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1H ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

Λέξεις κλειδιά 

Μεθοδολογία Βέμπερ & Κοινωνιολογία 

- Κατανοούσα επιστήμη / κοινωνιολογία = νόημα που αποδίδουν τα 

άτομα στις δράσεις τους και πώς αυτό επιδρά στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

- Αξιολογικά ουδέτερη κοινωνιολογία = όχι αξιολογικές κρίσεις του 

ερευνητή, όχι νόμοι στην κοινωνία, όχι θετικισμός, όχι μεταφυσική. Έρευνα 

και πάλι έρευνα 

- Πολυπαραγοντική ανάλυση = όχι μονομερής ερμηνεία του σύνθετου 

κοινωνικού γίγνεσθαι αλλά πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο  

- Ιστορική ατομικότητα= όχι γενικεύσεις, αλλά ιστορικές συγκυρίες, πχ 

αποκλίνουσα περίπτωση της δύσης.  

 

Έννοιες κλειδιά  

 

- Αποκλίνουσα περίπτωση της δύσης = πώς διαφοροποιείται ο 

καπιταλισμός μόνο στη δύση από τον 17ο σταδιακά για να διαμορφωθεί σε 

δυτικό ορθολογικό καπιταλισμό τον 19ο  

- Ορθολογισμός = τρόπος ορθολογικής σκέψης 

- Εξορθολογικοποίηση = η συνεχής πορεία προς μιας υπολογιστικής, 

τυπικής συμπεριφοράς 

- Απομάγευση της δύσης = η εξορθολογικόποίηση όλων των όψεων της 

κοινωνικής ζωής  

- Δυτικός ορθολογικός καπιταλισμός = ειρηνική επιδίωξη του κέρδους και 

έλλογη οργάνωση της κεφαλαιακής συσσώρευσης και της οργάνωης τη 

εργασίας 
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- Ιδεότυπος = εργαλείο που επικεντρώνεται μονομερώς σε ένα 

χαρακτηριστικό του κοινωνικού φαινομένου στην καθαρή μορφή. Τύποι 

ιδεότυπου = καπιταλιστής, καπιταλισμός, η ίδια η ΠΗ ως έργο, κοινωνική 

δράση, γραφειοκρατία 

- Εκλεκτική συγγένεια = όχι αιτιώδης σχέση αλλά σχέση αλληλουχίας 

μεταξύ δυο φαινομένων 

- Εκλεκτική συγγένεια ΠΗ και πνεύματος του καπιταλισμού  = άρα η 

οικονομική πρακτική απαιτεί και ένα ήθος (άρα ιδέες) και έτσι συνδέεται το 

θρησκευτικό δόγμα.  

- Ορθολογική ως προς την αξία και ως προς τον σκοπό δράση = αυτή 

που κινητοποιείται από την ηθική αλλά ενέχει υπολογισμό μέσων/σκοπών, 

και εκείνη που είναι καθαρά σκοποθηρική  

- Το παράδοξο των μη αναμενόμενων (ή μη επιδιωκόμενων) 

αποτελεσμάτων της ανθρώπινης δράσης = δείχνει πόσο σύνθετη είναι 

η κοινωνική πραγματικότητα που η δράση άλλα επεδίωκε και αλλιώς 

εξελίχθηκε  

 


