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ΘΕΜΑ: Αναφερθείτε αναλυτικά στις θέσεις του Max Weber  για το κράτος και τη δημοκρατία. 

  

Ο Max Weber γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατάγονταν από 

εύπορη και θρησκευόμενη οικογένεια προτεσταντών, ενώ ο πατέρας του ήταν βουλευτής με το Εθνικό 

Φιλελεύθερο Κόμμα, γεγονός που επέδρασε στην σχέση του με την πολιτική. Σπούδασε νομικά και οι‐

κονομία και διετέλεσε καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου, του Φράιμπουργκ και της Χαϊδελ‐

βέργης. Ο Weber έζησε στην Γερμανία του Bismarck και συγκροτήθηκε ως επιστήμονας μέσα στο κλί‐

μα της διαμάχης ανάμεσα στον  ιδεαλισμό και τον υλισμό και ανάμεσα στην  ιστορική μέθοδο και τη 

μέθοδο των φυσικών επιστημών. Συγκαταλέγεται στους κλασσικούς κοινωνιολόγους, διότι το έργο του 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Ο Weber θεωρείται ότι γεφύ‐

ρωσε την κοινωνιολογία του 18ου και 19ου αιώνα με την κοινωνιολογία του 20ου, διότι χρησιμοποίησε τις 

πλούσιες  οικονομικές και  νομικές γνώσεις  του για να συλλάβει και να  ερμηνεύσει με αξιοσημείωτη 

ακρίβεια, έκταση και πρωτοτυπία τα ποικίλα φαινόμενα και να τα εντάξει στο πλαίσιο μιας  ’επιστή‐

μης του πολιτισμού’. «Πρόθεσή του ήταν η θεμελίωση της κοινωνικής επιστήμης στη βάση κατανόη‐

σης του κοινωνικού πράττειν–σε αντίθεση με τις μεσαιωνικές ή παραδοσιακές πρακτικές‐, η ανάδειξη 

ορισμένων  χρηστικών,  ούτως  ή  άλλως,  εννοιών  και  η  ανάλυση  των  θεμελιωδών  σχέσεων  εντός  της 

κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης και όχι απλά η ανάπτυξη κάποιου είδους μόνον ‘οικονομικής’ ή μό‐

νο ‘κοινωνιολογικής θεωρίας’» (Θ. Βασιλείου, ‘Ο Μαξ Βέμπερ έρχεται ξανά στην επικαιρότητα’, Καθη‐

μερινή 25/03/06).  

Ο Weber λοιπόν, στην προσπάθειά του να αναλύσει το κοινωνικό πράττειν, ασχολήθηκε εκτός 

των άλλων με τις μορφές εξουσίας, καθώς και τους τύπους νομιμοποίησής της. Συγκεκριμένα, όρισε 

την εξουσία ως την πιθανότητα μια ομάδα ανθρώπων να υπακούσει σε μια εντολή συγκεκριμένου πε‐
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ριεχομένου και την διαχώρισε σε οικονομική, πολιτική και ιδεολογική εξουσία. Ανάλογα με την προέ‐

λευση  της  νομιμοποίησής  της  διέκρινε  την  παραδοσιακή,  χαρισματική,  νομική/ορθολογική  εξουσία. 

Είναι ωστόσο αποδεκτό το γεγονός, ότι οι τρεις παραπάνω μορφές εξουσίας δεν συμπίπτουν απόλυτα 

με τα κίνητρα νομιμοποίησης της εξουσίας. Για παράδειγμα, ο ορθολογικός έννομος τύπος εξουσίας 

στηρίζει τη νομιμότητά του στη νομική ισότητα των πολιτών έναντι του κράτους, χωρίς όμως αυτό να 

συνεπάγεται ότι η συναίνεση των πολιτών είναι πάντα αποτέλεσμα ορθολογικής επεξεργασίας, αλλά 

υπάρχει πιθανότητα να στηρίζεται σε συναισθηματικά κίνητρα ή κίνητρα βασισμένα σε αξίες και συ‐

νήθειες.  

Αντικείμενο της σκέψης του Weber αποτέλεσε επίσης η έννοια του κράτους, το οποίο προσδιό‐

ρισε  ως  τον  εξωαγοραίο  μηχανισμό,  που  διαθέτει  το  μονοπώλιο  άσκησης  φυσικής  βίας,  εντός  των 

πλαισίων ενός επικρατειακά προσδιορισμένου εθνικού χώρου, καθώς και εντός των ορίων που προσδι‐

ορίζονται  από  τους  κανόνες που παράγονται  από  την  νομοθετική‐νομιμοποιημένη  εξουσία.  Σκοπός 

του κράτους αποτελεί η εκπροσώπηση του κοινού συμφέροντος των πολιτών με την ταυτόχρονη εξα‐

σφάλιση  των  ατομικών,  κοινωνικών  και  πολιτικών  τους  δικαιωμάτων,  αλλά  και  των  υποχρεώσεών 

τους  (φορολογία, στρατιωτική θητεία,  υπακοή στους νόμους κλπ),  γεγονός που καθιστά φανερό τον 

υψηλό βαθμό αλληλοεμπλοκής της έννοιας του πολίτη με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του φιλελεύ‐

θερου κράτους. Σύμφωνα με τη βεμπεριανή σκέψη, η προώθηση του κοινού συμφέροντος συνιστά βα‐

σική προϋπόθεση για την δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας. Συγκεκριμένα, ο 

βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κοινά αιτήματα των πολιτών προσδιορίζει την αποτελεσματικό‐

τητα του πολιτικού συστήματος και συνεπακόλουθα το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης, που αυτό 

απολαμβάνει. Ο Weber, ως ένας από τους κυριότερους εκφραστές της φιλελεύθερης πολιτικής θεωρί‐

ας, υποστήριξε ότι  το φιλελεύθερο κράτος διαθέτει μια σειρά θεσμικών χαρακτηριστικών,  όπως η ύ‐

παρξη κανόνων δικαίου με τη μορφή συντάγματος και νόμων, κρατικής διοίκησης και γραφειοκρατίας, 

με την ανάλυση της οποίας ασχολήθηκε εκτενώς στο έργο του  ‘Οικονομία και Κοινωνία’, καθώς και 

χρηματοδότηση του κρατικού μηχανισμού από την φορολογία του συνόλου των πολιτών. Όπως ανα‐

φέρθηκε παραπάνω, η νομιμοποίηση της άσκησης της κρατικής εξουσίας, καθώς και η προέλευσή της 

αποτέλεσαν βασικούς σταθμούς στη σκέψη του Weber. Αυτό διότι η σχέση μεταξύ εξουσίας και νομι‐

μοποίησης είναι στην ουσία ένα κύκλωμα, αφού από τη μία ο βαθμός συναίνεσης των διοικούμενων 

έναντι κάθε μορφής εξουσίας αποτελεί ένδειξη της νομιμοποίησής της και από την άλλη βασική επι‐

δίωξη των διοικούντων παραμένει διαχρονικά η διασφάλιση της νομιμοποίησης από την πλευρά των 

πολιτών.  

Παραδείγματος χάριν, επιστρέφοντας στο ζήτημα της γραφειοκρατίας, η τελευταία νομιμοποιεί 

την κυριαρχία του κράτους ως εγγυητή της ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Σύμφωνα με την βεμπερι‐
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ανή αντίληψη, πρόκειται για την ορθολογική οργάνωση του κράτους βάσει απρόσωπων και τυπικών 

κανόνων με στόχο την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού, την παραγωγικότητα της οικονομίας 

και  την  λειτουργικότητα  της  κοινωνίας.  Ο Weber  διέγνωσε  ότι  η  αποτελεσματικότητα  της  κρατικής 

γραφειοκρατίας επηρεάζει ανάλογα το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης που εξασφαλίζει το πολι‐

τικό σύστημα, οπότε παρέθεσε μια σειρά χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προάγουν την γραφειο‐

κρατική οργάνωση σε έναν ορθολογικό, σταθερό, νομιμοποιημένο και αντιπροσωπευτικό μηχανισμό. 

Αναλυτικά, διατύπωσε την θεωρία μιας πρότυπης οργάνωσης αποτελούμενης από ελεύθερα πρόσωπα 

με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που εκτελούν τα καθήκοντά τους με στάση απρόσωπη και τυπική, η 

επιλογή τους στηρίζεται στα προσόντα και στις γνώσεις τους, ενώ οι αποδοχές και η ανέλιξη τους είναι 

συνάρτηση της ιεραρχικής τους θέσης και του χρόνου απασχόλησης. Επιπλέον, η περιουσία της γρα‐

φειοκρατικής  οργάνωσης  διαχωρίζεται  από  την  προσωπική  περιουσία  των  υπαλλήλων.  Ακόμη,  η  ε‐

ξουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά με τη μορφή πυραμίδας, ενώ η 

ουδετερότητα, η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των μελών της εξασφαλίζεται μέσω της μονι‐

μότητάς τους. Ωστόσο, επειδή σε περίπτωση απουσίας ελέγχου η γραφειοκρατική οργάνωση ενδέχεται 

να μετατραπεί σε έναν υπερτροφικό οργανισμό με σημαντική εξουσία και ιδιωτικά συμφέροντα, ο We‐

ber πρότεινε την ανάπτυξη ενός ισχυρού κοινοβουλίου με ηγεσία ικανή να λειτουργεί εξισορροπητικά 

μεταξύ γραφειοκρατίας και ελεύθερης ατομικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας και 

έκφρασης. Συμπερασματικά, ο Weber αντιμετώπισε τη γραφειοκρατική οργάνωση υπό το πρίσμα του 

καπιταλιστικού εξορθολογισμού ως τον πιο καθαρό τύπο νόμιμης εξουσίας, αλλά εντόπισε αδυναμίες 

στη λειτουργία της, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα ισχυρό και ικανό κοινοβούλιο. 

Ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα η αλλαγή στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές κλίμακες 

ήταν τέτοια ώστε η άμεση δημοκρατία είχε πλέον καταστεί ανέφικτη και μάλλον ουτοπική, οπότε το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης θεωρήθηκε από τους φιλελεύθερους στοχαστές ως το ιδα‐

νικότερο μέσο  εφαρμογής  της λαϊκής κυριαρχίας στην άσκηση της κρατικής  εξουσίας. Ο Weber από 

την πλευρά του απεικόνισε τη δημοκρατία ως δοκιμαστικό πεδίο για δυνητικούς ηγέτες, ένα θεσμικό 

δηλαδή μηχανισμό που αναδεικνύει τους ικανότερους πολιτικούς. Κατέγραψε την αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία ως ‘δημοψηφισμιακή ηγετική δημοκρατία’, επειδή αφενός οι τακτικές εκλογές στην ουσία 

παρέχουν άμεση ψήφο  εμπιστοσύνης στην  κυβέρνηση  και  αφετέρου αυτό που  διακυβεύεται  στην  ε‐

κλογική διαδικασία είναι η δημοτικότητα και η αξιοπιστία των πολιτικών ελίτ και σε αυτά ακριβώς τα 

πλαίσια περιορίζεται  ο  ρόλος  της πολιτικής συμμετοχής  των πολιτών.  Το μοντέλο δημοκρατίας που 

πρότεινε ο Weber θεμελιώνεται σε μια καπιταλιστικά διευθυνόμενη οικονομία, κοινοβουλευτική δια‐

κυβέρνηση και ανταγωνιστικό σύστημα πολιτικών κομμάτων. Κατά την βεμπεριανή αντίληψη, η ση‐

μαντικότητα του ρόλου του κοινοβουλίου στις δημοκρατικές διαδικασίες έγκειται στο γεγονός ότι δια‐
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σφαλίζει μεγάλο βαθμό διαφάνειας στις κυβερνητικές δράσεις, καλλιεργεί συνθήκες διαλόγου και ρη‐

τορείας υψηλού επιπέδου, οπότε αποτελεί πεδίο δοκιμών για επίδοξους ηγέτες, και τέλος παρέχει τη 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης γύρω από αντιμαχόμενες θέσεις.  Είναι λοιπόν φανερό,  ότι  οι  σκέψεις 

του Weber  περί  δημοκρατίας  κινήθηκαν  γύρω  από  τους  μηχανισμούς  ανεύρεσης  ικανών  ηγετών,  οι 

οποίοι είναι σε θέση να προάγουν το κοινό συμφέρον, καθώς και τον σπουδαίο ρόλο του κοινοβουλίου 

στην  διασφάλιση  διαφάνειας,  διαλόγου  και  υψηλού  επιπέδου  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  πολιτικών 

κομμάτων.  

Ανατρέχοντας λοιπόν στη σκέψη του Weber  έναν αιώνα μετά, διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί 

να είναι επίκαιρη, διότι αγγίζει ευαίσθητες πτυχές του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, όπως είναι ο 

ρόλος του κράτους στην κοινωνία, η κοινωνική συναίνεση έναντι της άσκησης της κρατικής εξουσίας, 

η συμβολή της γραφειοκρατίας στην διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της ε‐

ποχής, καθώς και ο ρόλος του κοινοβουλίου και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στην αντιπροσω‐

πευτική δημοκρατία. Ο Weber λοιπόν πέραν των κλασσικών φιλελεύθερων προβληματισμών σχετικά 

με την έννοια του κράτους και του πολίτη, των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και του σκοπού ύπαρ‐

ξής τους, ασχολήθηκε, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, με το ζήτημα της νομιμοποίησης της εξουσί‐

ας. Για την ακρίβεια, διέκρινε ότι η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα 

από το βαθμό στον οποίο ικανοποιούνται τα κοινά αιτήματα των πολιτών. Και αυτό διότι η προώθηση 

του κοινού συμφέροντος καλλιεργεί συνθήκες κοινωνικής σύμπνοιας και ενότητας, με άλλα λόγια ε‐

νισχύει την κοινωνική συναίνεση που απολαμβάνει η κρατική εξουσία. Συνεπώς, η κοινωνική συναί‐

νεση που απολαμβάνουν  οι φορείς  εξουσίας παραμένει  βασικό  κριτήριο αξιολόγησης  της απόδοσης 

και της εφαρμοσιμότητας των πολιτικών επιλογών τους. Επιπλέον, η γραφειοκρατική οργάνωση απο‐

τελεί μεν μια μορφή νομιμοποίησης της κρατικής κυριαρχίας έναντι των πολιτών, αλλά η εξισορρόπη‐

ση των σχέσεών της με την ατομική και συλλογική πρωτοβουλία από πλευράς κοινοβουλίου  εξακο‐

λουθεί να προβάλλει ως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρωτοβουλία, έκφραση 

και δημιουργικότητα σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Επίσης, ο Weber διαπίστωσε και η πορεία 

του πολιτικής ζωής επιβεβαιώνει, ότι κρίσιμη δραστηριότητα του κοινοβουλίου αποτελεί η διαμόρφωση 

συνθηκών ελέγχου και διαφάνειας των κυβερνητικών δράσεων, καθώς και η προώθηση του διαλόγου 

και του ανταγωνισμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δημοκρατι‐

κότητα των διαδικασιών του  πολιτικού συστήματος. Τέλος, η πολιτική συμμετοχή στην σύγχρονη α‐

ντιπροσωπευτική δημοκρατία χάνει την έννοιά της,  εάν περιορίζεται στην άσκηση του εκλογικού δι‐

καιώματος στις  τακτικές εκλογές και μόνο,  όπως υποστήριξε ο Weber. Και αυτό διότι αμφισβητείται 

έντονα η εφαρμοσιμότητα των πολιτικών προγραμμάτων, τα οποία επιπλέον διαμορφώνονται χωρίς 

την συμμετοχή των πολιτών. Συνεπώς, το ζητούμενο σήμερα φαίνεται πως είναι η διεύρυνση της έν‐
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νοιας της συμμετοχής, προκειμένου να συμπεριλάβει νέες μορφές  ‘εισφοράς’ στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Κατά τον Κ. Αρβανιτόπουλο (Η έννοια της συμμετοχής στη σύγχρονη δημοκρατία), τα δημοψηφίσμα‐

τα, η διοικητική αποκέντρωση, η διαβούλευση και διαμόρφωση συλλογικής γνώμης, καθώς και οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν θεσμικές αντιπροτάσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας στις α‐

δυναμίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η αποτελεσματικότητά τους ωστόσο εξαρτάται άμεσα 

από τη διαφάνεια των ακολουθούμενων διαδικασιών, τον βαθμό προστασίας της ισότητας μεταξύ των 

πολιτών και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως επίσης την καλλιέργεια της ατομικής υπευθυνότητας 

και τον εκσυγχρονισμό της παιδείας σχετικά με ζητήματα δραστηριοποίησης και συμμετοχής.  

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο Max Weber βαπτίστηκε μάλλον δίκαια ο πατέρας της κοινωνιο‐

λογίας, αφού αντιμετώπισε την επιστήμη του πέρα από τους ιδεολογικούς, μεθοδολογικούς και κοινω‐

νικοπολιτικούς περιορισμούς της εποχής του και κατόρθωσε να ερμηνεύσει το κοινωνικό πράττειν με 

ιδιαίτερη ακρίβεια,  έκταση και πρωτοτυπία. Ωστόσο,  είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η σκέψη του 

Weber  εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

θίγει ζητήματα όπως η κοινωνική συναίνεση και ο ρόλος του κράτους στη σύγχρονη κοινωνία, η γρα‐

φειοκρατική  οργάνωση και  η πολιτική συμμετοχή,  τα  οποία παραμένουν ψηλά στη λίστα  των  ευαί‐

σθητων σημείων του σημερινού πολιτικού συστήματος. Αν και τα τρία πρώτα αποτελούν θέματα των 

οποίων η αντιμετώπιση παραμένει σε βάθος χρόνου μάλλον σταθερή, μιας και η σχέση κράτους και 

πολιτών ορίζεται από καιρό από την έννοια του φιλελευθερισμού και των αρχών που αυτός πρεσβεύει, 

παρόλα αυτά το ζήτημα της συμμετοχής στη σύγχρονη δημοκρατία έχει πλέον λάβει νέες διαστάσεις, 

επηρεαζόμενο από τους ρυθμούς μεταβολής τόσο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όσο και της 

τεχνολογίας. Αποδεχόμενοι τον ισχυρό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ της λαϊκής κυριαρχίας και της 

δημοκρατίας, συμπεραίνεται ότι η ενίσχυση και η διεύρυνση της συμμετοχής είναι δυνατό να επηρεά‐

σουν ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, 

καθώς επίσης και το επίπεδο της κοινωνικής συναίνεσης έναντι όλων κρατικών εξουσιών, οι οποίες σε 

τελική ανάλυση ‘πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ο‐

ρίζει το Σύνταγμα’ (Α. 1, παρ. 3, Σ 1975/1986/2001). 
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