάλλει «Επίμετρο 
για την κρατική θεωρία του χρήματος».  
373 «Η Κρατική θεωρία του χρήματος συγκροτείται στο πλαίσιο της νομιναλιστικής παράδοσης, 
αποπειρώμενη τη σχετικοποίηση της θεωρίας της αξίας των εμπορευμάτων και του χρήματος και τη 
μετατόπιση του χρηματικού ζητήματος από το πεδίο της οικονομικής θεωρίας σε εκείνο της ιστορίας 
του δικαίου (και, κατ’ ουσίαν, της κρατικής πολιτικής)» (Πρβλ. τις σχετικές αναπτύξεις του Γκιούρα 
στο Γκιούρας Θ., «Επίμετρο. Ζητήματα εννοιολογικής συγκρότησης…», ό.π., σ. 437-438). 
374 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 81. 
375 «Ο Weber στρέφει την ανάλυση προς τις ατομικές σκοπιές των δρώντων, αμφισβητώντας την 
δεσμευτική κρατική διάσταση ως ενός αντικειμενικού-ουδέτερου παράγοντα» (Πανταζής Α., Η γένεση 
του μεθοδολογικού ατομισμού…, ό.π., σ. 135). 
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‘πληθωρισμού’, της πληθώρας του), όπως δείχνουν οι σημερινές συνθήκες αλλά και κάθε 

παρελθούσα περίοδος»376. 

Με βάση τη θεώρηση της χρηματικής μορφής ως προς τις ιδιότητες και τις χρήσεις 

της, που αντιστοιχούν σε προσανατολισμούς του ατομικού πράττειν, ο Weber οριοθετεί στην 

§ 7 τις ‘συνέπειες’ από τον εκχρηματισμό των ανταλλαγών –η επισήμανση των οποίων 

αποτελεί άλλωστε το κατεξοχήν πεδίο της κοινωνιολογικής εργασίας. Σε αντίθεση με την 

ανταλλαγή μέσω αντιπραγματισμού, η ανταλλαγή με μεσολάβηση του χρήματος συνεπάγεται 

τη «δυνατότητα […] διαχωρισμού μεταξύ αγαθών που δίνονται προς ανταλλαγή και εκείνων 

που επιδιώκονται μέσω αυτής»377. Ουσιαστικά, συνεπάγεται έναν πρώτο ‘διαχωρισμό’ της 

ανταλλαγής από την κατανάλωση, κατά συνέπεια, άρση της εσωτερικής τους, περιεχομενικής 

σύνδεσης, και, ως εκ τούτου, αυτονόμηση των ανταλλακτικών σχέσεων. Η αποδέσμευση των 

ανταλλακτικών σχέσεων από άμεσες καταναλωτικές απαιτήσεις, και το προβάδισμά τους 

έναντι αυτών, σηματοδοτούν «διεύρυνση των εκάστοτε δεδομένων δυνατοτήτων 

ανταλλαγής»378. Αυτή η επέκταση των ανταλλαγών, συνοδεύεται ταυτόχρονα από τα 

φαινόμενα: α) της κατοχύρωσης των οφειλών από οικονομικές υπηρεσίες (χρέη), β) της 

αποταμίευσης, ή, ορθότερα, του ‘αποθησαυρισμού’ χρήματος, γ) της μετατροπής των 

οικονομικών μέσων σε χρηματικά ποσά, δ) της «ποιοτικής εξατομίκευσης» της κατανάλωσης 

και του επηρεασμού της κατεύθυνσης της παραγωγής από εκείνους που διαθέτουν χρήμα, ε) 

του καθορισμού της ικανοποίησης αναγκών (του νοικοκυριού) βάσει του οριακού οφέλους, 

στ) της ανάπτυξης δυνατοτήτων επικέρδειας, ειδικά μέσω της διεύρυνσης των ανταλλαγών 

και μέσω της υπαγωγής όλων των οικονομικών μέσων και σκοπών σε ‘χρηματικό 

υπολογισμό’. Πέραν αυτών, η χρηματική ανταλλαγή ακολουθείται από το φαινόμενο της 

πίστωσης. Ο Weber το ανασυγκροτεί από την πλευρά τού πώς εξασφαλίζεται η εκπλήρωση 

της ‘υπόσχεσης’379 εκείνου στον οποίο παραχωρείται εξουσία διάθεσης (πιστοδοτούμενος), 

ότι στο μέλλον θα ανταποδώσει στον πιστωτή μέρος του οικονομικού ‘πλεονάσματος’, που 

αποκόμισε χάρη στην πίστωση380. Η χρηματική μορφή και ο συνεπακόλουθος απόλυτα 

ακριβής υπολογισμός, μέσω χρήματος, των παραμέτρων των οικονομικών συναλλαγών 

θεωρούνται ότι εξασφαλίζουν τη χωρίς ασυνέχειες πραγματοποίηση της τυπικής πορείας του 

πιστωτικού φαινομένου. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο Weber υποκαθιστά το οικονομικό πρόβλημα 

για την εξήγηση του μηχανισμού δημιουργίας οικονομικού πλεονάσματος μέσω πίστωσης, με 

                                                 
376 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 82. 
377 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 82. 
378 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 82 [υπογράμμιση δική μου]. 
379 «‘Πίστωση’, με τη γενικότερη έννοια, θα ονομάζεται κάθε απόδοση παρούσας εξουσίας διάθεσης 
υλικών αγαθών οποιουδήποτε είδους, έναντι της υπόσχεσης για μεταβίβαση μιας μελλοντικής εξουσίας 
διάθεσης» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 83 [η δεύτερη υπογράμμιση δική μου]). 
380 «Πίστωση […] σημαίνει πρωτογενώς την ανταλλαγή εξουσίας διάθεσης υλικών αγαθών ή 
χρήματος, η οποία δεν υπάρχει στο παρόν αλλά αναμένεται στο μέλλον μιας οικονομίας με πλεόνασμα, 
έναντι της εξουσίας διάθεσης ενός άλλου ατόμου, η οποία υπάρχει στο παρόν αλλά δεν είναι 
προορισμένη για ιδία αξιοποίηση» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 83 [υπογράμμιση δική μου]). 
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τη (ταυτολογική) διαπίστωση ότι η πίστωση σημαίνει μια ορισμένη επωφελή ανακατανομή 

των εξουσιών διάθεσης ανάμεσα στους δρώντες381. Συγχέει δε την ορθολογικότητα της 

χρηματικής πίστωσης και το ότι οι σχέσεις που συνεπάγεται είναι εγγυημένες ως προς τις 

συνέπειές τους382, με την ‘ορθολογικότητα’ της ανταλλαγής. Η τελευταία είναι, ωστόσο, κατά 

βάση ανορθολογική. Κι αυτό διότι έχει παραγνωριστεί το ερώτημα υπό ποιους όρους 

δημιουργείται κατά τη χρηματική ανταλλαγή οικονομικό πλεόνασμα. 

 Οι μορφές της οικονομίας, προπάντων, η ανταλλαγή, ως η διάσταση του 

οικονομικού φαινομένου που είναι η καθοριστικότερη για τη συγκρότησή του, και η 

χρηματική μορφή με τις ‘πρωτογενείς συνέπειές’ της, αποτελούν τις προϋποτιθέμενες 

κατηγορίες για την οριοθέτηση της «κοινωνιολογία της αγοράς»383 της § 8. Η θεώρηση αυτή 

δεσμεύεται, λιγότερο ή περισσότερο άρρητα, στη νεωτερική μορφή της αγοράς ως πεδίου 

ανεμπόδιστων συναλλαγών. Στη βάση αυτή, κατασκευάζεται το φορμαλιστικό δίπολο 

αγοραία ελευθερία-αγοραία ρύθμιση. Προηγουμένως, έχει κατασκευαστεί η συνθήκη, κατά 

την οποία ό,τι ανταλλάσσεται αποκτά μία χρηματικά εκφρασμένη τιμή. Η τιμή αυτή 

προσδιορίζεται, στην ορολογία του Weber, ως «αγοραία θέση». Ο βαθμός, δε, στον οποίο 

ενεργοποιείται το εκάστοτε αντικείμενο (ή ανθρώπινη υπηρεσία) ως αγοραίο αντικείμενο με 

ορισμένη αγοραία θέση ονομάζεται «αγορασιμότητα»384. Ο Weber φαίνεται να μην διακρίνει 

μεταξύ της περίπτωσης, όπου ένα έστω εμπράγματο αντικείμενο είναι πλήρως εκποιήσιμο 

στο πλαίσιο της αγοράς αλλά παράλληλα είναι μικρή η συχνότητα με την οποία 

ανταλλάσσεται, π.χ. μέσα παραγωγής «με μακροπρόθεσμη περίοδο χρήσης»385, και της 

περίπτωσης, όπου ο περιορισμός της αγορασιμότητας είναι συνέπεια του εν γένει 

αποκλεισμού του αντικειμένου από την αγοραία ανταλλαγή, π.χ. αντικείμενα με θέση 

μαγικών ταμπού. Η ασάφεια αυτή είναι αποτέλεσμα της αποφυγής να αναγνωριστεί prima 

facie η ιστορική τομή που συνεπάγεται η νεωτερική αγορά. Αντίθετα, η μοναδικότητά της 

ανακατασκευάζεται βαθμιαία μέσα από την έξαρση ορισμένων εννοιών, τυπικά υπερ-

ιστορικών, προς το ορθολογικό κατά το σκοπό πρότυπο.  

Το κρίσιμο σημείο της εννοιολόγησης της αγοράς είναι η αντίθεση ανάμεσα σε 

ελευθερία και ρύθμιση: «Αγοραία ελευθερία θα ονομάζεται ο βαθμός αυτονομίας των 

μεμονωμένων εταίρων της ανταλλαγής στον αγώνα τιμών και ανταγωνισμού»386. Ενώ, 

                                                 
381 «Σε περίπτωση ορθολογικής πράξης, και οι δύο οικονομίες υπόσχονται στον εαυτό τους 
ευνοϊκότερες πιθανότητες […] από εκείνες που προσφέρει η παρούσα κατανομή εξουσία διάθεσης 
χωρίς αυτή την ανταλλαγή» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 83-84). 
382 «Η χρηματική μορφή σημαίνει […] τη χρηματικά υπολογιστέα πιστωτική εγγύηση και λήψη με όλες 
τις αντίστοιχες συνέπειες […]» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 84). 
383 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 83. 
384 «Αγορασιμότητα θα ονομάζεται το μέτρο της συχνότητας με την οποία το εκάστοτε αντικείμενο 
καθίσταται συνήθως αντικείμενο αγοραίας ανταλλαγής» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 85 [η δεύτερη 
υπογράμμιση δική μου]). 
385 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 86. 
386 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 85. 
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«αντιθέτως, αγοραία ρύθμιση θα ονομάζεται η κατάσταση όπου […] είναι υλικά περιορισμένη 

η αγορασιμότητα για πιθανά αντικείμενα ανταλλαγής, ή η αγοραία ελευθερία για πιθανούς 

εταίρους ανταλλαγής»387. Η εννοιολογική αυτή αντίθεση διατρέχει την ιστορία του 

φαινομένου της αγοράς, χωρίς ποτέ να εκλείπει η ρύθμιση υπέρ της αγοραίας ελευθερίας, ή 

το αντίστροφο. Υπό τη συγκεκριμένη προοπτική, τεκμηριώνεται ότι η σύγχρονη αγορά 

διακρίνεται από α) καθολίκευση της αγορασιμότητας, β) μεγιστοποίηση της αγοραίας 

ελευθερίας και γ) ορθολογικοποίηση των αγοραίων ρυθμίσεων388. Μορφές υλικών ρυθμίσεων 

της αγοράς αποτελούν οι, ασχέτως περιεχομένου, καθορισμοί των τιμών, του ανταγωνισμού, 

του είδους των αγαθών που ανταλλάσσονται, των δρώντων που μετέχουν ή αποκλείονται από 

την αγορά, ή, αποκτούν προνόμια στην κατανάλωση κ.λπ. Πρόκειται για ρυθμίσεις με 

ανορθολογικό νόημα, εφόσον διαστρεβλώνονται οι τυπικοί όροι λειτουργίας της αγοράς 

(χρήμα, ανταγωνισμός, τιμές κ.λπ.). Όταν όμως προκύπτουν, όχι από εξω-αγοραίες 

παρεμβάσεις, π.χ., του αστικού κράτους μέσω της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αλλά από 

τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς, προπάντων, από τους φορείς «συμφερόντων 

επικέρδειας» μέσω ελεύθερων συμφωνιών τους, τότε οι ρυθμίσεις αποκτούν ορθολογικό 

νόημα389. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση ορθολογικής αγοραίας ρύθμισης από την πλευρά 

της επικέρδειας, θεωρούνται τα μονοπώλια (μονοπώλια εμπορικά, παραγωγών, 

χρηματοπιστωτικά ή μονοπώλια των μεταφορών). 

Μέσω αυτής της αντίθεσης ανάμεσα στην αγορά, όπου κυριαρχούν οι τυπικοί όροι 

καθορισμού του οικονομικού πράττειν, και στην αγοραία υλική ρύθμιση, που δεσμεύει το 

πράττειν σε περιεχόμενα συγκροτημένα εκτός αγοράς και συχνά αντιτιθέμενα σ’ αυτήν, ο 

Weber προδιαγράφει τη διάκριση ανάμεσα στην ‘τυπική’ και την ‘υλική’ ορθολογικότητα της 

§ 9. «Ως τυπική ορθολογικότητα», γράφει, ορίζεται «ο βαθμός του υπολογισμού που είναι 

τεχνικά δυνατός και πραγματικά εφαρμοζόμενος από αυτήν. Ως υλική ορθολογικότητα θα 

χαρακτηρίζεται, απεναντίας, ο βαθμός κατά τον οποίο διαμορφώνεται ο εκάστοτε εφοδιασμός 

δεδομένων ανθρώπινων ομάδων (αδιάφορο με ποιο τρόπο οροθετημένων) με αγαθά, μέσω 

μιας οικονομικά προσανατολισμένης κοινωνικής πράξης, από την άποψη συγκεκριμένων 

(αδιάφορο με ποιο τρόπο συγκροτημένων) αξιολογικών προσταγών […]. Οι δε προσταγές 

αυτές είναι σε υψηλότατο βαθμό πολυσήμαντες»390. 

Ξεκινώντας από την τυπική ορθολογικότητα, είναι η κατηγορία που της προσιδιάζει 

ο υπολογισμός του ορθολογικού οικονομικού πράττειν της § 1. Τώρα όμως, ύστερα από τη 

συγκρότηση των μορφών της ανταλλαγής, του οικονομικού ανταγωνισμού, του χρήματος, 

                                                 
387 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 85. 
388 «Το οικονομικά ορθολογικό νόημα των αγοραίων ρυθμίσεων αυξήθηκε ιστορικά μαζί με την 
αύξηση της τυπικής αγοραίας ελευθερίας και του καθολικού χαρακτήρα της αγορασιμότητας» 
(«Οικονομικές κατηγορίες», σ. 86). 
389 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 87. 
390 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 88. 
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της πίστωσης και της αγοράς, ο υπολογισμός αποκτά το συγκεκριμένο περιεχόμενο του 

τεχνικού ελέγχου των όρων του πράττειν, εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι παραπάνω 

έννοιες. Γι’ αυτό και γράφεται ότι «η χρηματική μορφή αποτελεί το ανώτερο σημείο αυτής 

της τυπικής υπολογισιμότητας […]»391. Όλα τα κοινωνικά δεδομένα και μέσα σ’ αυτά και 

κοινωνικές σχέσεις, που ενεργοποιούνται από την ‘πορεία’ του πράττειν, ή ως ‘συνέπειές’ 

του, έχουν καταστεί προφανή μέσω αριθμητικής τους έκφρασης. Υπάρχει εδώ η υποψία, 

αφενός, ότι ο Weber θεμελιώνει την τυπική ορθολογικότητα σε επίπεδο τεχνικής, αναιρώντας 

την αρχική του θέση ότι το τεχνικά βέλτιστο είναι καταρχήν διάφορο της οικονομικής 

πράξης, αφετέρου, ότι η οροθέτηση του κοινωνικού πράττειν (§1, «Βασικές έννοιες»), έχει 

τελικά κατασκευαστεί σε συμφωνία με το κατεξοχήν οικονομικό ‘νόημα’, δηλ., την αναγωγή 

κάθε κοινωνικής σχέσης σε υπολογίσιμες από τον μεμονωμένο δρώντα ποσότητες χρήματος. 

Το κρίσιμο στοιχείο, πάντως, είναι ότι με βάση την τυπική υπολογισιμότητα, ο Weber θα 

κατασκευάσει το χρηματικό υπολογισμό (§10) που προσιδιάζει στο πράττειν του σύγχρονου 

νοικοκυριού, και, εν συνεχεία, τον κεφαλαιουχικό υπολογισμό (§11) που προσιδιάζει στη 

μορφή της επικέρδειας. 

Ως προς την υλική ορθολογικότητα συνιστά μία σύνθετη εννοιολογική κατασκευή, 

στη βάση της οποίας μπορεί να εκτεθεί κοινωνιολογικά η κοινωνική μορφή της ‘κατανομής 

των εισοδημάτων’. Ορθότερα, δύναται να παρουσιαστεί η εκάστοτε «υλική κατανομή των 

φυσικών αγαθών», η οποία διαφεύγει των ερμηνειών που βασίζονται σε δεδομένα τυπικής 

ορθολογικότητας392. Αυτό ισχύει σ’ ένα πρώτο επίπεδο, διότι η οριοθέτηση της υλικής 

κατανομής των οικονομικών πόρων δεν περιορίζεται στο περιγραφικό κομμάτι που 

διαπιστώνονται βάσει οικονομικών μεγεθών, εισοδηματικές ομάδες ανθρώπων και οι 

δυνατότητες πρόσβασής τους σε αγαθά. Ο Weber διευρύνει την έννοια της υλικής 

ορθολογικότητας έως το όριο να διαπιστωθούν οι αξίες, στις οποίες στηρίζονται οι 

οικονομικού περιεχομένου απαιτήσεις. Μια τέτοιου τύπου κοινωνιολογική ‘παρατήρηση’, 

γράφει, «θέτει ηθικές, πολιτικές, ωφελιμιστικές, ηδονιστικές, νομικοταξικές, εξισωτικές ή 

κάποιες άλλες αξιώσεις, και, έχοντάς τες ως βάση, μετρά ορθολογικά ως προς την αξία ή 

υλικά ως προς την ορθολογικότητα του σκοπού τα αποτελέσματα της οικονομικής πράξης 

[…]»393. Οι απαιτήσεις αυτές συνήθως, ιδίως στη νεωτερική οικονομία, αντιπαρατίθενται 

στην πρωτογενή κατανομή των αγαθών που γίνεται μέσω της διανομής εισοδημάτων στο 

πλαίσιο της αγοράς. Συνιστούν, όπως γράφει ο Weber, «υλική κριτική του οικονομικού 

                                                 
391 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 88. 
392 «[…] η τυπική ορθολογικότητα του χρηματικού υπολογισμού δεν υποδηλώνει αυτή καθ’ εαυτήν 
τίποτε για το είδος της υλικής κατανομής των φυσικών αγαθών. […] η τυπική ορθολογικότητα 
υποδηλώνει κάτι για το είδος της υλικής προμήθειας μόνον όταν συνδυαστεί με το είδος της 
εισοδηματικής κατανομής» («Οικονομικές κατηγορίες», σ. 116-117). 
393 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 88. 
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αποτελέσματος»394, η οποία όμως δεν στρέφεται στην ‘οικονομική νοοτροπία’ καθαυτή, όπως, 

ενδεχομένως, μία ‘ηθική κριτική’ ασκητικού, αρνησίκοσμου χαρακτήρα. Έχουν, δε, το 

γνώρισμα να διατυπώνονται με όρους ορθολογικότητας, εφόσον θεμελιώνονται στον τύπο 

της ορθολογικότητας ως προς την αξία. 

Το προβληματικό στοιχείο αυτών των μορφών πράττειν, και άρα η μεθοδολογική 

δυσχέρεια που προκαλείται στην απόπειρα εξήγησής τους, είναι η ‘πολυσημαντότητά’ τους. 

Αρχικά, η πολυσημαντότητα αφορά τους παράγοντες που συνέχουν μια ορισμένη ‘ομάδα’ 

δρώντων, προς ένα κοινό προσανατολισμό για διεκδίκηση οικονομικών απαιτήσεων, 

προπάντων, για δυνατότητες βιοπορισμού. Αποφεύγει, εδώ, ο Weber την οποιαδήποτε 

απευθείας μονότροπη σύνδεση της συγκρότησης τέτοιων ανθρώπινων ομάδων με το στοιχείο 

του ταξικού συμφέροντος. Επαναλαμβάνει έτσι την αποστασιοποίησή του από κοινωνικές 

θεωρίες περί κοινωνικών τάξεων (π.χ. Schmoller ή Marx). Ήδη, όμως, η στροφή του 

κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος στο ζήτημα της υλικής ορθολογικότητας, και όχι η πλήρης 

αποσιώπησή του, προοιωνίζει τη βεμπεριανή θέση περί κοινωνικών τάξεων –δεν είναι τυχαίο 

ότι εκεί ο Weber θα δώσει έμφαση στο ότι η θέση των δρώντων μέσα στην παραγωγή 

οριοθετεί μεν την ‘ταξική θέση’ τους, αλλά, παρόλα αυτά, η συνειδητή επιδίωξη κοινωνικών 

στόχων (‘ταξικό πράττειν’), δεν είναι αυτόματο προϊόν αυτής της ταξικής θέσης, αλλά 

αποτέλεσμα της συνεπίδρασης ποικιλίας παραγόντων395. Επίσης, η πολυσημαντότητα αφορά 

στις ‘αξιολογικές προσταγές’ που αποτελούν τη βάση στην εκδήλωση απαιτήσεων σε επίπεδο 

οικονομικού ‘εφοδιασμού’396. Η δυσκολία εδώ αφορά την αδυνατότητα ιεράρχησης των 

αξιών, η οποία οδηγεί, τελικά, στην αδυναμία να εξισωθούν υλικές ανάγκες και ποσότητες 

αγαθών397 πέρα από το πεδίο των ανταλλακτικών σχέσεων και εκτός πλαισίου αγοράς, και 

άρα, κατ’ επέκταση, στην αδυναμία να τεθούν οι συνολικοί υλικοί όροι αναπαραγωγής της 

κοινωνίας. Και πάλι όμως, ο Weber δεν απωθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά το αναδεικνύει 

εντός των οικονομικών κατηγοριών. Διαπιστώνει μάλιστα ότι: «[…] από την πλευρά της 

παραγωγής ενός συγκεκριμένου ελάχιστου ορίου υλικής προμήθειας ενός ανώτερου αριθμού 

ανθρώπων ως μέτρου ορθολογικότητας συμπίπτουν, σύμφωνα με τις εμπειρίες των 

τελευταίων δεκαετιών, σε σχετικά μεγάλο βαθμό η τυπική και η υλική ορθολογικότητα 

                                                 
394 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 88. 
395 Πρβλ. σχετικά Max Weber, «Κεφάλαιο IV: Τάξεις και νομοκατεστημένες τάξεις», στο, Max Weber, 
Οικονομία και Κοινωνία, Α' τόμος…, ό.π., σ. 346-352. Βλ. επίσης Max Weber, «Τάξεις, 
νομοκατεστημένες τάξεις, κόμματα», στο, Max Weber, Οικονομία και κοινωνία, Β' τόμος…, ό.π., σ. 
140-159.  
396 Σύμφωνα με τον Ψυχοπαίδη οι ‘αξιολογικές προσταγές’ της υλικής ορθολογικότητας αποτελούν 
«ιδέες περί δικαιοσύνης» σχετικά με την κάλυψη των «συλλογικών αναγκών» (Πρβλ. σχετικά 
Ψυχοπαίδης Κ., Ιστορία και μέθοδος, ό.π., σ. 296).  
397 «Η υλική ορθολογικότητα […] δεν επιτρέπει να μετρηθεί ο βαθμός της ικανοποίησης των αναγκών 
αυτών σε σχέση με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον στόχο» (Στο ίδιο, σ. 295 
[υπογραμμίσεις δικές μου]). 
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[…]»398. Είναι προς διερεύνηση αν η θέση του, για ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για το 

μέγιστο αριθμό ανθρώπων, σκοπεύει απλά στην χαρτογράφηση των επιμέρους υλικών 

ορθολογικοτήτων που αντιπαρατίθενται, ή αν συνιστά, επιπλέον, παραχώρηση από πλευράς 

του (εν είδει αξιολογικής κρίσης, σύμφωνα με την επιστημολογία του) σε επιχειρήματα 

κοινωνικής αναπαραγωγής. 

Εν πάση περιπτώσει, ασχέτως που ο Weber δεν το καθιστά εντελώς σαφές, η υλική 

ορθολογικότητα δεν κατασκευάζεται για να απωθηθεί. Υποφώσκει διαρκώς στις 

εννοιολογικές κατασκευές των «Οικονομικών κατηγοριών», οι οποίες καταρχήν 

συγκροτούνται πρωτογενώς επί τη βάση του τυπικού ορθολογισμού και του ατομικού 

πράττειν που του προσιδιάζει. Καθόσον, δε, αντιτίθεται στην τυπική υπολογισιμότητα, 

αποτελεί το όριο του φορμαλισμού πέρα από το οποίο η έρευνα στρέφεται σε υλικούς-

περιεχομενικούς όρους του οικονομικού φαινομένου. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η 

απαίτηση να καλυφθούν οι ανάγκες της συνολικής κοινωνίας ή, αλλιώς, το αίτημα περί 

κοινωνικής αναπαραγωγής συνιστά προϊόν συλλογικού πράττειν δεσμευμένου σε όρους 

υλικής ορθολογικότητας. Η ‘αποδοτικότητα’ της κεφαλαιοκρατικής επιχείρησης, αντίθετα, 

προσδιορίζεται στη βάση κριτηρίων τυπικού υπολογισμού από μέρους ατομικών δρώντων. 

Αυτή η αντίφαση θεωρείται από τον Weber προσδιοριστικό στοιχείο της δυτικής 

κεφαλαιοκρατίας399. Από την άλλη μεριά, στο ενδεχόμενο της σοσιαλιστικά οργανωμένης 

οικονομίας (§41), οι οικονομικές μορφές υποτάσσονται ως προς το περιεχόμενό τους, στις 

υλικές ρυθμίσεις που επιβάλλει ο διαχειριστικός φορέας της ενιαίας οικονομίας. Το 

συλλογικό αυτό πράττειν υπακούει σε όρους υλικής ορθολογικότητας. Πάλι όμως, ο τυπικός 

ορθολογισμός, που, ανεξάρτητα από την έντασή του, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του 

οικονομικού φαινομένου εν γένει, αντιτίθεται στα όποια κριτήρια υλικής ορθολογικότητας. 

Λ.χ., ακόμα και ελλείψει της αγοραίας μορφής του εξατομικευμένου ‘μισθού’, εξακολουθεί 

να ισχύει ότι «το μεμονωμένο άτομο [ρωτά] εάν το είδος των μεριδίων του και της 

ανατεθείσας σε αυτό εργασίας του φαίνεται, σε σύγκριση με άλλα, αντίστοιχο στα 

συμφέροντά του»400. Με άλλα λόγια, ο ‘τυπικός’ υπολογισμός της ατομικής σκοποθεσίας 

βάσει του ατομικού συμφέροντος, ακόμη κι εκτός αστικού τύπου αγοράς, παραμένει ως μία 

σταθερά των οικονομικών διαδικασιών. Μετασχηματίζεται μεν ως προς το πώς εκδηλώνεται, 

αλλά, ωστόσο, δεν εκλείπει ακόμη κι όταν η κυρίαρχη κοινωνική μορφή θεμελιώνεται σε 

επίπεδο υλικής ορθολογικότητας. Όπως, αντίστοιχα, και οι υλικά-αξιολογικά ορθολογικές 

απαιτήσεις δεν εκλείπουν όταν ο τυπικός ορθολογισμός κυριαρχεί ως μοντέλο συγκρότησης 

της οικονομίας· ίσα-ίσα, όπως διαπιστώνει ο Weber, ειδικά τότε εντείνονται.           

 

                                                 
398 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 116. 
399 Βλ. σχετικά την ενότητα 4. του κεφ.V της παρούσας εργασίας. 
400 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 236. 
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4. Μετάβαση από το οικονομικό πράττειν στους δομικούς και ιστορικούς του όρους: οι μακρο-

θεωρητικές έννοιες του εργασιακού καταμερισμού και της κεφαλαιακής επικέρδειας 

Στην § 3 εντοπίζονται, ακροθιγείς μεν, ρητές και συγκεκριμένες δε, αναφορές στις μακρο-

θεωρητικές κατηγορίες του εργασιακού καταμερισμού (§15-27) και του κεφαλαίου (§11). Με 

βάση την πρώτη αναφορά, η αφετηριακή σύλληψη του οικονομικού φαινομένου υπό το 

πρίσμα της ατομικής σκοποθεσίας, μετασχηματίζεται σε ανάλυση του τρόπου της ‘σύνδεσης’ 

των ατόμων μέσω της εξειδίκευσης των εργασιών τους. Με βάση τη δεύτερη, θεματοποιείται 

το πρόβλημα πώς καθορίζονται οι ατομικές ανάγκες και οι δυνατότητες για ικανοποίηση τους 

στο σύγχρονο ‘αγωνιστικό’ πλαίσιο σχέσεων. Νοθεύεται και πάλι η πρώτη σύλληψη του 

οικονομικού πράττειν, ως ζητήματος ικανοποίησης της ατομικής επιθυμίας-συμφέροντος, 

από τις δομές που μεσολαβούν και προσδιορίζουν την ακολουθία μέσων και σκοπών του 

μεμονωμένου δρώντα.      

Η απόρριψη του επιχειρήματος περί της κοινής προέλευσης της οικονομικής 

οργάνωσης των κοινωνιών από μια ‘πρωταρχική οικονομική κατάσταση’ θεμελιώνεται στο 

ότι είναι ανέφικτο από τη γνώση του επιπέδου της τεχνικής ανάπτυξης που προσιδιάζει στο 

οικονομικό πράττειν, να συναχθούν γενικά θεωρητικά συμπεράσματα για τη μορφή της 

οικονομίας. Η χρησιμοποίηση πρωτόγονων εργαλείων δεν συνεπάγεται ότι όλες οι 

πρωτόγονες οικονομίες υπάγονται αδιαφοροποίητα σ’ ένα ορισμένο ‘στάδιο’ τεχνικής-

οικονομικής ανάπτυξης. «[Α]πό την καθαρά οικονομική σκοπιά, σ’ αυτό το στάδιο ήταν 

δεδομένη τόσο η δυνατότητα έντονης εργασιακής συσσώρευσης σε μεγάλες ομάδες, όπως, 

αντίστροφα, και εκείνη της έντονης κατάτμησης σε μικρές ομάδες»401. Η κρίση, λοιπόν, για 

το είδος της εργασιακής ‘πρακτικής’, προϋποθέτει τις μορφές «τεχνικού» εργασιακού 

καταμερισμού (§16-17). Δηλαδή, την εξήγηση για την «κατανομή και τη σύνδεση των 

υπηρεσιών», «το είδος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει ένα και το αυτό άτομο» και «τον 

τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες περισσότερων ατόμων συνδέονται για την επίτευξη ενός 

σκοπού»402. Παραμένει αδιευκρίνιστο σ’ αυτό τον ορισμό το πρόβλημα υπό ποιους όρους 

συνέχεται μια σύμπραξη ατόμων που διεκπεραιώνει μια ορισμένη υπηρεσία, π.χ., αν 

συνέχεται με βάση την αλληλεγγύη ανάμεσα στους δρώντες ή μέσω καταναγκασμού και τι 

είδους. Ακόμη, είναι αδιευκρίνιστο πώς τα μεμονωμένα άτομα αποκομίζουν επιμέρους 

ωφέλειες από το συλλογικό εργασιακό αποτέλεσμα της τεχνικά κοινής εργασιακής τους 

σκοποθεσίας. 

Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ζητήματα δίδονται με βάση την κατηγορία του 

«κοινωνικού» καταμερισμού της εργασίας (§18-23). Για την τυπολογία μορφών κοινωνικού 

εργασιακού καταμερισμού και ιδιοποιήσεων σε επίπεδο παραγωγής προϋποτίθενται 

συγκεκριμένα φορμαλιστικά ζεύγη εννοιών, με τα οποία διυλίζεται το αντικείμενο, ώστε να 

                                                 
401 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 68. 
402 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 128-129. 
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εξηγηθεί η ιδιαίτερη κάθε φορά μορφή του. Ειδικότερα, εντοπίζονται τα ζεύγη εννοιολογικής 

διάκρισης-αντίθεσης: α) ανάμεσα σε εργασία ‘διαχείρισης’ και ‘εργασία’ που είναι 

εξαρτώμενη από τη διαχείριση, βάσει των ‘εντολών’ που η τελευταία της απευθύνει403· β) 

ανάμεσα μία θεσμική οικονομική οργάνωση όπου οι επιμέρους οικονομικές μονάδες 

υπάγονται εξολοκλήρου σε μια ενιαία σύμπραξη, π.χ., λαϊκή-σοσιαλιστική οικονομία, και σε 

θεσμική οικονομική οργάνωση όπου οι επιμέρους οικονομικές συμπράξεις διατηρούν ένα 

minimum διαμόρφωσης των όρων της εσωτερικής τους διάρθρωσης –η σύγχρονη οικονομία 

της αγοράς συνιστά περίπτωση πλήρους αυτονόμησης των μεμονωμένων οικονομιών404· γ) 

ανάμεσα σε πράττειν που αποσκοπεί σε απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση 

(νοικοκυριό) και σε εκείνο που την αξιοποιεί προς κέρδος (επικέρδεια)405.     

Δεδομένων αυτών, ο Weber συγκροτεί, αφενός, τύπους συνολικής εργασιακής 

εξειδίκευσης της κοινωνίας. Τέτοιοι είναι η «κομμουνιστική λαϊκή οικονομία» και η 

«πρωτόγονη οικογενειακή οικονομία», το «δεσποτικό νοικοκυριό» και η «εξουσιαστική 

οικονομία επικέρδειας», ή, τέλος, η «σύγχρονη συναλλακτική οικονομία»406· αφετέρου, 

συγκροτεί μορφές ιδιοποίησης της εργασίας, των μέσων παραγωγής και των δυνατοτήτων 

πραγματοποίησης κέρδους. Ειδικότερα, ο Weber ανακατασκευάζει τις δομικές συνθήκες του 

σύγχρονου καπιταλισμού, που αφορούν: Πρώτον, την απελευθέρωση της εργασίας («απουσία 

κάθε ιδιοποίησης») και το σχηματισμό της «τυπικά ‘ελεύθερης εργασίας’»407. Πρόκειται για 

συνθήκη που είναι εγγυημένη μέσω ‘ελεύθερων’ συμφωνιών ανάμεσα σ’ αυτούς που 

προσφέρουν εργασία (προπάντων, εργοστασιακοί εργάτες), και σε εκείνους που την θέτουν 

στην υπηρεσία τους, ή αλλιώς την ‘αξιοποιούν’ (επιχειρηματίες). Το ιδιάζον γνώρισμά της 

είναι δε ότι η παραπάνω σχέση είναι ‘διαρκής’ και όχι ‘ευκαιριακή’408. Δεύτερον, την 

«αποστέρηση των εργατών από τα μέσα παραγωγής», η οποία μάλιστα δεν αφορά τα άτομα 

ως ‘μεμονωμένους εργάτες’, αλλά ως ‘σύνολο’409. Διαγράφονται εδώ δύο συγκεκριμένες 

ομαδώσεις των ατόμων, εκείνη των ‘κατόχων’ των παραγωγικών μέσων και εκείνη όσων 

στην ‘εξουσία διάθεσής’ τους βρίσκεται μόνον η εργασιακή τους δύναμη. Προοιωνίζεται έτσι 

η βεμπεριανή αντίληψη περί κοινωνικών τάξεων, που διατηρεί επαφές με τις θεωρήσεις των 

ιστοριστών οικονομολόγων, καθώς και με τη μαρξική θεωρία των τάξεων. Επιπλέον, όπως 

στους τύπους του συνολικού καταμερισμού της εργασίας προσδιορίζεται η μορφή μιας 

λαϊκής οικονομίας σοσιαλιστικού τύπου, κατασκευάζεται και εδώ, αντίστοιχα, η δυνατότητα 

συλλογικής κατοχής των μέσων παραγωγής: «ιδιοποίηση από έναν οικονομικά ρυθμιστικό 

                                                 
403 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 123. 
404 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 133-134. 
405 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 123. Βλ. και § 11. 
406 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 133-134. 
407 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 140. 
408 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 141. 
409 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 145. 
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σύνδεσμο, ο οποίος δεν αξιοποιεί τα μέσα παραγωγής ως κεφαλαιουχικά αγαθά ούτε τα 

καθιστά πηγή προσόδου, αλλά τα θέτει στη διάθεση των συντρόφων»410. 

Ως προς την έννοια του ‘κεφαλαίου’ –που διαγράφει τη σχέση ανάμεσα σε μορφές 

ιδιοποίησης των παραγωγικών μέσων και μορφές ιδιοποίησης των δυνατοτήτων για κέρδος–, 

ο Weber την εισάγει για να εξηγήσει πώς καθορίζεται το «επίπεδο κάλυψης αναγκών» μιας 

κοινωνίας, και η αντίστοιχη «κατανομή των δυνατοτήτων βιοπορισμού» για τους δρώντες411. 

Το επιχείρημα είναι ότι ο σχηματισμός, εντός μιας δεδομένης συνολικής οικονομίας, 

δυσανάλογων για τους δρώντες δυνατοτήτων βιοπορισμού («στενότητα του σχετικού χώρου 

εφοδιασμού»), παράγει μια δυναμική εξορθολογισμού των συμπεριφορών τους412. Αυτή η 

συνάφεια, χωρίς να σχηματίζει ιστορική νομοτέλεια, υποθέτει ο Weber ότι ιστορικά υπήρξε 

καθοριστική για τον εξορθολογισμό του οικονομικού πράττειν, ο οποίος προσεγγίζει το 

μέγιστο όριό του στο πλαίσιο της σύγχρονης δυτικής κεφαλαιοκρατίας. Συγκεκριμένα, η 

‘επικέρδεια’ σημαίνει τη σκοποθεσία προς «αποκόμιση νέας εξουσίας διάθεσης αγαθών»413. 

Αντιθέτως, η έννοια του ‘νοικοκυριού’ σημαίνει την απόκτηση και χρήση αγαθών και 

υπηρεσιών, με σκοπό την ‘ίδια συντήρηση’ και ‘ίδια χρήση’414. Στην περίπτωση της 

επικέρδειας το κριτήριο του προσδιορίζει το πράττειν, είναι η «αποδοτικότητα», δηλ. το 

λογιστικά εκφρασμένο ποσοστιαίο μέγεθος αύξησης της εξουσίας διάθεσης. Αντίθετα, η 

σκοποθεσία που προσιδιάζει στο νοικοκυριό, σε περίπτωση ορθολογικότητας, προσδιορίζεται 

βάσει της αρχής του οριακού οφέλους415. Πέρα από τις επιμέρους κατηγορίες που διατρέχουν 

αυτές τις έννοιες συγκεκριμενοποιώντας τες, εδώ ενδιαφέρουν προπάντων οι κατηγορίες του 

‘κεφαλαίου’ και του ‘κεφαλαιουχικού υπολογισμού’: «[κ]εφάλαιο ονομάζεται το εκτιμημένο 

σε χρήμα ποσό των μέσων επικέρδειας», ενώ, ο υπολογισμός βάσει κεφαλαίου σημαίνει την 

‘εκτίμηση’ και τον ‘έλεγχο’ των ‘πιθανοτήτων’ και των ‘συνεπειών’ του πράττειν της 

επικέρδειας, οι οποίες διαπιστώνονται μέσω εφαρμογής της λογιστικής μεθόδου, προπάντων, 

του ισολογισμού416. 

Δεδομένων αυτών των κατηγοριών, ο Weber ανασυγκροτεί τη μορφή του σύγχρονου 

καπιταλισμού, μέσω μιας σημαίνουσας εννοιολογικής σύνδεσης του ‘αγωνιστικού’ 

χαρακτήρα των οικονομικών σχέσεων, της (τυπικής) ορθολογικότητας του κεφαλαίου και της 

                                                 
410 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 146. 
411 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 68. 
412 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 68. 
413 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 94 [υπογράμμιση δική μου]. 
414 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 90. 
415 Σύμφωνα με τον Ghosh, η εισαγωγή της έννοιας της οικονομικής αποδοτικότητας [profitability] 
αποτελεί βασικό σημείο αποστασιοποίησης του Weber από τη θεώρηση του Carl Menger, καθώς με 
αυτήν θεματοποιείται άμεσα η διαδικασία της απεριόριστης συσσώρευσης [limitless acquisition] του 
κεφαλαίου στη δυτική κεφαλαιοκρατική οικονομία –ζήτημα, που διαφεύγει του Menger, λόγω ακριβώς 
της εστίασής του αποκλειστικά στην οριακή χρησιμότητα, η οποία για τον Weber αποδίδεται 
προπάντων στη μορφή του νοικοκυριού (Πρβλ. σχετικά Ghosh P., «Robinson Crusoe…», ό.π., σ. 88).  
416 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 95. 
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συνεπακόλουθης, βάσει αυτών των παραγόντων, αδυναμίας για περιεχομενικό καθορισμό 

των αναγκών. 

Πιο συγκεκριμένα, «σε μια οικονομία με κεφαλαιουχικό υπολογισμό, δηλαδή: με 

ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής από τις μεμονωμένες οικονομίες, και, ως εκ τούτου, με 

‘ιδιοκτησία’, η κατάσταση αυτή σημαίνει εξάρτηση της αποδοτικότητας από τις τιμές που 

μπορούν και θέλουν να πληρώσουν οι ‘καταναλωτές’ […]»417. Έτσι, «η κάλυψη αναγκών 

παύει να πραγματοποιείται όχι μόνον όταν προηγούνται επείγουσες (ατομικές) ανάγκες, αλλά 

και όταν προηγείται μεγαλύτερη (ξένη) ικανότητα (για ανάγκες όλων των ειδών)»418. 

Συνεπώς, «το ερώτημα ποια ανάγκη θα καλυφθεί από την παραγωγή αγαθών εξαρτάται 

πλήρως από την αποδοτικότητα της παραγωγής αγαθών, η οποία είναι μεν τυπικά από την 

πλευρά της μια ορθολογική κατηγορία, αλλά ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο διάκειται με 

αδιαφορία απέναντι σε περιεχομενικές προσταγές, εάν αυτές δεν έχουν την ικανότητα να 

εμφανιστούν στην αγορά με τη μορφή επαρκούς αγοραστικής ικανότητας»419. 

Να σημειωθεί ότι εδώ η έννοια της ‘αγοραστικής ικανότητας’ δεν συνεπάγεται μια 

αφελή αντίληψη υπερκυριαρχίας του καταναλωτή, μενγκεριανού τύπου. Για τον Weber η 

ικανοποίηση των αναγκών δεν καθορίζεται βάσει των αμέτρητων οριακών ωφελειών που 

εκτιμώνται από τους μεμονωμένους δρώντες. Αντίθετα, καθορίζεται μέσω μιας  συνθήκης 

‘εξάρτησης’ του ατομικού δρώντα από τη συνολική ‘ξένη’ ζήτηση για αγαθά κάθε είδους, και 

όχι μόνο όσα σε ορισμένη ποσότητα και με ορισμένη υποκειμενική εκτίμηση της αξίας τους, 

ζητά ο μεμονωμένος καταναλωτής. Παράλληλα, η συνολική καταναλωτική ζήτηση βρίσκεται 

υπό το σχετικό έλεγχο και επηρεασμό των κεφαλαιοκρατών: «[η] κεφαλαιοκρατική κάλυψη 

αναγκών α) ‘αφυπνίζει’ νέες ανάγκες και αφήνει παλαιές να παρακμάσουν· β) επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό, μέσω της επιθετικής διαφήμισής της, το είδος και το βαθμό της κάλυψης των 

αναγκών των καταναλωτών. […] ακόμη και το είδος της διατροφής και της κατοικίας σε μια 

κεφαλαιοκρατική οικονομία καθορίζονται σημαντικά από τον πωλητή»420. 

Διαγράφεται εδώ η δομή της σύγχρονης αγοράς, την οποία μάλιστα ο Weber έχει 

συνδέσει ουσιωδώς με τη συγκεκριμένη δομή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Εκτός 

αυτού, ο ορθολογισμός του κεφαλαίου και των προϋποθέσεών του, συνοδεύεται από 

απροσδιοριστία σε επίπεδο αγοράς και ανορθολογισμό σε επίπεδο κάλυψης των αναγκών 

βιοπορισμού των ατόμων. 

Ο ορθολογισμός από τη σκοπιά του κεφαλαίου –καταρχήν ως έννοιας– συνίσταται 

στο ότι υπό τις συνθήκες της ‘αποστέρησης του συνόλου των εργατών από τα μέσα 

παραγωγής’, και της διαμόρφωσης μιας ελεύθερης αγοράς (τυπικά) ελεύθερης εργασίας, 

                                                 
417 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 97-98. 
418 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 98. 
419 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 98. 
420 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 105. 
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αριστοποιούνται οι όροι πραγμάτωσης δυνατοτήτων επικέρδειας. Αφενός, εκλείπει κάθε 

«περιορισμός της ελεύθερης προμήθειας [της κεφαλαιοκρατικής επιχείρησης] με εργασιακές 

δυνάμεις, δηλαδή της επιλογής σύμφωνα με το τεχνικά ανώτατο όριο αποδοτικότητας των 

εργατών […]»421. Αφετέρου, μέσω της πλήρους ιδιοποίησης των μέσων της παραγωγής, 

εξασφαλίζεται η αποδέσμευση «από την ανάμειξη ξένων προς την εκμετάλλευση απόψεων 

που προέρχονται από τα μικρά νοικοκυριά και τη διατροφή των εργατών»422. Με άλλα λόγια, 

αυξάνει απεριόριστα η δυνατότητα για τον κάτοχο του κεφαλαίου να ‘επιλέγει’ και να ελέγχει 

την ακολουθία μέσων-σκοπών-επιδράσεων, δεσμευόμενος μόνον στους όρους 

μεγιστοποίησης της κεφαλαιακής αποδοτικότητας –κατάσταση που αυξάνει την ικανότητα να 

λαμβάνει πίστωση (‘ανώτερη πιστωτική φερεγγυότητα’ μέσω ‘απεριόριστης εξουσίας 

διάθεσης’)423. Οι ίδιες συνθήκες από τη σκοπιά εκείνων που προσφέρουν εργασία, 

εξασφαλίζουν την ‘πειθάρχησή’ τους, που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της 

κεφαλαιοκρατικής επιχείρησης. Η πειθάρχηση, που αφορά τους εργάτες εν συνόλω, ως ένα 

είδος ‘πεπρωμένου’ τους, λαμβάνει τις μορφές πρώτον, του ‘έμμεσου’ «εξαναγκασμού», 

λόγω αναγκών βιοπορισμού424, και δεύτερον, της «εσωτερικής προδιάθεσης για την 

οικονομική βιοποριστική εργασία ως μορφή ζωής»425. Να σημειωθεί ότι η έννοια της 

‘προδιάθεσης προς εργασία’ (§25) τίθεται, σύμφωνα με την επιστημολογία του Weber, ως 

υπερ-ιστορική κατηγορία. Κατασκευάζεται, δε, στη βάση των τύπων του κοινωνικού 

πράττειν. Σημαντικότατη είναι η αντίθεση ανάμεσα στην παραδοσιακά και ορθολογικά προς 

την αξία κινητροδοτούμενη προδιάθεση προς εργασία. Και επιπλέον, η αντίθεση της 

τελευταίας με την οιονεί αντικειμενικά αναγκαία εργασιακή προδιάθεση, λόγω της 

αποστέρησης των εργατών από τα μέσα παραγωγής. Σ’ ένα βαθμό, αυτές οι αντιθέσεις 

φαίνεται να αποτελούν ιδεατούς τύπους διαδοχικών ιστορικών μετασχηματισμών του 

κινήτρου προς εργασία, όπως έχουν σχηματοποιηθεί στην Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα 

του καπιταλισμού. Στην «παραδοσιακή προδιάθεση προς εργασία, όπως είναι τυπική στην 

αγροτική οικονομία και στην οικοβιοτεχνία […] οι εργάτες προσανατολίζουν την απόδοσή 

τους είτε σε στερεότυπα εργασιακά αποτελέσματα […] είτε, όμως, σε παραδοσιακό μισθό, 

και, συνεπώς, η απόδοσή τους […] δεν μπορεί να αυξηθεί με βραβεία απόδοσης […]. Η 

ορθολογική ως προς την αξία προδιάθεση για εργασία είναι […] καθορισμένη είτε από τη 

θρησκεία, είτε από την ιδιαίτερη υψηλή κοινωνική αξιολόγηση της αντίστοιχης εργασίας ως 

τέτοιας […]. Η ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής και η […] ατομική διάθεση εξουσίας στην 

                                                 
421 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 142. 
422 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 154. 
423 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 154. 
424 «[…] ο εξαναγκασμός που συνεπάγεται ο κίνδυνος πλήρους έλλειψης προμήθειας για τον εαυτό 
τους και για εκείνους τους προσωπικούς συγγενείς (παιδιά, γυναίκες, ενδεχομένως γονείς), την 
προμήθευση των οποίων αναλαμβάνει κατά κανόνα το μεμονωμένο άτομο» («Οικονομικές 
κατηγορίες», σ. 118). 
425 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 118.  
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εργασιακή διαδικασία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές απεριόριστης προδιάθεσης για 

εργασία»426. Λόγω της ύπαρξης αυτής της δομής πειθάρχησης, με εξωτερικό και εσωτερικό 

έρεισμα προς το άτομο, ο Weber έχει κάνει αφαίρεση από τη μορφή του δικαίου στη σχέση 

ανάμεσα στον εργάτη και τον κάτοχο του κεφαλαίου, η οποία συγκροτείται τελικά βάσει των 

δύο αυτών διακριτών ατομικών σκοπιών. Ουσιαστικά, αυτή η πλευρά του οικονομικού 

φαινομένου συνιστά το σημείο επαφής με τη μορφή του δικαίου, η οποία όμως ερευνάται ως 

μεμονωμένη διάσταση του κοινωνικού (στην κοινωνιολογία του δικαίου)427. 

Με δεδομένο αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, και με εστίαση στην αντίθεση ανάμεσα 

στην ορθολογικότητα του κεφαλαίου και στη μη-περιεχομενική συγκρότηση της αγοράς σε 

επίπεδο κάλυψης αναγκών, καταλήγει ο Weber στη θέση ότι η σύγχρονη οικονομία είναι 

‘αγωνιστική’ ή συγκρουσιακή428. «Στην τυπικά ορθολογικότερη μορφή του ο κεφαλαιουχικός 

υπολογισμός προϋποθέτει λοιπόν τον αγώνα του ανθρώπου ενάντια στον άνθρωπο»429. 

Απομακρύνεται έτσι από την παράδοση του οικονομικού ιστορισμού, που ενώ υπερασπίζεται 

τον καπιταλισμό αιτείται ταυτόχρονα, επί τη βάση ορισμένης αξιολογικής ιεράρχησης, την 

ανάπτυξη αλληλέγγυων σχέσεων. Επίσης, απομακρύνεται από τον Carl Menger, που ταυτίζει 

το τεχνικο-οικονομικά βέλτιστο με μια ιδέα οικονομικής ευδαιμονίας. Στον τελευταίο, η 

οργανική αυτορύθμιση της αγοράς, συνεπάγεται μεγιστοποίηση της απόλαυσης και της 

ευημερίας του κάθε μεμονωμένου δρώντα, και έτσι μια αυτοφυή εξισορρόπηση ανάμεσα στα 

επιμέρους ατομικά συμφέροντα430. Ο Weber απογυμνώνει το φορμαλιστικό επιχείρημα από 

την υπεραπλουστευμένη και υπεραισιόδοξη αντίληψη περί αρμονίας των επιμέρους 

σκοποθεσιών και συμφερόντων, αναδεικνύοντας το συγκρουσιακό τους στοιχείο. Έως ένα 

βαθμό, αυτή η βεμπεριανή θέση συγγενεύει με την μαρξική θεωρία της πάλης των τάξεων. 

Ωστόσο, ο Weber αφαιρεί από τον ‘αγώνα’ την προοπτική για υπέρβασή του, αφού φαίνεται 

να τον αναγνωρίζει ως μία σταθερά της ιστορίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Δεν τον 

                                                 
426 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 172-173. 
427 «[Η] οικονομία επικέρδειας αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου με συμβόλαια ανταλλαγής, δηλαδή με 
προδιαγεγραμμένη απόκτηση εξουσίας διάθεσης. (Από εδώ συγκροτείται η σχέση προς το ‘δίκαιο’.)» 
(«Οικονομικές κατηγορίες», σ. 65 [υπογράμμιση δική μου]). 
428 Ο Ghosh επιμένει στην οπτική του Weber περί αγωνιστικής συγκρότησης της οικονομίας, την οποία 
θεωρεί καθοριστικό σημείο διαφοροποίησης του τελευταίου έναντι του Carl Menger. Καθώς δε 
διαπιστώνει ο Gosh ότι το αγωνιστικό στοιχείο επανεμφανίζεται και στη διάσταση της πολιτικής, 
θεωρεί πως πρόκειται για την έννοια εκείνη που αποτελεί το σημείο ‘ανταπόκρισης’ ανάμεσα στις δύο 
αυτές ιδεοτυπικές διαστάσεις του αντικειμένου (Πρβλ. σχετικά Gosh P., «Robinson Crusoe…», ό.π., σ. 
88-89). 
429 «Οικονομικές κατηγορίες», σ. 97. 
430 Σύμφωνα με τον Ghosh, το βεμπεριανό επιχείρημα για την οικονομία, ήδη από την Προτεσταντική 
ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού [1905], στο επίπεδο της ασκητικής συμπεριφοράς του 
προτεστάντη, έχει αποσυνδέσει την ορθολογικότητα του οικονομικού πράττειν από κάθε αντίληψη 
περί οικονομικής ‘ευδαιμονίας’. Ακριβώς αντίθετα, στον μενγκεριανό μαρτζιναλισμό ο εντεινόμενος 
εξορθολογισμός συνάδει σε μια προϊούσα μεγιστοποίηση της απόλαυσης για τους δρώντες. Στη βάση 
αυτής της σημαίνουσας διαφοράς, ο Ghosh καταλήγει να υποστηρίξει πως ο υπολογισμός [calculation/ 
computation] στις εννοιολογήσεις του Weber, διαφέρει ριζικά από την αντίστοιχη κατηγορία που 
χρησιμοποιείται από τον Carl Menger (Πρβλ. σχετικά Ghosh P., «Robinson Crusoe…», ό.π., σ. 91-92).    
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περιορίζει, δε, σε διαπάλη ανάμεσα σε δύο διακριτά σύνολα ατόμων, κατέχοντες και μη-

κατέχοντες, παρά τον εκλαμβάνει ότι διεξάγεται, αφενός, σε πλαίσιο εξατομικευμένων 

δράσεων, οι οποίες όμως, αφετέρου, δύνανται να συγκροτήσουν πολυσχιδείς κοινωνικές 

ομάδες με αντιμαχόμενες οικονομικές απαιτήσεις, στη βάση υλικά και αξιολογικά 

αντιπαρατιθέμενων ορθολογικοτήτων –όπως διαγράφονται στο πλαίσιο της έννοιας της 

υλικής ορθολογικότητας. 

Συμπεράσματα 

Όπως είχε τεθεί στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, και διαμόρφωσε τη συνολική της δομή 

και το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου, το ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το ζήτημα των 

‘ορίων’ του μεθοδολογικού ατομισμού του Max Weber, πέρα από τα οποία αυτή η μεθοδική 

αρχή αυτοαναιρείται. Η αναίρεση αυτή υποτέθηκε ότι σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την 

ενεργοποίηση στοιχείων προερχόμενων από την ιστοριστική επιχειρηματολογία, τα οποία 

εξασφαλίζουν μεν την ανάπτυξη μακρο-θεωρητικών εννοιών, που διαφορετικά δεν θα 

μπορούσαν να συγκροτηθούν, αλλά εξαργυρώνονται, δε, με την εγγραφή αντιφάσεων στο 

αντι-ολιστικό επιχείρημα της κατανοούσας κοινωνιολογικής επιστημολογίας. 

Στο κεφ.IV περί των «Βασικών εννοιών» της παρούσας εργασίας, διαπιστώθηκε ότι 

η κοινωνιολογία του Weber θέτει το αίτημα για την ανακατασκευή των κοινωνικών μορφών 

ως ‘συνισταμένων’ της δράσης «μεμονωμένων» δρώντων. Υπό αυτή την οπτική προσεγγίζει 

στις «Οικονομικές κατηγορίες» (κεφ.V της εργασίας) τους θεσμικούς όρους της αγοράς, την 

ειρηνική ανταλλαγή, το χρήμα, την πίστωση κ.λπ. Ταυτόχρονα, όμως, αιτείται και την 

ανάλυση μακροσκοπικών μεγεθών, όπως ο εργασιακός καταμερισμός και οι μορφές 

οικονομικής ιδιοποίησης. Επιμένει, δε, στην περιγραφή της «ιδιαιτερότητας» της (ιστορικά 

μοναδικής) δυτικής κεφαλαιοκρατίας. Υπερασπιζόμενος, βέβαια, τις επιστημολογικές του 

παραδοχές, δεν εξετάζει αυτές τις μορφές εκκινώντας από ένα υπερ-ατομικό οικονομικό 

υποκείμενο, π.χ. τη λαϊκή-εθνική οικονομία, ή από μια ορισμένη μακρο-θεώρηση της 

κοινωνίας, π.χ., στη βάση της διάρθρωσής της σε ‘κοινωνικές τάξεις’, ή από μία 

αντικειμενική αξία δεσμευτική για τον κάθε πράττοντα, π.χ. το συλλογικό συμφέρον, ή, 

τέλος, υποστασιοποιώντας ένα κοινωνικό μόρφωμα, όπως το κράτος, ως σημείο συνοχής της 

κοινωνίας και σύγκλισης των επιμέρους συμφερόντων. Δεδομένων αυτών, παραγνωρίζει τους 

όρους αναπαραγωγής της κοινωνίας, υποκαθιστώντας τη σκοπιά της κοινωνίας ως όλου, λ.χ. 

ως μίας ενότητας ηθικο-πολιτικής υφής, με τις επιμέρους σκοπιές ανταγωνιζόμενων μεταξύ 

τους ορθολογικοτήτων, όπως αυτές διαγράφονται στο πλαίσιο της έννοιας της «υλικής 

ορθολογικότητας» των «Οικονομικών κατηγοριών». 

Ωστόσο, ήδη από τη συγκρότηση των δύο στοιχειωδέστερων κατηγοριών του 

οικονομικού φαινομένου, δηλ. των εννοιών του «ορθολογικού οικονομικού πράττειν» και της 

ατομικής «ωφέλειας», εγείρεται η υποψία ότι οι «Οικονομικές κατηγορίες» ενσωματώνουν 
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μια ολιστικού τύπου ‘προκατανόηση’ της κοινωνίας, και δεσμεύονται, αρχικά τουλάχιστον 

μόνον άρρητα, στους ιστορικούς όρους του αντικειμένου. Αυτό είναι εμφανές κατά τη 

συγκρότηση της αγοραίας ανταλλαγής και των θεσμών της χρηματικής και πιστωτικής 

οργάνωσης, μορφών οι οποίες προϋποθέτουν τη συνθήκη ειρήνευσης των οικονομικών 

σχέσεων, η οποία, με τη σειρά της, αναφέρεται στον αστικού τύπου διαχωρισμό μεταξύ των 

διαστάσεων της οικονομίας και της πολιτικής –διαχωρισμός που μεθερμηνεύεται από τον 

Weber ως αντίθεση ανάμεσα στο «‘πνεύμα’ της οικονομίας» και το «‘πράγμα’ της 

βιαιότητας», ιδίως με την μορφή της ως πολιτικού «αγώνα». Ειδικά σε ό,τι αφορά τη 

χρηματική μορφή, όπως φάνηκε, αναλύεται ως προς τις λειτουργίες της και το ‘πλέγμα’ των 

νοημάτων που αντιστοιχούν σε αυτές, το οποίο, όμως, νοηματικό πλέγμα, αν και δεν 

προσιδιάζει σε ένα μεταφυσικό, κανονιστικό ή κατά μέσο όρο αντικειμενικό νόημα, όπως 

προαπαιτεί η μεθοδική αρχή της κατανόησης των υποκειμενικών κινήτρων του πράττειν, 

σηματοδοτεί, ωστόσο, την εξαντικειμενίκευση και παγίωση ενός ‘πλαισίου’ της δράσης το 

οποίο είναι μη αναγώγιμο στις επιμέρους ατομικές σκοποθεσίες. Δεδομένης της έννοιας της 

«τυπικής ορθολογικότητας», δε, αποδεικνύεται να έχει προϋποτεθεί στη θεμελίωση της 

κοινωνικής σχέσης επί αλληλοπροσανατολιζόμενων ορθολογικών δρώντων η γενίκευση της 

χρήσης του χρήματος, καθώς μόνο υπό αυτόν τον όρο είναι δυνατός ο ατομικός 

«υπολογισμός» των άπειρων ατομικών επιδιώξεων, προσδοκιών κ.λπ. μέσω αναγωγής τους 

σε υπολογίσιμες από τον μεμονωμένο δρώντα ποσότητες χρήματος. Όσον αφορά τις 

ανταλλακτικές σχέσεις στο αστικό πλαίσιο αγοράς, που χαρακτηρίζεται από «διαχωρισμό» 

των ανταλλαγών από τις απαιτήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, και άρση των περιορισμών 

στην ελευθερία του οικονομικού πράττειν, ο Weber διαπιστώνει ότι η πραγμάτωσή τους 

εδράζεται είτε στην εκατέρωθεν, ανάμεσα στους ανταλλακτικούς εταίρους, αποκόμιση 

«πλεονάσματος» και «ανταποδόσεων», είτε στον «καταναγκασμό» μέσω «δύναμης». 

Ελλείψει μιας αντικειμενικής θεωρίας αξίας, η οικονομική διαδικασία ‘αύξησης’ της 

ωφέλειας μέσω της διενέργειας ανταλλαγών ή με τη μορφή της χρηματικής πίστωσης 

παραμένει αδιευκρίνιστη. Εξασφαλίζεται μόνον η τυπική «πορεία» πραγμάτωσής της μέσω 

του στοιχείου του ορθολογισμού που εγγυάται τη «συνέχειά» της και την επανάληψη των 

δεδομένων συνεπειών της, που έτσι εκλαμβάνονται ως προβλέψιμες από τους δρώντες. Η 

βεμπεριανή οπτική εστιάζει στην ανακατασκευή των μορφών καταναγκασμού μέσω των 

σκοπιών επιμέρους δρώντων, οι οποίοι κατά την πορεία συγκεκριμενοποίησης των εννοιών 

καταλήγουν να ενσαρκώνονται στις ιδεοτυπικές ‘φιγούρες’ του επιχειρηματία, του 

«διευθυντή» του καταναλωτικού νοικοκυριού και του φορέα της εργασίας –εργασία η οποία, 

με προϋποτιθέμενη την μεθερμήνευσή της στην έννοια των οικονομικών «υπηρεσιών» και 

την εσωτερική διαίρεσή αυτών ανάμεσα σε «διαχειριστικές» εργασίες και σε εργασίες  

αναφερόμενες στις «εντολές» που απευθύνει η διαχείριση, καταλήγει να ταυτίζεται με τη 

χειρωνακτική και διεκπεραιωτική εργασία, που αντιδιαστέλλεται στο πράττειν του 
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επιχειρηματία το οποίο θέτει, διευθύνει και διαχειρίζεται τη δεδομένη οικονομική 

σκοποθεσία. Σε αυτό το επίπεδο εννοιολόγησης το μεθοδολογικό πρότυπο των σχέσεων 

ανάμεσα σε μεμονωμένους δρώντες, αν και είχε ήδη νοθευτεί από τη σιωπηρή εισαγωγή 

μακρο-θεωρητικών στοιχείων, ματαιώνεται οριστικά. Αυτό συμβαίνει με τη συγκρότηση των 

δομικών, τρόπον τινά, στοιχείων του εργασιακού καταμερισμού και της ιδιοποίησης των 

οικονομικών μέσων, μέσω των οποίων προσδιορίζεται το περιεχόμενο των παραπάνω 

μορφών πράττειν: αντίστοιχα, η κεφαλαιακή «επικέρδεια» που δεσμεύεται στην 

«αποδοτικότητα» του κεφαλαίου, η «διαχείριση χρηματικού εισοδήματος», και η 

προσανατολισμένη στην αποκόμιση μισθού σκοποθεσία των «‘τυπικά’ ελεύθερων» εργατών, 

η οποία προσδιορίζεται από μια ορισμένη δομή πειθάρχησης, με εσωτερικό και εξωτερικό 

έρεισμα για τα άτομα, δηλ., αντίστοιχα, ως μορφή εσωτερικής ‘προδιάθεσης’ και ως 

εξωτερική αναγκαιότητα της υλικής επιβίωσης των εργαζομένων.  

Η ματαίωση αυτή του μεθοδολογικού ατομισμού θα μπορούσε να ερμηνευθεί, 

βέβαια, ως μετατόπιση της σκοπιάς της προσέγγισης και του επιπέδου της εννοιολογικής 

αφαίρεσης κάτι που μπορεί, εν μέρει, να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα της βεμπεριανής 

κοινωνιολογίας, αλλά το οποίο δεν παύει να αντιβαίνει τις μεθοδολογικές προαποφάσεις, 

όπου δεν διαπιστώνεται κανενός είδους τέτοια, σαφώς ορισμένη πρόθεση για εσωτερική, 

κατά την ανάπτυξη του επιχειρήματος μετατόπιση προς μακρο-θεωρητικές έννοιες. Πάντως, 

το κείμενο για την «Αντικειμενικότητα», ειδικά στο σημείο της επιστημολογικής 

συγκρότησης των ιδεοτύπων, αφήνει χώρο να υποτεθεί ότι ο Weber αποδέχεται ως 

μεθοδολογικά έγκυρη την εναλλαγή των σκοπιών θέασης του αντικειμένου από τη μικρο-

θεώρηση των δράσεων μεμονωμένων ατόμων, έως την κατασκευή μακρο-θεωρητικών 

στοιχείων, δηλ. κοινωνικοπολιτικών θεσμών, μορφών συλλογικού πράττειν, κ.λπ., μέχρι, 

τέλος, τη θεώρηση μια δεδομένης ιστορικής κοινωνίας ως ‘ιστορικού ατόμου’ –θεώρηση, 

βέβαια, που ανάγεται στην υποκειμενική εκτίμηση του επιστήμονα και δεν προσιδιάζει, έτσι, 

σε μια εγγενή φύση του αντικειμένου. Ταυτόχρονα, όμως, μια τέτοια υποτιθέμενη εναλλαγή 

των σκοπιών θέασης δεν συστηματοποιείται, οπότε δεν μπορεί παρά να είναι ελέγξιμη ως 

προς το ότι οι διακριτές επιμέρους προσεγγίσεις, αυστηρά μεθοδολογικά, αντιφάσκουν η μία 

στην άλλη. 

Εν πάση περιπτώσει, ως προς τις μορφές ιδιοποίησης και καταμερισμού της 

εργασίας, οι αναπτύξεις του Weber αν και πρωτογενώς τις προσδιορίζουν μέσω του 

φορμαλιστικού συσχετισμού υπεριστορικών τύπων (ιδεοτύπων), μονοσήμαντων ως προς την 

εκάστοτε διάσταση του κοινωνικού στην οποία αναφέρονται, π.χ. πλήρη ιδιοποίηση των 

οικονομικών μέσων από επιμέρους αυτόνομες οικονομικές μονάδες, και, σε ‘απομόνωση’ με 

την προηγούμενη διάσταση, διαμόρφωση του δεδομένου της (τυπικά) ελεύθερης εργασίας, 

στη συνέχεια ανατρέχουν ρητά είτε σε συνολικούς ιστορικούς μετασχηματισμούς, όπως η 

«αποστέρηση» των εργαζομένων από τα μέσα παραγωγής, είτε σε αντικειμενικά νοήματα, 
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όπως η ανάδειξη της «προδιάθεσης προς εργασία» σε «τρόπο ζωής» ή σε «πεπρωμένο» των 

εργαζομένων-εργατών. Δεδομένων αυτών, ο Weber προεξοφλεί το είδος του ‘συσχετισμού’ 

ανάμεσα στους ιδεοτύπους, προπάντων, προς την κατεύθυνση να οριοθετηθεί η σύγχρονη 

ορθολογική κεφαλαιοκρατία, η οποία, εκ των υστέρων, αποδεικνύεται ότι αποτελεί 

δεσμευτικό κριτήριο συγκρότησης της κοινωνιολογίας της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

διαγράφεται μια αντικειμενική μορφή «αγώνα» ανάμεσα σε περιεχομενικού τύπου 

οικονομικές απαιτήσεις και στην μη-περιοχομενική, δηλ. μη δεσμευμένη σε συγκεκριμένες 

ανάγκες βιοπορισμού και αναπαραγωγής, απαίτηση για «αποδοτικότητα» του κεφαλαίου, η 

οποία αποτελώντας τη γενική μορφή της κεφαλαιοκρατικά οργανωμένης οικονομίας, 

προσδιορίζει ένα αναπόφευκτο πλαίσιο σχέσεων, που υπερβαίνει τις ατομικές σκοποθεσίες. 

Το εννοιολογικό όριο προς την ερμηνεία αυτού του αγώνα, είναι η ‘περιγραφή’ των 

συγκρουόμενων (υλικών) ορθολογικοτήτων που αρθρώνονται με άξονα το πεδίο της αγοράς, 

και συνήθως στρεφόμενες εναντίον της, οι οποίες, ωστόσο, ελλείψει μιας θεώρησης από τη 

σκοπιά της κοινωνίας ως όλου, δεν μπορούν να κριθούν-αξιολογηθούν, με την έννοια να 

καθοριστεί αντικειμενικά ένας ορισμένος βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεων (αναγκών) 

των επιμέρους κοινωνικών «ομάδων» για «εφοδιασμό» τους σε αγαθά.  

Η παραπάνω πλευρά του βεμπεριανού επιχειρήματος, περί προεξόφλησης του τρόπου 

συνδυασμού των επιμέρους εννοιών ώστε να οριοθετηθούν συνιστώσες της νεωτερικότητας, 

διαπιστώθηκε και στις αναπτύξεις των «Βασικών εννοιών», όπου οι επιμέρους κοινωνικές 

μορφές, οικονομία, πολιτική, δίκαιο κ.λπ., κατέτειναν, μέσω του ορθολογικού κατά το σκοπό 

πράττειν, στην κατάδειξη της ορθολογικής μορφής κοινωνικής οργάνωσης της 

νεωτερικότητας. Αυτή η μεθοδολογική κίνηση έως ένα βαθμό, τουλάχιστον έως το σημείο 

που ελέγχεται ρητά από τον ίδιο τον Weber, δεν συνιστά αντίφαση, αφενός, διότι το 

φορμαλιστικό επιχείρημα ορίζει ακριβώς την «μονοσήμαντη» ερμηνεία μεμονωμένων 

διαστάσεων του αντικειμένου, σε απομόνωση μεταξύ τους, και την εκ των υστέρων 

επανασύνδεσή τους μέσω ορισμένης αντιστοίχησης των ιδεοτύπων· αφετέρου, διότι η 

κοινωνιολογική επιστημολογία νομιμοποιεί την ολιστική-λειτουργιστική κατανόηση του 

αντικειμένου ως «προκαταρκτική» εργασία. Εντούτοις, και τα δύο παραπάνω σημεία 

μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς την επάρκειά τους να προστατέψουν το φορμαλιστικό 

επιχείρημα από το να παρουσιάσει αντινομίες, οι οποίες θα το στρέψουν στην 

επιχειρηματολογία ενός ολιστικού προτύπου κοινωνικής θεωρίας, όπως αυτό των ιστοριστών 

οικονομολόγων. Πρώτον, η κατάτμηση του αντικειμένου σε μεμονωμένες διαστάσεις, εγείρει 

την υποψία ότι ανατρέχει κατά τη θεμελίωσή της σε πραγματικές και ιστορικά 

προσδιορισμένες διαιρέσεις των κοινωνικών μορφών: ο διαχωρισμός ανάμεσα στην 

οικονομία και την πολιτική στο πλαίσιο αστικών κοινωνιών αποτελεί τη χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα. Άρα, η «μονοσημαντότητα» μπορεί να ιδωθεί όχι μόνον ως μεθοδολογική αλλά 

και αναφερόμενη σε έναν ουσιολογικό καθορισμό του κοινωνικού αντικειμένου (δεδομένου 
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ότι και το μοντέλο εξήγησης επιμέρους πλευρών των φαινομένων «ανεξάρτητα» της μιας από 

την άλλη, έτσι όπως εισήχθη από την επιστημολογία του Carl Menger, και παρουσιάστηκε 

στο κεφ.I της παρούσας εργασίας, αντιπαρατίθεται στον μεθοδολογικό ολισμό των 

ιστοριστών οικονομολόγων, ακριβώς εκλαμβάνοντας τον τελευταίο εφαρμόσιμο μόνον σε 

προαστικές ή σοσιαλιστικές κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από μια πραγματική 

«αλληλοδιαπλοκή» των διαστάσεων του κοινωνικού, π.χ. των οικονομικών, πολιτικών, 

δικαιικών και ηθικών διαστάσεων, με τη διαφορά, όμως, ότι στον Weber η δεσμευμένη στο 

ατομικό συμφέρον εξατομικευμένη δράση δεν εκλείπει ούτε σε πλαίσιο σοσιαλιστικά 

οργανωμένων οικονομιών). Η επανασύνδεση, δε, των κοινωνιολογικών τύπων, η 

‘ανταπόκρισή’ τους, αν και θεωρείται, από πλευράς του Weber, ότι εγγράφεται στην εργασία 

του επιστήμονα ως συνδυασμός λογικών τύπων που δεν αναπαριστούν την πραγματική 

διάρθρωση ανάμεσα στα φαινόμενα, δύναται να εκληφθεί ότι αποφαίνεται περί μίας 

αντικειμενικής συγκρότησης του αντικειμένου, η οποία, βέβαια, λόγω υποκειμενοποίσης των 

όρων της ανταπόκρισης, παραμένει απροσδιόριστη ως προς το στοιχείο που είναι το 

καθοριστικότερο (ουσιώδες) για την ορισμένη της συγκρότηση. Δεύτερον, αναφορικά με την 

‘προκοινωνιολογική’ εργασία της ολιστικής-λειτουργιστικής θεώρησης της κοινωνίας, είναι 

αδιευκρίνιστο έως ποιο σημείο λαμβάνεται υπόψη κατά την κοινωνιολογική 

θεωρητικοποίηση, και, κυριότερο, σε ποιο βαθμό προκαταλαμβάνει τις αντι-ολιστικές 

κοινωνιολογικές κατηγορίες. Άλλωστε, εάν αυτή η θέση οξυνθεί, τότε η κατανοούσα 

κοινωνιολογία δύναται να θεωρηθεί ως συμπληρωματική σε ολιστικού τύπου θεωρήσεις και 

όχι ως αντιπαρατιθέμενη σε αυτές. Υπό την προοπτική αυτή, η βεμπεριανή κοινωνιολογία 

επανέρχεται σε θέση ανάλογη με τη σχετικιστική θέση που διατηρούσαν εντός της μεθοδικής 

διένεξης τα δύο ‘αντίπαλα’ κοινωνικοεπιστημονικά πρότυπα του ιστορικο-εμπειρικά 

προσανατολισμένου ολισμού του Schmoller και του ανιστορικού, θεωρητικο-απαγωγικού 

φορμαλισμού του Menger, με συνέπεια να αναιρεθεί η πρόθεση του Weber, λίγο-πολύ ρητή, 

να υπερβεί τις αντινομίες από την πόλωση ανάμεσα στα δύο επιχειρήματα, και να άρει το 

σχετικισμό που αυτή συνεπαγόταν στην ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, μέσω της 

διατύπωσης των επιστημολογικών όρων μιας ‘αντικειμενικής’, με την έννοια ότι αξιώνει να 

συνιστά εμπειρική γνώση και όχι μια κάποιας μορφής πίστη, κοινωνιολογικής θεώρησης. 

Εάν τα παραπάνω συμπεράσματα δεν είναι εσφαλμένα, τότε, το ζήτημα της ισχύος 

του μεθοδολογικού ατομισμού επαναφέρει το ερώτημα σχετικά με την ιδιότυπη 

επιστημολογική θεμελίωση της αντικειμενικότητας της κοινωνικο-εμπειρικής γνώσης στη 

βάση μιας ‘ελεύθερης αξιών’ κοινωνιολογίας. Ουσιαστικά, το επαναφέρει ακόμη πιο 

επιτακτικά, καθώς τα ‘όρια’ της ερμηνευτικής επάρκειας του μεθοδολογικού ατομισμού 

προβάλλονται εκ νέου στην επιστημολογία ως ‘όρια’ της επάρκειας του αξιολογικού 

σχετικισμού στη βάση του οποίου συγκροτείται. 
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Όπως προέκυψε από τις αναπτύξεις του κεφ.II της παρούσας εργασίας, η 

επιχειρηματολογία υπέρ του μεθοδολογικού ατομισμού θεμελιώνεται εν πρώτοις στην 

αδυνατότητα να τεθούν αντικειμενικά κριτήρια ‘ενότητας’ του αντικειμένου. Κάθε τέτοια 

απόπειρα, θεωρεί ο Weber, ενεργοποιεί αξιολογήσεις οι οποίες, λόγω της αδυναμίας 

ιεράρχησης των αξιών (‘πολυθεϊσμός των αξιών’), δεν είναι δυνατό να μεταφραστούν σε 

αξιολογήσεις με αντικειμενική ισχύ, κανονιστικού ή μεταφυσικού χαρακτήρα. Άρα, 

συμπεραίνει, η αξιολόγηση του αντικειμένου προς την κοινωνικοεπιστημονική συγκρότησή 

του αποδίδεται στη σκοπιά του επιστήμονα, ο οποίος βάσει του ‘ενδιαφέροντός’ του επιλέγει 

κάποια από τα κοινωνικά συμβάντα και κάποιες από τις πλευρές των φαινομένων ως ‘άξιες 

να γνωσθούν’. Ωστόσο, δείχτηκε πως το βεμπεριανό επιχείρημα καθορίζει ταυτόχρονα ότι τα 

κριτήρια ώστε η υποκειμενική αξιολόγηση να επιτυγχάνει πράγματι τη διαμόρφωση 

επιστημονικών κρίσεων (δηλ. τη γνώση), και να μην εμπίπτει σε σχετικισμό, είναι, αφενός, η 

λογική συνοχή αυτών των κρίσεων, αφετέρου, το να καταδεικνύουν φαινόμενα και σχέσεις 

μεταξύ φαινομένων οι οποίες είναι ‘εν γένει ενδιαφέρουσες’ στο πλαίσιο του δεδομένου 

πολιτισμού. Όπως υποτέθηκε, αλλά δεν σχολιάστηκε περαιτέρω, διότι υπερέβαινε τους 

στόχους της παρούσας εργασίας, ‘όριο’ του αξιολογικού-επιστημολογικού σχετικισμό του 

Weber αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας, το οποίο φαίνεται 

πως λανθάνει στην αντίληψή του για τον καθορισμό ενός ‘ιδεώδους’ επιστήμονα. 

Ουσιαστικά, οι ηθικο-ψυχικές αρετές και οι ικανότητες του επιστήμονα που οδηγούν στο να 

διαχωρίζει το «επιστημονικό καθήκον» από το «πρακτικό», μπορούν να αναπτυχθούν μόνον 

εφόσον προϋποτεθεί ως δεδομένο ένα αστικού χαρακτήρα, ελεύθερο, ανεκτικό και κριτικά 

προσανατολισμένο θεσμικό πλαίσιο άσκησης της επιστήμης. 

Με την επιφύλαξη ότι η προοπτική περί της προβολής των αντιφάσεων της αρχής του 

μεθοδολογικού ατομισμού σε επίπεδο συγκρότησης της επιστήμης, είναι παρακινδυνευμένη, 

αλλά όχι εντελώς αβάσιμη, μπορεί να υποτεθεί ότι η αντινομική συνύπαρξη ατομισμού και 

ολισμού στο επίπεδο της εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων, εκφράζει –ενδεχομένως 

εντοπισμένες στο δεδομένο ιστορικό χωρόχρονο συγκρότησης της βεμπεριανής σκέψης– 

αντιφάσεις και ανεπάρκειες που χαρακτηρίζουν τη θεσμική οργάνωση των κοινωνικών 

επιστημών, η οποία δεν έχει επιτύχει μια αστικού τύπου ολοκλήρωση, δηλ., τουλάχιστον, τη 

διάκριση ανάμεσα στη διάσταση της πολιτικής και τη διάσταση της κοινωνικής επιστήμης, 

όπως την αιτείται ο Weber, έστω και έμμεσα, μέσω του καθορισμού μιας πρότυπης μορφής 

επιστημονικής συνείδησης. Εάν αυτό δεν είναι εσφαλμένο, τότε, ο μεθοδολογικός ατομισμός 

σε επίπεδο συγκρότησης εννοιών ως αναδιπλασιασμός, κατά κάποιο τρόπο, του 

υποκειμενισμού σε επίπεδο συγκρότησης της επιστήμης, ματαιώνεται με τον ίδιο τρόπο που 

ματαιώνεται και ο τελευταίος, ο οποίος τίθεται μεν ως αρχή στην άσκηση της επιστημονικής 

εργασίας για να εγγυηθεί την πραγμάτωσή της αλλά ταυτόχρονα δεσμεύεται σιωπηρά σε μια 

αστικού τύπου θεσμοποίηση των κοινωνικών επιστημών. Όμοια, ο μεθοδολογικός ατομισμός 
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τίθεται ως αρχή στην εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων βάσει του ένσκοπου πράττειν 

των ατόμων, και ταυτόχρονα ανατρέχει σιωπηρά σε μια ορισμένη μορφή κοινωνικής 

οργάνωσης που έχει αναδείξει το εξατομικευμένο πράττειν ως κατεξοχήν προσδιοριστικό 

στοιχείο της. Εάν αυτή η αντίληψη οξυνθεί, μπορεί να σημαίνει, δε, ότι όπως ο 

υποκειμενισμός στη συγκρότηση της επιστήμης αξιώνει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

θεσμικών όρων που θα καθιστούν δυνατή την εκπλήρωσή του, έτσι και η εστίαση στις 

δράσεις των ατόμων που ενσυνείδητα και ορθολογικά θέτουν και υλοποιούν τις σκοποθεσίες 

τους, αξιώνει την πραγμάτωση μιας πρότυπης αστικής κοινωνικής οργάνωσης στην οποία δεν 

θα ματαιώνεται το παραπάνω αστικο-φιλελεύθερο πρότυπο. Ωστόσο, αυτή η προοπτική δεν 

μπορεί να αποδοθεί μονότροπα στις προθέσεις του Weber, τουλάχιστον έτσι όπως προέκυψαν 

από τις θέσεις των κειμένων του που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, αφενός, διότι έχει 

ρητά απορριφθεί η άποψη ότι ο ατομισμός της μεθόδου συνιστά θετική αξιολόγηση του 

ατομισμού εν γένει· αφετέρου, διότι ο εντεινόμενος εξορθολογισμός της ζωής και των 

μορφών θεσμικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο κεφαλαιοκρατικά οργανωμένων νεωτερικών 

κοινωνιών αποτιμάται ως διαδικασία που μυστικοποιεί της κοινωνικές συνθήκες ύπαρξης των 

ανθρώπων στερώντας τους τη δυνατότητα ελέγχου και επηρεασμού των συνθηκών αυτών. 

Όπως γράφει ο Weber στο κείμενο «Περί ορισμένων κατηγοριών της κατανοούσας 

κοινωνιολογίας» [1913]: «Η πρόοδος της κοινωνικής διαφοροποίησης και του 

εξορθολογισμού σημαίνει λοιπόν […] κατά κανόνα στο αποτέλεσμά της, εν πολλοίς όλο και 

μεγαλύτερη απόσταση των ατόμων, που σχετίζονται πρακτικά με τις ορθολογικές τεχνικές και 

της διατάξεις, από την ορθολογική τους βάση, η οποία συνολικά είθισται να παραμένει κρυφή 

γι’ αυτά, όπως παραμένει κρυφό για τον ‘άγριο’ το νόημα των μαγικών χειρισμών του μάγου 

του. Ο εξορθολογισμός της γνώσης δεν έχει λοιπόν διόλου ως αποτέλεσμα την 

οικουμενικοποίησή της, αλλά συνήθως το ακριβώς αντίθετο. Ο ‘άγριος’ γνωρίζει για τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της ύπαρξής του απείρως περισσότερα από ό,τι ο με 

την κοινή έννοια ‘πολιτισμένος’»431. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
431 Max Weber, «Παράρτημα I: Περί ορισμένων κατηγοριών…», ό.π., σ. 405-406 [υπογραμμίσεις 
δικές μου]. 
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