ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
για τη Γ΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΟΜΟΣ 2ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Συγγραφείς:
Γκίβαλος Μενέλαος
Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γρηγοροπούλου Βασιλική
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας – Καθηγήτρια Π.Σ.Π.Α. – Διδάσκουσα στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοτρόγιαννος Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής
και Κοινωνικής Φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μανιάτης Γιώργος
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής
και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστημονική επιμέλεια
Κοτρόγιαννος Δημήτρης

Εποπτεία στο πλαίσιο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πετρόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος Κοινωνιολογίας
Μέλη της Επιτροπής Κρίσης:
Οικονόμου Θεόδωρος,
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κονιόρδος Μιχάλης,
Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης ΤΕΙ, Ηπείρου
Μαυρίδης Ηρακλής,
Κοινωνιολόγος – Επιστημολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πετροπούλου Χριστίνα,
Φιλόλογος – Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ψύλλα Μαριάννα,
Πολιτικός Επιστήμονας,
Λέκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

To πλαίσιο αυξομειώνεται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντος
βιβλίου πραγματοποιήθηκε από
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
«Διόφαντος» μέσω ψηφιακής
Η επανέκδοση του παρόντοσ βιβλίου
μακέτας, η οποία
πραγματοποιήθηκε
από το δημιουργήθηκε
Ινστιτούτο Τεχνολογίασ
με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ
Υπολογιστών
& Εκδόσεων «Διόφαντοσ»
μέσω
ψηφιακήσ
η οποία δημιουργήθηκε
/ ΕΠ μακέτασ,
«Εκπαίδευση
& Διά Βίου με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση
Μάθηση»
/
Πράξη
«ΣΤΗΡΙΖΩ».
& Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεισ πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισησ
του Δ.Σ.
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικήσ
Πολιτικήσ
Οι του
διορθώσεις
πραγματοποιή-

θηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
Πολιτικής
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Η αξιολόγηση, η κρίση
των προσαρμογών και
η επιστημονική επιμέλεια
του προσαρμοσμένου βιβλίου
πραγματοποιείται από τη Μονάδα
Ειδικής Aγωγής του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρμογή του βιβλίου
για μαθητές με μειωμένη όραση
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
πραγματοποιείται με βάση τις
προδιαγραφές που έχουν
αναπτυχθεί από ειδικούς
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
μέγεθος 28΄΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η συγγραφή και η επιστημονική
επιμέλεια
του βιβλίου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
του Παιδαγωγικού
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ Ινστιτούτου
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
για τη Γ΄ τάξη
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
του Γενικού Λυκείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΟΜΟΣ 2ος
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

3. ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εισαγωγή: Η Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών εμφανίζεται μέσα
από τις έννοιες και τις μεθόδους
οι οποίες κατασκευάζονται, για να
διερευνηθεί ένα πολύπλευρο αντικείμενο, η κοινωνική πράξη. Προβάλλει, επίσης, μέσα από το διάλογο, αλλά και τις εντάσεις ανάμεσα
στους επιστήμονες, μέσα από τις
αποτυχίες συνεννόησης αλλά και
την προσπάθειά τους να κατανοήσουν κριτικά τις ελλείψεις των θεωριών τους και τα μεθοδολογικά
προβλήματα εξέτασης του αντικειμένου τους.
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Στην εποχή μας δεν υπάρχει μία,
μοναδική και ενιαία Κοινωνική Επιστήμη ή Επιστήμη του Ανθρώπου.
Το αντικείμενο όμως των σύγχρονων Κοινωνικών Επιστημών, καταρχήν, είναι ενιαίο, η μελέτη της
κοινωνικής πράξης. Το αντικείμενο
αυτό εμφανίζει πολλές διαστάσεις.
Για να εξηγηθεί, χρειάζεται να εξεταστεί ως προς την οργάνωση της
κοινωνίας, τους κοινωνικούς θεσμούς, τους οικονομικούς, τους πολιτικούς, τους δικαιϊκούς, την ψυχολογία των δρώντων, τη γλώσσα, τα
συμβολικά συστήματα σκέψης, κτλ.
Το αρχικά ενιαίο αντικείμενο τέμνεται
στις διάφορες πλευρές του και η καθεμιά αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο
το οποίο εξετάζεται με διαφορετικές
μεθόδους. Η κατάτμηση της γνώσης,
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η εξειδίκευση της έρευνας σε επιμέρους τομείς, την οποία προώθησαν οι πανεπιστημιακές σπουδές,
συνδέεται και με τον καταμερισμό
της εργασίας, ένα φαινόμενο το
οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη της
παραγωγικότητας, στη βελτίωση
των ανθρώπινων δεξιοτήτων, στην
εξοικονόμηση χρόνου, στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εν γένει.
Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται
συνοπτικά αντιπροσωπευτικές θεωρίες που θεμελίωσαν κεντρικές
κατευθύνσεις της έρευνας σε βασικές επιμέρους Κοινωνικές Επιστήμες, όπως η Πολιτική, η Οικονομία,
η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η
Ανθρωπολογία. Η προοπτική αυτής
της εξέτασης συνδέεται με το αίτημα
για την αποκατάσταση της ενότητας
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του αντικειμένου των Κοινωνικών
Επιστημών μέσω του διαλόγου
ανάμεσα στις διάφορες τάσεις εξέτασής του.
Οι θεμελιωτές κοινωνικοί επιστήμονες έθεσαν τις βάσεις πάνω στις
οποίες στηρίζονται αλλά και τροφο
δοτούνται οι σημερινές Κοινωνικές
Επιστήμες. Στις βάσεις αυτές επιστρέφει η σύγχρονη επιστημονική
θεωρία, όταν διερωτάται για την πορεία και τις αρχές της και επανεξετάζει τις μεθόδους και τις θέσεις της.
Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές
και οι μαθήτριες, αφού μελετήσουν
και συζητήσουν τα θέματα αυτού
του κεφαλαίου, αναμένεται:
– να γνωρίζουν τα κύρια ερωτήματα
που παρακίνησαν και καθόρισαν
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την ερευνά κάθε Κοινωνικής Επιστήμης,
– ν
 α διατυπώνουν τα βασικά σημεία των θεωριών των θεμελιωτών και το περιεχόμενο των
κύριων εννοιών που εισήγαγε ο
καθένας,
– να τοποθετούν τις εξεταζόμενες
θεωρίες στο ιστορικό τους πλαίσιο,
– ν
 α ξεχωρίζουν τα αντικείμενα
κάθε Κοινωνικής Επιστήμης και
να εντοπίζουν τα σημεία στα
οποία επικοινωνούν.
Εισαγωγικές ερωτήσεις: Πώς
αναπτύσσεται και αλλάζει η κοινωνία; Τι εξασφαλίζει τη συνοχή της;
Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής μιας θεωρίας
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στην πράξη; Μπορεί αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν μόνο μέσα από
μία επιστήμη; Γιατί όμως χρειάστηκε να εξειδικευτεί η έρευνα και να εμφανιστούν επιμέρους επιστήμες;
Πώς κατορθώνουν οι κλασικές
θεωρίες να αντέχουν στο χρόνο και
στην πίεση σημερινών ερωτημάτων; Γιατί όμως, αν συναντώνταν
στο ίδιο τραπέζι οι κλασικοί θεωρητικοί των Κοινωνικών Επιστημών,
θα διαφωνούσαν σε πολλά θέματα;
Γιατί τα διαφορετικά επιχειρήματά τους, π.χ. για την ευημερία της
κοινωνίας, είναι γόνιμα για την επιστημονική έρευνα; Υπάρχουν τρό
ποι συνεννόησης και συνεργασίας
ανάμεσα σε κοινωνικούς επιστήμονες διαφορετικών σχολών;
Πώς οι Κοινωνικές Επιστήμες
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μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις πράξεις που συμβαίνουν καθημερινά; Είναι δυνατό
να φτάσουμε στο σημείο να κατανοούμε τους άλλους, όσο διαφορετικοί και αν είναι από μας, να συνομιλούμε με οικειότητα μαζί τους,
χωρίς όμως να ταυτιζόμαστε μαζί
τους;

3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Απέναντι στην πολιτική εκδηλώνεται συχνά δυσπιστία, από την άποψη ότι συχνά παρατηρείται άλλα να
λέγονται και άλλα να εφαρμόζονται.
Συνήθως οι νέοι καταλογίζουν στην
πολιτική συντηρητισμό και ωφελιμισμό, ενώ οι μεγαλύτεροι θεωρούν
τις ιδέες των νέων ουτοπικές και
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ανεύθυνες. Και πράγματι συμβαίνει
αφ’ ενός να εμφανίζονται ουτοπικές
θεωρίες, αφ’ ετέρου μια ακραία εμμονή στην αποτελεσματική πρακτική.
Το πώς η θεωρία μπορεί να συμπεριφέρεται ως πράξη και η πράξη ως
θεωρία, το πώς δηλαδή είναι δυνατό να ξεπεραστεί ο χωρισμός της
θεωρίας από την πράξη, είναι ένα
πρόβλημα το οποίο συναντάμε στην
καρδιά των κλασικών πολιτικών θεωριών.
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Η Πολιτική Επιστήμη εξετάζει τη
συμπεριφορά του ατόμου ως πολίτη, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους
νόμους της πολιτείας, με το πολιτικό καθεστώς που επικρατεί. Η επιστήμη αυτή τονίζει ότι οι αρετές της
κοινωνικής ζωής, η ειρήνη, η συνεργασία, οι ελευθερίες των πολιτών, η
δίκαιη κατανομή του πλούτου, εξαρτώνται από την πολιτική δύναμη,
από το είδος της εξουσίας, την προέλευση και τους τρόπους νομιμοποίησής της, τη μορφή του πολιτικού
συστήματος που επικρατεί.
Εύλογα όμως θα αναρωτηθείτε
γιατί τοποθετήσαμε στην αφετηρία
των συγχρόνων Κοινωνικών Επιστημών την πολιτική. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. 2.1.5.), από τον 16ο αιώνα
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αρχίζει να εμφανίζεται το σύγχρονο
κράτος στην Ευρώπη, να αναδιοργανώνεται και να εξορθολογίζεται
η εξουσία. Η δύναμη της πολιτικής
εγκαινιάζει τη σύγχρονη ιστορία της
Ευρώπης. Η πολιτική θεωρία καλείται να υπηρετήσει την ανάγκη εξορθολογισμού του κράτους, να επαναπροσδιορίσει την προέλευση και τα
όρια της εξουσίας του, να τοποθετηθεί απέναντι στη Μεταρρύθμιση και
στην Αντιμεταρρύθμιση, δηλαδή τη
σχέση κράτους και Εκκλησίας, καθώς και στις ελευθερίες της σκέψης
και της συνείδησης. Εννοείται ότι,
από τον 16ο αιώνα και τη Γαλλική
Επανάσταση (1789) μέχρι τον 20ό
αιώνα, η Πολιτική Επιστήμη υποχρεώνεται να αναδιαμορφώνει τις
θέσεις της.
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Ο Τόμας Χομπς, ο Τζων Λοκ. ο
Ζαν–Ζακ Ρουσσώ και ο Μαρξ, με
τους οποίους θα ασχοληθούμε, θεωρούνται κλασικοί πολιτικοί θεωρητικοί και θεμελιωτές της Πολιτικής
Επιστήμης, εκφράζοντας ο καθένας
με πρωτοποριακό τρόπο την εποχή
του και τα προβλήματά της. Έθεσαν
ως κατεξοχήν πρόβλημα της πολιτικής θεωρίας τον προσδιορισμό των
προϋποθέσεων και της μορφής της
κρατικής εξουσίας. Οι τρεις πρώτοι,
οι οποίοι θεμελιώνουν την Πολιτική
Επιστήμη του 17ου και του18ου αιώνα, εντάσσονται στη σχολή του Φυσικού Δικαίου (βλ. 2.2.1.), υιοθετούν
δηλαδή ένα κοινό υπόδειγμα, αν και
με διαφοροποιημένο τρόπο ο καθένας, όπως θα αναλύσουμε. Το κράτος εμφανίζεται ότι συγκροτείται
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έλλογα ως αποτέλεσμα σύμβασης
την οποία συνάπτουν τα άτομα,
προκειμένου να υπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντά τους.
Με τη θεωρία του Χομπς, ο οποίος γράφει κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην Αγγλία (1642–
1649), παρουσιάζεται για πρώτη
φορά μια πλήρης θεωρία του κράτους, με την οποία αιτιολογείται η
αναγκαιότητά του. Ο Τζων Λοκ. μετά
την εμφύλια διαμάχη, εκφράζοντας
την άνοδο της φιλελεύθερης τάξης,
υποστηρίζει γιατί αυτό το κράτος θα
πρέπει να έχει αντιπροσωπευτική
μορφή. Ο Ρουσσώ, προαναγγέλλοντας τη Γαλλική Επανάσταση και τη
δημοκρατία, δίνει έμφαση στην ισότητα και στην ελευθερία των πολιτών ως βασικό όρο για την ενότητα
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κράτους–κοινωνίας. Οι θεωρητικοί
αυτοί εκπονούν το πολιτικό τους
έργο στις απαρχές της αστικής εποχής (17ος–18ος αιώνας) και προβληματίζονται για τις προϋποθέσεις
μιας αποτελεσματικής όσο και δίκαιης πολιτικής εξουσίας.
Ο Καρλ Μαρξ εκπονεί το έργο του
ενώ έχει ήδη εμφανιστεί και αναπτυχθεί η νέα αστική εποχή και τα
προβλήματά της. Ασκεί κριτική στη
νομική–πολιτική ιδέα του Κοινωνικού Συμβολαίου, σύμφωνα με την
οποία η κοινωνία συγκροτείται από
τις πράξεις επιμέρους δρώντων.
Στη μαρξιστική θεωρία η κοινωνία
συλλαμβάνεται κριτικά και με όρους
οι οποίοι αποδίδουν το συνολικό
πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων.
Μέσα από τη μελέτη συνολικά του
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δεδομένου κοινωνικού συστήματος
επιχειρείται να διατυπωθεί μια θεωρία για την αλλαγή του.

3.1.1. Τόμας Χομπς: Η θεμελίωση
		 του απολυταρχικού κράτους
Τα έργα του Σαίξπηρ, ο πόλεμος,
αλλά και πολλές καθημερινές εικόνες,
δίνουν μια ιδέα για το τι εννοούσε
ο Χομπς με τον όρο φυσική κατάσταση. Σε αντίθεση προς τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε ότι ο
άνθρωπος είναι εκ φύσεως κοινωνικός, ο Χομπς τοποθετεί στη θεωρία
του για τη φυσική, προ–κοινωνική
κατάσταση τους ανθρώπους ως άτομα, μοναχικά και εχθρικά αναμεταξύ
τους. Τα άτομα θεωρούνται ότι είναι
ίσα μεταξύ τους, με το επιχείρημα ότι,
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όσο δυνατός και αν είναι κάποιος,
είναι αδύνατο να μη βρεθεί κάποιος
άλλος ισχυρότερος για να του αφαιρέσει τη ζωή. Επιπλέον, στη φυσική
κατάσταση λείπουν τα κριτήρια αξιολόγησης. Στη φυσική κατάσταση,
όπου επικρατεί ο «πόλεμος όλων
εναντίον όλων» (bellum omnium
contra omnes), ευνοείται το ένστικτο
της αυτοσυντήρησης και η επιθυμία
για απόκτηση μεγαλύτερης δύναμης.
Ο Τόμας Χομπς
(Thomas Hobbes,
1588–1679), ο Άγγλος
φιλόσοφος, γνωστός
κυρίως ως πολιτικός
θεωρητικός χάρη στο
πασίγνωστο έργο του Λεβιάθαν,
γεννήθηκε μόλις η μητέρα του
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πληροφορήθηκε για την έλευση της ισπανικής αρμάδας. «Ο
φόβος και εγώ είμαστε δίδυμοι
αδερφοί», όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Ο φόβος του θανάτου,
το πρόβλημα της ειρήνης και
της ασφάλειας συγκεντρώθηκαν
στην καρδιά της θεωρίας του μαζί
με το πρόβλημα των όρων θεμελίωσης των δικαιωμάτων του
πολίτη. Σπούδασε από τα δεκατέσσερα χρόνια του στην Οξφόρδη. Στα είκοσι χρόνια του προσλήφθηκε ως παιδαγωγός του
λόρδου Κάβεντις (Cavendish).
Η θέση του ως παιδαγωγού στις
πιο αριστοκρατικές οικογένειες
του έδωσε την ευκαιρία να γνωριστεί με γνωστούς διανοητές της
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εποχής του, με ανώτατους κληρικούς και πολιτικούς, και να ταξιδέψει στη Γαλλία και στην Ιταλία.
Το 1628, ενώ η Αγγλία βρισκόταν
σε ταραγμένη πολιτικά περίοδο,
μετέφρασε το έργο του Θουκυδίδη για να προβληματίσει τους
συμπολίτες του. Κατά τη διάρκεια
της Αγγλικής Επανάστασης παρέμεινε στη Γαλλία. Με την έκδοση του Λεβιάθαν (1651) του δόθηκε η άδεια από τον Κρόμγουελ να
επιστρέψει στην Αγγλία.
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Η ανάγκη για τη σύναψη του
Κοινωνικού Συμβολαίου και για τη
γένεση του κράτους. Η ανθρώπινη
φύση κατανοείται ως ένας συνδυασμός πάθους και λόγου. Ο φόβος
του θανάτου ενεργοποιεί την ορθολογικότητα του ανθρώπου, δηλαδή
την επιλογή των προσφορότερων
μέσων για το σκοπό της αυτοσυντήρησης. Από αυτή την άποψη ο
Χομπς προαναγγέλλει τον Βέμπερ.
Επειδή η φυσική ζωή γίνεται αβίωτη και η αρχέγονη ελευθερία οδηγεί
στο θάνατο, τα μεμονωμένα άτομα
υποχρεώνονται να έρθουν σε συνεννόηση μεταξύ τους, να προβούν
σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, να συμβιβαστούν. Πρώτον, συνάπτουν
αμοιβαίες συμφωνίες δεσμευόμενα
ξεχωριστά το καθένα για την τήρη22 / 69

ση της ειρήνης. Δεύτερον, συνάπτουν ένα σύμφωνο υπακοής με
τον ανώτατο άρχοντα, με το οποίο
αποποιούνται το δικαίωμα που είχαν στη φυσική κατάσταση να υπερασπίζονται τα ίδια τη ζωή τους
και το μεταβιβάζουν στην ανώτατη
Αρχή. Η τελευταία δεν υπόκειται σε
καμία υποχρέωση, η εξουσία της είναι ανεμπόδιστη. Το μόνο όριο της
βούλησής της είναι η προστασία
της ζωής των υπηκόων.
Σχετικά με την ιστορική τοποθέτηση της χομπσιανής φυσικής
κατάστασης έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις. Περιγράφονται
οι αχαλίνωτοι εγωισμοί της βρετανικής αριστοκρατίας, την οποία
πολύ καλά γνώρισε ο Χομπς, η κατάσταση κατά τον εμφύλιο πόλεμο
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στην Αγγλία ή η ανταγωνιστική λογική και οι ιδιοτελείς εγωισμοί που
εκδηλώνονται στην κοινωνία της
ελεύθερης αγοράς; Ο Χομπς δεν
παρέχει διευκρινίσεις για μια χωρίς αμφιβολίες απάντηση. Πιο πολύ
όμως ενδιαφέρει η σημασία του κοινωνικού συμβολαίου ως τύπος εξήγησης για την έλλογη συγκρότηση
της κοινωνίας και την προέλευση
του κράτους, ενώ ο τύπος της έλλογης σύμβασης θεμελιώνει την Πολιτική Επιστήμη.
Το κοινωνικό συμβόλαιο είναι
μια υπόθεση του Χομπς ή ένα θεωρητικό τέχνασμα, μέσα από το
οποίο επιδιώκεται να τεθούν οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η
πολιτική κοινωνία, ώστε να είναι
δυνατή η ειρήνη και η συνεργασία
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των πολιτών. Οι συγκρούσεις των
ατόμων στη φυσική κατάσταση κατανοούνται ως κατάσταση απροσδιοριστίας, όπου δεν υπάρχουν
κοινοί και δεσμευτικοί κανόνες και
όλοι έχουν δικαίωμα σε όλα, χωρίς
περιορισμό και αυτοπεριορισμό. Η
κατάσταση αυτή συνδέεται με την
καταστροφή ή με την απροσδιοριστία των προϋποθέσεων που ευνοούν την ανάπτυξη των τεχνών, της
επιστήμης, της βιομηχανίας, του
εμπορίου, κτλ.
Ο Χομπς είναι υπέρ μιας απόλυτης εξουσίας, γιατί διαφορετικά δε
θεωρεί ότι υπάρχει εγγύηση για μια
σταθερή και ειρηνική ζωή. Δεν πρόκειται όμως για μια αυθαίρετη εξουσία, που κάνει «ό,τι θέλει». Πρέπει
να εγγυάται την αμερόληπτη
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απονομή δικαιοσύνης, ώστε να
μην τιμωρούνται αθώοι· την επιβολή δίκαιης φορολογίας· την κατοχύρωση της ατομικής ιδιοκτησίας· την εκπαίδευση των πολιτών
την εξασφάλιση όχι μόνο της ζωής,
αλλά και μιας άνετης ζωής. Το κράτος Λεβιάθαν έχει μεν απόλυτη
εξουσία, αλλά με σκοπό τη ρύθμιση
των αναγκών και την πρόνοια και
για ιδιωτική φιλανθρωπία. Σε γενικές γραμμές, με αυτό τον ιδεατό
τύπο κράτους ο Χομπς προσπαθεί
να πείσει ότι τα εγωιστικά πάθη του
ανθρώπου της φυσικής κατάστασης μπορούν να εκλογικευτούν, να
μετατραπούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις χάρη στη ρύθμιση των θεσμών του κράτους. Η λογική, εφόσον
συνεργαστεί με το πάθος, μπορεί να
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γίνει πανίσχυρη. Όπως είπε ο Καντ.
«Το πρόβλημα της εγκαθίδρυσης
του κράτους μπορεί να επιλυθεί ακόμη και για ένα έθνος διαβόλων, αρκεί
να διαθέτουν λογικό».

3.1.2. Ο Τζων Λοκ και η φιλελευθεροποίηση του κράτους
Ο Τζων Λοκ εκφράζει την άνοδο της
φιλελεύθερης αστικής τάξης στην
πολιτική. Είναι ο πρώτος που διατυπώνει τη θεωρία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εύλογα όλες οι
επαναστάσεις στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, επηρεάστηκαν και
εμπνεύστηκαν από τα κείμενά του.
Οι πολιτικές ιδέες του Λοκ συναντιόνται κυρίως στις Δύο Πραγματείες περί Διακυβερνήσεως. Στη
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δεύτερη πραγματεία, ο Λοκ, καταρχήν, παρουσιάζει μια περιγραφή
της φυσικής κατάστασης, διαφορετική όμως από εκείνη του Χομπς. Στην κατάσταση αυτή τα άτομα
έχουν πλήρη ελευθερία να «ορίζουν
τις πράξεις τους και να διαθέτουν τα
αγαθά και το πρόσωπό τους κατά
τον τρόπο που θεωρούν σωστό,
στα όρια του φυσικού νόμου, χωρίς
να ζητούν την άδεια ή να εξαρτώνται από τη θέληση κάποιου άλλου
ανθρώπου». Πρόκειται για μια κατάσταση ελευθερίας και ισότητας,
αλλά και ειρηνικής αλληλεγγύης
ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος νοείται ως ον που διαθέτει
την ικανότητα χρήσης του λόγου και
της αξιολόγησης των πράξεων.
Το ερώτημα όμως είναι, όπως το
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θέτει και ο ίδιος, «αν ο άνθρωπος
στη φυσική κατάσταση είναι τόσο
ελεύθερος όσο έχει υποστηριχθεί,
αν είναι απόλυτος κύριος του προσώπου του και των κτήσεών του,
ίσος προς τον ισχυρότερο και χωρίς να υπόκειται σε κανέναν γιατί
παραιτείται από την ελευθερία του».
Ο Λοκ, στη συνέχεια, αντικρούει την
ιδέα ότι η φυσική κατάσταση είναι
ιδεώδης. Η κατάσταση της φύσης
είναι στην πραγματικότητα μια «καθαρή αναρχία». Οι περισσότεροι
δεν τηρούν τη δικαιοσύνη, υπάρχουν πολλά παράπονα, βλάβες και
αδικίες. Τους φυσικούς νόμους βέβαια δεν μπορεί να τους τηρήσει
κανείς, εφόσον δεν τους γνωρίζει.
Ως έμφυτη ο Λοκ αναγνωρίζει μόνο
την επιδίωξη της ευτυχίας και την
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απέχθεια προς τη δυστυχία. Έτσι,
η επιδίωξη της ευτυχίας αναγνωρίζεται ως απόλυτο φυσικό δικαίωμα.
Όμως ο νόμος της φύσης, ο οποίος
διατυπώνει τους όρους της ειρήνης,
της κοινής ευτυχίας και της ευημερίας του λαού, είναι πιο πολύ δημιούργημα της νόησης παρά έργο
της φύσης. Πρόκειται για κάτι που
υπάρχει στο πνεύμα και όχι στα
πράγματα.
Ενώ για τον Χομπς η φυσική κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε
είδος κυβέρνησης, για τον Λοκ η
φυσική κατάσταση είναι προτιμότερη από μια αυθαίρετη, δεσποτική και άνομη κυβέρνηση. Επίσης,
ο Λοκ χειρίζεται πολύ διαφορετικά από τον Χομπς το δικαίωμα της
αυτοσυντήρησης, θεωρώντας ότι
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δε δικαιώνει μια απόλυτη εξουσία,
αλλά ότι, αντίθετα, απαιτεί μια περιορισμένη εξουσία.
Ο Τζων Λοκ (John
Locke, 1632–1704) προερχόταν από οικογένεια
πουριτανών εμπόρων.
Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, ο Λοκ ήταν
δέκα χρονών· ο πατέρας του αγωνίστηκε στο πλευρό του Κοινοβουλίου, εναντίον του βασιλιά. Έκανε
τις βασικές του σπουδές στο Λονδίνο, μαθαίνοντας λατινικά, ελληνικά. κλασική λογοτεχνία, Ιστορία,
Φιλοσοφία, Γεωγραφία. Στην Οξφόρδη σπούδασε ελληνικά, εβραϊκά και Σχολαστική Φιλοσοφία.
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Στα είκοσι έξι χρόνια του άρχισε
την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Ασχολήθηκε με ενθουσιασμό
με την Ιατρική και συνέγραψε
δύο πραγματείες, την Ανατομία
(1668) και το Περί Ιατρικής Τέχνης (1669). Ασχολήθηκε, επίσης,
με τη Χημεία και συνδέθηκε με
τον πρωτοπόρο χημικό Ρόμπερτ
Μπόυλ (R. Boyle). Η Χημεία και
η Ιατρική χρησίμευσαν ως πηγές
έμπνευσης και πρότυπα για τη
φιλοσοφική του θεωρία. Η συμμετοχή του στις πολιτικές κινήσεις
της εποχής είχε ως αποτέλεσμα
τη μακρόχρονη απομάκρυνσή
του από την Αγγλία. Κατά την
εξαετή αυτοεξορία του στην Ολλανδία, έγραψε την πρώτη Επι32 / 71

στολή για την Ανεξιθρησκία και
ολοκλήρωσε το Δοκίμιο πάνω
στην Ανθρώπινη Νόηση. Με την
«Ένδοξη Αναίμακτη Επανάσταση» του 1688 ο Λοκ επιστρέφει.

Ως προς το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Λοκ δέχεται, όπως και ο Χομπς, ότι οι άνθρωποι, εισερχόμενοι
στην πολιτική κοινωνία, παραδίδουν όλα τους τα φυσικά δικαιώματα. Με το συμβόλαιο συνένωσης το
οποίο συνάπτουν αναμεταξύ τους,
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
υποτάσσονται στην πλειοψηφία. Με
την ψήφο της πλειοψηφίας αυτή η
πρωτογενής δημοκρατία μπορεί να
συνεχίσει ή να μετατραπεί σε άλλη
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πολιτειακή μορφή. Ο Λοκ, σε αντίθεση με τον Χομπς, υποστηρίζει ότι
η πλειοψηφία όχι μόνο τοποθετεί
την ανώτατη Αρχή, αλλά διατηρεί
«την εξουσία να την απομακρύνει ή
να τη μεταβάλλει, δηλαδή διατηρεί
το δικαίωμα να επαναστατεί». Αυτό
όμως δε σημαίνει ότι το άτομο δεν
οφείλει να υποτάσσεται στην κοινωνία. Ο Λοκ θεωρούσε ότι η δύναμη
της πλειοψηφίας περιόριζε μια αυθαίρετη ή τυραννική κυβέρνηση, όχι
ότι μπορούσε να διοικεί στη θέση
αυτής.
Κεντρικό μέρος της πολιτικής
του είναι η θεωρία για την ιδιοκτησία. «Ο μέγας και κύριος σκοπός...
της συνένωσης των ανθρώπων
σε κράτη και της υπαγωγής τους
σε κυβερνήσεις είναι η διαφύλαξη
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της ιδιοκτησίας τους». Η ιδιοκτησία θεωρείται δικαίωμα το οποίο
έχουν οι άνθρωποι εκ φύσεως, το
οποίο προστατεύεται στην πολιτική κοινωνία. Οίκος ο καθένας έχει
το φυσικό δικαίωμα της αυτοσυντήρησης, έχει και το δικαίωμα σε
ό,τι είναι αναγκαίο για την αυτοσυντήρησή του. Με άλλα λόγια, ο Λοκ
μιλά για φυσικό δίκαιο και για φυσικό νόμο, αλλά εννοώντας καθαρά
πολιτικούς θεσμούς.
Στην πολιτική κοινωνία οφείλει
το άτομο να μην παίρνει πράγματα
που ανήκουν σε άλλον, αλλά να εργάζεται προκειμένου να αποκτήσει
όσα χρειάζεται. Ο Λοκ είναι υπέρ
της συσσώρευσης αγαθών, αλλά
όσων είναι χρήσιμα. Μπορεί να
συσσωρεύει κανείς, για παράδειγμα,
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περισσότερα καρύδια, παρά δαμάσκηνα που θα σάπιζαν πολύ σύντομα. Η εργασία δε θεμελιώνει μόνο
το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά αποτελεί και πηγή πλούτου. Ο Λοκ στο ερώτημα πού θεμελιώνεται το δικαίωμα της ατομικής
ιδιοκτησίας απαντά: στην εργασία.
Με αυτή την απάντηση, σύμφωνα
με την οποία ο άνθρωπος πρέπει
να αποκτά τα αγαθά με την εργασία
του, αν ληφθούν υπόψη οι ιστορικές συνθήκες της εποχής, ασκείται
κριτική στην προαστική κοινωνία
των φεουδαρχικών προνομίων που
οδηγούσαν σε σχέσεις εξάρτησης.
Σε γενικές γραμμές, ο Λοκ εκφράζοντας τη φιλελεύθερη επανάσταση
του 1688 στην Αγγλία, προβληματίζεται πάνω στην απόλυτη μορφή
36 / 72 - 73

του κράτους της χομπσιανής θεωρίας, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί
πλέον ασφαλή μορφή για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Θέτει ως βασικές αρχές τα ατομικά δικαιώματα, τη νομιμότητα της
κυβέρνησης που θεμελιώνεται στη
συναίνεση, το δικαίωμα της αντίστασης απέναντι σε μια άδικη κυβέρνηση, το χωρισμό Εκκλησίας και
κράτους. Πρόκειται για φιλελεύθερες αρχές που όρισαν τα σύγχρονα
πολιτεύματα.
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3.1.3. Ζαν–Ζακ Ρουσσώ: Οι όροι
ενός δημοκρατικού κράτους
Από τους στοχαστές του 18ου αιώνα είναι ο πλέον γνωστός, έχοντας προσφέρει ένα ευρύτατο έργο
γραμμένο με πάθος, το οποίο απευθυνόταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο
και στον κύκλο των διανοουμένων.
Δεν ήταν μόνο πολιτικός και ηθικός
φιλόσοφος· ασχολήθηκε με τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη Φιλοσοφία
της Ιστορίας, τη Βοτανική.
Φύση και κοινωνία. Ο Ρουσσώ
συμφωνεί με τον Χομπς ότι η ζωή
των ανθρώπων στη φυσική κατάσταση είναι «μονήρης», ότι δηλαδή
χαρακτηρίζεται από την απουσία
όχι μόνο κοινωνίας αλλά και κοινωνικότητας. Υποστηρίζει όμως ότι
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όλοι οι προηγούμενοι φιλόσοφοι οι
οποίοι περιέγραψαν τον άνθρωπο
στη φυσική κατάσταση δεν περιέγραψαν παρά τον πολιτισμένο άνθρωπο. Αποκλίνει από τον Χομπς
θεωρώντας ότι, εφόσον στη φυσική
κατάσταση δεν υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, δεν μπορεί να υπάρχει
ούτε φιλία αλλά ούτε και εχθρότητα. Από την υπόθεση της φυσικής
κατάστασης ο Ρουσσώ κρατά μεν
την ελευθερία και την ισότητα, αλλά
αφαιρεί «τον πόλεμο όλων εναντίον
όλων».
Ο άνθρωπος είναι ελευθερία· η έννοια αυτή στον Ρουσσώ αποκτά νέο
νόημα: δε σημαίνει ελευθερία από
εμπόδια, αλλά τη δύναμη του ανθρώπου να αυτονομοθετείται, να υπακούει στους νόμους τους οποίους έθεσε
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ο ίδιος. Η ελευθερία αυτή δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί μέσα
στην κοινωνία, μαζί με την ανάπτυξη της λογικής. Επομένως ο άνθρωπος ως ελευθερία και αυτονομία
δεν είναι ο φυσικός προκοινωνικός
άνθρωπος.
Το Κοινωνικό Συμβόλαιο ανοίγει
με τη φράση «Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά παντού είναι
αλυσοδεμένος», εννοώντας ότι ο
άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι
ελεύθερος. Με τη φράση αυτή εννοείται η αντίθεση προς τα προνόμια της τάξης, της κάστας και του
επαγγέλματος. Η έννοια της ελευθερίας προκύπτει μέσα από την
κριτική προς τις κοινωνικές σχέσεις
της εποχής του. Για τον Ρουσσώ,
η Γαλλία δε χαρακτηρίζεται πλέον
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από την απόλυτη εξουσία του βασιλιά. Ποιος κυβερνά; Η γνώμη. Η
γνώμη τίνος; Της κοινωνίας. Τι είναι αυτή η κοινωνία; Η ανισότητα.
Η κριτική του Ρουσσώ απευθύνεται
προς μια κοινωνία στην οποία καθένας συγκρίνει τον άλλο για τον
πλούτο, την ομορφιά ή τη δόξα, μια
κοινωνία που βασίζεται στη σύγκριση, δηλαδή πάνω στην οπτική της ανισότητας. Με αυτούς τους
όρους δεν μπορεί να υπάρξει ούτε
κοινωνία ούτε αποτελεσματική κυβέρνηση, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα.
Ο Ρουσσώ επιστρέφει σε μια αρχαιοελληνική έννοια της ελευθερίας,
ως πολιτικής αρετής, συμφωνά με
την οποία ο πολίτης ενδιαφέρεται
πρώτα για το καλό της πόλης και
41 / 73 - 74

κατόπιν για το ατομικό του συμφέρον. Στην εποχή του, αντίθετα, διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει
αστός (bourgeois) και έχει πάψει να
είναι πολίτης (citoyen). Έχει δηλαδή
περιοριστεί στον εαυτό του και ξεχωρίζει το κοινό καλό από το ατομικό του όφελος.
Ο Ρουσσώ συμφωνεί με τον Χομπς, θεωρώντας ότι «είναι ο μόνος
που έχει δει πολύ καλά το κακό και
τη θεραπεία του και ο μόνος που
τόλμησε να προτείνει τη συνένωση των δύο κεφαλών του αετού και
να οδηγήσει στην πολιτική ενότητα, χωρίς την οποία κανένα κράτος
ούτε κυβέρνηση δεν μπορεί να συγκροτηθεί καλά» (Κοινωνικό Συμβόλαιο, IV, 8). Αλλά εκεί σταματά η
συμφωνία. Πάνω στο πρόβλημα
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του πώς θα πραγματοποιηθεί η
ένωση των ανθρώπων, ο Ρουσσώ
δέχεται την αρχή του Λοκ για το δικαίωμα της αντίστασης απέναντι
σε μια άδικη κυβέρνηση. Η λύση
την οποία προτείνει ο Ρουσσώ κάνει δεκτή και την ελευθερία και την
ισότητα, και την ενότητα και την
αναγνώριση της διαφοράς, θέτει
το πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο: να βρεθεί μια μορφή ένωσης
που θα υπερασπίζει και θα προστατεύει με όλη την κοινή δύναμη το
πρόσωπο και τα αγαθά κάθε μέλους
και με την οποία ο καθένας, αν και
ενωμένος με τους άλλους, δε θα
υπακούει παρά μόνο στον εαυτό του
και θα είναι εξίσου ελεύθερος όπως
και προηγούμενα (Κοινωνικό Συμβόλαιο, Ι, 6).
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Βασική έννοια του Κοινωνικού
Συμβολαίου είναι η γενική θέληση.
Κάθε άτομο εκχωρεί όλα τα φυσικά
δικαιώματά του στο σύνολο της κοινότητας και θέτει τον εαυτό του υπό
τη διεύθυνση της γενικής θέλησης.
Έτσι, μέσα από την ένωση όλων
σχηματίζεται το δημόσιο πρόσωπο που λέγεται πολιτεία. Η γενική
θέληση βασίζεται στην αμοιβαιότητα, σύμφωνα με την οποία ο καθένας έχει δικαίωμα να απαιτήσει από
τον άλλο ό,τι και εκείνος μπορεί να
απαιτήσει από αυτόν. Η γενική θέληση επικρατεί εφόσον πραγματοποιούνται οι αξίες της ελευθερίας και
της ισότητας. Δεν επιδιώκεται όμως
η εξίσωση των πολιτών αλλά αναγνωρίζεται η διαφορά. Η γενική θέληση έχει έναν ηθικό χαρακτήρα που
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βασίζεται στη συνείδηση της ενότητας και του κοινού συμφέροντος που
αποκτούν οι πολίτες. Από την άλλη
μεριά, υπάρχει ο όρος θέληση όλων
(volonté de tous), η οποία αποτελεί
το άθροισμα των επιμέρους θελήσεων, αποτελείται από τα ξεχωριστά ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία
είναι δυνατό να αντιτίθενται στη γενική θέληση. Το σύνολο όμως αυτό
των επιμέρους θελήσεων οφείλει να
υποχωρήσει απέναντι στη γενική
θέληση, δηλαδή στις κοινές αξίες και
στους κοινούς κανόνες, διαφορετικά
κινδυνεύει να καταστραφεί το πολιτικό σώμα. Με άλλα λόγια, προτείνεται η υποχώρηση του εγωισμού και
των ενστίκτων, προκείμενου για την
επικράτηση του λόγου με σκοπό την
προστασία όλων.
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Ο Ζαν–Ζακ Ρουσσώ
(J.–J. Rousseau,
1712–1778) γεννιέται
στη Γενεύη από γαλλόφωνη οικογένεια.
Μετά από μια δύσκολη όσο και περιπετειώδη παιδική ζωή επιδίδεται στη μελέτη της
μουσικής. Συνεργάζεται με τον
Ντιντερό για την Εγκυκλοπαίδεια.
Βραβεύεται για τη μελέτη του
Λόγος για τις Επιστήμες και τις
Τέχνες (1750). Στη συνέχεια γράφει το έργο Λόγος περί της Καταγωγής της Ανισότητας (1755),
το οποίο άσκησε σημαντική επίδραση στην πολιτική σκέψη της
εποχής. Γράφει σχεδόν παράλληλα τα έργα Ζυλί: η νέα Ελοΐζα,
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το Κοινωνικό Συμβόλαιο και τον
Αιμίλιο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του Κοινωνικού Συμβολαίου
και του Αιμίλιου (1762), εκδίδεται
ένταλμα σύλληψης για τον ίδιο
και ο συγγραφέας εξαναγκάζεται
να βρεθεί στους δρόμους της εξορίας, από την Ελβετία στην Αγγλία και από εκεί στη Γαλλία.
Οι αρχές του Κοινωνικού Συμβολαίου, το οποίο έγινε το ευαγγέλιο της
Γαλλικής Επανάστασης, ενσωματώθηκαν στις διακηρύξεις της επανάστασης αυτής. Στο πρώτο άρθρο
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη ορίζεται ότι «οι άνθρωποι γεννιούνται και
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παραμένουν ελεύθεροι και ίσοι ως
προς τα δικαιώματά τους». Οι κοινωνικές διακρίσεις «δεν μπορούν
να θεμελιωθούν παρά στο δημόσιο
όφελος», ενώ στο άρθρο 6 ορίζεται
ότι «ο νόμος είναι έκφραση της γενικής θέλησης».

3.1.4. Κ
 αρλ Μαρξ: Η θεωρία των
παραγωγικών δυνάμεων
και κριτική του κράτους
Πώς είναι δυνατό αυτό που ισχύει
για τη θεωρία να ισχύει και για την
πράξη; Πώς είναι δυνατό οι άνθρωποι να ζουν με ομόνοια και να μπορούν να αναπτύσσουν απεριόριστα
τις δυνάμεις τους; Ο Μαρξ, παρατηρώντας τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι στην εποχή
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του, αναρωτιόταν: σε μια κοινωνία
τόσο πλούσια, γιατί η πλειονότητα
ζει τόσο φτωχικά και στερημένα;
Ο Μαρξ θέτει το πρόβλημα του
πώς μπορεί μια θεωρία να εφαρμοστεί στην πράξη, και μάλιστα να
συντελέσει στη μεταμόρφωση της
κοινωνίας, στην επικράτηση μιας
νέας και δίκαιης κοινωνικής τάξης.
Κεντρική έννοια στο σύστημά του
είναι η δύναμη. Η κοινωνία είναι
το σύνολο των ανθρώπινων δυνα
τοτήτων και, ανάλογα με το είδος
των παραγωγικών δυνάμεων που
αναπτύσσονται σε αυτή, χαρακτηρίζεται πρωτόγονη, αγροτική, βιομηχανική κοινωνία, κτλ. Χαρακτηρίζεται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο
με τον οποίο αναπτύσσονται αυτές
οι δυνάμεις, αν δηλαδή υφίστανται
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οι εργαζόμενοι εκμετάλλευση ή όχι,
αν και πώς αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι, αν απελευθερώνονται
οι δυνάμεις, η επινοητικότητα και η
δημιουργικότητα των εργαζομένων.
Η εργασία θεωρείται κατεξοχήν παραγωγική δύναμη, δύναμη με την
οποία παράγονται τα εργαλεία, οι
μηχανές, τα αγαθά, τα πάντα όσα
απολαμβάνει ο άνθρωπος στην κοινωνία. Από αυτή την άποψη, κατανοείται η μεγάλη αξία την οποία ο
Μαρξ αποδίδει στην εργατική τάξη.
Παρόλο που η κοινωνία βασίζεται
στην εργατική τάξη, η εργατική δύναμη είναι αλλοτριωμένη, εφόσον
βρίσκεται κάτω από τις διαταγές
των λίγων ιδιοκτητών, διότι η καπιταλιστική τάξη βασίζεται στην εκμετάλλευση της εργασίας. Στην εκμε50 / 75 - 76

τάλλευση αυτή οφείλεται το κέρδος
και η εξουσία της.
Ο Καρλ Μαρξ (Karl
Marx) γεννήθηκε στην
Τριρ της Γερμανίας,
στις 5 Μαΐου 1818,
προερχόμενος από
μεσαία κοινωνική τάξη. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο Οι Διαφορές Ανάμεσα στην
Επικούρεια και στη Δημοκρίτειο
Φυσική. Σε αυτή διαφαίνεται η
επίδραση του Χέγκελ, η οποία
ήταν καθοριστική όχι μόνο για
το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
όπου είχε φοιτήσει ο Μαρξ, αλλά
και συνολικότερα για τη γερμανική σκέψη. Μετά τις σπουδές
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του, ο Μαρξ διορίζεται συντάκτης σε μια ριζοσπαστική εφημερίδα, την Rheinische Zeitung.
Όταν οι Αρχές την κλείνουν, ο
Μαρξ αναγκάζεται (το 1843) να
εγκαταλείψει τη Γερμανία για το
πιο φιλελεύθερο περιβάλλον του
Παρισιού. Εκεί συνδέεται με τον
Ένγκελς (Engels) με μια φιλία και
συνεργασία που συνεχίζεται σε
όλη τους τη ζωή. Κατά την περίοδο αυτή γράφει μια σειρά έργων, όπως τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα τον 1844,
Η Αγία Οικογένεια, Η Γερμανική
Ιδεολογία, κ.ά. Το 1845 όμως απελαύνεται από τη Γαλλία και μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου
σε συνεργασία με τον Ένγκελς
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γράφει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το οποίο παρουσιάστηκε ως
το πρόγραμμα της Ένωσης των
Κομμουνιστών. Το 1848, όταν ξέσπασαν οι επαναστάσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ο
Μαρξ έχει επιστρέψει στη Γερμανία. Μετά την αποτυχία όμως
της επανάστασης εκεί, μετακινείται στο Παρίσι και στη συνέχεια
στο Λονδίνο. Στη βιβλιοθήκη του
Βρετανικού Μουσείου αρχίζει τη
συστηματική του μελέτη για το
καπιταλιστικό σύστημα, αποτέλεσμα της οποίας ήταν οι τρεις
τόμοι του Κεφαλαίου, ενώ ζει με
μεγάλες οικονομικές στερήσεις.
Πεθαίνει το 1883.
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Για τον Μαρξ, ο τρόπος με τον
οποίο αναπτύσσεται η βιομηχανία παράγει μια «μάζα παραγωγικών δυνάμεων οι οποίες μπορούν
να μετατραπούν σε καταστροφικές
για την ανθρωπότητα, προβλέποντας την ανάπτυξη της πολεμικής
βιομηχανίας. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των παραγωγικών δυνάμεων δεσμεύεται και δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε όλη του την
έκταση, ενώ πολλοί καταδικάζονται,
λόγω της μη χρησιμοποίησης και
των αδυναμιών αξιοποίησης της
παραγωγικής δύναμης, να μείνουν
άνεργοι. Όλοι αυτοί που υφίστανται την εκμετάλλευση της δύναμής
τους και εμποδίζονται να την αναπτύξουν μπορούν να αποτελέσουν
εκείνη τη δύναμή που θα κινηθεί
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για την κοινωνική αλλαγή.
Ο Μαρξ προσανατολίζεται στο μετασχηματισμό της καπιταλιστικής
κοινωνίας, στην επικράτηση ενός
δικαιότερου κοινωνικού συστήματος, αλλά δεν αναφέρει ότι το δεδομένο κοινωνικό σύστημα δε θα
έπρεπε ιστορικά να εμφανιστεί. Οι
καπιταλιστικές σχέσεις αναγνωρίζονται ως ιστορική αναγκαιότητα.
Μπορεί αυτή η ανάπτυξη να συνοδεύεται από εκμετάλλευση, αλλά
δημιουργεί όσες υλικές σχέσεις είναι απαραίτητες για να διαμορφωθεί μια ανώτερη μορφή κοινωνίας.
Η επαναστατική πράξη επιδιώκεται
να εμφανιστεί ως αναγκαία στιγμή
για την ευρύτερη απελευθέρωση
των κοινωνικών και παραγωγικών
δυνάμεων και ο καπιταλισμός
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θεωρείται ότι δημιουργεί τους
όρους για το μετασχηματισμό της
κοινωνίας.
Η αστική κοινωνία στη θεωρία
του Μαρξ θεμελιώνεται με αφετηρία
την εργατική τάξη. Εφόσον η τάξη
αυτή συνειδητοποιήσει τη θέση
την οποία έχει στην καπιταλιστική οργάνωση και το ρόλο της στην
κοινωνία, μπορεί να διαρρήξει τις
αλλοτριωμένες μορφές των κοινωνικών παραγωγικών δυνάμεων της
εργασίας (βλ. 3.3.2.). Ο Μαρξ χρησιμοποιεί τον όρο ταξική συνείδηση
αναφερόμενος όχι στην ατομική συνείδηση, αλλά στη συνείδηση της
τάξης την οποία αποκτούν οι εργάτες καθώς ενεργούν, με αποτέλεσμα να δείχνουν μεταξύ τους αλληλεγγύη, αφού έχουν επίγνωση των
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κοινών προβλημάτων τους και κοινούς στόχους. Πρόκειται για μια
δυναμική ιδέα, από την άποψη ότι
ευνοεί την πρακτική εκείνη που
μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική
αλλαγή.
Κοινωνία και κράτος. Στις θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου
σύμφωνα με τους προηγούμενους
θεωρητικούς, το κράτος εμφανίζεται να αντιπροσωπεύει τη γενική
θέληση και την πολιτική ενότητα
του λαού και του έθνους, εφόσον
κοινοί κανόνες, δικαιώματα και
ελευθερίες διέπουν και ρυθμίζουν
εξίσου τις σχέσεις όλων των πολιτών. Το κράτος, ένα και αδιαίρετο,
είναι κυρίαρχο και αποτελεί ηθικό
δεσμό που ενώνει τα μέλη του. Ο
Μαρξ δεν αποδέχεται την υπόθεση
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του Φυσικού Δικαίου σύμφωνα με
την οποία τα μεμονωμένα άτομα
με τη θέλησή τους συναινούν για
να συσταθεί ο θεσμός του κράτους.
Αντίθετα, συνδέει τον ατομικισμό με
το δεδομένο αστικό–καπιταλιστικό σύστημα. Επιπλέον, διαπιστώνει έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στο
κράτος και στην κοινωνία.
Στην καπιταλιστική κοινωνία,
σύμφωνα με την ανάλυση του Μαρξ,
οι λειτουργίες που αφορούν την οργάνωση, τη διοίκηση, τον έλεγχο,
την εξουσία, δηλαδή οι πολιτικές
λειτουργίες, δεν ανταποκρίνονται
στις πραγματικές και συγκεκριμένες
ανάγκες αλλά επιβάλλονται σε αυτές. Η διάκριση και ο διαχωρισμός
του πολιτικού από το κοινωνικό κατανοείται μέσα από την ιστορία του
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καταμερισμού της εργασίας, τη διάκριση ανάμεσα σε χειρωνακτική και
σε πνευματική εργασία και το σχηματισμό κοινωνικών τάξεων.
Σε ορισμένες ιστορικές συνθήκες, οι κυβερνητικές εξουσίες είναι
κληρονομικές, επειδή είναι συνδεδεμένες με τη θέση των ατόμων
στην κοινωνική δομή, τον πλούτο
που διαθέτουν, και όχι με την ικανότητά τους. Αυτές οι λειτουργίες
άσκησης εξουσίας έγιναν προνόμιο το οποίο κατείχαν ορισμένες
κοινωνικές τάξεις. Έτσι θεωρείται
ότι σχηματίστηκε το κράτος. Εφόσον εμφανίζονται διαφορετικές και
αντιτιθέμενες τάξεις, χρειάζεται να
υπάρξει μια ανώτερη δύναμη που
θα καταστέλλει τις τυχόν συγκρούσεις, μια κρατική εξουσία. Αυτή η
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εξουσία αποσπάται και υψώνεται
πάνω από την κοινωνία, επειδή η
κοινότητα διαιρείται σε τάξεις.
Το πολιτικό κράτος αντανακλά
την ταξική δομή και την κυριαρχία
εκείνης της τάξης η οποία κυβερνά.
Το αστικό δημοκρατικό όμως κράτος έχει αντιφατικό χαρακτήρα: αφ’
ενός αποτελεί έκφραση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, και
αφ’ ετέρου επιτρέπει την έκφραση
των συμφερόντων των κατωτέρων
τάξεων, τα οποία αποτελούν την
αντίσταση των τελευταίων απέναντι
στην κυρίαρχη τάξη. Έτσι, το καπιταλιστικό κράτος εκφράζει μια αστάθεια, καθώς εμπεριέχει ένα πλήθος
ανταγωνιστικών συμφερόντων γι’
αυτό και η αστική δημοκρατία
αναπόφευκτα οδηγείται σε αλλαγές.
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Ο Μαρξ στο έργο του Η 18η Μπρυμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη παρατηρεί, μέσα από τη μελέτη της
γαλλικής Ιστορίας, ότι η αστική δημοκρατία, σε περιόδους κρίσεων,
άλλοτε οδηγείται στην επιστροφή
στη μοναρχία –και, πάνω σε αυτό,
έχει πρόσφατο το παράδειγμα του
Ναπολέοντα Γ΄–, ενώ άλλοτε οδηγείται σε επαναστάσεις της εργατικής τάξης, η οποία επιχειρεί να πάρει την εξουσία από την αντίπαλή
της τάξη.

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ο όρος οικονομία, σύμφωνα με την
κλασική αρχαιοελληνική του χρήση, αναφερόταν στη διαχείριση του
οίκου. Ο όρος «οικονομία», συχνά
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αναφέρεται σε έναν τρόπο με τον
οποίο ενεργούμε. Λέμε, για παράδειγμα, ότι ενεργούμε οικονομικά,
εννοώντας την αποτελεσματικότητα
μιας πράξης, με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και την κατάλληλη
προσαρμογή των μέσων προς το
σκοπό. Αναφέρεται, επίσης, στον
συντονισμένο τρόπο δράσης για
την ικανοποίηση αναγκών και την
επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τον Βέμπερ, η
σύγχρονη εποχή συνδέεται με τον
οικονομικό υπολογισμό, ο σύγχρονος άνθρωπος βλέπει τον κόσμο ως
μέσο για τους σκοπούς του.
Από τον 18ο περίπου αιώνα εμφανίζεται η Οικονομική Επιστήμη
ή Πολιτική Οικονομία, η οποία
εξετάζει πώς λειτουργεί η οικονομία
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ενός σύγχρονου κράτους. Στο χώρο
της Πολιτικής Οικονομίας, γίνεται
έντονη συζήτηση για το ποιος αναλαμβάνει ή πρέπει να αναλαμβάνει
τη διαχείριση των οικονομικών πόρων αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως την εκπαίδευση, την
ιατρική περίθαλψη, τις συγκοινωνίες– αν δηλαδή τη διαχείρισή τους
πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος
ή ιδιωτικοί φορείς και συμφέροντα.
Ανάλογα με την απάντηση σε αυτό
το πρόβλημα διακρίνονται και οι θεωρίες μεταξύ τους.
Και οι τέσσερις θεωρητικοί με
τους οποίους θα ασχοληθούμε, ο
Άνταμ Σμιθ. ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, ο
Καρλ Μαρξ και ο Τζων Κέυνς, δεν
τοποθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο
ούτε ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους
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στο παραπάνω πρόβλημα.
Ο Σμιθ (1723–1790) και ο Ρικάρντο (1772–1823) τοποθετούνται
υπέρ της οικονομικής ελευθερίας,
υιοθετώντας τις αρχές του Διαφωτισμού σχετικά με τις ατομικές ελευθερίες. Οι αρχές αυτές, που απέβλεπαν στη χειραφέτηση της μεσαίας
τάξης, ευνοούσαν ταυτόχρονα και
τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Τις συνέπειες αυτού του ανταγωνισμού,
αφού αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις
του νέου οικονομικού συστήματος,
του καπιταλισμού, ανέλυσε και έκρινε ο Μαρξ. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, η Οικονομία της Ευρώπης
δεν μπορεί να ανακάμψει, και μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι η ανεργία. Την εποχή
του μεσοπολέμου, ο Κέυνς δεν
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τοποθετείται ούτε υπέρ μιας ριζικής
αλλαγής του κοινωνικού συστήματος, όπως ο Μαρξ, ούτε όμως υπέρ
μιας φιλελεύθερης οικονομίας, αλλά
υπέρ ενός κράτους ευημερίας, το
οποίο θα αναλάμβανε οικονομική
δραστηριότητα και θα μπορούσε να
διασφαλίσει πλήρη απασχόληση.
Δεν είναι τυχαίο που οι τρεις από
τους παραπάνω κλασικούς θεωρητικούς προέρχονται από την Αγγλία, ενώ και ο Μαρξ συνέθεσε τις
κριτικές μελέτες του για την Πολιτική Οικονομία κατά τη διαμονή του
στο Λονδίνο. Η Μεγάλη Βρετανία
αποτέλεσε το πρώτο «βιομηχανικό εργαστήριο» της οικουμένης, τη
χώρα που, όπως γράφει ο Μαρξ
στο Κεφάλαιο, έδειχνε στις άλλες
την εικόνα του μέλλοντός τους.
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Και οι τέσσερις, σε γενικές γραμμές, πρώτον, αναγνωρίζουν την
εργασία ως αξία και ως βασικό
εργαλείο για να κατασκευάσουν τις
θεωρίες τους, και, δεύτερον, διερευνούν τις οικονομικές σχέσεις κινούμενοι από ένα ενδιαφέρον για τη
βελτίωση της κοινωνίας.

3.2.1. Ο
 Άνταμ Σμιθ και η γένεση
της κλασικής σχολής της
Πολιτικής Οικονομίας
Με τον Σμιθ αρχίζει η κλασική σχολή
της Πολιτικής Οικονομίας, η οποία
συνεχίζεται με τον Ρικάρντο, τον
Μάλθους και τον Τζων Στιούαρτ Μιλλ.
Με τη σχολή αυτή, η Οικονομία διακρίνεται ως ξεχωριστός κλάδος και
αποκτά το προβάδισμα σε σχέση με
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την Πολιτική. Η οικονομία θεωρείται
ότι ρυθμίζεται από τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι από την πολιτική
του κράτους. Ενώ για τους Γάλλους
φυσιοκράτες πηγή του πλούτου θεωρούνταν η αγροτική οικονομία, ο
Σμιθ απορρίπτει αυτή την άποψη,
δίνοντας έμφαση στη βιομηχανική
παραγωγή και στην παραγωγικότητα της εργασίας.

Ο Άνταμ Σμιθ (Adam
Smith, 1723–1790) γεννήθηκε στη Σκωτία,
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης
και στην Οξφόρδη. Δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης
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Ρητορική, Λογική και Ηθική Φιλοσοφία. Το σημαντικότερο έργο
του, Διερεύνηση της Φύσης και
των Πηγών του Πλούτου των
Εθνών (1776), έγινε θεμέλιο της
Κλασικής Οικονομίας. Το έργο
αυτό συνδέεται με το άλλο βασικό του έργο, Η Θεωρία των Ηθικών
Συναισθημάτων.
Στο έργο του για την Διερεύνηση
της Φύσης και των Πηγών του Πλούτου των Εθνών, εκθέτει το ζήτημα
της οικονομικής ελευθερίας, επιχειρώντας να δείξει ότι το ατομικό
συμφέρον μπορούσε να ωφελήσει
την κοινωνία· θα έπρεπε, επομένως, να απομακρυνθούν τα θεσμικά
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εμπόδια της παραδοσιακής κοινωνίας απέναντι στις επιδιώξεις των
ατόμων. Ο Σμιθ τόνισε τη σημασία
της συσσώρευσης κεφαλαίου και
της εργασίας για την ευημερία της
κοινωνίας.
Ως βασικός παράγοντας για την
αύξηση του πλούτου αναγνωρίζεται η εργασία. Η μέγιστη βελτίωση
της εργασίας θεωρεί ότι μπορεί να
προκύψει χάρη στον καταμερισμό
της εργασίας. Η εξειδίκευση σε μια
δραστηριότητα, υποστηρίζει ο Σμιθ,
ανεβάζει την απόδοση στο εκατονταπλάσιο. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι μεγάλη εξειδίκευση και ο
καταμερισμός της εργασίας έχουν
ως συνέπεια τον περιορισμό των
πνευματικών ικανοτήτων. Γι’ αυτό
και προτείνει την αντιστάθμιση τους
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μέσω των προγραμμάτων της δημόσιας στοιχειώδους εκπαίδευσης.
Ο Σμιθ τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του ελεύθερου εμπορίου και
της ελάχιστης παρέμβασης της κυβέρνησης στις οικονομικές δραστηριότητες του ατόμου. Υποστηρίζει
ότι οι συναλλασσόμενοι επιδιώκουν
το προσωπικό τους συμφέρον, καθένας τους όμως «καθοδηγείται σαν
από ένα Αόρατο Χέρι να προωθεί
σκοπούς που δεν ανήκαν στην αρχική του πρόθεση», εκφράζοντας
με αυτή τη διατύπωση μια αισιόδοξη αντίληψη για τη συμφιλίωση
ανάμεσα στο κοινωνικό συμφέρον
και στην επιδίωξη του ατόμου για
το ιδιωτικό του όφελος. Θεωρεί ότι
ο ιδιώτης επιχειρηματίας, μεγιστοποιώντας τα κέρδη του, οδηγεί την
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κοινωνία στην ευημερία. Ο Σμιθ
τοποθετείται υπέρ του ελεύθερου
ανταγωνισμού, διατηρεί όμως επιφυλάξεις για μια χωρίς όρια ελευθερία. Όπως γράφει, «άνθρωποι της
αυτής επιχειρηματικής δραστηριότητας συναντώνται, συχνά, ακόμη
και για διασκέδαση και ψυχαγωγία,
αλλά η συνεύρεση καταλήγει σε συνωμοσία εναντίον του δημοσίου ή
σε κάποιο τέχνασμα για την αύξηση των τιμών. Παρότι όμως ο νόμος
δεν μπορεί να εμποδίσει τους ανθρώπους της αυτής επιχειρηματικής
δραστηριότητας να συναντώνται,
θα όφειλε να μην κάνει τίποτα για
να τις διευκολύνει, και πολύ λιγότερο για να τις καθιστά αναγκαίες»
(Πλούτος των Εθνών, II, κεφ. Χ, μέρος II).
71 / 81

Ο Σμιθ, υποστηρίζοντας το μη παρεμβατικό ρόλο του κράτους απέναντι στην οικονομική ζωή, εκφράζει και μια διαπίστωση της εποχής
για τη μη αποτελεσματικότητα της
βρετανικής κυβέρνησης. Η υποστήριξη της ελεύθερης λειτουργίας της
αγοράς εκφράζει, επίσης, την αντίθεση του προς τα μονοπώλια που
δημιουργούνταν με την εκμετάλλευση κάποιου κρατικού προνομίου. Δεν είναι όμως κατηγορηματική
και απόλυτη η τοποθέτηση του Σμιθ
υπέρ μιας άνευ όρων οικονομικής
ελευθερίας και κατά της κρατικής
παρέμβασης. Ο ρόλος του κράτους
δεν είναι περιορισμένος στη θεωρία του. Το κράτος αναλαμβάνει κυρίως ένα διοικητικό ρόλο. δηλαδή
προστατεύει την κοινωνία από τη
72 / 81 - 82

βία αναλαμβάνοντας τις δαπάνες για
την άμυνα, προστατεύει το κάθε μέλος από την αδικία αναλαμβάνοντας
δαπάνες για τη Δικαιοσύνη και επωμίζεται δαπάνες για τα δημόσια έργα
(Πλούτος των Εθνών, IV, κεφ. 9).
Στον Πλούτο των Εθνών, προσφέρει ένα σχέδιο οικονομικής
ιστορίας, προσδιορίζοντας ως κριτήριο κάθε σταδίου της Ιστορίας
τις οικονομικές δυνάμεις που αναπτύσσονται (διακρίνονται τα εξής
οικονομικά στάδια: κυνηγετικό, κτηνοτροφικό, αγροτικό, εμπορικό). Με
βάση τις οικονομικές δυνάμεις, επιδιώκεται να εξηγηθούν οι διαφοροποιήσεις των εθίμων και των προτύπων συμπεριφοράς.
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3.2.2. Ο Ρικάρντο και οι αρχές
της κλασικής Πολιτικής
Οικονομίας
Ο Ρικάρντο επιδίωξε να προσδιορίσει τους νόμους οι οποίοι ρυθμίζουν τη συνολική παραγωγή της
κοινωνίας με την ίδια δεσμευτικότητα όπως οι φυσικοί νόμοι. α) Βασική
είναι η θεωρία του για τον προσδιορισμό της αξίας των αγαθών. Συμφωνά με αυτή, οι τιμές καθορίζονται με βάση την εργασία η οποία
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
της παραγωγής. Η αξία αυτή όμως
δε νοείται ως ένα απόλυτο μέγεθος
και δε λογαριάζεται με βάση απλώς
την ποσότητά της. Διακρίνει την
εργασία σε εκείνη που απαιτείται
για την παραγωγή ενός προϊόντος
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και σε εκείνη η οποία χρειάζεται
για την παραγωγή του πάγιου κεφαλαίου (μηχανημάτων, κτιρίων,
κτλ.). Αναγνωρίζεται, με λίγα λόγια, ότι η εργασία αποτελεί κύρια
αξία και ότι το κεφάλαιο ενσωματώνει εργασία, μια ιδέα η οποία αναπτύσσεται αργότερα στη θεωρία
του Μαρξ.
β) Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη γεωργική παραγωγή και
ως μονάδα μέτρησης το σιτάρι, επι
χειρεί να δώσει μια γενική εικόνα για
την εξέλιξη της οικονομίας. Σύμφωνα με το παράδειγμά του, στο βαθμό
που ο πληθυσμός αυξάνεται, η καλλιέργεια επεκτείνεται και σε λιγότερο γόνιμα εδάφη, όπου χρειάζεται
περισσότερη εργασία για την παραγωγή σίτου. Η τιμή του προϊόντος,
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επομένως, ανεβαίνει, ενώ οι ιδιοκτήτες της εύφορης γης θα ζητούν
υψηλότερο ενοίκιο, με αποτέλεσμα
να μειώνεται το κέρδος του επιχειρηματία. Ο ρυθμός συσσώρευσης
του κεφαλαίου επιβραδύνεται και
οι μισθοί παραμένουν στο ελάχιστο
όριο διαβίωσης. Η φθίνουσα απόδοση της γης μπορεί να αναβληθεί, όχι
και να αναιρεθεί, με την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών. Ενώ θεωρούσε
ότι η υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από τις μηχανές θα
ήταν συμφέρουσα για το γαιοκτήμονα και καπιταλιστή, δεν πίστευε
ότι ήταν το ίδιο συμφέρουσα και για
την τάξη των εργατών.
γ) Στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, ο Ρικάρντο διατυπώνει το νόμο
του συγκριτικού πλεονεκτήματος.
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Αν, για παράδειγμα, δύο χώρες
Α και Β παράγουν δύο αγαθά, λόγου χάρη ρούχα και κρασί, θα αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ
τους εφόσον υπάρχουν διαφορές
ως προς το κόστος των προϊόντων
αυτών. Αν δηλαδή η χώρα Α έχει
συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή του προϊόντος Α, το κρασί είναι φθηνότερο στην Α και τα
ρούχα στη Β, και, αντιστρόφως, τα
ρούχα είναι ακριβότερα στην Α και
το κρασί στη Β, τότε θα εξειδικευτεί
καθεμιά στην παραγωγή του προϊόντος στο οποίο διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και οι συναλλαγές
τους θα είναι αμοιβαία επωφελείς.
Η ιδέα αυτή του Ρικάρντο, με την
οποία υποστηρίζεται η ελευθερία
του εμπορίου, αντιτασσόταν στη
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δασμολόγηση των εισαγόμενων
προϊόντων, η οποία προστάτευε το
εθνικά προϊόντα.
Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο (David
Ricardo, 1772–1823) γεννήθηκε
στο Λονδίνο προερχόμενος από
ολλανδοεβραϊκή οικογένεια. Ακολουθώντας την παράδοση της
οικογένειάς του, σταδιοδρομεί
από νεαρή ηλικία ως χρηματιστής. Σημαντική επίδραση άσκησε το θεωρητικό του έργο, από το
οποίο ξεχωρίζουν οι Αρχές της
Πολιτικής Οικονομίας και της Φορολογίας (1817) ως ένα από τα
βασικά έργα της κλασικής σχολής της Οικονομίας. Από το 1819
μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν
μέλος του Κοινοβουλίου.
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3.2.3. Καρλ Μαρξ: μισθωτή εργασία και κεφάλαιο
Ο Μαρξ φτάνει στο Λονδίνο το 1849,
με την ιδέα ότι η διαμονή του θα
ήταν προσωρινή. Τελικά έζησε εκεί
μέχρι το θάνατο του (1883). Επρόκειτο για μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ανέχειας, αλλά και πυρετώδους πνευματικής παραγωγής. Ο
Μαρξ επισκεπτόταν καθημερινά τη
βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου, όπου έμενε μέχρι το βράδυ, ενώ
συχνά συνέχιζε την εργασία του και
τη νύχτα. Το 1859 εκδίδεται το βιβλίο Για την Κριτική της Πολιτικής
Οικονομίας και το 1867 ο πρώτος
τόμος του Κεφαλαίου, ένας καθοριστικός σταθμός στη διεθνή έρευνα,
αλλά και στο διεθνή σοσιαλισμό.
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«Δεν είναι η συνείδηση των ανθρώπων που προσδιορίζει την
ύπαρξή τους, αλλά, αντίθετα, η κοινωνική τους ύπαρξη προσδιορίζει
τη συνείδησή τους», όπως γράφει
στον πρόλογο του έργου Για την
Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας.
Ενώ για τον Άνταμ Σμιθ η οικονομία λειτουργεί με βάση το ατομικό
συμφέρον, για τον Μαρξ η πορεία
κατανόησης εκκινεί από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη μελέτη των οικονομικών σχέσεων. Η
κοινωνία της αγοράς θεωρείται ότι
λειτουργεί συμφωνά με νόμους οι
οποίοι αφορούν την παραγωγή και
την κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
και όχι συμφωνά με τις επιθυμίες
και τη βούληση των ατόμων· η βούληση και οι επιθυμίες των ατόμων
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διαμορφώνονται μέσα από τη δομή
του οικονομικού συστήματος και τη
θέση τους σε αυτό. Ως εκ τούτου,
η θεωρία πρέπει να επικεντρωθεί
στην αντικειμενική διαδικασία της
παραγωγής και όχι στην υποκειμενική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για τον Μαρξ, τα συμφέροντα των
ατόμων δεν είναι απομονωμένα
και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι ανάγκες και τα συμφέροντα του ατόμου
81 / 83 - 84

εξαρτώνται από τη θέση του στην
παραγωγική διαδικασία· αν δηλαδή είναι εργάτης, καπιταλιστής,
κτλ., θα έχει ανάλογα συμφέροντα
και ανάγκες. Το ιδιωτικό συμφέρον
κατανοείται καλύτερα αν κατανοήσουμε πρώτα την τάξη στην οποία
ανήκει το άτομο. Ο καταμερισμός
της εργασίας διαιρεί τα άτομα σε
τάξεις και τα συμφέροντα που υπερασπίζονται τα άτομα εκφράζουν
κυρίως τα συμφέροντα της τάξης
στην οποία ανήκουν. Αυτά τα συμφέροντα όμως είναι αντίθετα μεταξύ
τους αν, για παράδειγμα, οι εργάτες
πετύχουν μια άνοδο στους μισθούς
τους, αρχικά τουλάχιστον από θα
αποβεί σε βάρος του κέρδους της
καπιταλιστικής τάξης. Για τον Μαρξ,
όμως, το καπιταλιστικό σύστημα δε
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θεωρείται ότι υπάρχει με σκοπό τη
διευκόλυνση ιδιωτικών αναγκών,
για παράδειγμα της καπιταλιστικής
τάξης, όπως μπορεί να πιστεύουν
τα μέλη αυτής της τάξης αλλά και
της εργατικής. Στο πλαίσιο αυτού
του συστήματος, θεωρείται ότι διευκολύνεται η συσσώρευση του κεφαλαίου και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.
Η οικονομική θεωρία του Μαρξ
μπορεί να υποστηριχθεί ότι βασίζεται στην έννοια της εργασίας, η
οποία αναδεικνύεται ως αξία. Το
κεφάλαιο, ένας βασικός συντελεστής της παραγωγής, που περιλαμβάνει μηχανές, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, κτλ., είναι προϊόν
της εργασίας. Η αξία των εμπορευμάτων υπολογίζεται με βάση
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την εργασία. Η αξία ενός φορέματος είναι μεγαλύτερη από την αξία
του υφάσματος από το οποίο είναι
φτιαγμένο, γιατί έχει προστεθεί η
ανθρώπινη εργασία. Ο Μαρξ όμως
δε λογαριάζει απλώς την ποσότητα
της εργασίας που χρησιμοποιήθηκε, γιατί «τότε, όσο πιο ακαμάτης ή
αδέξιος είναι ένας εργάτης. τόσο μεγαλύτερης αξίας είναι το εμπόρευμά
του», αλλά ξεχωρίζει την απλή μέση
εργασία από την εξειδικευμένη. Η
εξειδικευμένη εργασία νοείται ως
πολλαπλασιασμένη και σύνθετη εργασία, για την οποία έχει δαπανηθεί
περισσότερος χρόνος και δύναμη
από την απλή.
Η εργατική δύναμη κατανοείται
και ως εμπόρευμα, το οποίο έχει
μια αξία όπως κάθε εμπόρευμα. Ο
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εργαζόμενος, πουλώντας την εργατική του δύναμη, αγοράζει τα προς
το ζην, αλλά παράγει και υπεραξία.
Ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται όσο
αξίζει η εργασία του, αλλά το επιπλέον της αξίας της, την επιπλέον
απλήρωτη εργασία, την ιδιοποιείται
ο κεφαλαιοκράτης. Δεν πρόκειται
όμως για μια εγωιστική ενέργεια,
με δεδομένο ότι η υπεραξία αυτή
είναι απαραίτητη για να επενδυθεί
στα παραγωγικά μέσα, για να φτιαχτούν και να εισαχθούν στην παραγωγή νέα τελειότερα εργαλεία.
Η υπεραξία βέβαια έχει αποτελέσει
αντικείμενο μεγάλης διαμάχης ανάμεσα στην εργατική και στην καπιταλιστική τάξη, κατά την οποία η
μεν εργατική τάξη επιδιώκει να μειώσει την αναλογία της υπεραξίας,
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ενώ η κεφαλαιοκρατική τάξη να την
αυξήσει. Ο Μαρξ, στο έργο του Τα
Θεμέλια της Κριτικής της Πολιτικής
Οικονομίας, αναφέρει ότι, στο βαθμό
που αναπτύσσεται η μεγάλη βιομηχανία, η αύξηση του πλούτου δε θα
εξαρτάται από το χρόνο της απλής
εργασίας, αλλά από τις εφαρμογές της επιστήμης στην παραγωγή.
Προβλέπει με άλλα λόγια την εμφάνιση της αυτοματοποίησης και τον
περιορισμό της απλής όσο και χρονοβόρας εργασίας.
Ο Μαρξ διαπιστώνει στον καπιταλισμό την τάση για μια όλο και
μεγαλύτερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, για την τελειοποίηση των εργαλείων, την αύξηση
της παραγωγής και τη μεγαλύτερη
αποδοτικότητα της εργασίας. Οι
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καπιταλιστές είναι υποχρεωμένοι
να ανεβάζουν το επίπεδο της παραγωγής τους, να επενδύουν στα
μέσα παραγωγής τους, να εξαπλώσουν τις αγορές τους. Ανάμεσα σκι
μέλη της καπιταλιστικής τάξης ο
Μαρξ διαπιστώνει έναν ανταγωνισμό· οι καπιταλιστές επιδιώκουν
να εξαπλώσουν τις αγορές τους
σε βάρος των ανταγωνιστών τους.
μειώνοντας, για παράδειγμα, τις
τιμές των προϊόντων τους. Αυτό
τους υποχρεώνει να τελειοποιούν
διαρκώς την τεχνολογία που διαθέτουν, δηλαδή να κάνουν επενδύσεις σε νέα μηχανήματα, αλλά και
να βρίσκουν νέους τρόπους για την
εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Με λίγα λόγια, η έμφαση απο
κλειστικά στην ανάπτυξη των
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παραγωγικών δυνάμεων φέρνει στην επιφάνεια μια εικόνα σύγκρουσης τόσο ανάμεσα σια μέλη
της καπιταλιστικής τάξης όσο και
ανάμεσα σε αυτή και την εργατική.
Ο Μαρξ, ενώ τόνιζε τον ιστορικά αναγκαίο ρόλο του κεφαλαίου,
εντούτοις θεωρούσε, με βάση την
ανατομία των προβλημάτων που
εντοπίζει, την ανάγκη για τη μετατροπή των ανταγωνιστικών και
εκμεταλλευτικών σχέσεων με την
εγκαθίδρυση ισότιμων και δίκαιων
σχέσεων, οι οποίες με τη σειρά:
τους θα ευνοούσαν την απελευθέρωση εκείνων των ανθρώπινων
δυνάμεων που περιορίζονται στο
πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων.
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3.2.4. Τζων Κέυνς: Η πολιτική
του κράτους στη μεγάλη
κρίση
Το μαύρο Οκτώβριο του 1929 παρουσιάζεται μια άνευ προηγουμένου πτώση στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Η ύφεση που ακολούθησε εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Όπως λέγεται, «όταν η Αμερική
φταρνίζεται, ο υπόλοιπος κόσμος
αρπάζει πνευμονία». Η φτώχεια
ήταν έκδηλη και ακόμη μεγαλύτερος
ήταν ο φόβος της στέρησης, ενώ οι
κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στην
Αμερική εκδήλωναν πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν την παράλυση της οικονομίας.
Μέσα από τα κείμενα του Κέυνς, τα
οποία γράφονται σε αυτή την κρίσιμη
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εποχή, είναι φανερό το ενδιαφέρον
του για έναν καλύτερο κόσμο. Ο
Κέυνς, ευαισθητοποιημένος απέναντι
στην εξαθλίωση της εποχής, ασκούσε έντονη κριτική στις κυβερνήσεις
για το πλημμελές τους έργο.
Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία
Απασχόλησης, Τόκου και Χρήματος,
που είναι το κύριο έργο του Κέυνς,
για να υπάρχει πλήρης απασχόληση, χρειάζεται να παρέμβει η κυβέρνηση στο παιχνίδι της ελεύθερης οικονομίας. Αυτή η αντίληψη
ξεσήκωσε πολλές συζητήσεις κατά
τη δεκαετία του ʾ30. Ας σημειωθεί
όμως ότι ο Κέυνς ήταν υπέρ μιας
καπιταλιστικής και όχι μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, προσανατολισμένος σε ένα σταθερό κοινο
βουλευτικό σύστημα.
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Ο Κέυνς (John Maynard Keynes,
1883–1946) γεννήθηκε στο Καίμπρπζ τη χρονιά που πέθανε ο
Μαρξ. Ακολούθησε ακαδημαϊκή
σταδιοδρομία διδάσκοντας Οικονομία στο Κινγκ’ς Κόλλετζ στο
Καίμπριτζ. Διεύθυνε το περιοδικό Economic Journal, ένα από τα
σημαντικότερα οικονομικά περιοδικά διεθνώς. Ασχολήθηκε σε
υπεύθυνη θέση με τις υποθέσεις
του Υπουργείου Οικονομικών της
χώρας του, κατά τη διάρκεια του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και διατύπωσε τις ιδέες του για την οικονομική διαχείριση στο έργο Οι
Οικονομικές Συνέπειες της Ειρήνης (1919). Το 1930 αναλαμβάνει
ως πρόεδρος μιας επιτροπής το
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ρόλο κυβερνητικού συμβούλου
για την πρακτική αντιμετώπιση
της ανεργίας. Το 1936 εκδίδεται το
σημαντικότερο έργο του, Γενική
Θεωρία Απασχόλησης, Τόκου και
Χρήματος.
Η κεϋνσιανή θεωρία ασκεί κριτική
στην ελεύθερη αγορά και στην ιδέα
ότι αυτή μπορεί να απορυθμίζεται
χάρη σας ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική
στους θεωρητικούς που υποστηρίζουν την οικονομία του ελεύθερου
ανταγωνισμού, γράφει ότι «σκοπός της ζωής είναι να φαγωθούν τα
φύλλα που βρίσκονται στα ψηλότερα κλαδιά, και ο καλύτερος τρόπος
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για την επιτυχία του σκοπού αυτού
είναι να επιτραπεί στις καμηλοπαρδάλεις με τους ψηλότερους λαιμούς
να εξολοθρεύσουν με την πείνα
τις καμηλοπαρδάλεις εκείνες που
έχουν πιο κοντό λαιμό».
Η κεϋνσιανή προσέγγιση επικεντρώνεται στην αστάθεια της διαδικασίας ανάπτυξης στην οικονομία, θεωρεί, για παράδειγμα, ότι οι
ατομικοί παραγωγοί μπορεί να μη
βρίσκουν αγοραστές για τα προϊόντα τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό
είναι πρόβλημα όχι ατομικό αλλά
συνδεδεμένο με το οικονομικό σύστημα. Συμφωνεί με τον Μαρξ ότι οι
οικονομίες έχουν την τάση να οδηγούνται σε κρίσεις, δηλαδή να εμφανίζουν ανεργία, να μην απορροφώνται ικανοποιητικά τα προϊόντα
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που παράγονται και να υπάρχουν
προβλήματα στην παραγωγή τους.
Θεωρεί όμως ότι οι κρίσεις μπορούν να αποφευχθούν χάρη στην
παρέμβαση ενός ισχυρού κράτους.
Το κράτος παρεμβαίνει στη ρύθμιση των μισθών, της παραγωγής και
της κατανομής του πλούτου.
Ο Κέυνς, στη θέση του ατομικού
ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής
και της επιχείρησης που ανήκει σε
έναν ιδιώτη. τοποθετεί τη συμμετοχική ένωση (corporation), ανανεώνοντας έναν παλαιό θεσμό, τη
συντεχνία. Χαρακτηριστικά γράψει:
«Προτείνω κατά έναν τρόπο την
επάνοδο στις μεσαιωνικές αντιλήψεις των χωριστών αυτονομιών.
Επιπλέον, στην Αγγλία τουλάχιστον,
οι συντεχνίες αποτελούν τρόπο
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διακυβέρνησης που δεν έπαψε ποτέ
να είναι σημαντικός όσο και ταιριαστός με τους θεσμούς μας. Λεν είναι
δύσκολο να παρακολουθήσουμε
παραδείγματα χωριστών αυτονομιών από αυτές που ήδη υπάρχουν
και οι οποίες έχουν φτάσει ή πλησιάζουν στη μορφή που προτείνω: τα πανεπιστήμια, η Τράπεζα
της Αγγλίας, ο Οργανισμός Λιμένος
Λονδίνου, ίσως ακόμη και οι σιδηροδρομικές εταιρείες». Η ιδιοκτησία
ανήκει στην ένωση στην οποία τα
άτομα συμμετέχουν. Πρόκειται για
μια λύση που βρίσκεται ανάμεσα
στο άτομο και στο κράτος, με την
οποία δίδεται έμφαση στη ρευστή
μορφή του κεφαλαίου, το χρήμα,
και όχι στην ιδιοκτησία των μέσων
παραγωγής, του υλικού κεφαλαίου.
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Έτσι, τα προβλήματα μετατοπίζονται στο πεδίο της κυκλοφορίας
του χρήματος.

Ι. Σόγερ,
Γραφείο ευρέσεως εργασίας, 1927
Ιδεώδες για τον Κέυνς είναι η
πλήρης απασχόληση. Όπως παρατηρεί, το επίπεδο απασχόλησης
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προσδιορίζεται από το επίπεδο παραγωγής, δηλαδή, αν η παραγωγή
αυξάνεται γρήγορα, οι επιχειρήσεις
απασχολούν περισσότερους εργαζομένους. Η παραγωγή, με τη σειρά
της, εξαρτάται από την αποτελεσματική ζήτηση. Η «αποτελεσματική
ζήτηση» σημαίνει ότι υπάρχει αναπτυγμένη αγοραστική ικανότητα. Η
παραγωγή, με λίγα λόγια, καθορίζεται από την ικανοποιητική ζήτηση.
Στη Βίβλο υπάρχουν πολλές παραβολές που υπογραμμίζουν τα
αγαθά της αποταμίευσης. Επρόκειτο για μια αρχή που νομιμοποιήθηκε σε οικονομίες σε ανάπτυξη,
όπως η αγγλική ή η γαλλική κατά
τον 19ο αιώνα, η ινδική, κατά τον
20ό, ενώ και στη χώρα μας πολλοί θα θυμούνται την ετήσια έκθεση
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που έγραφαν οι μαθητές κάθε Οκτώβριο για τα αγαθά της αποταμίευσης.
Εντούτοις ο Κέυνς δε συμφωνεί με
αυτή την αρχή, ειδικά όταν έχει αναπτυχθεί αρκετά η οικονομία, θεωρώντας ότι είναι πιο σημαντικές οι
νέες επενδύσεις. Αυτή την πρόταση
για δαπάνες υπέρ νέων επενδύσεων τη συνέδεσε με τη λύση απέναντι στο πρόβλημα της ανεργίας,
εφόσον με τις νέες επενδύσεις δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Θεωρούσε όμως ότι κατεξοχήν
αυτή η παρέμβαση για το άνοιγμα
των επενδύσεων έπρεπε να γίνει
από το κρότος, το οποίο και έχει
τη δυνατότητα να αναλάβει μεγάλα
έργα, όπως οδοποιίας, ανέγερσης
σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων, βιβλιοθηκών, κτλ.
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Παραδόξως όμως τα μέτρα για
την ανεργία και την πραγματοποίηση μεγάλων έργων δεν επιχειρήθηκε να ληφθούν από την πατρίδα
του Κέυνς, την Αγγλία, αλλά από
την Αμερική. Το 1933, κατά την προεδρία του Ρούζβελτ, με το New Deal
(Νέα Συμφωνία), παρεμβαίνει ενεργά το κράτος εφαρμόζοντας μια πολιτική ανόδου των μισθών, προκειμένου να αυξηθεί η κατανάλωση,
αναλαμβάνει δε μεγάλα έργα με τα
οποία διασφαλίζονται πολλές νέες
θέσεις εργασίας. Με την πολιτική
αυτή, επιχειρείται να περιοριστεί η
ανεργία, η περιθωριοποίηση των
ατόμων, η εγκληματικότητα, να δοθούν κάποιες λύσεις στο πρόβλημα της κρίσης και να αποφευχθεί η
επανάσταση ή ο πόλεμος, χωρίς να
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οδηγηθεί το κοινωνικοοικονομικό
σύστημα είτε προς το φασισμό είτε
προς τον κομμουνισμό.

3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Η Κοινωνιολογία εμφανίζεται ως
ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος
τον 19ο αιώνα. Στον αιώνα αυτό
έχουν φανεί τα αποτελέσματα των
μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών
επαναστάσεων οι οποίες συνέβησαν κατά το τελευταίο τέταρτο του
προηγούμενου αιώνα στην Αμερική και στην Γαλλία, καθώς και
της Βιομηχανικής Επανάστασης.
Το κέντρο βάρους της οικονομικής
ανάπτυξης μετατοπίζεται από το
αγροτικό στο βιομηχανικό σύστημα παραγωγής, ενώ οι άνθρωποι
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μεταφέρονται μαζικά από την ύπαιθρο στις πόλεις. Τα γεγονότα αυτά
έθεσαν στο επίκεντρο της σκέψης
και της πράξης την επαναδιοργάνωση των κοινωνικών σχέσεων.
Η κοινωνιολογική θεωρία αναπτύχθηκε αποδίδοντας μεγάλη έμφαση στην επιστημονική μέθοδο.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ως δάνεια πρότυπα από τη Φυσική, τη
Βιολογία, τη Φυσιολογία, στη συνέχεια όμως έγινε προσπάθεια ώστε
η Κοινωνιολογία να εξοπλιστεί με
τις δικές της έννοιες και τα δικά της
μεθοδολογικά: εργαλεία για την εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων.
Η Κοινωνιολογία είναι ένας τρόπος να κατανοούμε και να εξηγούμε
τις κοινωνικές σχέσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων στην κοινωνία.
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Διαβάζουμε, για παράδειγμα, στον
Τύπο: «Αποτυχία των μαθητών στις
γενικές εξετάσεις». Ακούμε γύρω
μας να λένε: «Φταίνε οι μαθητές οι
οποίοι δε διαβάζουν», «Φταίνε οι
καθηγητές που δεν κάνουν σωστά
τη δουλειά τους», «Φταίει ο υπουργός και οι σύμβουλοί του», «Φταίει
το σύστημα». Συνήθως επιχειρείται βιαστικά να βρεθεί μια αιτία, η
οποία είτε προσωποποιείται είτε
είναι πολύ αόριστη. Η Κοινωνιολογία, αν και περιλαμβάνει την
προσωπική εμπειρία, τις ατομικές
πεποιθήσεις, τις ποικίλες συμπεριφορές στους διάφορους χώρους της
κοινωνικής ζωής, δεν είναι απλώς
το άθροισμά τους. Επιχειρεί να εισαγάγει κριτήρια και μεθόδους με
τις οποίες μελετούνται τα φαινόμενα
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της κοινωνικής ζωής και ελέγχονται
οι προτάσεις που διατυπώνονται γι’
αυτά.
Μελετά την κοινωνική ζωή του
ανθρώπου, τις ομάδες και τις διάφορες κοινωνίες, επιχειρώντας μεθοδικά να διακρίνει τους τρόπους
οργάνωσής τους. Επικεντρώνεται
στη μελέτη των θεσμών, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, το κράτος,
ο στρατός, η Εκκλησία, κ.ά. Μελετά πώς οι θεσμοί αλληλενεργούν,
πώς διαμορφώνονται οι συμπεριφορές των ατόμων στα πλαίσια των
θεσμών, ποιες επιδράσεις ασκεί
η κοινωνία στη διαμόρφωση των
αντιλήψεων των ατόμων. Με λίγα
λόγια, η κοινωνιολογική σκέψη περιγράφει αυτό το οποίο συμβαίνει
και αυτό που καθένας προσπαθεί
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να αντιληφθεί, αλλά επιχειρεί να
οργανώσει μεθοδικά τους τρόπους
εξήγησής του, τις διαδικασίες μέσα
από τις οποίες διαμορφώνονται οι
κοινωνίες, οι συμπεριφορές και οι
αντιλήψεις.
Οι κοινωνιολόγοι, αν και επιχειρούν να εξετάσουν την κοινωνία ως
αντικείμενο, δηλαδή από απόσταση, χρησιμοποιώντας μεθοδικούς
τρόπους παρατήρησης και οργανώνοντας επιστημονικούς τρόπους
εξήγησης, ταυτόχρονα μετέχουν σε
αυτό το αντικείμενο, επηρεάζονται
από τις εξελίξεις του, από τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, από
τις εξελίξεις της επιστήμης, από την
πολιτική ατμόσφαιρα και τις αξίες
της εποχής. Η κοινωνιολογική σκέψη μετέχει και η ίδια στην εξέλιξη
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της κοινωνίας επηρεάζοντάς την. Οι
έρευνές της δε μένουν κλεισμένες
σε κάποια συρτάρια, αλλά κυκλοφορούν επηρεάζοντας την επίσημη
πολιτική, τη λειτουργία των θεσμών,
τις συνειδήσεις των πολιτών.
Γιατί ενδιαφέρουν οι κλασικές
θεωρίες; Στην ενότητα αυτή θα
ασχοληθούμε με κλασικούς θεωρητικούς της Κοινωνιολογίας, όπως
ο Κοντ, ο Ντυρκέμ, ο Μαρξ και ο
Βέμπερ. Ο λόγος είναι ότι οι θεωρητικοί αυτοί συνεισέφεραν στην
ανάδειξη της Κοινωνιολογίας ως
επιστήμης. στην επιστημονική διερεύνηση της κοινωνίας, στην οργάνωση υποδειγμάτων και μεθόδων οι
οποίες ήταν χρήσιμες όχι μόνο για
την εποχή τους αλλά και για σημερινούς κοινωνιολόγους. Οι θεωρίες
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τους, όπως θα διαπιστώσουμε, διαφέρουν αναμεταξύ τους. Η Κοινωνιολογία θεμελιώνεται σε διαφορετικά
υποδείγματα. Επιπλέον, οι θεωρίες
αυτές είναι «κλασικές» δηλαδή μπορούν να είναι πάντα επίκαιρες, με
δεδομένο ότι έχουν συλλάβει βασικά προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και σήμερα και έχουν τη
δύναμη να αντέχουν στο χρόνο και
στην πίεση σύγχρονων ερωτημάτων, να εμπνέουν, να ανανεώνονται.
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3.3.1. Η γένεση της Κοινωνιολογίας – Ο Αύγουστος Κοντ
και η Κοινωνιολογία ως
κοινωνική Φυσική
Η Κοινωνιολογία ως κοινωνική
Φυσική. Ο Κοντ ως κύρια προβλήματα της εποχής του βλέπει
την αναρχία, το χάος των ιδεών,
την πολιτική διαφθορά, την αναποτελεσματική διοίκηση, τα οποία
θεωρούσε ότι προέκυψαν ως ένα
σημαντικό βαθμό από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση.
Απέναντι στο χάος των ιδεών, προτείνει το θετικισμό ή Θετική Φιλοσοφία, τον οποίο εννοούσε ως την
αναζήτηση των σταθερών νόμων
που ίσχυαν και για το φυσικό κόσμο και για την κοινωνία. Τον όρο
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«Κοινωνιολογία», τον οποίο καθιερώνει το 1822, τον εννοεί ως κοινωνική Φυσική. Τη νέα αυτή επιστήμη
την αντιμετωπίζει σύμφωνα με το
πρότυπο των Φυσικών Επιστημών.
Τοποθετεί την Κοινωνιολογία στην
υψηλότερη βαθμίδα μιας κλίμακας η
οποία αρχίζει με τα Μαθηματικά και
την Αστρονομία και συνεχίζει με τη
Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,
με την ιδέα ότι η επιστήμη αυτή θα
μπορούσε να αντιμετωπίσει και να
λύσει τα προβλήματα της κοινωνικής ζωής.
Μια βασική συνεισφορά του στην
ιστορία της κοινωνιολογικής σκέψης
είναι η διάκριση ανάμεσα σε δυο
προβλήματα, τα οποία όμως συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο συνοψίζεται στο ερώτημα: «Τι εξασφαλίζει
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τη συνοχή της κοινωνίας». Αφορά τη
μελέτη της δομής της κοινωνίας στη
η μορφή που εμφανίζει, και ονομάζεται κοινωνική στατική. Πρόκειται για
τη μελέτη που αφορά τους νόμους
αλληλενέργειας ανάμεσα (πα μέρη
του κοινωνικού συστήματος, τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη ή δομές λειτουργούν και τη σχέση τους με το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα. Ο Κοντ
θεωρεί τα μέρη και το όλον του κοινωνικού συστήματος σε κατάσταση
αρμονίας.
Ο Αύγουστος Κοντ
(August Comte, 1798–
1857), όταν φοιτούσε
στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Μονπελιέ, ο ίδιος και όλη
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του η τάξη αποβλήθηκαν για τις
πολιτικές τους ιδέες και την επαναστατική τους δράση. Το γεγονός όμως αυτό δεν αποτέλεσε
ανασταλτικό παράγοντα ούτε
για τις πνευματικές του ενασχολήσεις ούτε και για τη μετέπειτα
ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.
Για αρκετά χρόνια ήταν γραμματέας και μαθητής του φιλοσόφου
και κοινωνικού στοχαστή Ανρί
Σαιν–Σιμόν (Claude Henri Saint–
Simon), ο οποίος ήταν θετικιστής,
πίστευε δηλαδή ότι για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
οι ίδιες μέθοδοι όπως και για τις
Φυσικές Επιστήμες – μια πεποίθηση την οποία υιοθέτησε και ο
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Κοντ. Έργα: Μαθήματα Θετικής
Φιλοσοφίας (6 τόμοι, 1830–1842),
Λόγος περί του Θετικού Πνεύματος (1844), Σύστημα Θετικής Πολιτικής Οργάνωσης (4 τόμοι, 1851–
1854), Ο Κατηχισμός της Θετικής
Θρησκείας (1852), Υποκειμενική
Σύνθεση (1856).
Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο
ξεχωρίζει συνδέεται με τις κινήσεις
της κοινωνίας προς νέους σκοπούς
και του έδωσε την ονομασία κοινωνική δυναμική. Πρόκειται για τη μελέτη της κοινωνικής αλλαγής, της
διαδοχής των κοινωνικών φαινομένων και των νόμων οι οποίοι τα
διέπουν. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την
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κοινωνική δυναμική «Θεωρία της
Φυσικής Προόδου της Ανθρώπινης
Κοινωνίας».
Ο νόμος των τριών σταδίων. Το
υπόδειγμα του για την εξέλιξη της
κοινωνίας βασίζεται στη θεωρία
του για την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης, την οποία έβλεπε να
πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Ο
περίφημος νόμος των τριών σταδίων αφορούσε την ωρίμανση της
ανθρώπινης σκέψης, όλων των
κλάδων της γνώσης, την Ιστορία
του κόσμου. Το πρώτο και αναγκαίο
σημείο εκκίνησης είναι το θεολογικό στάδιο. Σε αυτό η ανθρώπινη
σκέψη αναζητά την απόλυτη γνώ
ση, την ουσία των πραγμάτων, την
προέλευση και το σκοπό τους. Όλα
τα φαινόμενα θεωρούνται ότι
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προκαλούνται από υπερφυσικές
αιτίες και υπηρετούν θεϊκούς σκοπούς. Σε αυτό το στάδιο δε θεωρείται ότι υπάρχει πρόοδος στη γνώση και στην κοινωνική ζωή. Στο
μεταφυσικό στάδιο τη θέση των
υπερφυσικών δυνάμεων στην εξήγηση των αιτιών και των σκοπών
καταλαμβάνουν αφηρημένες δυνάμεις, όπως η φύση ή η θέληση του
λαού. Το στάδιο αυτό έχει πιο πολλή σημασία ως εκείνο το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στο πρώτο, το θεολογικό, και το τρίτο, το θετικιστικό
στάδιο. Στο τελικό και σημαντικότερο στάδιο, το θετικιστικό, σταματά
η μάταιη έρευνα για τις αρχικές αιτίες και τους σκοπούς, η αναζήτηση
υπερφυσικών όντων, και ερευνώνται οι σταθεροί νόμοι που διέπουν
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όλα τα κοινωνικά φαινόμενα.
Γενική εκτίμηση για τη συνεισφορά του έργου. Η θεωρία του
Κοντ θεωρείται ότι τείνει σε υπεραπλουστεύσεις και ότι επιβάλλει
γενικά θεωρητικά σχήματα σε οτιδήποτε, ανεξάρτητα από το αν ταιριάζουν ή όχι. Ως κύρια συνεισφορά της αναγνωρίζεται η καθιέρωση
του όρου «Κοινωνιολογία», η διάκριση των όρων «κοινωνική στατική» και «κοινωνική δυναμική» και
η εισαγωγή στην κοινωνιολογική
έρευνα διάφορων μεθόδων, όπως
η παρατήρηση, το πείραμα, η σύγκριση, η ιστορική έρευνα. Ειδικά
η θεωρία για την κοινωνική στατική, που επικεντρώνεται σε δομές,
λειτουργίες και στην έννοια της εξισορρόπησης, είναι πολύ σημαντική
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για την ανάπτυξη του σύγχρονου
δομικού λειτουργισμού. Το έργο
του Κοντ για την κοινωνική δυναμική προσέφερε πολλά στις μετέπειτα θεωρίες εξέλιξης και κοινωνικής
αλλαγής.

3.3.2. Ο Καρλ Μαρξ και η διαλεκτική των κοινωνικών
σχέσεων
Το έργο του Μαρξ δεν μπορεί να
υπαχθεί σε μια αποκλειστικά Κοινωνική Επιστήμη, αν και επηρέασε τις κατευθύνσεις έρευνας της
Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Οικονομίας, της Πολιτικής, του Δικαίου. Προσέφερε μεθόδους οι οποίες
χρησιμεύουν σε μια κριτική ανάλυση της καπιταλιστικής κοινωνίας
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αλλά και κάθε κοινωνίας. Η θεωρία
του συνάντησε αφ’ ενός θερμούς
υποστηρικτές, αφ’ ετέρου έντονη
αποδοκιμασία και την προσπάθεια
να αγνοηθεί. Κυρίως του ασκείται η
κριτική ότι δεν ήταν ένας απλός παρατηρητής των κοινωνικών φαινομένων, αλλά έθεσε αξιολογήσεις και
πολιτικά προγράμματα στο κέντρο
της θεωρίας του, όπως ότι η κοινωνία είναι εκμεταλλευτική και θα πρέπει να αλλάξει μέσω επαναστατικής
πράξης.
Η διαλεκτική των ταξικών κοινωνικών σχέσεων. Ο Μαρξ, σε
ένα σύντομο έργο του, τις Θέσεις
για τον Φόυερμπαχ, διατυπώνει τη
θέση ότι «Η πραγματική φύση του
ανθρώπου είναι η ολότητα των κοινωνικών του σχέσεων». Η πρόταση
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αυτή σηματοδοτεί την αφετηρία για
τη μελέτη των σχέσεων αυτών. Πώς
όμως θα μελετηθούν οι κοινωνικές
σχέσεις; Ο Μαρξ επιχειρεί τη μελέτη
τους κατά διαλεκτικό τρόπο και εισάγοντας μια σειρά άλλων εννοιών,
για την πληρέστερη περιγραφή και
εξήγησή τους.
Ο Μαρξ έβλεπε ότι στη σύγχρονη κοινωνία διακρίνονται αφ’ ενός
όσοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
μηχανές, κτλ., αφ’ ετέρου όσοι δε
διαθέτουν παρά την εργατική τους
δύναμη, την οποία πωλούν στους
προηγουμένους έναντι κάποιου μισθού. Οι πρώτοι αποτελούν την
κεφαλαιοκρατική / καπιταλιστική τάξη και οι άλλοι την εργατική.
Πρόκειται για τις δυο κυρίες τάξεις
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του καπιταλιστικού συστήματος. Οι
υπόλοιπες τάξεις αναπτύσσονται
στο ενδιάμεσο αυτών των δύο.
Η διαλεκτική μέθοδος ανάλυσης δεν είναι μια απλή, ευθύγραμμη σχέση αιτίας–αποτελέσματος.
Πρώτον, υποδηλώνει όχι μόνο την
επίδραση μιας αιτίας σε ένα αποτέλεσμα, αλλά και την επίδραση
του αποτελέσματος στην αιτία. Για
παράδειγμα, η εκμετάλλευση που
υφίσταται η εργατική τάξη από την
αστική/καπιταλιστική τάξη προκαλεί τη δυσφορία και τις αντιδράσεις
των εργατών οι τελευταίοι, με τη
σειρά τους, πιέζουν την αστική τάξη
να διαφοροποιήσει τη στάση της ή
επαναστατούν. Δεύτερον, στη διαλεκτική ανάλυση οι αξίες δε χωρίζονται από τα γεγονότα. Οι κοινωνικές
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σχέσεις θεωρείται ότι εμπεριέχουν
αξίες, και έτσι χαρακτηρίζονται ισότιμες, ελευθεριακές ή άνισες, εκμεταλλευτικές, κτλ. Τρίτον, οι δύο μεγάλες κοινωνικές τάξεις, σύμφωνα
με τον Μαρξ, η εργατική και η καπιταλιστική, δε θεωρούνται εντελώς
ξεχωρισμένες μεταξύ τους. Η ύπαρξη της μιας είναι προϋπόθεση για
την ύπαρξη της άλλης. Τέταρτον, η
διαλεκτική ανάλυση δε βλέπει και
δεν εξετάζει τις κοινωνικές σχέσεις
απομονωμένες από το ιστορικό παρελθόν και την προοπτική του μέλλοντος. Επιχειρεί να τις μελετήσει
τόσο ως προϊόντα της ιστορικής
τους προέλευσης, όσο και να διακρίνει σε αυτές τις δυνατότητες του
μετασχηματισμού τους. Τέλος, η
ανάλυση αυτή κατευθύνεται στη
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μελέτη του κοινωνικού συστήματος
σε σχέση με την πράξη των υποκειμένων, ατόμων και ομάδων. Η μελέτη αυτής της διαπλοκής θεωρείται
ότι συμβάλλει στην εξήγηση των
κοινωνικών μεταβολών.

Π. Μάρκους,
Το δείπνο, 1995
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Η έμφαση στο ρόλο της πράξης
των υποκειμένων αναδεικνύει τον
τρόπο με τον οποίο αναλύεται η έννοια της συνείδησης. Ο Μαρξ δε θεωρούσε ότι η συνείδηση υφίσταται
ως αφηρημένη έννοια, αλλά την εννοούσε σε σχέση με τον πραγματικό
άνθρωπο. Ο άνθρωπος, καθώς αναλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες
και συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του, μετατρέπεται και ο ίδιος,
μεταβάλλει τις ιδέες του, επινοεί
νέες ιδέες, ανάγκες και γλώσσα.
Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει νέες ιδιότητές
του, αλλά και να ελέγχει τις δραστηριότητές του μέσω κοινής δράσης.
Οι αλλοτριωμένες σχέσεις.
Το κύριο ενδιαφέρον της κοινωνικής
θεωρίας του Μαρξ προσανατολίζεται
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στη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
συστήματος. Η δομή αυτού του συστήματος οργανώνεται μέσα από τη
σχέση ανάμεσα στις δύο κύριες τάξεις, την καπιταλιστική και την εργατική. Οι ταξικές σχέσεις θεωρείται ότι
είναι αλλοτριωμένες. Η θεωρία του
Μαρξ για την αλλοτρίωση (αλλότριος = ξένος) ή αποξένωση βασίζεται
στην ταξική δομή της κοινωνίας.
Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης,
πρώτον, αναφέρεται στη σχέση του
εργάτη με τη διαδικασία παραγωγής. Οι εργάτες είναι αποξενωμένοι
από την παραγωγική διαδικασία,
εφόσον η παραγωγική δραστηριότητα και το προϊόν της ανήκουν
στην καπιταλιστική τάξη, η οποία
κατέχει τα μέσα παραγωγής και
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παίρνει μόνο αυτή τις σχετικές αποφάσεις. Ο εργάτης έχει την εντύπωση ότι εργάζεται για το μισθό
που του δίνεται. Έτσι, χάνει και το
ενδιαφέρον του για τη διαδικασία
της παραγωγής. Στην πραγματικότητα, η εργατική τάξη παράγει όλο
το κοινωνικό προϊόν, από το οποίο
λαμβάνει ωστόσο μέσω του μισθού
μόνο ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο
το ιδιοποιούνται οι ιδιοκτήτες των
μέσων παραγωγής (βλ. 3.2.3.). Δεύτερον, ο εργάτης αισθάνεται
αποξενωμένος από το προϊόν
που παράγει, εφόσον αυτό ανήκει
στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής του, οι οποίοι αποφασίζουν
και το πώς θα διατεθεί. Τρίτον, ο
εργάτης είναι αποξενωμένος από
τους άλλους εργάτες στο χώρο
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εργασίας. Τούτο ευνοείται μέσω
των εντατικών ρυθμών εργασίας,
με τον έντονο καταμερισμό των εργασιών και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Καθώς δεν ευνοείται η
συνεργασία, επικρατούν εντατικοί
ρυθμοί εργασίας και ασκείται πίεση
για αύξηση της παραγωγικότητας,
ενώ υπάρχει ο φόβος της απόλυσης και της ανεργίας, οι σχέσεις
ανάμεσα στους εργάτες γίνονται
ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές.
Τέλος, οι εργαζόμενοι αποξενώνονται και από τους εαυτούς τους, εφόσον αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα
μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τη δική τους θέληση.
Η αλλοτρίωση εκφράζεται στην
ψευδή συνείδηση των ατόμων, τα
οποία αισθάνονται ότι είναι κάτι
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άλλο από αυτό που είναι: για παράδειγμα, ο εργάτης ταυτίζεται με τον
καπιταλιστή. Ο Μαρξ κάνει λόγο για
ταξική συνείδηση, για τη συνείδηση την οποία αποκτά μια τάξη ως
σύνολο, η οποία ευνοεί αλληλέγγυες μορφές δράσης για τη μεταβολή των συνθηκών της κοινωνικής
ζωής.
Με λίγα λόγια, ο Μαρξ μελετά την
κοινωνία με αφετηρία την ανάλυση
των κοινωνικών σχέσεων, με διαλεκτικό τρόπο και κριτικά αξιακά
κριτήρια. Επικεντρώνεται στις καπιταλιστικές σχέσεις, οι οποίες οργανώνονται σε ένα ταξικό κοινωνικό
σύστημα. Ξεχωρίζει ως αποφασιστικής σημασίας τη σχέση ανάμεσα
σε δύο τάξεις, την καπιταλιστική και
την εργατική, για την εξέλιξη του
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κοινωνικού συστήματος. Εξετάζει
κριτικά τα φαινόμενα της εκμετάλλευσης και της αλλοτρίωσης των
σχέσεων. Ξεκινά με την ανάλυση
των συγκρουσιακών σχέσεων, επιχειρώντας όμως να διερευνήσει τη
δυνατότητα μετασχηματισμού των
σχέσεων σε σχέσεις αλληλεγγύης.

3.3.3. Ο Εμίλ Ντυρκέμ και η Κοινωνιολογία ως μελέτη των
κοινωνικών γεγονότων
Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο
Ντυρκέμ, παρατηρώντας την εποχή του: «Η θρησκεία έχει χάσει το
μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας
της. Η κυβερνητική εξουσία, αντί να
ρυθμίζει την οικονομική ζωή, έγινε εργαλείο και υπηρέτης της... Η
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βιομηχανία, αντί να θεωρείται ως
μέσο απέναντι σε ένα σκοπό που την
υπερβαίνει, έγινε ο ύψιστος σκοπός
των ατόμων και των κοινωνιών. Έτσι
όμως όπως έχουν διεγερθεί οι επιθυμίες, έχουν ξεπεράσει κάθε περιοριστική αρχή... Τελικά αυτή η αποχαλίνωση των επιθυμιών επιδεινώθηκε
από την ανάπτυξη της βιομηχανίας
και τη σχεδόν απεριόριστη επέκταση της αγοράς... Τώρα που ο παραγωγός μπορεί σχεδόν να ισχυριστεί
ότι έχει όλο τον κόσμο πελάτη του,
πώς θα δέχονταν τα πάθη να περιοριστούν όπως άλλοτε;» (Η Αυτοκτονία, σ. 284). Εδώ ο Μαρξ μελετά τις
κοινωνικές σχέσεις διερωτώμενος
«πώς είναι δυνατό να αλλάξουν και
να μετασχηματιστούν σε σχέσεις
αλληλεγγύης», ο Ντυρκέμ μελετά
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την κοινωνία με το ερώτημα «πώς
λειτουργεί η κοινωνία και πώς μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή της».
Τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγματα. Στους Κανόνες της Κοινωνιολογικής Μεθόδου, ο Ντυρκέμ υποστήριξε ότι το κύριο αντικείμενο της
Κοινωνιολογίας, το οποίο της έδινε
έναν επιστημονικό χαρακτήρα, ήταν
η μελέτη των κοινωνικών γεγονότων.
Λυτά ορίζονται ως τρόποι πράξης,
σκέψεων και αισθημάτων που επιβάλλονται εξωτερικά και καταναγκαστικά στο άτομο από την κοινωνία.
Τα κοινωνικά γεγονότα έπρεπε να
μελετώνται ως πράγματα, μια μελέτη που ευνοούσε την εμπειρική και
όχι τη φιλοσοφική μέθοδο. Ως πράγματα κατανοούνταν ότι υπήρχαν
ανεξάρτητα από το άτομα και την
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ψυχολογία τους. Έτσι, η Κοινωνιολογία ξεχώριζε όχι μόνο από τη
Φιλοσοφία, αλλά και από την Ψυχο
λογία. Τα κοινωνικά γεγονότα διακρίνονταν σε υλικά γεγονότα, όπως
η κοινωνία, η Εκκλησία, το κράτος,
οι τρόποι επικοινωνίας, και σε μη
υλικά γεγονότα, όπως η ηθικότητα,
η συλλογική συνείδηση, οι συλλογικές αναπαραστάσεις, κτλ.
«Πώς συμβαίνει, ενώ το άτομο
γίνεται όλο και πιο αυτόνομο, να
εξαρτάται όλο και πιο στενά από
την κοινωνία». (Για τον Καταμερισμό της Εργασίας στην Κοινωνία).
Πάνω στο ερώτημα αυτό, που επι
κεντρώνεται στο δεσμό του ατόμου
με την κοινωνία και στην ιδέα της
κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Ντυρκέμ
αναπτύσσει τη θεωρία του.
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Ο Ντυρκέμ διέκρινε δυο τύπους
κοινωνίας: ο πιο πρωτόγονος χαρακτηριζόταν από μηχανική αλληλεγγύη, ενώ ο πιο σύγχρονος από
οργανική αλληλεγγύη. Στις κοινωνίες όπου η αλληλεγγύη είναι μηχανική, ο καταμερισμός της εργασίας
είναι πολύ περιορισμένος, υπάρχει
κοινωνική ενότητα και πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στα μέλη της
κοινωνίας. Η οργανική αλληλεγγύη εμφανίζεται με την ανάπτυξη
του καταμερισμού της εργασίας.
Στις κοινωνίες αυτές, εμφανίζεται
μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα
σια άτομα, καθώς αναλαμβάνουν
διαφορετικές δραστηριότητες και
υπευθυνότητες. Ενώ στις πρωτόγονες κοινωνίες η οικογένεια ήταν αυτάρκης, έχοντας αναλάβει ακόμη και
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τη μόρφωση και τον πλήρη έλεγχο των μελών της, στις σύγχρονες κοινωνίες η οικογένεια αριθμεί
λιγότερα μέλη και πολλές από τις
παραδοσιακές της δραστηριότητες
τις έχουν αναλάβει ειδικοί θεσμοί,
γεγονός βέβαια που περιόρισε το
δεσμό ανάμεσα στην οικογένεια
και συνέβαλε στην ανάπτυξη της
εξατομίκευσης. Εντούτοις, στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από
οργανική αλληλεγγύη, η διαφοροποίηση επιτρέπει στα άτομα να
συνεργάζονται περισσότερο, αφού
κάθε εργασία πρέπει να συμπληρώνεται από μια άλλη και έτσι η
ανάπτυξη της ατομικότητας εμφανίζεται συμβατή με την αλληλεγγύη
και την αλληλεξάρτηση.

131 / 97

Ο Εμίλ Ντυρκέμ (Émile
Durkheim, 1858–1917)
γεννήθηκε στο Επινάλ
της Λοραίνης, στη Γαλλία, μια περιοχή που βρέθηκε
στο επίκεντρο των διεκδικήσεων
Γερμανών και Γάλλων. Προερχόταν από εβραϊκή οικογένεια,
ο πατέρας του ήταν ραβίνος και
προοριζόταν και ο ίδιος να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση. Δεν τον ικανοποιούσε όμως
η θρησκευτική εκπαίδευση που
έλαβε και γι’ αυτό προσανατολίστηκε στη μελέτη της Κοινωνιολογίας. Μετά τις σπουδές του στο
Παρίσι, σπούδασε στη Γερμανία
Οικονομικά, Λαογραφία και Πολιτιστική Λαογραφία και μαθήτευσε
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στο πειραματικό ψυχολογικό εργαστήριο του Β. Βουντ. Το 1889
διορίζεται καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Μπορντώ και το 1906
στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού,
όπου διδάσκει Κοινωνιολογία και
Παιδαγωγική, με έμφαση στην ηθική διαπαιδαγώγηση. Έδειξε ενδιαφέρον για τη θεωρία του Μαρξ,
χωρίς όμως να συμμερίζεται τη
σημασία που απέδιδε ο τελευταίος στο ρόλο της εργατικής τάξης.
Έδειξε ενδιαφέρον και για το σοσιαλισμό, τον οποίο θεωρούσε ένα
ιδεώδες το οποίο εξέφραζε τη συλλογική δυσφορία των κοινωνιών.
Κύρια έργα του: Για τον Καταμερισμό της Εργασίας στην Κοινωνία,
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Οι Κανόνες της Κοινωνιολογικής
Μεθόδου, Η Αυτοκτονία, Οι Στοιχειώδεις Μορφές της Θρησκευτικής Ζωής. Έγραψε επίσης κείμενα για την εκπαίδευση και την
ηθική διαπαιδαγώγηση.

Η συλλογική ή κοινή συνείδηση
ορίζεται ως το σύνολο των πεποιθήσεων και των αισθημάτων που είναι
κοινά στο μέσο όρο των μελών της
ίδιας κοινωνίας και σχηματίζουν ένα
ανεξάρτητο σύστημα. Πρόκειται για
ένα παράδειγμα μη υλικού γεγονότος, το οποίο αφορά την κοινή ηθική.
Σε κοινωνίες με μηχανική αλληλεγγύη η συλλογική συνείδηση είναι
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αυστηρή, σε αυτή μετέχει το σύνολο των ατόμων, τα οποία πιστεύουν βαθιά σε αυτή, ενώ σε
κοινωνίες με οργανική αλληλεγγύη υπερέχει μια ατομική ηθική.
Ο Ντυρκέμ, αντί για τον όρο αυτό,
«συλλογική συνείδηση», στο ύστερο έργο του υιοθετεί τον όρο «συλλογικές αναπαραστάσεις», για να
υποδηλώσει τους κανόνες, τις αξίες
ιδιαίτερων συνόλων, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η θρησκεία,
κτλ. Ανήκουν και αυτές στα μη υλικά γεγονότα και δεν ανάγονται στην
ατομική συνείδηση.
Μια μεγάλη συμβολή του Ντυρκέμ, επίκαιρη και για τις μέρες μας,
είναι η μελέτη του για την αυτοκτονία, την οποία δεν εξετάζει ως
ατομικό γεγονός και ψυχολογικό
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φαινόμενο. Αντίθετα, επιχειρεί να
εντάξει σε κατηγορίες τα κοινωνικά γεγονότα που σχετίζονται με
αυτό το φαινόμενο. Πρώτον, διακρίνει την εγωιστική αυτοκτονία, την
οποία συνδέει με το χαμηλό βαθμό
ενσωμάτωσης των ατόμων στην
κοινωνία. Η οικογένεια, όπως και
η θρησκεία, διαπιστώνει ο Ντυρκέμ, προστατεύουν τα άτομα από
την αυτοκτονία, αλλά και τα μεγάλα
πολιτικά γεγονότα, όπως οι επαναστάσεις, οι πόλεμοι, ακόμη και
η περίοδος των εκλογών, συμπιέζουν τον αριθμό των αυτοκτονιών.
Δεύτερον, διακρίνει τον τύπο της
αλτρουιστικής αυτοκτονίας, την
οποία συνδέει, σε αντίθεση με την
προηγούμενη, με τον περιορισμένο βαθμό εξατομίκευσης. Ο τρίτος
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τύπος αυτοκτονίας συνδέεται με το
φαινόμενο της ανομίας και καλείται ανομική. Εμφανίζεται όταν το
κράτος δεν είναι πλέον ρυθμιστής
της οικονομικής ζωής, ως εκ τούτου
δεν αποφεύγονται οι οικονομικές
κρίσεις, στη διάρκεια των οποίων
οι αυτοκτονίες αυξάνονται. Η αύξηση των αυτοκτονιών αυτού του τύπου συνδέονται, επίσης, και με την
έλλειψη ελέγχου των παθών, την
απεριόριστη επιθυμία και την ηθική
αποδιοργάνωση. Μπορεί η κοινωνική ρύθμιση να ευνοεί τη συγκράτηση του ποσοστού αυτοκτονιών,
αλλά, όταν η ρύθμιση είναι υπερβολική και καταπιεστική, τότε ευνοείται ένας άλλος τύπος αυτοκτονίας,
η μοιραία (φαταλιστική) αυτοκτονία.
Πρόκειται για σπάνια περίπτωση,
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που για τον Ντυρκέμ παρατηρείται σε πολύ νέους παντρεμένους
άντρες, σε άτεκνες παντρεμένες γυναίκες και ιστορικά στους δούλους.
Στο ύστερο έργο του ο Ντυρκέμ
έδωσε έμφαση στη μελέτη της θρησκείας, επιχειρώντας να δείξει την
κοινωνική προέλευσή της. Στις
πρωτόγονες κοινωνίες η θρησκεία
μπορεί να θεωρηθεί ειδική μορφή
της συλλογικής συνείδησης, ενώ
στις σύγχρονες κοινωνίες η θρησκεία περιλαμβάνεται απλώς στις
συλλογικές αναπαραστάσεις. Η αλληλένδετη σχέση θρησκείας–κοινωνίας εξυψώνει την κοινωνία σε
ύψιστη αξία και η διατήρηση του
κοινωνικού δεσμού συνιστά καθήκον. Στα κείμενά του για την εκπαίδευση, τόνισε ακριβώς πώς μέσω
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της ηθικής διαπαιδαγώγησης μπορεί το άτομο, από μικρή ηλικία, να
μετριάζει τις επιθυμίες του και να
εσωτερικεύει τους ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες.
Σε γενικές γραμμές, η θεωρία του
Ντυρκέμ θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση νέων
κοινωνιολογικών θεωριών, όπως ο
δομολειτουργισμός (βλ. 4.13.), ενώ
είναι επίκαιρη και σήμερα η προσέγγισή του σε ζητήματα κοινωνικής παθολογίας.

3.3.4. Ο Μαξ Βέμπερ και ο τύπος
της ορθολογικής πράξης
Ο Βέμπερ εκπροσωπεί την κύρια κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας στη
Γερμανία, ειδικά στον ακαδημαϊκό
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χώρο, στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ού αιώνα. Διαφοροποιείται σε σχέση τόσο με τον Μαρξ
όσο και με τον Ντυρκέμ, διότι δίνει μεγάλη σημασία στη μελέτη του
ατομικού φορέα της κοινωνικής
πράξης. Από αυτή την άποψη, συμπληρώνει τις αναλύσεις των προηγουμένων θεμελιωτών.
Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. Ο Βέμπερ είδε την κοινωνία
ως προϊόν όχι μόνο της νέας τεχνολογίας και του καπιταλισμού
αλλά και ενός νέου τρόπου σκέψης. Η Κοινωνιολογία με τον Βέμπερ αποκτά νέο νόημα. Επιδίωξε
να την αποσυνδέσει από τις Φυσικές Επιστήμες. Για τον Βέμπερ, δεν
ορίζουμε ένα κοινωνικό γεγονός
όπως ένα πράγμα στις Φυσικές
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Επιστήμες. Ο κοινωνιολόγος δεν
παρατηρεί απλώς, αλλά επίσης
κατανοεί. Η κοινωνιολογική προσέγγιση είναι ένας ιδιαίτερος και
σύνθετος τρόπος προσέγγισης των
κοινωνικών γεγονότων.
Ο Βέμπερ συνήθιζε την έκφραση
ορθολογικοποίηση της κοινωνίας ή
απομυθολόγηση του κόσμου, για να
υποδηλώσει την ιστορική μεταβολή
από την παράδοση στην ορθολογικότητα, αποδίδοντας κύριο ρόλο
στην ανθρώπινη σκέψη. Η ορθολογικότητα σημαίνει τον υπολογισμό
των πιο αποτελεσματικών μέσων
για την εκπλήρωση ενός σκοπού.
Ας σημειωθεί ότι ο όρος αυτός δεν
εισάγεται με αξιολογική πρόθεση,
ως ο «ορθός» τύπος πράξης, αλλά
προκειμένου να δοθεί έμφαση στην
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εξέταση των πρόσφορων και αποτελεσματικών μέσων για την εκπλήρωση ενός σκοπού.
Ο Μαξ Βέμπερ (Max
Weber, 1864–1920)
προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια– ο
πατέρας του κατείχε
υψηλή θέση στον κρατικό μηχανισμό, ήταν ενεργό μέλος της
πολιτικής ζωής, με πλούσια δραστηριότητα, ενώ η μητέρα του,
αντίθετα, ήταν αφοσιωμένη σε ένα
θρησκευτικό και ασκητικό τρόπο
ζωής. Στη ζωή του Βέμπερ εκδηλώνονται και οι δυο τάσεις, το ενδιαφέρον και για την πολιτική και
για τη θρησκεία. Σπούδασε Νομι142 / 99 - 100

κά, Ιστορία, Οικονομία, Φιλοσοφία
και θεολογία στα Πανεπιστήμια
της Χαϊδελβέργης και του Βερολίνου. Από το 1891 αρχίζει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, κατά
τη διάρκεια της οποίας δίδαξε σε
διάφορα πανεπιστήμια της Γερμανίας, στη Βιέννη, και έδωσε σειρά
διαλέξεων και στην Αμερική. Ανάμεσα στα κυριότερα έργα του είναι Η Προτεσταντική Ηθική και το
Πνεύμα τον Καπιταλισμού, Οικονομία και Κοινωνία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελετών που παρουσιάστηκαν στο Αρχείο Κοινωνικών
Επιστημών και Κοινωνικής Πολιτικής. Δημοσίευσε, επίσης, και πολλά άρθρα για την τρέχουσα πολιτική, στην οποία μετείχε ενεργά.
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Ο Βέμπερ ορίζει την Κοινωνιολογία ως «μια επιστήμη που επιδιώκει
να κατανοεί ερμηνευτικά την κοινωνική πράξη και με αυτό τον τρόπο
να την εξηγεί αιτιακά στην πορεία
και τις συνέπειές της». Με τον όρο
«πράξη» εννοεί μια ανθρώπινη
ενέργεια, εξωτερική ή εσωτερική,
παράλειψη ή ανοχή, η οποία αναφέρεται στην πράξη άλλων ατόμων.
Ως βασικός όρος τίθεται η σύνδεση
της πράξης από τους δρώντες με
ένα «υποκειμενικό νόημα». Ο κοινωνιολόγος μπορεί να διαγνώσει
το νόημα της πράξης αν το άτομο
γνωρίζει το στόχο που επιδιώκει να
πραγματοποιήσει με αυτή.
Η πράξη, πρωταρχικά, υπαγορεύεται ως προς ένα σκοπό (ορθολογική ως προς το σκοπό πράξη),
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με κριτήριο το κατά πόσο επιλέγονται τα πρόσφορα μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού. Δεύτερον, η
πράξη που υπαγορεύεται από μια
αξία (ορθολογική ως προς τις αξίες πράξη) εξηγείται με κριτήριο το
κατά πόσο επιλέγονται τα πρόσφορα μέσα για τη διατήρηση της αξίας. Τρίτον, η πράξη που ικανοποιεί συναισθηματικά (η συγκινησιακή
πράξη) προσδιορίζεται με κριτήριο
το κατά πόσο επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα για την ικανοποίηση των
συναισθημάτων. Ένας τέταρτος τύπος πράξης (η παραδοσιακή πράξη)
υπαγορεύεται από βιωμένες συνήθειες ή από παραδόσεις.
Ο Βέμπερ, για να ερμηνεύσει ορθολογικά και να εξηγήσει τις επιμέρους πράξεις, κατασκευάζει τον
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ιδεότυπο ή «καθαρό τύπο», ο οποίος δεν αναφέρεται σε ό,τι είναι επιθυμητό ή ιδεώδες, θετικό ή ορθό,
αλλά σε μια «καθαρή μορφή». Ένας
ιδεότυπος είναι μια αφηρημένη περιγραφή, μια πνευματική εικόνα,
που κατασκευάζεται από τα πλέον
ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός γεγονότος ή μιας πράξης. Αυτή η διανοητική κατασκευή, εννοείται, δεν
αντιστοιχεί πλήρως στην εμπειρική
πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή, η
οποία δεν είναι σαν την εικόνα ενός
καθρέφτη, μπορεί να είναι μια κατασκευή, όπως η γραφειοκρατία,
οι προηγούμενοι τύποι πράξεων, ο
καπιταλισμός, κτλ. Ο τύπος αυτός
χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης
πραγματικών καταστάσεων ή πράξεων και κρίνονται οι παρεκκλίσεις
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τους. Οι ιδεότυποι δεν κατασκευάζονται άπαξ διαπαντός, αλλά, καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται, είναι
αναγκαίο να αναπτύσσονται νέες
τυπολογίες. Ο Βέμπερ απορρίπτει
την ιδέα των θεωρητικών νόμων.
Αντ’ αυτών, χρησιμοποιεί ιδεότυπους με ποικίλους τρόπους για να
δημιουργήσει θεωρητικά μοντέλα,
όπως την εκλογίκευση της κοινωνίας, τη χαρισματική εξουσία, κτλ.,
προκειμένου για την ανάλυση ορισμένων ιστορικών εξελίξεων.
Ο Βέμπερ θεώρησε το βιομηχανικό καπιταλισμό ορθολογικό σύστημα, με δεδομένο ότι οι καπιταλιστές
επιδιώκουν το κέρδος με ορθολογικούς τρόπους, προσανατολίζονται
δηλαδή στην επιλογή προσφορότερων μέσων, στην εξοικονόμηση
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μέσων και ενεργειών, κτλ. Στο έργο
του H Προτεσταντική Ηθική και το
Πνεύμα του Καπιταλισμού, συνέδεσε
το ασκητικό πνεύμα του προτεσταντισμού, ειδικά του καλβινισμού, με
το πνεύμα του καπιταλισμού. Σύμφωνα με το ασκητικό πνεύμα, οι άνθρωποι ελέγχουν τις παρορμήσεις
τους, είναι φιλόπονοι, συσσωρεύουν αγαθά για το μέλλον. Αυτές οι
αρχές συμφωνούν με τον καπιταλισμό ως σύστημα, που εκτός των
άλλων τονίζει την οικονομική επιτυχία. Ο προτεσταντισμός έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο στην ανάδυση
του καπιταλιστικού πνεύματος. Ο
Βέμπερ θέλησε να δείξει ότι η θρησκεία μπορεί να έχει ορθολογικά
στοιχεία και να αποτελεί παράγοντα
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που ευνοεί κοινωνικές αλλαγές.
Εντούτοις, δε θεωρούσε ότι είναι
αναγκαίος παράγοντας για τη συνέχιση αυτού του οικονομικού συστήματος, το οποίο υφίσταται πλέον ανεξάρτητα από το άτομο. Αν και
στο έργο του αυτό ο Βέμπερ τόνισε την επίδραση του καλβινισμού
στην ανάπτυξη του καπιταλιστικού
πνεύματος, είχε επίγνωση του ότι
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επίσης επιδρούν στη θρησκεία.
Εξάλλου, το βεμπεριανό μοντέλο είναι σύνθετο, διότι αποβλέπει στην
κατανόηση των ποικίλων σχέσεων
ανάμεσα στους πολιτικούς, οικονομικούς και δικαιϊκούς θεσμούς που
αλληλεπιδρώντας διαμορφώνουν
την πράξη.
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Για τον Μ. Βέμπερ, οι πράξεις του
επιστήμονα, του καπιταλιστή, του
υπαλλήλου μιας υπηρεσίας είναι
ορθολογικές κατά το σκοπό εφόσον
χρησιμοποιούνται τα προσφορότερα μέσα σε κάθε περίπτωση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βέμπερ εντοπίζει, όπως και ο Μαρξ,
το φαινόμενο της αλλοτρίωσης
στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν το
συνδέει όμως με την οικονομική
ανισότητα, όπως ο Μαρξ, αλλά με
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τη γραφειοκρατία, η οποία θεωρείται ότι καταπνίγει την ατομικότητα.
Τι είναι εξουσία; Ποιοι είναι οι
καθαροί της τύποι; Η εξουσία συνδέεται με την έννοια της υπακοής
απέναντι σε μια διαταγή. Εφόσον
χωρίς υπακοή δεν υπάρχει εξουσία,
η εξουσία πρέπει να αναγνωρίζεται
εκ μέρους των εξουσιαζομένων, για
να είναι σταθερή. Ο πρώτος τύπος
είναι η ορθολογική–νόμιμη εξουσία, η οποία βασίζεται σε ένα καταστατικό και ανταποκρίνεται στον
τύπο της ορθολογικής κατά το σκοπό πράξης. Στους τύπους αυτής
συγκαταλέγεται η κοινοβουλευτική Δημοκρατία, η γραφειοκρατική
εξουσία, που θεωρείται και ο πιο
«καθαρός τύπος» έννομης εξουσίας, μια βιομηχανική επιχείρηση,
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κλπ. Η «υποχρέωση υπακοής»
διαβαθμίζεται σύμφωνα με μια κλιμακωτή διάταξη, όπου από κάθε
βαθμίδα μεταβιβάζονται εντολές
σε όσους ανήκουν στην αμέσως
επόμενη. Ο δεύτερος καθαρός τύπος είναι η παραδοσιακή εξουσία, όπου η τάξη αναγνωρίζεται
για χάρη του ίδιου της του εαυτού
και επειδή ίσχυε πάντα (παράδοση) και ανταποκρίνεται στην ορθολογική κατά την αξία πράξη. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι
οι κλασικές μοναρχίες, η πατρική
κυριαρχία, ο παπισμός. Τρίτος τύπος είναι η χαρισματική εξουσία,
η οποία αναφέρεται στον τύπο της
συγκινησιακής πράξης. Η σχέση κυρίου και υπακούοντος παριστάνεται σύμφωνα με το μοντέλο του
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αρχηγού και της ακολουθίας.
Αξίες και γεγονότα. Ο Βέμπερ πίστευε ότι είναι δυνατός ο χωρισμός
των γεγονότων από τις αξίες. Ένας
καθηγητής, για παράδειγμα, πρέπει
να παρουσιάζει γεγονότα κι όχι να
προβαίνει σε προσωπικές αξιολογήσεις στην τάξη. Ο Βέμπερ, έτσι,
εξέφραζε την αντίθεσή του σε κάθε
είδους προπαγάνδα. Στην πραγματικότητα, δεν απέρριπτε τελείως τις
αξίες από την κοινωνική έρευνα,
εφόσον αναζητούσε την έννοια της
ορθολογικότητας, ορισμένες αρετές
στην επιστημονική έρευνα, όπως
την ακρίβεια στην παρατήρηση, τη
συστηματική σύγκριση, την
αντικειμενικότητα και την απουσία
προκατάληψης εκ μέρους του ερευνητή, δηλαδή την ελευθερία του.
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Επιπλέον, θεωρείται ότι οι αξίες
έχουν υπεισέλθει στην κατασκευή
των τύπων του.

Ανακεφαλαίωση
Οι Κοινωνικές Επιστήμες στη
σύγχρονη μορφή τους εμφανίζονται τον 19ο αιώνα, μετά τις
πολιτικές επαναστάσεις κατ τη
διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού, με την εξάπλωση της
Βιομηχανικής Επανάστασης
κατ την ανάπτυξη των αστικών
κέντρων. Ήδη όμως το αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης
έχει αρχίσει να μελετάται συστηματικά από τον 17ο αιώνα, με
την Αγγλική Επανάσταση, και το
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αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας τον 18ο αιώνα, με τη Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία.
Μέχρι τον 18ο αιώνα, όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, τα Μαθηματικά προσφέρουν το πρότυπο
όλης της επιστήμης και της κοινωνικής σκέψης, αν και βέβαια δεν
το χειρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο
οι διάφοροι θεωρητικοί. Από τον
19ο αιώνα δίνεται μεγάλη έμφαση στη μέθοδο και στις έννοιες για
τον προσδιορισμό των ερευνούμενων αντικειμένων. Εισάγονται
νέες μέθοδοι και έννοιες για την
εξέταση κάθε αντικειμένου και έτσι
ξεχωρίζουν οι Κοινωνικές Επιστήμες μεταξύ τους. Επιπλέον, και στο
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εσωτερικό κάθε επιστήμης εμφανίζονται διαφορετικά υποδείγματα. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα
βασικά ερωτήματα τα οποία είναι
κοινά, όπως για τη δομή, τη λειτουργία, τη μεταβολή, και ορισμένες μέθοδοι που συναντώνται σε
όλους σχεδόν τους κλάδους.
Η συνεισφορά των θεμελιωτών
κάθε Κοινωνικής Επιστήμης αναγνωρίζεται για τις νέες μεθόδους,
τις έννοιες και τα ερωτήματα που
έθεσε ο καθένας για την έρευνα
της κοινωνικής πράξης σε όλες
τις πλευρές της. Πρόκειται για μεθόδους και έννοιες που χρησιμοποιούνται και εξελίσσονται ακόμη, ερωτήματα που απασχολούν
και σήμερα.
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α. Πολιτική
– Στις πολιτικές θεωρίες του 17ου
και του 18ου αιώνα, υιοθετείται η
νομική–πολιτική ιδέα του Κοινωνικού Συμβολαίου, σύμφωνα με
την οποία όλα τα άτομα συναινούν για τη θεσμική συγκρότηση
της κοινωνίας και για τη συγκρότηση του αστικού κράτους. Εντοπίζονται όμως διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους θεωρητικούς, οι
οποίες οφείλονται και στην ιστορική εποχή κατά την οποία γράφονται οι θεωρίες τους και στον
τύπο του κράτους και των ελευθεριών των πολιτών που εισηγούνται.
– Με το πολιτικό έργο του Χομπς παρουσιάζει για πρώτη
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φορά μια πλήρης θεωρία για το
κράτος και το επιχείρημα υπέρ
της απόλυτης αλλά όχι αυθαίρετης
εξουσίας. Ο Λοκ θέτει τα θεμέλια
της αντιπροσωπευτικής μορφής διακυβέρνησης, ενώ ο Ρουσσώ εισάγει τους όρους και τις έννοιες
μιας θεωρίας δημοκρατίας.
– Τέλος, τον 19ο αιώνα, από την
πολιτική θεωρία του Μαρξ ασκείται κριτική στην ιδέα ότι το κράτος προκύπτει από τη συναίνεση
ανάμεσα σε άτομα ίσα και ελεύθερα, υποστηρίζεται ότι ο ατομικισμός είναι συνέπεια και όχι αιτία
του ταξικού πολιτικού–οικονομικού συστήματος. Επισημαίνεται ο
χωρισμός ανάμεσα στην κοινωνία
και στο κράτος και εκπονείται μια
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κριτική θεωρία προς τους όρους
θεμελίωσης του κράτους.
β. Οικονομία
– Η Οικονομία, ως Πολιτική Οικονομία, εμφανίζεται ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος τον
18ο αιώνα, με τη Βιομηχανική
Επανάσταση στην Αγγλία. Απέναντι σε ένα βασικό πρόβλημα
που εξετάζει, τη σχέση κράτους
και οικονομίας, και στην επιδίωξη για μια ευημερούσα κοινωνία,
οι τοποθετήσεις των θεμελιωτών
της επιστήμης αυτής βασίζονται
σε διαφορετικά υποδείγματα.
– Ο Σμιθ και ο Ρικάρντο τοποθετούνται υπέρ της οικονομικής
ελευθερίας των ιδιωτών και όχι
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υπέρ της κρατικής παρέμβασης.
Και οι δυο, όπως στη συνέχεια
και ο Μαρξ και ο Κέυνς, δίνουν
μεγάλη σημασία στην αξία της
εργασίας. Ο Ρικάρντο επιδιώκ
 ει
να προσδιορίσει τους νόμους
που ρυθμίζουν την οικονομική
παραγωγή.
– Ο Μαρξ απορρίπτει την άποψη του Σμιθ ότι προτεραιότητα
στη λειτουργία και στην Εξήγηση
της οικονομίας έχει το ατομικό
συμφέρον. Εμβαθύνει στη μελέτη
των νόμων της καπιταλιστικής
οικονομίας, την οποία ξεκίνησε
ο Ρικάρντο, και κατασκευάζει έννοιες για τη συνολική μελέτη του
οικονομικού συστήματος, όπως
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ραγωγικές σχέσεις, υπεραξία.
Διαπιστώνει ότι οι οικονομικές
σχέσεις είναι ανταγωνιστικές και
εκμεταλλευτικές. Εντοπίζει την
ανάγκη για τη μετατροπή τους,
με κριτήριο την απελευθέρωση
όλων των δυνάμεων της οικονομίας και του ανθρώπου.
– Ο Κέυνς, σε αντίθεση προς τον
Σμιθ και τον Ρικάρντο. υποστηρίζει την παρέμβαση του κράτους
για τη ρύθμιση της οικονομίας
και τον περιορισμό της ανεργίας.
Υποστηρίζει όμως τη διατήρηση
του δεδομένου συστήματος και
όχι τη ριζική αλλαγή του, όπως ο
Μαρξ.
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γ. Κοινωνιολογία
– Στην καθιέρωσή της συμβάλλει
ο Κοντ, από τον οποίο αποκτά
το όνομά της και τις πρώτες μεθόδους, τις οποίες, αρχικά, δανείζεται από τη Φυσική.
– Τα μεθοδολογικά υποδείγματα
της κοινωνιολογικής μελέτης διαφέρουν μεταξύ τους.
– Η μαρξιστική θεωρία μελετά τις
κοινωνικές σχέσεις με τη διαλεκτική μέθοδο, δίνει έμφαση στην
κοινωνική ανισότητα και προσανατολίζεται στην έρευνα των δυνατοτήτων για κοινωνική αλλαγή.
– Ο Ντυρκέμ βλέπει την κοινωνία θετικά, μελετά πώς λειτουργεί, πώς είναι δυνατή η συνοχή
της, και προσανατολίζεται στην
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αντικειμενική και ουδέτερη μελέτη των κοινωνικών γεγονότων.
– Ο Βέμπερ συνεισφέρει στην ορθολογική εξήγηση της ατομικής
πράξης και κατασκευάζει τύπους
πράξεων ως βασικά εργαλεία
εξήγησής τους. Βασική είναι η
συμβολή του στη μελέτη της γραφειοκρατίας.
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Βασικοί όροι
Κοινωνική Φυσική, θετικισμός, κοινωνική στατική, κοινωνική δυναμική, νόμος των τριών σταδίων,
θεολογικό–μεταφυσικό–θετικιστικό στάδιο/διαλεκτική, κοινωνικές
σχέσεις, ταξικές σχέσεις, κεφαλαιοκρατική τάξη, εργατική τάξη,
συνείδηση, αλλοτρίωση, ψευδής
συνείδηση, ταξική συνείδηση/κοιντονική συνοχή, κοινωνικά γεγονότα, μηχανική αλληλεγγύη, οργανική αλληλεγγύη, συλλογική ή κοινή
συνείδηση, συλλογικές αναπαραστάσεις, ανομία, ανομικός τύπος
αυτοκτονίας/κατανόηση, ορθολογικοποίηση, ορθολογική ως προς
το σκοπό πράξη, ορθολογική ως
προς τις αξίες πράξη, συγκινησιακά
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προσδιορισμένη πράξη, παραδοσιακή πράξη, ιδεότυπος ή καθαρός
τύπος
οικονομική ελευθερία, καταμερισμός της εργασίας, Αόρατο Χέρι,
φθίνουσα απόδοση, συγκριτικό
πλεονέκτημα/παραγωγικές δυνάμεις, κεφάλαιο, υπεραξία/συμμετοχική ένωση, επενδύσεις
Κοινωνικό Συμβόλαιο, φυσική
κατάσταση, γενική θέληση, θέληση
όλων.
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Ερωτήσεις
1. Π
 οιες διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στους τύπους της φυσικής
κατάστασης των Χομπς, Λοκ και
Ρουσσώ; Μπορούν να εξηγηθούν οι διαφορές τους;
2. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο
Κοινωνικό Συμβόλαιο του Χομπς και στην ορθολογική κατά
το σκοπό πράξη της βεμπεριανής Κοινωνιολογίας;
3. Απέναντι στο ερώτημα «ποιος
αναλαμβάνει ή πρέπει να αναλαμβάνει τη διαχείριση των
οικονομικών πόρων και των
κοινωνικών υπηρεσιών» πώς
τοποθετούνται οι Άνταμ Σμιθ και
Τζον Κέυνς και ποια επιχειρήματα προβάλλουν; Ποιο θεωρείτε
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4.

5.

6.

7.

πειστικότερο και γιατί;
Π
 οιες έννοιες της οικονομικής
θεωρίας του Ρικάρντο αξιοποιεί
ο Μαρξ; Ποιες νέες έννοιες εισάγει και με ποιο πρακτικό προσανατολισμό;
Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο
Κοινωνικό Συμβόλαιο του Χομπς και στην ορθολογική κατά
το σκοπό πράξη του Βέμπερ;
Π
 οιοι κοινωνιολόγοι θέτουν το
ερώτημα που αφορά τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής;
Με ποιες έννοιες και μεθόδους
επιχειρούν να το προσεγγίσουν;
Π
 οιοι κοινωνιολόγοι θέτουν ως
πρόβλημα τη μελέτη της κοινωνικής αλλαγής: Με ποιες έννοιες
και μεθόδους επιχειρούν να το
εξετάσουν;
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8. Α
 πέναντι στο πρόβλημα που
αφορά τη σχέση ατόμου–κοινωνίας, ποιοι κοινωνιολόγοι
θέτουν σε προτεραιότητα την
ατομική πράξη και ποιοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το
πρόβλημα αυτό εισάγοντας
έννοιες που αφορούν συνολικά την κοινωνική πράξη και τις
κοινωνικές σχέσεις; Ποιες οι
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους;
9. Πώς εξετάζει την πράξη ο
Ντυρκέμ και πώς ο Βέμπερ;
10. Ν
 α αναφέρετε παραδείγματα
πράξεων από την καθημερινή
σας ζωή, οι οποίες ανταποκρίνονται στον τύπο της ορθολογικής κατά το σκοπό πράξης.
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