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ή ουμβολή 
τού Max Weber 

στήν πληρέστερη 
κατανόηση τής 

’Ορθόδοξης Εκκλησίας

του
Δημοσθένη Σαβράμη

Καθηγητοΰ Κοινωνιολογίας τής Θρησκείας 
τον Πανεπιστημίου Κολωνίας

'Η άποψη τού Max Weber ότι «ό σύγχρονος άν
θρωπος δέν είναι σέ θέση, όσο καί αν το θέλη, νά 
διαπιστώση τή μεγάλη σημασία πού έχει ή θρη
σκευτική συνείδηση στή συμπεριφορά, στόν πολι
τισμό καί στή δομή ένός λαού»1 ισχύει ιδιαίτερα 
γιά τις χώρες πού στήν άνάπτυξή τους έπέδρασε 
κυρίως τό πνεύμα τής Ανατολικής Εκκλησίας. 
Αύτό επιβεβαιώνεται άπό τις κοινωνιολογικο-θρη- 
σκευτικές έρευνες τού Max Weber, πού δέν έχει 
ιδιαίτερα έρευνήσει τον χώρο τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας. ’Αλλά καί στήν υπόλοιπη σχετική βιβλιο
γραφία δέν άναφέρεται τίποτα γιά τις σχέσεις μετα
ξύ πνευματικής καί οικονομικής άναπτύξεως αύτοΰ 
τού χώρου.1 2

"Οταν ό Alfred Müller-Armack γράφει ότι 
«κατ’ άρχήν ή κοινωνιολογικο-θρησκευτική έρευνα 
τής τελευταίας δεκαετίας στή Γερμανία άνοιξε τον 
δρόμο στή λύση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως 
τό πρόβλημα τής αναμφισβήτητης κοινωνιολογικής 
σημασίας τής βυζαντινής ’Εκκλησίας,3 εκφράζει 
μιά άλήθεια πού οδηγεί στις θέσεις καί στή μέθοδο 
τού Max Weber. Κατά τή γνώμη μου, ή μέθοδος 
αυτή είναι κατάλληλη γιά τή λύση προβλημάτων, 
γιατί, π.χ., στήν ’Ανατολική έκκλησία δέν υπάρχει 
καμμιά ούσιαστική κοινωνική επίδραση τής θρη
σκείας, όπως συμβαίνει στήν περίπτωση τού Καλ
βινισμού.

Ή άγάπη τού Max Weber γιά την αλήθεια4 
καί ή επιτυχής του προσπάθεια νά δώση στήνάσκη- 
τική ζωή «μέσω τής κοινωνιολογίας οντότητα»5 θά 
μπορούσαν νά έχουν μεγάλη σημασία γιά τήν ’Α
νατολική ’Εκκλησία. Μέχρι τώρα κάθε ορθόδοξος 
ή μή ορθόδοξος επιστήμων, πού άσχολεϊται μέ τά 
θέματα τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, αποφεύγει τά 
συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα,6 πού δημιουρ- 
γήθηκαν άπό τήν ιδιόμορφη θρησκευτικότητα των 
ορθοδόξων λαών, ή μελετά αύτά τά προβλήματα 
επιφανειακά.
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η συμβολή του Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση τής 1Ορθόδοξης ’Εκκλησίας

Ό Max Weber σχολιάζει ώς έξης τό βιβλίο του 
Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen 
Kirchen und Gruppen (Tübingen 1912): «Ό συγγρα- 
φεύς δίνει μεγαλύτερη σημασία στή διδασκαλία 
τής θρησκείας, ένώ έγώ περισσότερο στήν επί
δρασή της»1. Άλλου γράφει: «Εμάς δέν μας έν- 
διαφέρει, βέβαια, τό έννοιολογικό περιεχόμενο τής 
θεολογικής ηθικής θεωρίας, αλλά ή σημασία πού 
είχε στή ζωή του πιστού ή επικρατούσα ήθική καί ό 
θρησκευτικός του προσανατολισμός».1 2 Ή μελέτη 
τής κοινωνικής έπιδράσεως τής θρησκείας μοΰ φαί
νεται σαν τό πιό κατάλληλο μέσο πού πρέπει νά 
χρησιμοποιήση κανείς για νά κατανοήση μια Εκ
κλησία καί μιά ασκητική περιωρισμένες βασικά 
στή θεωρία καί στή διδασκαλία. Συνεπώς, σκοπός 
τού άρθρου μας είναι μιά πρώτη εκτίμηση τής άγνω
στης καί σημαντικής συμβολής τού Max Weber 
στήν πληρέστερη κατανόηση καί στήν κριτική θεώ
ρηση τής έξωκοσμικής άσκητικής· τής άποξενώ- 
σεως, δηλαδή, τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας άπό τόν 
κόσμο, καί τής κοινωνικής της έπιδράσεως.

Δέν θά ακολουθήσω τή μέθοδο τού Max Weber— 
αναλύοντας μέ κάθε λεπτομέρεια τήν οίκονομική- 
κοινωνική ανάπτυξη τού άνατολικο-εκκλησιαστι- 
κοΰ χώρου καί παρουσιάζοντας τις αιτιώδεις συναρ
τήσεις τής θρησκευτικότητός του. Αύτό θά άποτε- 
λοΰσε έργο ζωής ένός έπιστήμονος μιά καί πρόκειται 
γιά ιδιαίτερα πολύπλοκο καί πολύμορφο πρόβλημα. 
Μοναδικός σκοπός τού άρθρου αυτού είναι νά δεί- 
ξη πόσο πολύτιμες θά μπορούσαν νά είναι οί θέσεις 
καί οί μέθοδοι τού Weber γιά τήν κατανόηση ένός 
τέτοιου θέματος. Γι’αύτό τό λόγο οί περιγραφές τής 
άνατολικο-εκκλησιαστικής θρησκευτικότητός καί 
ή οίκονομική-κοινωνική εξέλιξη τών λαών πού 
ζοΰν στον άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο χρη
σιμεύουν έδώ σάν παραδείγματα- ιδιαίτερα δε τής 
Ελλάδος πού έπέζησε σάν ή μόνη ελεύθερη ορθό
δοξη χώρα στήν ανατολική Ευρώπη. Αυτά τά πα
ραδείγματα θά ληφθοΰν έδώ τότε μόνον ύπ’ όψη, 
όταν θά είναι σέ θέση νά προβάλουν καλύτερα τή ση
μασία τού Max Weber γιά τήν κοινωνιολογικο-θρη- 
σκευτική ερευνά τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας.

Γιά τήν ερευνά μου έχουν ιδιαίτερη άξια οί έρ- 
γασίες εκείνες τού Max Weber πού άσχολοΰνται 
μέ τήν προτεσταντική ήθική καί μέ τό πνεύμα 
τού καπιταλισμού.3 Αύτές οί περίφημες έργασίες4

1. GAzRS, I, σελ. 17-18, ύποσημ. 1.
2. GAzRS, I, σελ. 176-177, ΰποσ. 1. Βλέπε επίσης τήν 

έκτίμηση τού Troeltsch για τή λαμπρή παρατηρητικότητα καί 
ανάλυση του Max Weber (Troeltsch, E., Die Soziallehren der 
christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912, σελ. 950, 
ΰποσ. 510).

3. GAzRS, 1, σελ. 17-206.
4. Brinkmann, Carl, «Die Bedeutung Max Webers für

die heutigen Sozialwissenschaften» εις: Schmolter Jahrbuch für
Gesetzgeburg, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen
Reich, 67 (1943), σελ. 130.

ή—γιά νά παραπέμψουμε στον René König—«ή παγ
κόσμια αύτή έπιτυχία»,5 περιλαμβάνουν τις σκέ
ψεις τού Max Weber γιά τόν ασκητικό προτεσταν
τισμό καί τις θρησκευτικές βάσεις τής ένδοκόσμιας 
ασκητικής6 καί είναι πολύ κατάλληλες γιά τήν 
κατανόηση τής άνατολικο-εκκλησιαστικής έξωκο
σμικής άσκητικής καί τής άληθινής της κοινωνιολο
γικής έπιδράσεως. ’Αλλά ακόμη καί «ή θεωρία τών 
βαθμιδών καί τών κατευθύνσεων τής θρησκευτικής 
άπορρίψεως τού κόσμου»7 καί «ή οικονομική ήθική 
τών παγκοσμίων θρησκειών»8 ήσαν διαφωτιστι- 
κές. ’Ιδιαίτερα μάλιστα έναντίον ειδικών απόψεων, 
πού συχνά ισχύουν περισσότερο ή λιγώτερο γιά 
τόν άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο. ’Αξιόλογες νύ
ξεις γιά τήν ερευνά μου βρήκα έπίσης καί στό έργο 
τού Max Weber Οικονομία καί κοινουνία,9 σχε
τικά μέ τούς «τύπους θρησκευτικής κοινωνικοποιή- 
σεως». Παρ’ όλα αύτά, άφετηρία τής ερευνάς μου 
γιά τή σημασία τού Max Weber στήν πληρέστερη 
κατανόηση τής έξωκοσμικής άσκητικής τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας, θά πρέπει καί μπορεί νά είναι 
μόνονΉ προτεσταντική Ήθική του. Δικαιολογημέ
να άναφέρει ό Reinhard Bendix10 δτι αύτή, σάν ειδι
κό πρόβλημα τού Weber, έγινε άφετηρία τών κατο
πινών άπόψεών του γιά τις σχέσεις μεταξύ θρη
σκείας καί κοινωνίας στους διάφορους πολιτισμούς.

Ιϊ

"Οποιος δέν έχει έξοικειωθή μέ τή διδασκαλία 
περί απολύτου προορισμού τού άνθρώπου σάν δογμα
τική προϋπόθεση πουριτανικής ήθικότητος μέ τήν 
έννοια μεθοδολογικά όρθολογισμένης ήθικής ζω
ής,11 καθώς καί μέ τήν άνθρωπολογία τής’Ανατολι
κής ’Εκκλησίας, είναι εύκολο νάίσχυρισθή δτι στον 
άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο δέν υπήρξε καμ- 
μιά οικονομική έξέλιξη πού νά άντακρίνεται μέ 
τις καπιταλιστικά άναπτυγμένες χώρες, έπειδή άκρι- 
βώς σ’αύτόν τό χώρο άπουσίαζε ή διδασκαλία περί 
άπολύτου προορισμού τού άνθρώπου.12 Ή άπλο-

5. Ένθ. αν., σελ. 414. Εντύπωση τής «παγκοσμίου έπι- 
τυχίας» τοϋ έργου τοΰ Max Weber κερδίζει κανείς κι από τήν 
ανάγνωση του άρθρου τών Roth, G., and Bendix, R., «Max 
Webers Einfluss auf die amerikanische Soziologie», Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 11 (1959), 
p. 38-53.

6. GAzRS, I, σελ. 84, κέ.
7. GAzRS, I, σελ. 536-573.
8. 1. Konfuzianismus und Taoismus (GAzRS, I, σελ. 

237-536). 2. Hinduismus und Buddhismus (2ος τόμος GAzRS) 
καί 3. Das antike Judentum, 3ος τόμος τού GAzRS).

9. Tübingen 1956, 4η έκδοση, έπιμέλεια : J. Winckelmann, 
2 Τομ. (έφεξής θά άναφέρεται ώς Wit G), I, σελ. 245-381. 
’Ιδιαίτερα § 10: Die Erlösungswege und ihr Einfluss auf die 
Lebensführung (ένθ’ άν·, σελ. 321-348).

10. Bendix, R., Max Weber, New York 1960, σελ. 103.
11. GAzRS, I, σελ. 124.
12. Βλέπε παρόμοιες ένδείξεις στον Müller-Armack, A., 

ένθ’ άν., σελ. 354.
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4Επιθεώρησις Κοινωνικών 4Ερευνών

ποίηση του προβλήματος αποτελεί λάθος ιδιαίτερα 
μάλιστα άν λάβουμε ύπ’ όψη τήν ανθρωπολογία τής 
'Ανατολικής ’Εκκλησίας. Όπως γράφει ό Max 
Weber, «ή μοιρολατρία σαν συνέπεια τοϋ άπολύτου 
προορισμού είναι κάτι τό λογικό. Ή ψυχολογική 
όμως επίδραση τής περί έπιτυχίας στή ζωή άρχής 
έφερε άντίθετα αποτελέσματα.1 ’Αντιθέτως: Συνέ
πεια τής όρθόδοξης ανθρωπολογίας έπρεπε νά είναι 
ή χαρά καί ή σιγουριά. Ή ψυχολογική όμως έπί- 
δραση τής έξωκοσμικής ασκητικής εφερε άντί
θετα αποτελέσματα. Γιά νά άποδειχθή ή άποψη αύ- 
τή, ότι δηλαδή ή διδασκαλία περί άπολύτου προορι- 
σμοϋ δέν πρέπει νά θεωρηθή προϋπόθεση γιά τήν 
οικονομική ανάπτυξη τοϋ ορθόδοξου κόσμου, θά 
παρουσιάσω μέ συντομία τήν περί άνθρώπου διδα
σκαλία τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας.1 2

Στήν έλληνική απόδοση τής Παλαιάς Διαθή
κης, στό πρώτο κεφάλαιο τής Γενέσεως, διαβάζου
με:3 «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα καί καθ’ 
όμοίωσιν. ’Επίσης στή Vulgata: «Faciamus hominem 
ad imaginem et similitudinem nostram». Οί Έλλη
νες Πατέρες τής ’Εκκλησίας αναφέρουν ότι ή εικόνα 
άποτελεΐται άπό τή λογική, τήν ελευθερία καί τήν 
αγάπη. Ό Μέγας Βασίλειος λέει: εικόνα σημαίνει 
ότι ό άνθρωπος δυνάμει μπορεί νά μεταβληθή σε 
Θεό.4 ’Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει ή διδασκαλία 
τής Ελληνικής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, όπου ή 
θεϊκή «εικόνα» δέν είναι εντελώς κατεστραμμένη, 
άλλα μόνο συσκοτισμένη καί έξασθενισμένη. ’Εδώ 
ήδη διακρίνουμε ότι ή περί δικαιώσεως διδασκαλία 
τής προτεσταντικής θεολογίας είναι άπαισιόδοξη, 
άφου ό άνθρωπος μετά τό προπατορικό άμάρτημα 
θεωρείται άπό τούς προτεστάντες όλότελα κατε
στραμμένος. Στήν ’Ανατολική ’Εκκλησία όμως έπι-

1. GAzRS, I, σελ. 111, ύποσημ. 4. Βλέπε έπίσης τήν έπε- 
ξήγηση τοϋ Max Weber (ενθ’ άν., I, σελ. 103, ύποσημ. 2) τής 
διαφορετικής έπιδράσεως τής ΐσλαμικής διδασκαλίας περί 
άπολύτου προορισμοϋ. ’Επ’ αύτοϋ τοϋ θέματος βλέπε έπίσης 
τήν από τόν Weber άναφερόμενη θεολογική διδακτορική δια
τριβή στή Χαϊδελβέργη τοΰ Ulrich, F., Die Vorherbestim
mungslehre im Islam und Christentum, 1912· πρβλ. έπίσης τίς 
άπόψεις τοϋ Weber για τήν έπίδραση τοϋ άπολύτου προορι
σμού στό Ίσλάμ, στό WuG, I, σελ. 347.

2. Βλέπε έπ’ αύτοϋ τή ρωσική άποψη: Zenkowsky, Β., 
Das Bild vom Menschen in der Ostkirche, Stuttgart 1951, 
καί Veikhowsky, P., «Die Lehre vom Menschen im Lichte der 
orthodoxen Theologie» είς Evangelische Theologie, 11 
(1952) σελ. 310-323. Έλληνική άποψη: Bratsiotis, P., «Das 
Menschenverständnis in der griechisch-orthodoxen Kirche», είς 
Theologische Zeitschrift, 6 (1950), σελ. 376-382, καί Karmiris, 
J., «Abriss der dogmatischen Lehre der orthodoxen katholi
schen Kirche», είς Die orthodoxe Kirche in griechischer 
Sicht, έκδοση P. Bratsiotis, 1 μέρος, Stuttgart 1959, σελ. 
15-112, καί μάλιστα σελ. 40 κέ. (Der Mensch).

3. Έπ’ αύτοϋ βλέπε : Bratsiotis, Ρ., «Genesis 1,26, in der 
orthodoxen Theologie», είς Evangelische Theologie, 11 (1951/ 
52), σελ. 288-297.

4. J. P. Migne, Patrologia cursus complétas, series
Graeca (161 tom.), Paris 1857 κέ. (έφεξής θά άναφέρεται ώς
P. G.), 30-22.
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κρατεί ή αισιόδοξη άποψη, ότι ό άνθρωπος μπορεί 
νά άνανεώνεται, νά δοξάζεται, νά ολοκληρώνεται, καί 
ακόμη νά θεοποιήται. Ό Καλβινισμός άνέπτυξε 
μια τόσο απαισιόδοξη άποψη γιά τό Θεό καί τόν 
άνθρωπο, πού ό John Milton αναγκάσθηκε νά πή: 
«’Ενδέχεται νά πάω στήν κόλαση, άλλα ένας τέτοιος 
Θεός δέν θά τραβοϋσε ποτέ τήν προσοχή μου».5 
’Αντίθετα ή ’Ανατολική ’Εκκλησία έχει υιοθετήσει 
μιά διδασκαλία πού όφείλεται σέ ισχυρή πίστη γιά 
τήν άγάπη τοϋ Θεοΰ καί τή συγγένεια τής ανθρώ
πινης μέ τή θεϊκή φύση. Ό όρθόδοξος άνθρωπος, 
βοηθούμενος άπό τή διδασκαλία τής ’Εκκλησίας 
του, εφοδιάζεται μ’ έναν ένθουσιασμό καί μ’ ένα 
αίσθημα ασφάλειας, πού θά πρέπει λογικά νά τόν 
κάνη συνεργάτη τοϋ Θεοΰ στή διαμόρφωση τοϋ κό
σμου. Ό όρθόδοξος άνθρωπος θά ήταν πιό κατάλ
ληλος άπό τόν προτεστάντη νά άναπτύξη έναν ένδο- 
κόσμιο άσκητισμό, γιατί οί θεϊκές του ιδιότητες, 
δηλαδή τής λογικής, τής ελευθερίας καί τής αγάπης, 
τόν όδηγοϋν στήν περί κοινωνικών υποχρεώσεων 
αντίληψη πού βρίσκουμε στόν έγκόσμιο προτε- 
σταντικό ασκητισμό.6

Προβάλλει τό έρώτημα: Γιά ποιό λόγο, ή αισιό
δοξη άνθρωπολογία τής Όρθόδοξης ’Εκκλησίας δεν 
έγινε φορεύς μιας οικονομικής, πολιτιστικής καί 
κοινωνικής άναπτύξεως στις όρθόδοξες χώρες; 
"Ας άρχίσουμε μέ τό έρώτημα: Πώς μπορώ νά είμαι 
βέβαιος ότι έχω λυτρωθή;7 Αύτή ή ερώτηση έχει 
μεγάλη σημασία γιά τήν περί θεώσεως8 διδασκα
λία τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας.

Ό Ειρηναίος θεωρεί ήδη τή θέωση τοϋ άνθρώ
που σάν τελικό σκοπό τής δημιουργίας του.9 Τήν 
κλασική διατύπωση όμως τή βρίσκουμε στό Μέγα 
’Αθανάσιο, πού διδάσκει ότι: ό Θεός έγινε άνθρω
πος, γιά νά μπορέσουμε κι έμεΐς νά γίνουμε θεοί.10 
Τή διδασκαλία αύτή τής θεώσεως τοϋ άνθρώπου 
τή συναντοϋμε στούς περισσότερους Έλληνες 
Πατέρες τής Εκκλησίας. Γιά τό σκοπό μας όμως 
είναι σημαντική ή έξής παρατήρηση: ή διδασκαλία

5. GAzRS, I, σελ. 91.
6. Γιά μιά πληρέστερη κατανόηση αυτής τής σκέψεως 

μπορούν νά χρησιμεύσουν οί άπόψεις τοϋ Jor. Dieckmann, ό 
όποιος στή διδακτορική του διατριβή στήν Κολωνία (Φιλ. 
Σχολή): Max Webers Begriff des «modernen okzidentalen 
Rationalismus» (Düsseldorf 1961) στις σελ. 75-77 συγκρί
νει τις σκέψεις τοΰ Kant μέ τήν περί ένδοκόσμιας άσκητικής 
διδασκαλία.

7. Βλέπε: Max Weber, GAzRS, I, σελ. 106, ύποσημ. 1.
8. Βλέπε: Ρωσική άποψη: Borodine-Lot (Mme), «La 

doctrine de la déification dans l’Eglise Grecque jusqu’au XI 
siècle» στό: Revue de l'histoire des religions CV (1932), CVI 
(1932), & CVII (1933). Έλληνική άποψη: Bratsiotis, P., Die 
Lehre der orthodoxen Kirche über die Theosis des Menschen, 
Brüssel 1961. Ρωμαιοκαθολική άποψη: Gross, Jules, La 
divinisation du chrétien d'après les Pères Grecs, Paris 1938. 
Εύαγγελική άποψη: Bornhäuser, K., Die Vergöttlichungslehre 
des Athanasius und des Johannes Damascenus (1903).

9. P.G. 72, 1120.
10. P.G. 25, 192.



ή συμβολή τον Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση τής 'Ορθόδοξης ’Εκκλησίας

αυτή παίζει ιδιαίτερο ρόλο στον Γρηγόριο Παλαμα 
(άπ. 1359), πού ήταν άπό τούς βασικούς έκπροσώπους 
ένός άκοινωνικοΰ, δηλαδή αντικοινωνικού καί έξώ- 
κοσμου Χριστιανισμού- προβάλλεται προσεκτικά ή 
σκέψη μιας θεώσεως άπό τον Μέγα Βασίλειο, καί ό 
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέει μόνον ότι «ή σκέψη 
αύτή δέν τού είναι έντελώς ξένη».1 Καί οί δυό όμως 
τελευταίοι Πατέρες είναι οί κύριοι φορείς τής όρ- 
θόδοξης κοινωνικής ήθικής καί διδασκαλίας.

Παρ’ όλο πού ή λέξη θέωση ξενίζει,1 2 ή διδα
σκαλία γιά τή θέωση τού ανθρώπου δέν σημαίνει ότι 
ό άνθρωπος δέν πρέπει να ζήση στον κόσμο καί γιά 
τόν κόσμο. Ή έννοια τής θεώσεως είναι ή ανύψωση 
τής ανθρώπινης φύσεως στή θεϊκή σφαίρα καί ή μυ
στική, πνευματική ένωση μέ τόν Θεό. Βέβαια, εδώ 
βρίσκονται ήδη τάσεις γιά τήν άναγκαιότητα μιας 
έξωκοσμικής ασκητικής καί τής άρνήσεως τού κό
σμου. ’Αλλά ή τελική φάση τής άρνήσεως τού κό
σμου άρχισε τή στιγμή πού ό άνθρωπος προσπάθη
σε νά άποκλείση τόν κόσμο άπό τή θεϊκή σφαίρα. 
Γιά τή μελέτη μας είναι σπουδαίο, ότι τά βασικά 
χαρακτηριστικά τής θεώσεως, δηλαδή ή ύπερνί- 
κηση τού ύλισμοΰ καί ή πνευματικότης τής ζωής, 
δέν πραγματοποιήθηκαν στον κόσμο άλλα στή μο
ναξιά καί στό μοναστήρι. Έτσι δημιουργήθηκε 
μιά μονόπλευρη πνευματικότης, μέ συνέπεια τήν 
εγκατάλειψη τού κόσμου. Δηλαδή μιά μετατόπιση 
τής ισορροπίας μεταξύ τής μεταφυσικότητος καί 
τής ύποχρεώσεως γιά μιά χριστιανική άνανέωση 
τού κόσμου προς όφελος του.3

Ό αισιόδοξος χαρακτήρας τής άνθρωπολογίας 
τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας θά μπορούσε νά γίνη 
δύναμη γιά τήν άνανέωση τού κόσμου καί νά συνη- 
γορήση γιά τις επιτεύξεις του. "Ομως ή άνατο- 
λικο-εκκλησιαστική σωτηριολογία, πού ούσιαστι- 
κά αγιάζει τόν κόσμο, διαμόρφωσε μέσω τής μονό
πλευρης άσκητικής καί μυστικότητος μία έξωκο- 
σμική σωτηριολογία, πού δέν άφήνει στον κόσμο 
καμμιά δυνατότητα γιά μιά έσωτερική συνένωση μέ 
τήν άποδοτικότητα. Ή αισιοδοξία πού προέρχεται 
άπό τήν άνθρωπολογία τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας 
ώδήγησε σέ μιά συναισθηματική θρησκευτικότητα 
καί σέ μιά αισθηματικότητα, πού άντανακλοΰν π.χ. 
στά λόγια ένός νέου Έλληνα θεολόγου: «μέσα στήν 
’Ορθόδοξη Εκκλησία άναπνέω τό άρωμα τής άγιό- 
τητος»4 ή «σ’ αύτή τή ζωή ζώ βέβαια σάν άνθρωπος,

1. Bratsiotis, Ρ., ί.νθ’ αν., σελ. 5.
2. Πολύ σωστά όμιλεΐ ή ρωμαιοκαθολική θεολογία για 

«χάρη», «adoptio», «regeneratio» καί «vita nova» άποφεύγοντας 
τή λέξη θέωση. Επίσης ό Μπρατσιώτης (ενθ’ άν., σελ. 12) 
παραδέχεται ότι ή «λέξη θέωση κάνει στούς χριστιανούς τής 
Δύσεως παράξενη έντύπωση».

3. Benz, Ε., Geist und Leben der Ostkirche, Hamburg 
1957, σελ. 176.

4. Βλέπε: Θεοδώρου, A., Ή ουσία τής ορθοδοξίας,
Άθήναι 1961, σελ. 8.

συμπεριφέρομαι όμως σάν Θεός».5 ’Αλλά ό Max 
Weber σημειώνει εύστοχα, «άκόμη καί ή διδασκα
λία περί άπολύτου προορισμού θα μπορούσε νά 
όδηγήση στή μοιρολατρία, αν γινόταν άντικείμενο 
συναισθηματικής οίκειοποιήσεως — σέ άντίθεση μέ 
τις έμφυτες τάσεις τής καλβινιστικής ορθολογικής 
θρησκευτικότητας».8

'Η βασική διαφορά μεταξύ ’Ανατολικής Εκκλη
σίας καί άσκητικοΰ προτεσταντισμού, άπό κοινω
νιολογική άποψη, βρίσκεται στή μορφή τού ό.σκη- 
τισμοΰ. ’Από τή μιά πλευρά (Δύση) έχουμε ένα ενερ
γό άσκητισμό, μιά άπό τό Θεό θελημένη δραστηριό
τητα τού άνθρώπου σάν οργάνου τού Θεού- άπό τήν 
άλλη πλευρά (’Ανατολική ’Εκκλησία), τήν έσω
τερική βεβαιότητα σωτηρίας τού μυστικισμοΰ, «πού 
σημαίνει παθητική στάση κι όχι δραστηριότητα καί 
όπου ό άνθρωπος δέν είναι όργανο άλλά φορεύς τού 
θείου. Ή δραστηριότης τού άνθρώπου έπομένως 
έμφανίζεται στήν περίπτωση αύτή σάν διακινδύνευ- 
ση τής έξωκοσμικής σωτηρίας».7 'Η καθαρή αύτή 
διαπίστωση τού Max Weber οδηγεί σέ μιά σειρά 
άπό σκέψεις πού άναφέρονται στήν κοινωνική επί
δραση τής άνατολικο-εκκλησιαστικής έξωκοσμικής 
άσκητικής.

III

'Η γνώμη τού Max Weber, πού άναφέραμε, 
γιά τούς διαφορετικούς δρόμους πού μπορεί νά άκο- 
λουθήση ή άσκητική, βρίσκεται στή «θεωρία του 
γιά τις βαθμίδες καί τις κατευθύνσεις θρησκευτικής 
άρνήσεως τού κόσμου», έπαναλαμβάνεται όμως 
καί «στις θρησκευτικές βάσεις τής ένδοκόσμιας 
άσκητικής». Συγκεκριμένα ώς εξής: «ό θεοσεβής 
μπορεί νά είναι βέβαιος γιά τή σωτηρία του, είτε 
όταν θά αισθάνεται σάν φορεύς, είτε όταν θά αι
σθάνεται σάν όργανο θεϊκής δυνάμεως. Στήν πρώ
τη περίπτωση, ή θρησκευτική του ζωή τείνει πρός 
ένα πολιτισμό μυστικιστικής συναισθηματικότητος, 
στήν τελευταία, πρός άσκητική δράση».8 Ή έρώτη- 
ση: «Πώς μπορώ νά είμαι βέβαιος γιά τή λύτρωσή 
μου;» οδηγεί σέ δυό δυνατές λύσεις—σέ δραστη
ριότητα ή σέπαθητικότητα. 'Ο Καλβινισμός σ’αύτή 
τήν έρώτηση άπάντησε μ’ ένα «ναι» στον κό
σμο, ένώ ή ’Ορθοδοξία μ’ ένα «όχι». Κι έτσι, ή 
χριστιανική μυστικότης διαμορφώθηκε, στά πλαί
σια τής ’Ανατολικής ’Ορθοδοξίας, «σέ μιά νοοτρο
πία όπου ό κόσμος, ώς καί ό πλησίον, άπομακρύ- 
νονταί έντελώς άπό τά βλέμματα τών πιστών».8 
Ένώ ό Καλβινιστής μέσω τής ένδοκόσμιας άσκητι
κής έγινε συνδημιουργός καί συνδιαμορφωτής τής

5. Ένθ’ άν., σελ. 9.
6. GAzRS, I, σελ. 134.
7. GAzRS, I, σελ. 538-539.
8. GAzRS, I, σελ. 108.
9. Benz, Ε., ένθ’ άν., σελ. 176.
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*Επιθεώρησις Κοινωνικών 1Ερευνών

κοινωνικής καί οικονομικής ζωής, ό ορθόδοξος μέ
σω τής έξωκοσμικής ασκητικής παρέμεινε παθητι
κός φορεύς τής σωτηρίας. Δέν παίρνει ύπ’ όψη του 
τή σημασία τής Ιδέας τής θεώσεως για τήν κοινω
νία, όπως θά ήταν δυνατόν, άλλα μόνον γιά τόν έαυ- 
τό του, μέ τήν έννοια ένός θρησκευτικού ατομικι
σμού.

Ή «Unio Mystica» μέ τή θεότητα1 έγινε τό βα
σικό χαρακτηριστικό καί ό κύριος σκοπός τής άνα- 
τολνκο-εκκλησιαστικής ασκητικής, καί ό ορθό
δοξος μοναχισμός απομακρύνθηκε άπό τις κοινωνι
κές του βάσεις, πού στηρίζονταν στους κανόνες τοϋ 
Μεγάλου Βασιλείου.1 2 Δυό φαινόμενα στό όρος 
’Άθως, ή γένεση τής ησυχαστικής κινήσεως3 καί 
ή ιδιορρυθμία,4 αντιπροσώπευαν ένα ιδανικό ζωής 
πού άντέφασκε μέ τό νόημα πού είχε δώσει ό 
Μέγας Βασίλειος στή μοναστηριακή κοινωνία. 'Η 
ησυχαστική κίνηση, μέ τόν όνομαστό έκπρόσωπό 
της Γρηγόριο Παλαμά5 πού ήδη άναφέραμε μι
λώντας γιά τή θέωση, άξίωσε σάν μοναδικό ιδανικό 
τήν ολοκλήρωση τής έπιθυμίας γιά τή vita contem
plativa, σβήνοντας κάθε ενδιαφέρον γιά τόν κόσμο 
καί τά προβλήματά του. ’Ιδιαίτερα έδιαφέρον γιά 
τή μελέτη μας είναι τό γεγονός ότι αντί γιά τό 
«προσευχή καί εργασία» τώρα πλέον προβάλλεται 
ή σύνθεση «προσευχή καί ησυχία».

Ή εσωτερική συνέχεια μεταξύ τής έξωκοσμικής 
μοναχικής ασκητικής καί τής ένδοκόσμιας έπαγ- 
γελματικής ασκητικής, πού ανακάλυψε στή Δύση6 7 
ό Max Weber, δέν μπορούσε νά ύπάρξη στον άνατο- 
λικο-εκκλησιαστικό χώρο. Στό βιβλίο μου Κοι- 
νωνιολογία του βυζαντινού μοναχισμού7 άνέφερα 
ήδη μερικές βασικές διαφορές μεταξύ τού άνατολι- 
κοΰ καί τού δυτικού μοναχισμού. Έδώ θά επιθυμού
σα νά υποδείξω, στηριζόμενος στις απόψεις8 τού 
Max Weber, μία βασική άντίθεση. Ή κοσμοϊστορική 
σημασία τής μοναστηριακής διαγωγής στή Δύση, 
αντίθετα μέ τόν ανατολικό μοναχισμό, στηρίζεται 
στό ότι: ήδη στον κανόνα τού Αγίου Βενεδίκτου,

1. Γιά τήν πληρέστερη κατανόηση τοϋ άνατολικο-εκκλη- 
σιαστικοϋ μυστικισμοϋ, βλέπε τό βιβλίο τού Lossky, Vladimir, 
Die mystische Theologie des morgenländischen Kirche, 
Graz 1961, άγγλικά: The mystical Theology of the Eastern 
Church, London 1957, γαλλικά: Essai sur hi théologie my
stique de l'Eglise d'orient, Aubier 1944.

2. Reg. Fusius Tractatae : είς P. G. 31, 889-1052 καί 
Reg. Brevius Tractatae είς P. G. 31, 1051-1306.

3. Βλέπε σχετική βιβλιογραφία είς Beck, G. H., Kirche 
und theologische Literatur im byzantinische Reich, München 
1959, σελ. 322, ύποσημ. 1 καί σελ. 364, ΰποσημ. 1.

4. Πρβλ. Pi. de Meester, De monachico statu iuxta 
disciplinam byzantinam, Vatikan 1942, σελ. 78-81 (Βιβλιο
γραφία).

5. Βλέπε σχετικά: Beck, G.H., ενθ’ αν., σελ. 712 κέ. 
Βλέπε έκεΐ έπίσης βιβλιογραφία.

6. GAzRS, I, σελ. 116 κέ., 117, ύποσημ. 2 καί 168, ύπο
σημ. 1.

7. Leiden /Köln 1962, σελ. 87 κέ.
8. GAzRS, I, σελ. 116.

ακόμη όμως περισσότερο στούς Κλουνιακούς κα
θώς καί τούς Κιστεριανούς, καί ιδιαίτερα στούς 
’Ιησουίτες, είχε φθαρή βασικά άπό τήν άσκοπη 
απομόνωση καί τόν αύτοβασανισμό. Έπίσης, 
στή Δύση, ή έξωκοσμική ασκητική είχε ένα 
ορθολογικό χαρακτήρα, πού δέν μπόρεσε νά έπι- 
βληθή στήν άνατολικο-εκκλησιαστική έξωκοσμι
κή άσκητική. Είναι, βέβαια, λυπηρό ότι ό Max 
Weber δέν γνώριζε τά ασκητικά συγγράμματα τού 
Μεγάλου Βασιλείου.9 Θά μπορούσε νά διαπιστώση 
ότι ή «μεθοδική θέληση» πού άνακάλυψε στό δυ
τικό μοναχισμό, καθώς καί οί κοινωνιολογικές επι
δράσεις στή Δύση τόσο σπουδαίων ιδεών, όπως τής 
συνθέσεως «ora et labora», εμφανίζονται ήδη στον 
Βασίλειο. Σέ μιά μελέτη μου μέ τίτλο: «Ora et labora 
bei Basilios dem grossen» άποδεικνύω ότι τό «ora 
et labora» δέν είναι φαινόμενο άποκλειστικά δυτι
κό, όπως γενικά πιστεύεται, αλλά ότι τό αξίωμα αυ
τό υπήρξε καί στήν ’Ανατολή. Τό ότι ή άρχή «ora 
et labora» θεωρείται σάν προϊόν τής δυτικής σκέ- 
ψεως όφείλεται, μεταξύ των άλλων, στό ότι έχουμε 
συνηθίσει νά παρακολουθούμε τήν εξέλιξη στήν 
’Ανατολή καί στή Δύση παράλληλα καί ανεξάρτη
τα, άφοΰ ή ’Ανατολή καί ή Δύση αντιμετωπίζονται 
σάν άντίθετες κατευθύνσεις. Άν όμως μιά φορά 
διασπάσουμε τόν παραδοσιακό τρόπο σκέψεως— 
καί σ’ αύτό μπορεί νά μάς βοηθήση ή μέθοδος τού 
Max Weber—θά άκολουθήσουμε μιά γραμμική έξέ- 
λιξη. Αυτή θά μάς ώδηγοΰσε μέχρι τήν ανακάλυψη 
τού «ora et labora» στήν Καινή Διαθήκη. Έπίσης, 
θά άποδείκνυε μιά έσωτερική συνέχεια μεταξύ τής 
έξωκοσμικής άσκητικής τού Μεγάλου Βασιλείου 
καί τής ένδοκόσμιας άσκητικής τού Προτεσταντι
σμού. ’Ακατόρθωτο, βέβαια, έργο άν δέν υπήρχαν οί 
έργασίες τού Max Weber καί δέν λαμβανόταν ύπ’ 
όψη ή μέθοδός του στήν πληρέστερη κατανόηση τής 
έξωκοσμικής άσκητικής τής ’Ανατολικής Εκκλη
σίας. Ή μέθοδος καί οί έρευνες τού Max Weber 
μάς οδηγούν σ’ ένα διαχωρισμό μεταξύ τής έξωκο
σμικής ορθολογικής άσκητικής (ένεργός μοναστη
ριακή άσκητική), τής έξωκοσμικής μή ορθολογικής 
άσκητικής (παθητική μοναστηριακή άσκητική) καί 
τής ένδοκόσμιας άσκητικής. Στή Δύση, ή ένεργός 
μοναστηριακή άσκητική βρήκε στον Καλβινισμό 
τόν φορέα τής χριστιανικής άσκητικής στόν κόσμο. 
’Αντίθετα, στήν ’Ανατολική Εκκλησία ή ένεργός 
μοναστηριακή άσκητική διαλύθηκε στό όρος Άθω, 
μέσω μιας άκοινωνικής ή άντικοινωνικής παθητι
κής μοναστηριακής άσκητικής. Μέ αύτόν τόν τρό
πο ή χριστιανική άσκητική έξαφανίσθηκε καί χά
θηκε πίσω άπό τις θύρες των μοναστηριών.

Ή άρχική άνατολικο-εκκλησιαστική έξωκοσμι
κή άσκητική πού σχεδίασε ό Μέγας Βασίλειος δέν 
έμπόδισε τή δημιουργία μιάς έγκόσμιας άσκητικής

9. Βλέπε ύποσημ. 2.
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στόν όρθόδοξο κόσμο. Άλλα ή μετέπειτα ϊδέα τοΰ 
μυστικοϋ προνομίου τής σωτηρίας ήταν αύτή πού 
δημιούργησε τήν ύποτίμηση τού κόσμου. Αύτή ή 
υποτίμηση ώδήγησε τελικά σε μια όριστική φυγή 
άπό τόν κόσμο.1

Ή έξωκοσμική ασκητική σάν σωτηρία εκτός τής 
κοσμικής ζωής καί ή ένδοκόσμια ασκητική σάν αύ- 
στηοή υπεύθυνη ζωή καί δρόμος σωτηρίας δεν εμ
φανίζονται στή Δύση σαν άντιθέσεις πού δέν μπο
ρούν να συμβιβασθοΰν.1 2 Ή «εσωτερική συνέχεια» 
μπόρεσε νά διαφυλάξη τίς δυό μορφές άσκητισμοΰ. 
Μιά συνέχεια πού έκφράζεται έπίσης στούς έξής 
λόγους τοΰ Max Weber: «Τώρα (ή χριστιανική ασκη
τική) έμφανίσθηκε στήν αγορά τής ζωής, έκλεισε 
πίσω της τίς θύρες τοΰ μοναστηριού καί προσπαθεί 
νά είσχωρήση στήν κοσμική καθημερινή ζωή μέ 
τή μεθοδικότητά της καί νά τή διαμορφώση σε μια 
όρθολογική ζωή στον κόσμο κι όχι άπό τόν κόσμο 
ή γιά τόν κόσμο».3 Ή χριστιανική άσκητική στή 
Δύση μπόρεσε νά μεταφερθή μέ τήν έγκόσμια μορ
φή της στήν άγορά καί στήν καθημερινή ζωή, γιατί 
ύπήρχαν οί φορείς αύτής τής ασκητικής. ’Αντίθε
τα, ή έξωκοσμική άσκητική στήν Ανατολική ’Εκ
κλησία έχασε κάθε έσωτερική συνέχεια μέ τούς 
κανόνες τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, πού θά μπορούσαν 
νά μεταβληθοΰν σέ έγκόσμιους. Δέν ήταν πιά σέ 
θέση νά δημιουργήση τίς σημαντικότερες προϋ
ποθέσεις τής ένδοκόσμιας άσκητικής, τήν επαγγελ
ματική ηθική καί τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά 
ένα χριστιανικό τρόπο ζωής. Ή έλληνική λέξη 
«άσκηση», πού στήν άρχαιότητα περιλάμβανε τήν 
έννοια τής σωματικής σκληραγωγίας τοΰ άθλητοΰ καί 
είδικά στή φιλοσοφία τήν ήθική πειθαρχία, ύπηρετεΐ 
στήν ’Ανατολή μιά άρνητική στάση γιά τήν έπί- 
τευξη άρνητικών θρησκευτικών σκοπών. Στή Δύση 
όμως μεταβάλλεται ή λέξη «άσκηση» μέσω τοΰ 
ένδοκόσμιου άσκητισμοΰ σέ θετική τοποθέτηση 
άπέναντι στή ζωή, μέ σκοπό τήν επίτευξη θετικών 
θρησκευτικών, οικονομικών καί κοινωνικών σκο
πών. Τούτο άποδεικνύεται άκόμη καλύτερα μέ βάση 
τή μετατροπή τής άρχής: νά «άπαρνηθής πρέπει, 
πρέπει νά άπαρνηθής», σέ μιά άρχή καπιταλιστικής 
μορφής: «νά κερδίζης πρέπει, πρέπει νά κερδί-
ζης»·4

IV

Διαπιστώσαμε δυό άντιθέσεις: τήν ενδοκόσμια 
άσκητική, πού στήν περίπτωσή της ό κόσμος γίνεται 
χρέος τοΰ θρησκευτικού άνθρώπου,5 καί τήν 
άνατολικο-εκκλησιαστική έξωκοσμική άσκητική,

1. GAzRS, Π, σελ. 366.
2. GAzRS, I, σελ. 117-118.
3. GAzRS, I, σελ. 163.
4. GAzRS, I, σελ. 190, ύποσημ. 1.
5. WuG, I, σελ. 329.

πού έγκατέλειψε τόν κόσμο προς όφελος τής «vita 
contemplativa». Προχωρώντας τώρα σέ μιά σύγκρι
ση τής ένδοκόσμιας άσκητικής τοΰ Προτεσταν
τισμού μέ τήν έξωκόσμια άσκητική τής ’Ορθο
δοξίας, θά μπορέσουμε νά προβάλουμε άκόμη κα
λύτερα τίς κοινωνικές συνέπειες τής έγκαταλείψεως 
τοΰ κόσμου στήν τύχη του, πού συνεπάγεται ή έξω- 
κόσμια άσκητική.

Ό κόσμος είναι «τό μοναδικό ύλικό όπου πρέ
πει νά έπαληθευθή τό θρησκευτικό χάρισμα μέσω 
μιας ορθολογικής ήθικής ενέργειας, προκειμένου 
νά συγκεκριμενοποιηθή ή σωτηρία τοΰ άνθρώπου. 
Σκοπός τής ένεργοΰ άποδείξεως τής σωτηρίας τοΰ 
προτεστάντη είναι τό "έπάγγελμα” καί ή όρθολο
γική ρύθμιση τής καθημερινής ζωής».6 Τό επάγ
γελμα καί ή όρθολογική συστηματοποίηση τής 
προσωπικής διαγωγής είναι οί βασικές ιδιότητες τοΰ 
άσκητικοΰ προτεσταντισμοΰ πού μεταβάλλουν τήν 
έγκόσμια άσκηση σέ βασική αιτία οικονομικής καί 
κοινωνικής προόδου.

Όπως γράφει ό Troeltsch,7 ό άσκητικός προτε
σταντισμός βλέπει στό έπάγγελμα ένα μέσο άποδεί
ξεως τής σωτηρίας καί ή έπαγγελματική ικανοποί
ηση άποτελεΐ σημείο άναγνωρίσεως τής παρουσίας 
τής θείας χάριτος.8 Ή—γιά νά έπανέλθουμε στον 
Max Weber—ό έκλεκτός χριστιανός ζή μέ μονα
δικό σκοπό τή δόξα τοΰ Θεού στόν κόσμο, μέ βάση 
τήν έκτέλεση τών έντολών του. Ό Θεός όμως ζητά 
τήν κοινωνική ένεργητικότητα τών χριστιανών, γιατί 
θέλει ή κοινωνική διαμόρφωση τής ζωής νά διαρρυ
θμίζεται σύμφωνα μέ τίς έντολές του. Ή κοινωνική 
έργασία τών καλβινιστών στόν κόσμο είναι τελικά 
έργασία «in majorem gloriam dei». Τή μορφή αύτή 
έχει καί ή έπαγγελματική έργασία πού στέκεται στήν 
ύπηρεσία τής έγκόσμιας ζωής τοΰ συνόλου.9 Απο
τέλεσμα τής έπαγγελματικής αύτής ήθικής ήταν: 
συγκέντρωση όλων τών δυνάμεων στόν έπαγγελμα- 
τικό σκοπό, ύποτίμηση όλων τών γήινων πραγμά
των καί άγαθών χάριν τής άπλής σκοπιμότητος καί 
χρησιμοποίηση τοΰ κέρδους γιά τό κοινό καλό.

Στά πλαίσια τής άνατολικο-εκκλησιαστικής 
άσκητικής, φαίνεται ό άσκητής νά έπιτυγχάνη στήν 
έκστατική ζωή τίς ύψηλότερες βαθμίδες τής ύπερ
φυσικής ζωής. ’Εσωτερικά δέν αισθάνεται πλέον 
δεσμευμένος μέ τίς συνέπειες τής ένεργοΰ ζωής, άλλά 
τίς άντιμετωπίζει σάν βαθμίδες πού όδηγοΰν στήν 
υψηλή ύπερφυσική ήθικότητα. Ή έργασία τοΰ γί
νεται βάρος. Στήν προτεσταντική ήθική λέγεται ότι 
άκόμη καί ό ιδιοκτήτης δέν πρέπει νάτρώη χωρίς νά 
έργάζεται. Γιατί κι όταν δέν χρειάζεται τήν έργασία

6. Ένθ’ άν.
7. Die Soziallehren der christlichen Kirche und Gruppen, 

Tübingen 1912, σελ. 949.
8. Βλέπε καί Max Weber, GAzRS, I, σελ. 200. Πρβλ. 

έπίσης GAzRS, I, σελ. 134.
9. GAzRS, I, σελ. 100.
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για να καλύψη τις ανάγκες του, υπάρχει ή έντολή τού 
Θεού καί σ’ αύτόν ύπακούει όπως καί ό φτωχός.1 
’Αντίθετα, όΓρηγόριος Παλαμάς σάν έκπρόσωπος 
τής παθητικής μοναστηριακής άσκητικής επιδιώκει 
ένα τρόπο ζωής χωρίς έργασία. Τά προβλήματα πού 
δημιουργεί αυτή ή νοοτροπία τού Παλαμά λύθη
καν άφ’ ότου ή Παρθένος Μαρία τού ύποσχέθηκε 
σ’ ένα όνειρο ότιοί ήσυχαστές θά ζούσαν χωρίς νά 
πρέπει νά έργάζωνται.1 2 Στή θέση μιας θρησκευ
τικής άξιοποιήσεως τής δραστηριότητος3 (Δύση) 
μπαίνει μιά θρησκευτική δικαίωση τής άδράνειας 
(’Ανατολή).

Μέσα στά πλαίσια τής εργασίας καί τού έπαγ- 
γέλματος, ζοΰμε τήν άπομάκρυνση τής άνατολικο- 
εκκλησιαστικής άσκητικής άπό τά άρχικά της ιδα
νικά, πού άπέκρουαν τήν άδράνεια.4 Ό Μέγας Βα
σίλειος χαρακτήρισε βλαβερή καί κακή τήν οκνηρία 
καί τού άρκούσε νά άναφέρη τά λόγια τού ’Απο
στόλου Παύλου «ό μή εργαζόμενος μηδέ έσθιέ- 
τω».5 6 Στή βάση αύτού τού παραδείγματος διακρίνε- 
ται ή εσωτερική συνέχεια, πού ήδη άναφέραμε, 
μεταξύ τής ενεργητικής έξωκοσμικής άσκητικής 
τής ’Ανατολής καί τής εγκόσμιας έπαγγελματικής 
άσκητικής τού προτεσταντισμού. Ό Βασίλειος το
νίζει συνεχώς πόσο κακή είναι ή οκνηρία, άφοΰ ό 
’Απόστολος διατάζει καθαρά, «ό μή έργαζόμενος 
μηδέ έσθιέτω», καθώς καί ότι, όπως είναι στόν κα
θένα άναγκαία ή καθημερινή τροφή, τό ίδιο άναγ- 
καΐο είναι νά έργάζεται μέ όλες του τις δυνάμεις.3 
Τό ίδιο σχεδόν έννοεΐ ό "Αγιος Βενέδικτος,7 όταν 
γράφη ότι οί μοναχοί τότε μόνον «είναι πραγματικά 
μοναχοί, όταν ζοΰν όπως οί πατέρες μας καί οί 
άπόστολοι άπό τή χειρωνακτική τους έργασία». Τό 
ίδιο έννοεΐ καί ό Baxter γιά τόν άσκητικό προτε
σταντισμό, όταν σχετικά μέ τό έπάγγελμα άναφέ
ρη: «'Ο καθένας σάν μέλος τής ’Εκκλησίας καί 
τής Κοινοπολιτείας πρέπει νά κάνη ό,τι μπορεί 
γιά τό καλό τής Εκκλησίας καί τής Κοινοπολι
τείας. Τό νά τό άρνηθή αύτό κανείς καί νά πή: 
θά προσευχηθώ καί θά διαλογισθώ, θά ήταν σάν 
νά σάς άρνιόταν ό υπηρέτης σας τό μεγαλύτερο μέ
ρος μιας έργασίας καί νά καταγινόταν μ’ ένα μικρό
τερο καί πιό εύκολο μέρος. Καί ό Θεός σοΰ έδωσε 
τήν έντολή νά εργάζεσαι γιά τό καθημερινό ψωμί 
καί νά μή ζής σάν τούς κηφήνες μόνον άπό τό μέλι

1. GAzRS, I, σελ. 172.
2. P. (λ 151, 579-580.
3. Βλέπε: GAzRS, I, σ. 112-113.
4. Πρβλ.: Savramis, D., Zur Soziologie des byzantini

schen Mönchtums, Leiben/Köln 1962, σελ. 39 κέ. (Die 
Stellungnahme der Mönche zur Arbeit).

5. 2 Θεσσ., 3, 10.
6. P.G. 31, 1012.
7. Βλέπε: «Die Regel des heiligen Benedikt», γερμανική

μετάφραση άπό τά λατινικά, άπό τόν Ρ. Pius Bihlmeyer, εις
Bibliothek der Kirchenväter, επιμέλεια Bardenheuer, Ο.,
Schermann, Th., καί Weymann, K., 20ος Τόμ., München
1914, σελ. 298 (Κεφ. 48).
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τών άλλων». Ή έντολή τού Παύλου «ό μή έργαζό
μενος μηδέ έσθιέτω» πηγάζει άπό αύτό.8 Ενδιαφέ
ρον προκαλεΐ καί ή σκέψη ότι ή άδρανής πνευμα
τική ζωή είναι άχρηστη καί άπορριπτέα. Τόϊδιο δί
δαξε καί ό Μέγας Βασίλειος. Έτσι άπαντώντας στήν 
37η έρώτηση τής Regulae Fusius Tractatae,9 πού 
άφορά τό αν μπορή κανείς μέ τό πρόσχημα τής 
προσευχής νά παραμελήση τήν έργασία του, γρά
φει: «καιρός παντί πράγματι»10 * καί ιδιαίτερα μάλι
στα ότι ή έπαφή μέ τό Θεό δεν θά πρέπει νά γίνε
ται σε βάρος τής έργασίας.11

Μιά σύγκριση τών άπόψεων περί επαγγέλματος 
τού άσκητικοΰ προτεσταντισμού μέ τις άπόψεις τού 
Μεγάλου Βασιλείου, πού προβλέφθηκαν άρχικά γιά 
τήν ένεργητική μοναστηριακή ζωή, άποδεικνύει άκό- 
μη κι άλλες ομοιότητες.12 Τό πόσο άπομακρύνθηκε 
άπότή διδασκαλία τού Βασιλείου ή παθητική έξωκο- 
σμική άσκητική πού δημιουργήθηκε στό όρος "Αθως 
φαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι ό βασικός άντίπα- 
λος τού Γρηγορίου Παλαμά, ό καλόγηρος Βαρλαάμ 
(άπ. 1350), έχει έπίσημα καταδικαστή άπό τήν ’Ορ
θόδοξο ’Εκκλησία. Δοκίμασε νά καταδικάση τή 
σιωπή καί τήν άδράνεια καί υποστήριξε τή δράση.13 
Σ’ αύτό τό σημείο πρέπει νά τονισθή ότι ή σιωπή 
καί ή δράση δεν άποτελουν άντιθέσεις στον άσκητι
κό προτεσταντισμό. Μέ τήν είσοδο τών βαπτιστών 
στήν κανονική κοσμική έπαγγελματική ζωή έπι- 
κρατεΐ ή σκέψη ότι ό Θεός μιλά μόνον όταν τό δη
μιούργημα σιωπά.14 Ή έντολή νά σιωπά κανείς 
υπάρχει ήδη—έκτος άπό τή βιβλική άπειλή γιά 
ποινή γιά κάθε άχρηστη λέξη—άπό τήν έποχή τών 
Κλουνιακών σάν δοκιμασμένο άσκητικό μέσον τής 
διαπαιδαγωγήσεως γιά αυτοέλεγχο.15

Ό τελικός διαχωρισμός μεταξύ τής σιωπής καί 
τής μελέτης καί πράξεως άπομάκρυνε τήν άνατολι- 
κο-εκκλησιαστική έξωκοσμική άσκητική έντελώς 
άπό τόν κόσμο. Γιατί—κατά τόν Max Weber — ή 
άντίθεση είναι ριζική, άν άπό τή μιά πλευρά ή άσκη
τική τής δράσεως μέσα στόν κόσμο διαμορφώνη τήν 
καθημερινή ζωή όρθολογικά μέ βάση τή χριστιανική 
ήθική περί έπαγγέλματος (ένδοκόσμια άσκητική), 
ένώ ό μυστικισμός άπό τήν άλλη πλευρά έγκαταλεί-

8. GAzRS, I, σελ. 168, ύποσημ. 2.
9. P.G. 31, 1009 κέ.
10. P.G. 31, 1012.
11. "Ενθ’ άν.
12. Βέβαια ύπάρχουν διαφορές μεταξύ τών δύο άντιλή- 

ψεων περί έπαγγέλματος, πού έξηγούνται μέ τό ότι: α) 'Ο 
Βασίλειος διαλέγει έπαγγέλματα πού φαίνονται ότι είναι κα
τάλληλα γιά ένα μοναχό, όπως ό ίδιος τονίζει μέ έμφαση 
(P.G. 31, 1016). Γι’ αύτό τόν λόγο β) έδειξε προτίμηση γιά 
τήν γεωργία (P.G. 31, 1017 καί 1044). Καί σ’ αύτό τό σημείο 
συμφωνεί μέ τόν ’Ιωάννη Χρυσόστομο (P.G. 61, 508 κέ).

13. Βλέπε καί: Beck, G. Η., ένθ’ άν., σελ. 322 κέ. (Βι
βλιογραφία).
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Die Macht des religiösen Schweigens, Θεσσαλονίκη 1960.

15. GAzRS, I, σελ. 167, ύποσημ. 2.
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πει τον κόσμο, μέ συνέπεια τήν απομόνωση του θρη
σκευτικού ανθρώπου (έξωκοσμική άσκηση).’ Τό 
τελευταίο ήταν ή περίπτωση τής ’Ανατολικής Εκ
κλησίας, καί έτσι δημιουργήθηκε μια συναισθημα
τική θρησκευτικότης, πού μάς θυμίζει τόν χαρακτη
ρισμό τού Ritschl για τόν συναισθηματικό εύσεβι- 
σμό σάν «θρησκευτικό παιχνίδι» των μή έργαζομέ- 
νων άνθρώπων.3

Ή συναισθηματική θρησκευτικότης πού επι
κράτησε στον άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο ώδή- 
γησε στό να μήν άναπτύξη ό άνθρωπος τις ικανότη
τες πού θά τόν βοηθούσαν νά ρυθμίζη τή ζωή του 
συστηματικά μέ βάση τόν θρησκευτικό αύτοέλεγχο. 
Ό Max Weber άναφέρει τό άπόφθεγμα τού Goethe: 
«Πώς είναι δυνατόν νά γνωρίση κανείς τόν έαυτό 
του; Ποτέ βέβαια θεωρητικά, περισσότερο όμως 
μέσα στήν πράξη. Προσπάθησε νά κάνης τό καθήκον 
σου καί θά ξέρης άμέσως ποιος είσαι. — Ποιό είναι 
όμως τό καθήκον σου; Τό καθήκον τής κάθε στι
γμής».3 Αυτό έξηγεί γιατί ό ορθόδοξος βρίσκει τή 
θρησκεία του από τή μιά πλευρά πολύ άνετη καί βο
λική,4 ένώ από τήν άλλη άρνεΐται τήν ένδοκόσμια 
άσκητική σάν «φιλοκοσμική» καί «ύλιστική». 
Ό άνθρωπος αυτός δέν είχε ποτέ τήν πείρα νά γνω
ρίση τί σημαίνει νά είσαι καθημερινά μόνος καί νά 
δράς υπεύθυνα, όπως τό έννοεΐ ό Goethe. 'Ο König 
γράφει γιά τόν Max Weber οτι «κατώρθωσε νά κάνη 
μόνον αύτό πού πίστευε δτι είναι τό καθήκον τής 
κάθε στιγμής»,5 ένώ ό ίδιος ό Weber άναφέρει στό 
τέλος μιας άπό τις έργασίες του οτι «ό καθένας βρί
σκει τό δαίμονά του ύπακούοντας σ’ αυτόν τό δαί
μονα πού κρατά τό νήμα τής ζωής του».6 "Ετσι 
μάς έδωσε ό Weber τό παράδειγμα μιάς ζωής πού 
δέν ικανοποιήθηκε μέ μιά άνετη θρησκευτικότητα.

V

Ή συναισθηματική θρησκευτικότης πού επικρα
τεί στον άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο σάν συνέ
χεια τής παθητικής έξωκοσμικής ασκητικής είχε 
επί πλέον αρνητική οικονομική καί κοινωνική επί
δραση. Εμπόδισε τήν ορθολογική συστηματοποίη- 
ση τής καθημερινής ζωής τού άνθρώπου, μέ απο
τέλεσμα τήν έλλειψη συστηματικής διαμορφώσεως 
τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής. Ό ανατολικο

ί. GAzRS, I, σελ. 538-539.
2. Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, 3η 

έκδοση, I, σελ. 598 (άναφέρεται στό GAzRS, σελ. 145, 
ύποσημ. 3). Για τόν συνδυασμό συναισθηματικής καί ασκη
τικής θρησκευτικότητος (μέ τήν έννοια τής ένδοκόσμιας ασκη
τικής), βλέπε GAzRS, I, σελ. 143 κέ. καί 148 κέ.

3. GAzRS, I, σελ. 111, ύποσημ. 2.
4. Βλέπε καί Müller-Armack, A., ενθ’ αν., σελ. 331.
5. Die grossen Deutschen, ένθ’ αν., σελ. 411.
6. Άναφέρεται άπό τόν Brinkmann, C., ένθ’ αν., σελ.

135.

εκκλησιαστικός κόσμος, πού ταυτίζει συχνά τήν 
άπιστία μέ τόν όρθολογισμό καί τήν όρθολογική 
οργάνωση τής ζωής,7 κυριαρχείται άπό παράλογες 
δυνάμεις, πού έπιδροϋν στήν οικονομική καί κοι
νωνική καθημερινότητα, έμποδίζοντας κάθε έξέλι- 
ξη μιάς ορθολογικής έγκόσμιας διαγωγής. Γιατί «ό 
έγκόσμιος άσκητής» είναι όρθολογιστής μέ τήν έν
νοια τής άρνήσεως κάθε παράλογου. Παραμένει 
όμως πάντοτε σταθερός ό σκοπός: «μεθοδική αυτο
κυριαρχία».8 'Ο ορθολογικός χαρακτήρας τής έν- 
δοκόσμιας ασκητικής καί ή σημασία της γιά τόν 
σύγχρονο τρόπο σκέψεως καί ζωής θά πρέπει νά 
συγκριθή μέ τόν παράλογο χαρακτήρα τής άνατο- 
λικο-εκκλησιαστικής ασκητικής. Αυτό θά μάς (οδη
γούσε, ύπό τήν έπιρροή τών μεγαλοφυών έρευνών 
τού Max Weber, σέ μιά έντελώς νέα κοινωνιολογι- 
κοθρησκευτική θεώρηση τών αντιθέσεων ’Ανατο- 
λής-Δύσεως.

Ό μεθοδισμός π.χ., ή άγγλο-αμερικανική μορφή 
τού ήπειρωτικοΰ ευσεβισμοΰ, προβάλλει ήδη μέσω 
τής όνομασίας του τίς βασικές του αρχές: «μεθοδι
κή συστηματοποίηση τής καθημερινής ζωής μέ τε
λικό σκοπό τήν έπίτευξη τού certitudo salutis»,8 
ένώ ό όρθόδοξος άνθρωπος έζησε καί ζή κατά κά
ποιον τρόπο μέ βάση τήν άρχή: μεροδούλι-μεροφά- 
γι. Βέβαια, γιά τήν κατάσταση αυτή συνέβαλαν στις 
ορθόδοξες χώρες έπίσης καί άλλοι μή θρησκευτικοί 
παράγοντες. Κι αυτό οφείλεται π.χ. στό γεγονός δτι 
οί όρθόδοξες χώρες, κυρίως δέ ή 'Ελλάς, έπί έκατον- 
ταετίες βρίσκονταν κάτω άπό ξένη κυριαρχία, κα
θώς καί στό δτι οί χώρες αύτές είχαν καί έχουν 
αγροτική κυρίως δομή.10

Δέν σκοπεύω νά δώσω μιά μονόπλευρη, πολιτι
στική ή ιστορική έξήγηση τής άναπτύξεως τών ορ
θοδόξων χωρών. Παρ’ δλα αυτά διακρίνει κανείς 
παντού τήν έπίδραση τής όρθοδόξου θρησκευτικό
τητος στήν οίκονομική καί κοινωνική ζωή τού 
άνατολικο-εκκλησιαστικοΰ χώρου. Ένα συγκεκρι
μένο παράδειγμα αυτής τής έπιδράσεως είναι καί 
τό έξής: Ό διάσημος άρχαιολόγος Heinrich Schlie- 
mann έγραψε ήδη τό 1868 στις ταξιδιωτικές του 
έντυπώσεις άπό τήν ’Ιθάκη: «Μεγάλη άτυχία γιά 
τήν ’Ιθάκη καί γιά δλη τήν Ελλάδα είναι τό γε
γονός δτι, έκτος άπό τίς 52 Κυριακές, έορτάζονται 
έτησίως 97 έορτάσιμες ήμέρες, δηλαδή στό σύνολο 
149. Ή μεγάλη αυτή κατάχρηση έμποδίζει τήν άνά-

7. Γιά τό πώς βλέπει ό Max Weber τό θέμα όρθολογι- 
σμός πρβλ. Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissen
schaftslehre, 2η έκδοση, έπιμέλεια: Winckelmann, Joh., 
Tübingen 1951, σ. 578. Βλέπε έπίσης έπ’ αύτού τήν διδακτο
ρική διατριβή τού Dieckmann, Joh., Max Webers, Begriff 
des modernen okzidentalen Rationalismus, Düsseldorf 1961.

8. WuG, Ι,σ. 329-330.
9. GAzRS, I, σ. 146.
10. GAzRS, I, σ. 168, ύποσημ. 4. Βλέπε έπίσης Bendix, 

R., Max Weber, New York 1960, σελ. 113.
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πτύξη τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας».1 Το 
ίδιο άναφέρει καί ό Müller-Armack: «Ή ήθική ου
δέτερη τοποθέτηση άπέναντι στήν έργασία κάνει 
κατανοητό τό γεγονός ότι ό αριθμός, των εκκλησια
στικών εορτών στό νοτιοανατολικό χώρο μεγάλωσε 
τόσο πολύ, πού ξεπέρασε τον αριθμό ήμερων εργα
σίας. Κατά τον Otto von Frangs, ό χωρικός στή Σερ
βία1 2 έργάζεται κατά μέσον όρο μόνον 160 ήμέρες, ό 
υπόλοιπος χρόνος άναλογει στις έορταστικές ήμέ
ρες καθώς καί στις άσχημες καιρικές συνθήκες. ’Επί 
πλέον υπάρχει πληθώρα τοπικών άγιων, πού μαζί μέ 
τις Κυριακές κάνουν ενα σύνολο άπό 160 έορταστι
κές ήμέρες. Έάν ύπολογισθή καί τό χρονικό διά
στημα τοϋ χειμώνος πού δεν υπάρχει έργασία, τότε 
οί άγρότες τής Βουλγαρίας έργάζονται κατά μέσον 
δρο 120 ήμέρες τόν χρόνο».3

Αύτή είναι μόνο μία πλευρά τής έπιδράσεως τής 
θρησκείας στήν οικονομική άνάπτυξη των όρθο- 
δόξων χωρών. 'Υπό τήν επιρροή τής μεθόδου τοϋ 
Max Weber μπορεί νά προβληθή έπίσης ή αιτιώδης 
σχέση μεταξύ τής συναισθηματικής θρησκευτικό
τητας τοϋ ορθόδοξου καί τοϋ τυχοδιωκτικού καπιτα
λισμού, πού παρέμεινε ή μοναδική μορφή καπιτα
λισμού στήν ’Ανατολή. "Αν άναρωτηθοϋμε γιά τα 
αίτια αύτοΰ τοϋ ασυνήθιστου φαινομένου, τότε δίδε
ται σάν άπάντηση ή σχετική μέ τις ασιατικές θρη
σκευτικές αιρέσεις διαπίστωση τοϋ Max Weber: 
«Άπό τήν οικονομία τής ’Ανατολής απουσιάζει 
τό σημαντικώτερο: ή ορθολογική ούδετεροποίηση 
τοϋ ενστικτώδους χαρακτήρος τής δραστηριότητος 
τοϋ καπιταλιστοϋ, καθώς καί ενα σύστημα ορθολο
γικής έγκόσμιας ήθικής τής δράσεως, πού τήν εί- 
σήγαγε στή Δύση ή "ένδοκοσμική ασκητική” 
τοϋ προτεσταντισμού».4 Ή άπεριόριστη κερδο
σκοπική άπληστία τοϋ ορθόδοξου καπιταλιστοϋ 
ικανοποιείται μέ δλα τά μέσα. ’Απουσιάζει ή χρι
στιανική άντίληψη τοϋ έπαγγέλματος καί ή άσκητι- 
κή διαγωγή. Έτσι, δέν ύπάρχει καμμιά χριστιανική 
επιρροή στήν άνάπτυξη τοϋ καπιταλιστικού τρόπου 
ζωής.

Έτσι άκολουθεΐ ή οικονομική ζωή τόν δρόμο της 
μέσα στον όρθόδοξο κόσμο, χωρίς ήθικές αρχές, 
μέ αποτέλεσμα τόν τυχοδιωκτικό καπιταλισμό. Καί 
ή περίπτωση αύτή δείχνει τις συνέπειες τής έπι- 
τυχίας τής έξωκοσμικής ασκητικής σε βάρος τής 
ένδοκόσμιας. Μια σύγκριση τής κοινωνικο-ηθι- 
κής διδασκαλίας τών έκπροσώπων τής άνατολικο- 
εκκλησιαστικής ασκητικής τής δράσεως μέ τις άρ- 
χές τοϋ άσκητικοϋ προτεσταντισμού μάς δείχνει 
πολλές όμοιότητες στον τομέα τής έργασίας καί

1. Ithaka, der Peloponnes und Troja, Darmstadt 1963 
(νέα δκδοση), σ. 43.

2. Μετά τήν έπικράτηση τοΟ κομμουνισμού στή Σερβία 
καί στή Βουλγαρία άλλαξε φυσικά αύτή ή κατάσταση.

3. Religion und Wirtschaft, σελ. 363.
4. GAzRS, II, σ. 372.

τοϋ έπαγγέλματος, καθώς έπίσης καί στον τομέα 
τοϋ βιοπορισμού καί τής κατανομής τοϋ πλούτου. 
Τήν πεποίθηση τοϋ πουριτανισμού δτι ό άνθρωπος 
είναι μόνον «διαχειριστής τών άγαθών πού τοϋ 
προσφέρονται μέσω τοϋ Θεοϋ»5 τη βρίσκουμε 
καί στούς μεγάλους Πατέρες τής ’Ανατολικής Εκ
κλησίας, στον Μέγα Βασίλειο6 καί στον ’Ιωάννη 
τόν Χρυσόστομο.7 Οί τελευταίοι ύποστηρίζουν 
έπίσης τήν άποψη—πού γιά τόν πουριτανισμό απο
τελεί βεβαιότητα—δτι ό Θεός εύλογεΐ τά υλικά 
αγαθά, πού πρέπει νά θεωρούνται σάν δώρα Του.8 
Σάν έπιχείρημα κατά τών άπόψεων τών ’Ορθοδόξων 
«άσκητών», πού χαρακτηρίζουν τόν τρόπο ζωής πού 
συνεπάγεται ή ένδοκόσμια ασκητική τής Δύσεως 
σάν «υλιστικό», είναι ένδιαφέρουσα ή διαπίστωση 
τών έκπροσώπων τοϋ άσκητικοϋ προτεσταντισμού 
σχετικά μέ τήν απόλαυση τοϋ πλούτου καί τήν πο
λυτέλεια έν συγκρίσει μέ τις άπόψεις τοϋ Ίωάννου 
τοϋ Χρυσοστόμου. Τά άγαθά ονομάζονται γι’αύτόν 
τόν λόγο άγαθά, γιατί μ’ αύτά μπορεί κανείς νά κάνη 
καλό* ή περιουσία δέν είναι ιδιοκτησία,9 γράφει ό 
Χρυσόστομος, πού έτσι συμφωνεί μέ τούς εύσεβι- 
στές τής Δύσεως πού άπορρίπτουν κάθε προσωπική 
απόλαυση τών καρπών τοϋ πλούτου.10 Καί στις δυό 
περιπτώσεις άπορρίπτεται κατηγορηματικά ή πολυ
τέλεια.11 Βέβαια, υπάρχουν κι έδώ διαφορές σχετι
κά μέ τή διδασκαλία περί έργασίας καί τις άντιλή- 
ψεις περί έπαγγέλματος, μεταξύ τοϋ άσκητικοϋ προ
τεσταντισμού καί τών μεγάλων Πατέρων τής ’Ορθό
δοξης Εκκλησίας, πού θέλουν νά δημιουργήσουν 
μιά κοινωνική ήθική. Οί διαφορές αύτές έξηγοϋνται 
π.χ. άπό τό δτι ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος δέν άπέ- 
βλεπε στή δημιουργία μιας θετικής ήθικής τής ιδιο
κτησίας καί τής χρήσεώς της. Πιό πολύ έπιθυμοϋσε 
νά καταπολεμήση τήν κάθε είδους άδικία πού 
προερχόταν άπό τήν άπληστία καί φιλαργυρία. 
Αίτια γι’ αύτό ήταν πώς ζοϋσε σέ μιά κοινωνία μέ 
άνιση κατανομή τών άγαθών, μέ τόν πλοϋτο σέ λίγα 
χέρια, μέ συστηματική έκμετάλλευση τών οικονο
μικά άδυνάτων. Ή μεγάλη φτώχεια πού χαρακτήρι
ζε τήν κοινωνία τής έποχής του12 έξηγεί, έπίσης, 
γιατί άνύψωσε σέ βασική άρετή τήν έλεημοσύνη13 
—σέ άντίθεση μέ τόν άσκητικό προτεσταντισμό.

5. GAzRS, I, σ. 189 κέ. Βλέπε έπίσης, 6νθ’ άν., σελ. 
176.

6. Βλέπε καί P.G. 31, 276 κέ. Πρβλ. έπίσης P.G. 31, 288.
7. Βλέπε π.χ. P. G. 58, 558.
8. GAzRS, I, σ. 180.
9. P.G. 62, 556.
10. GAzRS, I, σ. 166-167.
11. Έδώ άξίζει νά προσέξουμε μιά πολύ ένδιαφέρουσα 

σύγκριση μεταξύ GAzRS, I, σ. 167 & 190 καί P.G. 62, 259- 
260.

12. Όσον αφορά τόν άριθμό τών πλουσίων καί τών φτω
χών τής Κωνσταντινουπόλεως, βλέπε P.G. 60, 97 καί P.G. 
58, 630 (’Ιωάννης Χρυσόστομος).

13. Βλέπε καί τήν έργασία τού Plassmaim Ο., Das 
Almosen bei Johannes Chrysostomos, Münster 1961.

36



ή συμβολή τοΰ Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας

Αυτό πού ό Max Weber προσπάθησε να απόδει
ξη ήταν δτι, παρ’ όλη τήν «άντιμαμωνική» διδασκα
λία του, ό άσκητικός προτεσταντισμός γέννησε τον 
οικονομικό όρθολογισμό, γιατί «βράβευσε» τά άσκη- 
τικά ορθολογικά κίνητρα.1 Ό Max Weber μέσω 
τής μεθόδου του μας έκανε να καταλάβουμε πως 
κατώρθωσε στον άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο νά 
έπιβληθή ή άπληστία, παρ’ όλο τον αγώνα πού εκανε 
ό μεγαλύτερος Πατέρας τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, 
ό ’Ιωάννης ô Χρυσόστομος, εναντίον τής άπλη- 
στίας καί τής φιλαργυρίας, καθώς καί πώς σέ μιά 
όρθόδοξη χώρα σάν τήν Ελλάδα μπορούν νά 
συνυπάρξουν τόσο έντονα ή φτώχεια καί ή πολυ
τέλεια. Ή απάντηση είναι ή εξής: στον άνατολικο- 
εκκλησιαστικό χώρο απούσιαζε τό σημαντικότερο, 
τό άσκητικό ορθολογικό κίνητρο. Με τήν εγκατά
λειψη τού κόσμου υπέρ μιας παθητικής έξωκοσμικής 
άσκητικής στον "Αθω ξέχασαν οί ορθόδοξοι χρι
στιανοί τόσο τήν κοινωνική τους ήθική δσο καί τήν 
κοινωνική διδασκαλία τών μεγάλων Πατέρων τής 
’Εκκλησίας τους. Οί εκπρόσωποι τοΰ άσκητικοΰ 
προτεσταντισμού άναγνώρισαν τούς κινδύνους τοΰ 
πλούτου,1 2 άλλα παρ’ δλα αύτά καταδίκασαν τή 
φτώχεια3 καί άρχισαν άγώνα δχι κατά τής όρθο
λογικής οικονομίας, άλλά κατά τής παράλογης 
χρήσεως τής ιδιοκτησίας.4 5 ’Αντίθετα, ή έξωκο- 
σμική παθητική ασκητική ανυψώνει τή φτώχεια σε 
Αρετή5 καί μ’ αύτόν τόν τρόπο δίνει στον τυχοδιω- 
τικό καπιταλισμό τό άλλοθι τής έλεημοσύνης6 
καί τοΰ άφήνει έλεύθερο τόν δρόμο γιά μιά παράλο
γη καί άπληστη χρήση τής ιδιοκτησίας.

Ή παράλογη δμως χρήση τής Ιδιοκτησίας εμ
πόδισε τή γένεση συγχρόνων έπιχειρήσεων στον 
άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο- γιατί βασικά 
ή οικονομική έπιχείρηση στηρίζεται στόν υπολογι
σμό καί στόν όρθολογικό προγραμματισμό. 'Ο 
τελευταίος δμως είναι ή βασική ένδειξη δλων τών 
ειδών τής όρθολογικής οικονομίας. 'Ο Max Weber 
άναφερόμενος στήν όρθολογική οικονομία έννοεΐ 
ένα οικονομικό προγραμματισμό,7 πού γι’ αύτόν 
θά ήταν κατάλληλες ή πουριτανική οργάνωση τής

1. GAzRS, I, σ. 165, ύποσημ. 3.
2. Βλέπε π.χ. GAzRS, I, σ. 196-197.
3. «Τό νά θέλης νά είσαι φτωχός είναι τό ίδιο σάν νά 

θέλης νά είσαι άρρωστος» (GAzRS, I, σ. 177). Βλέπε, έπίσης, 
6νθ’ άν., ύποσημ. 2.

4. GAzRS, I, σ. 190.
5. GAzRS, I, σ. 192. Ή πίεση γιά άποταμίευση προέρ

χεται έπίσης κι άπό τό δτι ή καταπολέμηση τής πολυτέλειας 
όδηγεϊ στόν περιορισμό τής καταναλώσεως, Ιδιαίτερα μάλιστα 
τής πολυτελούς καταναλώσεως (έπ’ αύτού GAzRS, I, σ. 190).

6. Βέβαια ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος σάν έκπρόσωπος 
τής ένεργού άσκητικής συνιστά τήν έλεημοσύνη (βλέπε 
σ. 36, ύποσημ. 12 καί 13). «Κάθε άνθρωπος, πού ύποφέρει, έχει 
τό δικαίωμα νά βοηθηθή» (P.G. 48, 989-990 καί 63, 88).

7. Έπ’ αύτού βλέπε τό 2ο Κεφάλαιο τού πρώτου τόμου
τοΰ έργου: Wirtschaft und Gesselschaft (soziologische
Grundkategorien der Wirtschaften, WuG, I, σ. 31-121).

εργασίας και ό πουριτανικός καπιταλισμός, σάν φο
ρείς ήθους μιας όρθολογικής άσκητικής έπιχειρή- 
σεως.8 Γιά έναν τέτοιο προγραμματισμό είναι 
άκατάλληλοι τόσο ό τυχοδιωκτικός καπιταλισμός 
δσο καί ή συναισθηματική θρησκευτικότης, γιατί 
όρθολογική οικονομία σημαίνει άντικειμενική καί 
συστηματική οργάνωση.9 Δεν είναι λοιπόν σύμ
πτωση δτι οί μεγαλύτερες δυσκολίες γιά τήν έκβιο- 
μηχάνιση τής 'Ελλάδος προέρχονται άπό τήν έλ
λειψη ένός γενικού συστηματικού οικονομικού προ
γράμματος καί μιας όρθολογικής όργανώσεως τών 
έπιχειρήσεων.

Υπάρχουν βέβαια "Ελληνες επιστήμονες πού άπο- 
δίδουν τήν ευθύνη γιά τήν οικονομική καθυστέρηση 
τής χώρας, στις ίστορικο-πολιτικές της εξελίξεις. 
"Οτι δεν μπορεί νά θεωρήση κανείς μόνον αύτές σάν 
τή μοναδική αιτία γιά τήν άρνητική οικονομική άνά- 
πτυξη μιας χώρας, τό άποδεικνύει καί ό Max We
ber, διαπιστώνοντας δτι οί προτεστάντες, σάν κυ
ρίαρχη ή σάν υποτελής τάξη, σάν πλειονότης ή 
σάν μειονότης, έδειξαν μιά ιδιαίτερη τάση γιά τόν 
οικονομικό όρθολογισμό, πράγμα πού δεν παρατη
ρήθηκε καί δέν παρατηρείται στούς καθολικούς 
ούτε στή μία ούτε στήν άλλη περίπτωση. Ή βάση 
τής διαφορετικής συμπεριφοράς πρέπει λοιπόν νά 
άναζητηθή στήν πνευματική τοποθέτηση τών άν- 
θρώπων καί δχι στήν ίστορικο-πολιτική έξέλιξη 
τής μιάς ή τής άλλης κοινωνίας.10

Τόσο ή Ελλάδα δσο καί οί ύπόλοιπες δρθόδοξες 
χώρες δέν έχουν τις προϋποθέσεις γιά τή γένεση 
συγχρόνων καπιταλιστικών οικονομικών έπιχειρή
σεων, γιατί απούσιαζε άπό τούς όρθοδόξους ή 
όρθολογική άντικειμενοποίηση τών τυχοδιωκτικών 
τάσεων τών έπιχειρηματιών, καθώς καί ένα σύστημα 
όρθολογικής έγκόσμιας οικονομικής ήθικής. Έτσι 
έξηγεΐται καί τό γιατί δέν υπάρχει στήν Ελλάδα 
σχεδόν καμμιά άξιόλογη κοινωνική πολιτική. Σχε
τικά μέ αυτό τό θέμα ένδιαφέρουσα είναι ή παρατή
ρηση δτι, π.χ., ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία καί οί 
έκπρόσωποί της άντικρούουν δσους χαρακτηρίζουν 
τήν ’Ορθοδοξία σάν άντικοινωνική, τονίζοντας δτι ή 
’Ορθόδοξη ’Εκκλησία έχει πετύχει ήδη πολλά στόν 
τομέα τής κοινωνικής προνοίας. Ξεχνούν δμως δτι 
μιά άνεπτυγμένη κοινωνία δέν δίνει ελεημοσύνη, 
άλλα άσκεΐ κοινωνική πολιτική. Ή στάση αυτή τής 
’Εκκλησίας άποδεικνύει ταυτόχρονα τή συναισθημα
τική θρησκευτικότητα τών όρθοδόξων λαών,πού λαμ
βάνουν ύπ’ δψη τά κοινωνικά προβλήματα άπό τή 
συναισθηματική τους πλευρά (έλεημοσύνη) κι δχι 
άπό τή συστηματική κι όρθολογική τους πλευρά 
(κοινωνική πολιτική). Οί μεγάλες έπιτεύξεις τής 
’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας στόν τομέα κοινωνικής

8. GAzRS, I, σ. 181 καί 182, ύποσημ. 2.
9. GAzRS, I, σ. 544.
10. GAzRS, I, σ. 23.
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προνοίας καί ή θετική της στάση απέναντι στήν ελε
ημοσύνη δείχνουν βέβαια δτι ή κοινωνική δραστη
ριότητα συμπεριλαμβάνεται στο λυτρωτικό της 
έργο.1 Πρόκειται, όμως, εδώ από τή μιά πλευρά 
για τούς καρπούς τής ενεργητικής έξωκοσμικής 
ασκητικής τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας, πού αργό
τερα άντικαταστάθηκε άπό τήν παθητική, ένώ άπό 
τήν άλλη πλευρά, ιδιαίτερα σήμερα, ή κοινωνική 
δραστηριότης τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας στερεί
ται συστηματικής καί κεντρικής δργανώσεως.

Ή συναισθηματική θρησκευτικότης τής ’Ορθό
δοξης ’Εκκλησίας—πού πάντοτε ήταν στενά δεμέ
νη μέ τό κράτος1 2 καί παρέμεινε—δέν μπόρεσε 
νά συμβάλη στήν ορθολογική ανάπτυξη τού έλλη- 
νικοΰ κράτους. Μέ αυτό τό φαινόμενο είναι στενά 
δεμένο τό γεγονός δτι, σιή μοναδική έλεύθερη ορ
θόδοξη χώρα, στήν Ελλάδα, ή αντικειμενική ορ
γάνωση ειδικευμένων δημοσίων υπαλλήλων συναν
τά πολλές δυσκολίες. Σ’ αύτή τή χώρα κυριαρχεί 
ό νεποτισμός άντί μιας υπευθύνου κατανομής των 
θέσεων καί έξαρτά τούς υπαλλήλους άπό πρόσωπα 
καί τήν πολιτική. Έτσι στερείται ό υπαλληλικός 
κόσμος μιας ήθικής πού, κατά τόν Max Weber, 
μπορεί νά μεταβάλη τόν δημόσιο υπάλληλο σε 
δυναμικό στοιχείο του κρατικού όργανισμοΰ.3

VI

'Ο René König4 παρατηρεί πολύ σωστά οτι ό 
καλβινιστής δέν άναμένει μέ ταπείνωση τή λύτρωσή 
του, άλλά τήν επιδιώκει ό ίδιος μέ βάση μιά διαρκή 
«συστηματική αύτοκριτική».5 Έτσι προβάλλεται 
μιά ιδεώδης σύνθεση πράξεως καί αισθήματος ευ
θύνης, πού μετέβαλε τόν άσκητικό προτεσταντι
σμό σέ οικονομική καί κοινωνική δύναμη,6 δημι
ουργώντας μέσα στον κόσμο καί για τόν κόσμο μία 
«άριστοκρατία έκλεκτών άγιων».7 ’Αντίθετα, ή 
παθητική άνατολικο-εκκλησιαστική έξωκοσμική

1. Βλέπε καί P.G. 60,750· 49,293 καί 58, 510. ’Αντίθε
τα ό Μέγας Βασίλειος (P. G. 31, 300 καί 32, 1265) στρέφεται 
κατά της καταχρήσεως τής Ιδέας τοϋ redemptio animi μέ τήν 
προσφορά έλεημοσύνης. Για τις σχέσεις τής κοινωνικής δρα- 
στηριότητος των μοναχών μέ τήν περί σωτηρίας Ιδέα, βλέπε: 
Savramis D., Zur Soziologie des byzantinischen Mönch
tums, Leiben /Köln 1962, σ. 25. Για τόν διαφορετικό χαρακτή
ρα πού μπορεί νά εχη ή κοινωνική δραστηριότητα σαν μέσο 
σωτηρίατ, βλέπε WuG, I, σ. 323 κέ..

2. Για μιά πληρέστερη κατανόηση τής ίδιαζούσης έξε- 
λίξεως των σχέσεων μεταξύ κράτους καί ’Εκκλησίας στόν άνα- 
τολικο-εκκλησιαστικό χώρο θά έπρεπε νά μελετήση κανείς 
ώρισμένες παρατηρήσεις τού Max Weber για τήν «θεοποίη
ση τού δημιουργήματος» (βλέπε έπ’ αυτού GAzRS, I, σ. 
154, ύποσημ. 3, 173-174, ύποσημ. 3 καί 187-188).

3. IVuG, I, σ. 561.
4. Die grossen Deutschen, ενθ’ αν., σ. 417.
5. ’Επ’ αύτοϋ, πρβλ., GAzRS, I, σ. 110-111 καί σ. 

162-163.
6. ’Επ’ αύτού π.χ. GAzRS, I, σ. 189 κέ.
7. GAzRS, I, σ. 104-105.

άσκητική δέν μπόρεσε νά όδηγήση σέ μιά υπεύθυνη 
δραστηριότητα κι ούτε νά προσφέρη μιά έγκόσμια 
άριστοκρατία έκλεκτών άγίων. Στόν άνατολικο-εκ- 
κλησιαστικό χώρο άπουσίαζαν «τά ψυχολογικά 
κίνητρα» πού ρυθμίζουν τή διαγωγή τών άτόμων μέ 
βάση μιά ύπεύθυνη ήθική.8 Ό όρθόδοξος χριστια
νός δέν είναι αναγκασμένος νά πετύχη μόνος του τή 
σωτηρία του, δεδομένου οτι τού τήν έγγυάται ή 
Εκκλησία, πού τού τή «χαρίζει» μέ τά μυστήριά 
της.9 Συχνά ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία χρησιμοποιεί 
τό επιχείρημα δτι αύτή μόνη της μπορεί νά διεισδύ- 
ση σέ όλους τούς τομείς τής καθημερινής ζωής μέ τή 
δύναμη τής μυστηριακής της ζωής, καθώς καί δτι 
γιά τούτον τόν λόγο δέν είναι δυνατόν νά τής κατα- 
λογισθή μομφή γιά παραμέληση κοινωνικών καί 
κοινωνικο-ηθικών προβλημάτων.

Ή άρχή: «βοήθησε τόν έαυτό σου γιά νά σέ βοη- 
θήση ό Θεός»10 δέν ισχύει γιά τούς όρθοδόξους. 
’Αποτέλεσμα είναι ένας κυριακάτικος Χριστιανι
σμός, μονιμοποίηση καί σταθεροποίηση τής συναι
σθηματικής θρησκευτικότητος, καί ή άπουσία τού 
φαινομένου «τού ξεμαγέματος τού κόσμου»,11 πού 
είναι άδύνατο χωρίς τήν όρθολογικοποίηση τού κα
θημερινού βίου. Γιά τόν λόγο αυτό στις περιπτώσεις 
δπου τό άτομο δέν κατορθώνει νά έπιβληθή στήν κοι
νωνία μέ βάση τις προσωπικές του αρχές ζητάει καί 
βρίσκει τή μοναξιά καί τήν άπομόνωση. Τό αποτέ
λεσμα είναι πολλές φορές ή δημιουργία ένός καλο- 
γερισμού κακής ποιότητος, καθώς καί ή ποσοτική 
αύξηση τού μοναχισμού πού συνεπάγεται τήν «καθη- 
μερινοποίηση θρησκευτικών χαρισμάτων».12 Τό 
φαινόμενο αύτό μέ δλες του τις συνέπειες τό συναν
τούμε στό Βυζάντιο.13 Μέ αύτόν τόν τρόπο δμως 
ανυψώνεται σέ αρετή ή άρνηση τού άνθρώπου νά 
συμμετάσχη μέσω τών πράξεών του στήν άνθρωπο- 
ποίηση τής κοινωνίας. Ένας "Ελληνας μοναχός 
γράφει, π.χ., τό 1961, κι δχι βέβαια στή βυζαντινή 
εποχή, δτι γιά τόν όρθόδοξο μοναχισμό τό μοναδικό 
ιδανικό είναι ό Θεός καί ή Βασιλεία του. Ταυτόχρονα 
έπιτίθεται κατά τού δυτικού κόσμου λόγω τής «δρά
στη ριότητός» του καί λόγω τής «θεοποιήσεως» τής 
έργασίας. Πιό συγκεκριμένα, μιλά μέ ύπερηφάνεια 
γιά τό δτι ακόμη καί οί καλύτεροι μοναχοί τής Άνα-

8. GAzRS, I, σ. 86.
9. Σχετικά μέ τήν επίδραση τών μυστηρίων, βλέπε 

GAzRS, I, σ. 114 κέ. καί σ. 144, ύποσημ. 1.
10. GAzRS, I, σ. 111.
11. Γιά τό θρησκευτικο-ιστορικό φαινόμενο τού ξεμαγέ

ματος τού κόσμου, βλέπε τίς έργασίες τού Weber: Wirtschafts
ethik der Weltreligionen· Γιά τόν άσκητικό προτεσταντι
σμό, βλέπε GAzRS, I, σ. 114 καί 156, ιδιαίτερα σ. 158. Γιά 
τίς σχέσεις τού τυχοδιωκτικού καπιταλισμού μέ τή μαγεία 
μιλά ό Max Weber στό GAzRS, II, σ. 372.

12. Βλέπε έπ’ αύτού τίς απόψεις τού Max Weber στό 
WuG, I, σ. 142. κέ.

13. Savramis, D., Zur Soziologie des byzantinischen 
Mönchtums, Leiben /Köln 1962, καί μάλιστα σ. 52 κέ. καί 
58 κέ.
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ή συμβολή τοΰ Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας

τολής δέν ένδιαφέρονται να φανούν χρήσιμοι στήν 
κοινωνία, καί αναφέρει περιφρονητικά τήν παρα
γωγική δραστηριότητα των μοναχών τής Δύσεως.1

Ή έξωκοσμική ασκητική δέν ένδιαφέρεται για 
τον κόσμο- ό κόσμος άπό τήν πλευρά του χάνει τήν 
ασκητική άπό τό οπτικό του πεδίο. Αυτό βέβαια δέν 
μένει χωρίς συνέπειες, πού μπορούμε νά άνακαλύ- 
ψουμε καί στον χαρακτήρα των Ελλήνων. Ή ένδο- 
κόσμια ασκητική εργάζεται γιά νά διαμορφώση τόν 
άνθρωπο σέ προσωπικότητα καί νά φέρη τάξη στή 
ζωή του.1 2 Αυτό έπέδρασε στον χαρακτήρα των 
χωρών πού γνώρισαν αύτή τήν άσκητική. Ή ’Ορ
θόδοξη Εκκλησία όμως προσπαθεί νά έπιδράση 
στούς ανθρώπους μόνον μέσω τής μυστηριακής 
ζωής. Έτσι δημιουργεΐται μία διαφοροποίηση με
ταξύ διδασκαλίας καί διαγωγής, όπως προβάλλεται, 
μεταξύ άλλων, καί στό νεοελληνικό δημοτικό τρα
γούδι. Άπό τή μιά, ή διδασκαλία τής ’Ορθόδο
ξης Εκκλησίας άρνεΐται τόν κόσμο.3 Άπό τήν 
άλλη, διακρίνουμε στό δημοτικό τραγούδι τή ζων
τανή κατάφαση τής ζωής.4 Τούτο εκφράζεται κα
θαρά στό έπόμενο τραγούδι:

Χαρήτε, νιοί, χαρήτε, νιαϊς, κι ή ημέρα όλοβραδιάζει 
καί ό Χάρος τις ήμέραις μας μιά μιά τις λογαριάζει. 
Τράβα τό χορό κι ας πάη, 
μαύρη γής Οενά μάς φάη...
Τούτ ή γής που τήν πατούμε, 
δλοι μέσα θενά μπούμε...
Τούτ ή γής που Θα με φάη, 
βάρτε την με τό ποδάρι.5

’Ακούσια θά θυμηθούμε έδω τήν πρώτη προς Κο- 
ρινθίους επιστολή (15,32), όπου ό άπόστολος Παύ
λος αναφέρει τά λόγια τοΰ Μενάνδρου: «αφήστε μας 
νά φάμε καί νά πιούμε, γιατί αύριο θά είμαστε νε
κροί», γιά νά δείξη ότι ή πίστη των Κορινθίων στήν 
ανάσταση έχει χαθή. Ή διαγωγή αύτή δέν συμβιβά
ζεται μέ καμμιά ασκητική· ούτε καί μέ τήν προσπά
θεια γιά συστηματική καί υπεύθυνη ζωή. ’Ακόμη, ή 
διαγωγή αύτή δέν έχει τίποτα κοινό μέ τή διδασκα
λία τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μέ τόν τρόπο αυτόν ή θρησκευτικότης των όρ- 
θοδόξων λαών—πού κατά τά άλλα σέ πολλές όρθό- 
δοξες χώρες, ιδιαίτερα στήν Ελλάδα, είναι αδιά
λειπτη καί έντονη—διατηρήθηκε σάν καθαρά λαϊ

1. Πρβλ. Χατζημιχάλης, Νεκτάριος: «Ό ’Ορθόδοξος
μοναχισμός καί ό σύγχρονος κόσμος» εις Γρηγόριος Παλαμας, 
44 (1961), σ. 324 καί 325.

2. GAzRS, I, σ. 117-118.
3. Βλέπε καί GAzRS, I, σ. 568 καί 571.
4. Έπ’ αύτοϋ, βλέπε Platis, El., «Die neugriechische 

Volksdichtung» εις Die Volkskultur der südosteuropäischen 
Völker, Südosteuropa Jahrbuch 6 (1962), σ. 55.

5. Πολίτης, N., Έκloyal από τα τραγούδια τοΰ
'Ελληνικού λ.αοΰ, ’Αθήναι 1932, σ. 233, καθώς έπίσης Platis,
El., ένθ’ άν., σ. 57.

κή θρησκεία, πού συχνά βυθίζεται σέ προλήψεις6 
καί δέν μπορεί νά διαμορφώση τό άτομο σέ προσω
πικότητα. Ή εγκατάλειψη τοΰ κόσμου πού συνε
πάγεται ή έξωκοσμική άσκητική καί ή παραίτησή 
της άπό τή δραστηριότητα γιά τή διαμόρφωσή 
του ένίσχυσαν τή μονόπλευρη λαϊκή θρησκευτι
κότητα, πού επιδιώκει μέ κάθε τρόπο μία ευτυχι
σμένη ζωή. Αύτό όμως δέν κατορθώνεται μέ τό νά 
ρυθμίζη κανείς μεθοδικά τή ζωή του,7 άλλά μέ τήν 
εκπλήρωση θρησκευτικών υποχρεώσεων καί τύπων 
πού ύποδεικνύονται άπό τήν εκκλησιαστική παρά
δοση. Ένα άκόμη άποτέλεσμα τής συναισθη
ματικής αύτής θρησκευτικότητος είναι ή εύαισθη- 
τοποίηση τής συνειδήσεως, πού μπορεί νά κάνη 
έναν πλούσιο Έλληνα νά δώση, πάνω στον ενθου
σιασμό του, σ’ έναν φτωχό ένα μεγάλο ποσό, ενώ 
άπό τήν άλλη πλευρά νά μή τοΰ είναι συνειδητό ότι 
ή πληρωμή τών φόρων είναι ήθικό καθήκον.

Στήν Ελλάδα, οί αρνητικές κοινωνιολογικές 
συνέπειες τής έγκαταλείψεως τοΰ κόσμου όφείλον- 
ται καί στό ότι ή αστική τάξη8 σάν κοινωνικό 
φαινόμενο εμφανίσθηκε έδώ πολύ αργά. Ή άστι- 
κοποίηση τής Ελλάδος όμως έχει προχωρήσει 
άρκετά, μέ άποτέλεσμα:

1. μιά «νεοελληνική χριστιανική κίνηση», πού 
έχει πολλές όμοιότητες μέ τόν άσκητικό προτεσταν
τισμό καί πού φορείς της είναι οί «λαϊκοί» Καί όχι ό 
κλήρος,

2. άναζωπύρηση τής συναισθηματικής θρηκευ- 
τικότητος καί τής άρνήσεως τοΰ κόσμου,

3. τήν «κοσμικοποίηση».9
Τά τρία αύτά φαινόμενα επιτρέπουν τά έξής συμ

περάσματα: πρώτο, ότι είναι δυνατή μία ένδοκόσμια 
άσκητική στά πλαίσια τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, 
γιατί δέν άντιτίθεται στήν ουσία τής ’Ορθοδοξίας· 
δεύτερο, ότι ή παραδοσιοκρατία έμποδίζει πάντοτε 
τήν ορθολογική διαμόρφωση τοΰ τρόπου ζωής· τρί
το, ότι ή κοσμικοποίηση τοΰ χριστιανισμού δέν 
εμποδίζεται άπό τή μονόπλευρη πνευματικοποίηση 
τής καθημερινής ζωής.

Συστηματικώτερη μελέτη τών τριών αύτών φαι
νομένων θά ώδηγοΰσε σέ πολύ ένδιαφέρουσες κοι-

6. ’Επ’ αύτοΰ πρβλ. τις απόψεις τού Max Weber γιά τόν 
ρόλο πού παίζει ό άντιορθολογικός κόσμος της μαγείας σάν 
έμπόδιο γιά τήν μεθοδική όργάνωση μιας όρθολογικής 
ένδοκόσμιας ζωής (GAzRS, II, σελ. 370-371).

7. Στόν άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο δέν βρίσκου
με ενα είδος άσκητικοΰ ορθολογισμού πού θά μπορούσε νά 
συγκριθή μέ τόν άσκητικό προτεσταντισμό.

8. ’Επ’ αύτού GAzRS, I, σελ. 192, ύποσημ. 2. ’Εκεί ή 
διαπίστωση τού Bernstein: «Ό άσκητισμός είναι μία άστική 
αρετή», σέ συνδυασμό μέ τις άπόψεις τού Weber (ενθ’ άν., 
σ. 192-193) γιά τή δημιουργία κεφαλαίου μέσω άσκητικής 
ύποχρεωτικής άποταμιεύσεως.

9. Δέν πρέπει νά άντιμετωπίζουμε τήν «κοσμικοποίηση» 
σάν ενα άρνητικό φαινόμενο. Πιστεύω ότι ή «κοσμικοποίηση» 
συντελεί άποτελεσματικά στήν άνανέωση καί στή δυναμο
ποίηση τού Χριστιανισμού.

39



Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών

νωνιολογικο-θρησκευτικές έρευνες. Έδώ θά έπιθυ- 
μοΰσα νά σημειώσω τα έξης: Ή άποψη του Max 
Weber, ότι μία ορθολογική μεταφυσική καί μία θρη
σκευτική ήθική προϋποθέτουν τή συμμετοχή τών μή 
κληρικών—δηλαδή τών λαϊκών1—διαπιστώνεται 
καί στήν Ελλάδα. Οί λαϊκοί έχουν έδώ, μέ βάση 
το δημοκρατικό πνεϋμα τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
τά ϊδια δικαιώματα καί τις ίδιες ύποχρεώσεις μέ τούς 
κληρικούς. Έτσι έγιναν οί λαϊκοί μοναδικοί φορείς 
μιας άφυπνίσεως καί άναζωπυρήσεως τής χριστια
νικής ζωής στον κόσμο καί γιά τόν κόσμο. Δυστυ
χώς δέν μπορώ νά ύποστηρίξω αύτή τήν άποψη μέ 
λεπτομέρειες, γιατί τό θέμα αυτό άπαιτεΐ ειδική έρευ
να. Θέλω όμως νά τονίσω δτι μία κοινωνιολογικο- 
θρησκευτική έρευνα τής «νεοελληνικής χριστιανι
κής κινήσεως», πού φορείς της είναι οί λαϊκοί, μέ 
βάση τις έρευνες τού Max Weber, θά μάς έδειχνε 
χωρίς δυσκολίες δτι στήν Ελλάδα παρουσιάζεται 
πλέον μιά ένδοκόσμια ασκητική, πού έμπνέεται άπό 
τις θετικές ιδέες μιας ενεργού άνατολικο-εκκλησια- 
στικής έξωκοσμικής άσκητικής. Εύκολα έπίσης δια
πιστώνεται δτι πολλές είναι οί όμοιότητες ανάμεσα 
στήν έγκόσμια ασκητική τών χριστιανικών κινή
σεων τών λαϊκών στήν Ελλάδα καί τού ασκητι
κού προτεσταντισμού.

Σχετικά μέ τό δεύτερο φαινόμενο, τήν άναζωπύ- 
ρηση τής συναισθηματικής θρησκευτικότητος καί 
τής άρνήσεως τού κόσμου, μπορεί μόνο νά πή κανείς 
δτι οί δπαδοί τους έχουν χάσει κάθε έπαφή μέ τήν 
πραγματικότητα τής ζωής. Μέ συνθήματα δπως: 
«μοναδική έλπίδα γιά τή χαμένη άνθρωπότητα παρα
μένει ή ’Ορθοδοξία, πούήούσία της καί ό πραγμα
τικός της χαρακτήρας παρουσιάζονται στό "Αγιον 
Όρος, μεγαλώνουν τό χάσμα άνάμεσα στήν κοινωνι
κή καί οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή άνάμε
σα στήν καθημερινή ζωή καί τούς φορείς τών έλλη- 
νικών θρησκευτικών καί πνευματικών δυνάμεων. Μέ 
παράλογα έπιχειρήματα πολεμούν κάθε λαϊκό πού 
άσκεϊ κριτική στή σημερινή θρησκευτική πραγμα
τικότητα καί πού χρησιμοποιεί τήν όρθολογική σκέ
ψη, χαρακτηρίζοντάς τον «Δυτικό» καί έχθρό τής 
’Ορθοδοξίας. Μέ τόν τρόπο αυτό δυσκολεύεται ή 
διαμόρφωση καθημερινής ζωής μέ ήθικές βάσεις, 
άφοΰ ή άναζωπύρηση τής συναισθηματικής θρησκευ
τικότητος καί τής άρνήσεως τού κόσμου δέν μπορούν 
νά έπηρεάσουν θετικά τή διαγωγή καί τή ζωή τού 
σημερινού άνθρώπου. Γιατί τόσο ή έλλειψη μεθόδου 
στή ζωή δσο καί ή έλλειψη δρθολογικής ρυθμίσεως 
τής δραστηριότητος δυσκολεύουν—δπως δείχνουν 
οί έρευνες τούΜεχ Weber—τόν έξανθρωπισμό τού 
άνθρώπου μέ μιά υπεύθυνη καί έμπρακτη συμμετοχή 
τών χριστιανών στό λυτρωτικό έργο τού θεού.

Σχετικά μέ τό τρίτο φαινόμενο, τήν «κοσμικοποί- 
ηση», θά έπιθυμούσα νά άναφερθώμόνο σ’έναγεγο-

1. WuG, I, σ. 260-261.

νός. Τόσο ή ένδοκόσμια δσο καί ή έξωκοσμική 
άσκητική ώδήγησαν καί πρέπει νά όδηγοΰν στήν 
«κοσμικοποίηση». Ένώ ή ένδοκόσμια άσκητική άνέ- 
λαβε νά διαμορφώση καί νά έπηρεάση τόν κόσμο— 
γράφει ό Max Weber—τά έπιφανειακά άγαθά τού 
κόσμου έπηρέασαν δλο καί περισσότερο τούς άν- 
θρώπους, δπως ποτέ άλλοτε στήν 'Ιστορία.2 Τό 
ίδιο δμως Ισχύει καί γιά τήν έξωκοσμική άσκητική· 
δτι δηλαδή, λόγω τής έγκαταλείψεως τού κόσμου, 
τά έπιφανειακά άγαθά τού κόσμου έπηρέασαν δλο 
καί περισσότερο τούς άνθρώπους, δπως ποτέ άλλοτε 
στήν Ιστορία. Μέ μιά διαφορά: ένώ στή Δύση ό 
«κοσμικοποιημένος» κόσμος παρέλαβε άξιες καί 
άρετές πού είναι καρποί τού άσκητικοΰ προτεσταν
τισμού καί πού μπορούν στό μέλλον νά έπιδράσουν 
θετικά, άπό θρησκευτική άποψη, στήν 'Ελλάδα 
υπάρχει κίνδυνος νά καταστραφοΰν τά πάντα. 
’Επειδή στον άνατολικο-εκκλησιαστικό χώρο δέν 
υπάρχει παράδοση μιας μεθόδου γιά όρθολογικό τρό
πο ζωής μέ βάση συγκεκριμένες θρησκευτικές άρ- 
χές καί πεποιθήσεις, μπορεί ή άπομυθοποίηση τού 
άνατολικο-εκκλησιαστικοΰ κόσμου, πού άκολου- 
θεΐ τήν «κοσμικοποίηση» καί τή συνάντηση μέ τή 
Δύση, νά όδηγήση στό νά θεωρηθούν άχρηστες δλες 
οί ήθικές καί μεταφυσικές αξίες. Ή νέα άξιολόγηση 
τής ζωής, μέ βάση τό χρήμα, τήν κατανάλωση καί τό 
γόητρο, ή έλλειψη μεθόδου ζωής καί συστηματικό- 
τητος καί ή άνιση κατανομή τών άγαθών είναι δυ
νάμεις πού μπορούν νά όδηγήσουν στό νά θεωρηθή 
ή θρησκεία περιττή, άν μάλιστα ή σκληρή πρα- 
γματικότης αύτοΰ τού κόσμου συμβάλη στήν 
έξαφάνιση καί τής συναισθηματικής θρησκευτικό
τητος. Ή άκοινωνική καί άντικοινωνική στάση 
τής θρησκείας—δηλαδή στήν περίπτωσή μας ή 
κοσμική άποξένωση τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας— 
μπορεί νά όδηγήση σέ μιά άντιθρησκευτική στάση 
τής κοινωνίας, δπως συμβαίνει ήδη σέ δλες τις èp- 
θόδοξες χώρες—μέ έξαίρεση τήν Ελλάδα—ιδιαί
τερα δμως στή Σοβιετική "Ενωση. Στή Δύση ή 
θρησκεία ένεργεΐ καί έπηρεάζει μέ νέους κανόνες 
τόν κόσμο, γιατί ή «κοσμικοποίηση» σημαίνει έκεΐ 
έξανθρωπισμό τού κόσμου, έπειδή υποχρεώνει τόν 
άνθρωπο νά άπελευθερωθή άπό κάθε είδους κηδε
μονία, μέ άποτέλεσμα μιά ζωή πού ρυθμίζεται μέ 
βάση τήν ήθική τής συνειδήσεως καί τήν υπεύθυνη 
ήθική. Στήν ’Ανατολή δμως υπάρχει ό κίνδυνος 
ενός «κοσμικοποιημένου» ορθόδοξου κόσμου, δπου 
δέν θά υπάρχουν ούτε άγιοι, ούτε άκόμη άνθρωποι, 
γιατί ή παράλογη ιδέα τής «θεοποιήσεως» τού άν
θρώπου μέσω τής φυγής άπό τόν κόσμο επιδρά 
άφηρημένα, παράλογα καί άντικοινωνικά. Ό κίνδυ
νος είναι μεγάλος, γιατί ό άνθρωπος έκεΐ γίνεται 
άπάνθρωπος καί έξελίσσεται σέ έχθρό τών συναν
θρώπων του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στήν πε-

2. GAzRS, I, σ. 203-204.
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ρίπτωση αύτή είναι οί òρθόδοζες χώρες πού ζοΰν 
κάτω άπό την κυριαρχία τού κομμουνισμού.

Έδώ όμως μπαίνουμε σέ καινούργιο έπιστημονι- 
κό χώρο, δεδομένου δτι δέν έχουν διερευνηθή άκόμη 
τά θρησκευτικο-κοινωνιολογικά αίτια τής έπιτυ- 
χίας τού κομμουνισμού στον άνατολικο-εκκλησια- 
στικό χώρο.1 Μοΰ είναι άδύνατο να άσχοληθώ 
έδώ, έστω καί σύντομα, μ’ αύτό τό θέμα. Θά έπιθυ- 
μούσα δμως να άναφέρω δτι ή συμβολή τού Max 
Weber στήν πληρέστερη κατανόηση τής άνατολι- 
κο-εκκλησιαστικής θρησκευτικότητος, καθώς καί ή 
μέθοδός του, μπορούν νά βοηθήσουν να πραγματο- 
ποιηθή μια ενδιαφέρουσα καί πρωτότυπη θρησκευ- 
τικο-κοινωνιολογική έρευνα σχετικά μέ τή διάδοση 
καί τήν επιτυχία τού κομμουνισμού σέ χώρες πού 
μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε σάν όρθόδοξες.2

1. Μια έρευνα τού είδους αύτοϋ κερδίζει σέ σημασία, 
έάν κανείς άντιμετωπίση τήν έπανάσταση των μπολσεβίκων 
καί τόν κομμουνισμό σαν μια μορφή θρησκείας. Μια τέτοια 
έρμηνεία τής Ρωσικής έπαναστάσεως έπιδιώκει ό Monnerot, 
J., Sociologie du Communisme, Paris, 1949, Γερμανικά: Sozio
logie des Kommunismus, Köln /Berlin 1952.

2. Είναι λυπηρό ότι ό Max Weber δέν άσχολήθηκε 
συστηματικά μέ τή Ρωσία. Νομίζω δτι έγραψε μόνον δύο 
δοκίμια γι’ αύτή τήν χώρα: 1. «Zur Lage der bürgerlichen 
Demokratie in Russland» (Παράρτημα τού 22ου Τόμου τού 
Archiv für Sozialwissenschaften, 1906) καί 2. «Russlands 
Übergang zum Scheinkonstitutionalismus» (Παράρτημα τού 
23ου Τόμου, τού Archiv für Sozialwissenschaften, 1906). 
Βλέπε έπίσης: Weber, Marianne, Max Weber, ein Lebensbild, 
Heidelberg 1950, σ. 756-757.

Σάν αφετηρία θά πρέπει νά ληφθούν ύπ’ δψη οί 
σχετικές μέ τήν κοινωνική έπίδραση τής έξωκό- 
σμιας ασκητικής θέσεις τοΰ Max Weber, καθώς καί 
οί έρευνές του γιά τήν έπίδραση τής θρησκείας στήν 
κοινωνία γενικά. Κατόπιν θά πρέπει νά έξετασθοΰν 
οί θρησκευτικές προϋποθέσεις τών δύο Ιδεολογιών 
πού σήμερα συγκρούονται: τοΰ κομμουνισμού καί 
τοΰ καπιταλισμού. Οί μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως 
άντιθέσεις θ’ άποκτήσουν μέ τόν τρόπο αύτό έπι- 
καιρότητα. Μερικές σκέψεις τοΰ Max Weber, π.χ., 
γιά τήν «ήθική τής άδελφοσύνης» σέ σχέση μέ 
τήν όρθολογική οίκονομία,τήν άντικειμενικότητα καί 
τις ένδοκόσμιες δυνάμεις,3 θά μάς βοηθούσαν νά 
βρούμε μιά έξήγηση στό έρώτημα: γιατί στό χώρο 
μιας ’Εκκλησίας πού κηρύσσει τόν «κομμουνισμό 
τής άγάπης» μπόρεσε νά έπιτύχη καί νά έπικρατήση 
ένας κομμουνισμός χωρίς αγάπη. Ή άπάντηση 
βρίσκεται, ίσως, στό δτι τά περισσότερα κοινωνικο- 
πολιτικά κινήματα στον σοβιετικό χώρο δέν άποτε- 
λοΰν προσπάθεια τών όρθόδοξων χριστιανών άλλα 
τών άντιπάλων τής ’Εκκλησίας. Στις δυτικές χώρες 
συμβαίνει τό άντίθετο: σ’ αυτές, φορείς τών άγώνων 
γιά τήν κοινωνική άλλαγή ήσαν πάντοτε πιστοί καί 
ευσυνείδητοι χριστιανοί.4

3. GAzRS, I, σελ. 544, 548 καί 554.
4. Πρβλ. καί Benz, Ε., Geist und Leben der Ostkirche, 

Hamburg 1957, σ. 176.
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