
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ TOY MAX WEBER 

ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

Θά είναι γνωστή ή θεωρία τοϋ Max Weber, «ενός των διαπρεπέστε
ρων, πρωτοτυπωτέρων καί πολυμερεστέρων Γερμανών κοινωνιολόγων τών 
αρχών τοϋ Κ' αίώνος» ’, δστις, εν άντιθέσει προς την θεωρίαν τοϋ ιστορικού 
υλισμού προσπαθοΰντος να έξηγήση την πολιτιστικήν εξέλιξιν καί ό'λην τήν 
ζωήν τής άνθρωπότητος μόνον διά τοϋ οικονομικού παράγοντος, άπέδωκεν 
από τής επόψεως ταΰτης μεγίστην σπουδαιότητα εις τάς πνευματικός κατευ
θύνσεις τού ανθρώπου, ιδιαίτατα δ’ εις τον θρησκευτικόν παράγοντα, δστις 
κατ’ αυτόν ήσκησε μεγάλην έπίδρασιν επί τε τήν πολιτικήν καί τήν οικονο
μικήν εξέλιξιν τών λαών. ’Ανέπτυξε δέ καί σχετικήν θεωρίαν πρωτότυπον δ 
Max Weber, έφαρμόσας αυτήν τό πρώτον εις τον Προτεσταντισμόν έν σειρά 
μονογραφιών 1 2, προκαλέσας ζωηράν συζήτησιν, ής μετέσχον καί άλλοι έγκρι
τοι κοινωνιολόγοι καί οικονομολόγοι καί άναδειχθείς εις ένα τών κυρίων 
ιδρυτών τής νεαρας επιστήμης τής Κοινωνιολογίας τής θρησκείας.

Τήν εν λόγφ δέ κοινωνιολογικήν θεωρίαν μεθ’ δλης τής μονομερείας 
αυτής άνέλαβε νά έπεκτείνη εις τον χώρον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν 
ειδική πραγματείφ δημοσιευθείση έν τφ Wirtschaftliches Archiv (τεύχος 
’Απριλίου 1945) υπό τον τίτλον Zur Religionssoziologie des Europaischen 
Ostens 6 τότε έν τφ Πανεπιστημίφ τοϋ Munster, νΰν δ’ έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ τής Κολωνίας καθηγητής τής πολιτικής οικονομίας Alfred Muller — 
Armack, περί τήν κριτικήν άνάλυσιν τής οποίας πραγματείας θέλομεν άσχο- 
ληθή έφεξής, παραθέτοντες κάτωθεν έν εΐδει σχολίων καί τάς κρίσεις ημών 
έξ έπόψεως κυρίως θεολογικής.

Ή έν λόγφ πραγματεία ύπήρξεν όμολογουμένως προϊόν πολλών μελε-

1 Δημοσθ. Στεφανίδου, Ή κοινωνική οικονομική έν τή ιστορική της 
εξελίξει, τόμος Γ', 1950, σελ. 402.

2 Max Weber, Die Protestantiscbe Ethik und der Geistel des Kapita- 
lismus (1904), Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie (τρεις τόμοι 1920 - 
1924). ’Ενταύθα άξιον μνείας καί τό σπουδαΐον έργον υπό τόν τίτλον Das Jahr- 
hundert ohne Gott τοϋ A. Muller-Armack (1948), άφιερωμένον εις τήν 
κοινωνιολογίαν τοϋ πολιτισμού τοϋ ΙΘ' καί τοϋ Κ' αίώνος.
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των, δσον δ’ αφόρα όμως εις τα πράγματα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας κα'ι 
των ορθοδόξων λαών και τοΰ Βυζαντίου στηρίζεται κυρίως επί γερμανικών 
άψ’ ενός καί ρωσικών άφ’ ετέρου βοηθημάτων, προερχόμενων κυρίως έκ 
τών κύκλων τών εν τή ευρωπαϊκή διασπορα εξόριστων Ρώσων θεολόγων 
καί συντεταγμένων εις μίαν τών κυριωτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών. Διά 
τών διοπτρών δε τών Ρώσων τούτων θεολόγων καί τών Γερμανών θεολό
γων καί ιστορικών καί οικονομολόγων βλέπει ό συγγρ. τά πράγματα τοϋ 
ορθοδόξου χώρου, άγνοών την βαλκανικήν, μάλιστα δέ την ελληνικήν πρα
γματικότητα, την τε θρησκευτικήν την τε οικονομικήν καί τήν κοινωνικήν, 
αν καί ύπήρχον σχετικά ελληνικά βοηθήματα συντεταγμένα εις ευρωπαϊ
κός γλώσσας, οΐα τά τοΰ A. A n d r e a d e s, Ober die Finanzen von 
Byzanz (Finanzarchiv, 1909, II, σελ. 468-490), Res progres econo- 
miques de la Grece (1919), Griechische Staatswirtschaft (1931), Be 
cycle des fetes Helleniques (Revue de Deux Mondes, Mai — Octobre 
1930), Economic development of the Byzantine Empire (Rondon 1936) 
κλπ., X. Z ο 1 o t a s, Griechenland auf dem Wege zur Industrialssie- 
rung (Reipzig 1926), Die Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsbe- 
ziehungen Griechenlands (Reipzig 1928) κλπ., P. Bratsiotis, 
Die Grundprinzipien und Hauptmerkmale der Orthodoxen Kirche 
(1937).

Τήν ειρημένην πραγματείαν διαιρεί ό Muller — Armack εις οκτώ παρα
γράφους υπό τούς εξής τίτλους : 1) Βυζάντιον καί Ρώμη, 2) ή εκ τής κοι- 
νωνιολογίας τής θρησκείας κτηθεΐσα πείρα, 3) ή μή ορθόδοξος ενδιάμεσος 
ζώνη τής ’Ανατολικής καί Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 4) ή Ελληνική ’Ορθό
δοξος ’Εκκλησία, 5) ή δογματική ιδιορρυθμία τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας 
καί ή κοινωνιολογική αυτής σημασία, 6) πολιτειακά καί κοινωνιολογικά επα
κόλουθα, 7) τό πνεύμα τής οικονομίας τής ’Ανατολής καί 8) πορίσματα.

1. Προς κατανόησιν τής κοινωνιολογικής ιδιορρυθμίας τής ευρωπαϊκής 
’Ανατολής, παρατηρεί εύστόχως ό συγγραφεύς, είναι άναγκαΐον νά ληφθώσι 
προ οφθαλμών καί αί πνευματικαί δυνάμεις καί αί παραδόσεις καί κοιναί 
ίστορικαί αναμνήσεις, αΐτινες μετωχετεΰθησαν εις τούς λαούς τούτους διά 
τής κληρονομιάς τοΰ Βυζαντίου. "Ο,τι υπήρξε διά τούς λαούς τής Δύσεως 
ή Ρώμη, υπήρξε τό Βυζάντιον διά τήν ’Ανατολήν. Ή ελληνοχριστιανική 
κληρονομιά έγένετο ή βάσις τής ζωής τής ευρωπαϊκής ’Ανατολής. Ή παρά- 
δοσις τοΰ Έλληνοβυζαντινοΰ πνεύματος αποτελεί επί μίαν καί πλέον χιλιε
τηρίδα κτήμα άναπαλλοτρίωτον τής ’Ανατολής. Ου μήν, άλλ’ ή από τοΰ 
Βυζαντίου έξάρτησις τής ’Ανατολής ύπήρξεν ισχυρότερα ή ή εξάρτησις τής 
Δύσεως από τής Ρώμης. ’Εντεύθεν δέ καί ή διά τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
θρησκευτική ενότης τής ’Ανατολής ύπήρξεν ίσχυροτέοα ή ή τής Δύσεως διά
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τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία υπήρξε το μοναδικόν 
μέσον τής διατηρήσεως τής πολιτιστικής καί εθνικής ιδιορρυθμίας τών λαών 
τής ’Ανατολής επί τουρκοκρατίας. ’Ορθοδοξία καί εθνική συνείδησις τών 
ορθοδόξων λαών υπήρξαν τά μέσα τής διατηρήσεως τής εθνικής ένότητος τών 
λαών τούτων, ήτις διατηρείται καί μέχρι σήμερον, ως καί ή θρησκευτική 
ένότης αυτών. Το Βυζάντιον παραμένει καί μέχρι σήμερον φαεινόν σύμβολον 
ζωντανής καί άναμφισβητήτου παραδόσεως. Άτυχώς, λέγει, ελλείπει ή δέουσα 
κατανόησις τής σημασίας τοΰ πράγματος έκ μέρους τής Δύσεως. Δεν έκτι- 
μάται έπαρκώς ή γενικωτέρα σημασία τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας διά τους 
λαούς τής ’Ανατολής. Είναι αληθές, αναγνωρίζει δρθώς ο σ., δτι ή ’Ανατο
λική ’Εκκλησία δεν εμφανίζεται φανερώς ως ρυθμιστής τής οικονομικής 
ζωής εν τή ’Ανατολή, ούχ’ ήττον δμως διά τής εμμέσου μέν, αλλά βαθείας 
καί ευρυτάτης έπιδράσεώς της ερρύθμισεν αυτή εμμέσως καί εξακολουθεί νά 
ρυθμίζη τήν ζωήν ταύτην.

2. Εισερχόμενος εΐτα εις τήν διακρίβωσιν τής εκ τής εφαρμογής τής 
κοινωνιολογικής θεωρίας τοΰ Μ. Weber επί τοΰ δυτικού χώρου κτηθείσης 
πείρας, παρατηρεί δτι ή πείρα αυτή διδάσκει πώς τά θρησκευτικά συστή
ματα διά μέσου τών μορφών τής δργανώσεως άναπτύσσουσι τήν κοινωνιολο
γικήν αυτών δύναμιν καί πώς αί μάλιστα κεκαλυμμέναι επιδράσεις, οϊα είναι 
καί ή επίδρασις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, είναι πολλάκις καί αί εντο- 
νώτεραι.

3. ’Ακολούθως επισκοπών υπό τό πρίσμα τής κοινωνιολογίας τής θρη
σκείας τά πράγματα τής μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως ενδιαμέσου, μή δρθο- 
δόξου ζώνης (καθολικής, λουθηρανικής, καλβινικής καί ίσλαμικής), παρα
τηρεί τά εξής : Ή ομολογία πίστεως καί τό δόγμα διαδραματίζουσι σπου- 
δαίον μέρος οΰ μόνον έξ επόψεως είίνολογικής καί κοινωνικής, άλλα καί 
οικονομικής, ως έν τή Δυτική καί Κεντρική, ούτω καί εν τή ’Ανατολική καί 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Προηγείται δ Προτεσταντισμός εις λόγον τοιαύτης 
έπιδράσεώς, έ'πεται 6 Καθολικισμός καί ακολουθεί ή ’Ορθοδοξία. Σημειω
τέου δ’ δτι ό σ. έχει αφιερώσει καί άλλας Ιργασίας εις τήν ομολογιακήν 
(δογματικήν) ζωήν τής Κεντρικής καί Δυτικής Ευρώπης υπό τό πνεύμα τής 
μνημονευθείσης θεωρίας τού Μ. Weber.

4. Πέρφ τής υπό τήν ρωμαϊκήν καί προτεσταντικήν έπίδρασιν διατε- 
λούσης ενδιαμέσου γεωγραφικής καί εθνολογικής ζώνης τής ’Ανατολικής καί 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται εις μεγαλειώδη μεταφυσικήν έξαρσιν 
ή ’Εκκλησία τού Βυζαντίου. Τό Βυζάντιον είναι κατά τον σ. σύμβολον ενός 
πολιτισμού άφηρπασμενού άπό τών επιγείων και μη έπιδρώντος πλέον επί
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την Ιστορίαν, τουλάχιστον αμέσως Αί ίστορικαί δμως ύπηρεσίαι τοΰ 
Βυζαντίου υπήρξαν πολύ ύπέρτεραι τής χαμηλής έννοιας τής αποδιδόμενης 
εις αυτό υπό τών πολλών. Μετά την κατάκτησιν τοΰ Βυζαντίου υπό των 
Τούρκων ή περαιτέρω έπίδρασις αύτοΰ κειται έν μιΰί εκκλησιαστική μορφή 
άπομεμακρυσμένη από τοΰ κόσμου. Και δμως, αν και ή εκκλησιαστική έπί- 
δρασις της ’Ορθοδόξου ’Ανατολής φαίνεται περιοριζομένη επί τοΰ καθα- 
ρώς πνευματικού πεδίου, εν τούτοις είναι εύρυτέρα. Ή ’Ορθόδοξος Εκ
κλησία ουδέποτε έπεδίωξεν ΐσχύν επί τής πολιτείας καί επί τών πεδίων τής 
κοσμικής ζωής, ούχ ήττον δμως επειδή επί τουρκοκρατίας άπετέλεσε τον 
μόνον εκπολιτιστικόν παράγοντα τών λαών αυτής, άπέκτησεν ακριβώς έν τη 
αδυναμία της άσύγκριτον θέσιν έκδηλουμένην μέχρι σήμερον έν τούτη), δτι 
επί τών έδαφών αυτής ού'τε ισχυρά άντιεκκλησιαστική κίνησις έδημιουργήθη 
ούτε αί πολιτικαί καί έθνικαί δυνάμεις έγένοντο αίσθηταί ως άντιτιθέμεναι 
προς τήν ’Εκκλησίαν. ’Ακριβώς δ’ έπειδή δεν έπεδίωξε πολιτικήν δύναμιν ή 
’Εκκλησία αΰτη, παρέμεινε τοσοϋτο μάλλον ακέραια ή πνευματική της δύνα- 
μις, ήτις άναμφιβόλως έπέδρασε βαθέως εις τήν διαμόρφωσιν καί τής 
εγκοσμίου ζωής, άν καί ή έπίδρασις αυτή παραμένει λαν&άνουσα έν συγ- 
κρίσει προς τά τής Δύσεως καί τυγχάνει δυσεξακρίβωτος 2.

Ή παρατηρουμένη μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως άντίθεσις είναι συνέ
χεια τής διαστάσεως μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ ρωμαϊκοΰ πνεύματος. ’Εν 
τή ’Ανατολική Έκκλησίμ κυκλοφορεί άμεσώτερον καί άνευ μεσολαβήσεως 
τοΰ ρωμαϊκοΰ πνεύματος τό ελληνικόν πνεΰμα. ’Ήδη έν τή Δογματική αυτής 
διετηρήθη πολύ τό πνευματικώτερον, έν συγκρίσει προς τήν λογικήν τήν 
διέπουσαν τήν ρωμαϊκήν δογματικήν διανόησιν. Έκ παραλλήλου τυγχάνει 
ένταΰθα ισχυρότατη ή έπίδρασις τής παναρχαίας χριστιανικής παραδόσεως, 
συνυφασμένης μετά τής ελληνικής, έξ ής συνυφάνσεως άπετελεσθη ίσχυροτάτη 
σύνθεσις διακρινομένη διά τον μυστηριακόν της χαρακτήρα καί έκδηλωθεΐσα 
όριστικώς έν τφ Βυζαντινφ κράτει μέ δεσπόζουσαν ’Εκκλησίαν τήν Ελληνι
κήν ’Ορθόδοξον.

Έν τφ Βυζαντινφ κράτει διεμορφώθη από τοΰ Ίουστινιανοΰ καί έφε- 
ξης θεοκρατικόν πολίτευμα συγκεραννΰον πνευματικήν καί κοσμικήν εξου
σίαν εις μοναδικήν έν τή ιστορία ενότητα. Ή Δογματική τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας έπέδρασεν επί τήν διαμόρφωσιν τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους, δπερ 
έξ άλλου συνειργάσθη μετά τής Εκκλησίας εις τον καθορισμόν τών δογμά-

1 Είς τά ενταύθα καί εφεξής λεγάμενα, τά όποια τροποποιούνται μετ’ ολίγον, 
θά άπαντήσωμεν κατωτέρω.

8 Αί όρθαί αΰται διαπιστώσεις υπογραμμίζονται ένταΰθα, διότι περαιτέρω 
τροποποιούνται επί τό αύστηρότερον είς βάρος τής ήμετέρας Εκκλησίας, ώς θά 
ίδωμεν.
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των. Τοΰτο δμως δεν σημαίνει, δτι ή Εκκλησία αυτή δεν διετήρησε τήν 
πνευματικήν αυτής ελευθερίαν. Τδ ίδιάζον τής Εκκλησίας ταυτης είναι 
ή ΐδιάζουσα μορφή των δογμάτων, ήν ή εν λόγφ Εκκλησία διετήρησε 
μετ’ ασυνήθους σταθερότητος. Έξ άλλου συγκρίνοντες τήν ’Ανατολικήν 
Εκκλησίαν προς τάς δογματικός ομολογίας τής Δΰσεως εΰρίσκομεν άρνητι- 
κώς τήν εν εκείνη έλλειτβιν θεωρητικής (speculativ) Δογματικής, παρ’ δλην 
τήν εν αυτή ΰπαρξιν σταθερών δογματικών θέσεων κληροδοτηθεισών από 
τής αρχαίας Εκκλησίας. Παρατηρεΐται εν τή ’Εκκλησία ταΰτη, κατά τον σ., 
ρευστότης τοΰ δογματικού αυτής περιεχομένου, μή έξηγουμένη πλήρως έκ 
τής έν αυτή έλλείψεως δογματικής έξελίξεως έ'νεκεν τής ξενικής δουλείας. Ή 
σχετική αΰτη ρευστότης είναι, λέγει, επακόλουθου τοΰ θρησκευτικού πνεύμα
τος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ήτις φθάνει σχεδόν μέχρι δογματικής αδια
φορίας έξηγουμένης εκ τής μυστικής φύσεως τής χαρακτηριζούσης τήν θρη
σκευτικότητα αυτής ‘. Ή εν τή Έκκλησίφ ταύτη επικρατούσα άντίληψις τής 
θρησκείας είναι ή συναισθηματική, μετ’ αδιαφορίας προς τήν μεσολάβησιν 
τής διανοίας διά τήν οίκείωσιν καί έξασφάλισιν τού υπερκόσμιου περιεχομέ
νου αυτής, ήτις μεσολάβησις παρατηρεΐται εν πάση δογματικώς καθωρισμένη 
θεολογία, οΐα είναι ή καθολική. Έν τή Όρθοδόξφ ’Εκκλησία ελλείπει, 
λέγει, ή επικρατούσα έν τή Δύσει έννοιολογική άντιμετώπισις τών κεντρικών 
θρησκευτικών προβλημάτων καί έν γένει παρατηρεΐται έν αυτή δυσπιστία 
προς τό άνθροοπινον λογικόν.

"Ετερον γνοόρισμα τοΰ θρησκευτικού βίου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
είναι, δτι τό Ιερατεΐον αυτής υπολείπεται τοΰ Ρωμαιοκαθολικού εις αυθεν
τίαν καί δύναμιν προς περιφρούρησιν καί ερμηνείαν τής Γραφής καί καθο
ρισμόν τών δογμάτων. ’Επίσης υπολείπεται ή ’Εκκλησία αύτη καί εις λόγον 
ίεραρχικής δργανώοεως, παρ’ δλην τήν έναντι τοΰ λαϊκού στοιχείου υπερο
χήν τού ιερατικού, στηριζομένην έπί τοΰ μυστηρίου τής ίερωσύνης. Τό 
κοσμικόν πνεύμα δεν έχει έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίφ τήν έπίδρασιν, ήν 
ασκεί έν τή Ρωμαϊκή ’Εκκλησία. ’Εντεύθεν δ’ άντιτίθεται αΰτη εις τήν 
έκκοσμίκευσιν τής τέχνης καί εντεύθεν εξηγείται δ υπερκόσμιος καί μεταφυ- 1

1 'Η κρίσις αυτή, ήτις στηρίζεται έπί έργων ορθοδόξων τινών, μάλιστα 
2λαύων, μή διερμηνευόντων πιστώς τό ορθόδοξον φρόνημα, είναι δλως εσφαλμένη 
καί διαψεΰδεται υπό τής έπιδειχθείσης διά μέσου τοσούτων αιώνων καί αντίξοων 
περιστάσεων αντοχής τής ’Εκκλησίας ταυτης, διατηρησάσης ως κόρην οφθαλμού 
άλώβητον τήν ’Ορθοδοξίαν, πράγμα τό όποιον θά παρέμενεν άλλως εντελώς άνεξή- 
γητον. ”Αν ό ισχυρισμός περί δογματικής αδιαφορίας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
ήτο βάσιμος, τότε ή ’Εκκλησία αΰτη θά είχε τουλάχιστον από τοΰ ΙΔ' καί ΙΕ' αίώ- 
νος άπορροφηθή υπό τής Ρωμαϊκής καί θά ήτο ανίσχυρος νά άνθέξη εις τήν ρωμαϊ
κήν καί προτεσταντικήν προπαγάνδαν έπί τουρκοκρατίας.
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σικός χαρακτήρ τής βυζαντινής εικονογραφίας. Παρ’ δλην δέ την έπίδρασίν 
της επί τούς πιστούς αυτής, δεν άπεπειράθη ποτέ ή Εκκλησία αυτή να εκμε
ταλλευτή το κΰρός της προς αύξησιν τής εξωτερικής της δυνάμεως. Τουναν
τίον διακρίνεται αυτή διά την παραίτησίν της από πάσης άξιώσεως περί 
ρυθμίσεως τών εγκοσμίων πραγμάτων καί τον περιορισμόν αυτής εις την 
υπηρεσίαν τοϋ επέκεινα, δθεν εξηγείται καί ή ελλειψις ανταγωνισμού προς 
το κράτος καί σοβαρών συγκρούσεων προς αυτό *. Καί ή έκ τών μοναχικών 
δέ τάξεων προέλευσις τοϋ ανώτερου κλήρου τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προεφύλαξεν αυτήν από τοϋ κοσμικού ανταγωνισμού μεταξύ ιερατείου καί 
ηγεμόνων. Εις τούτο δέ συνετέλεσε καί ή ελλειψις αναγκαστικής άγαμίας τού 
κλήρου άποχωριζομενού από τού λαού 1 2 3.

5. "Οσον δ’ άφορμ εις την κοινωνιολογικήν πημαοίαν της δογματικής 
ιδιορρυθμίας τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας παρατηρεί ό Muller — Arraack 
τά εξής: Δεδομένου δτι ή πρώτη ουσιώδης ιδιορρυθμία τής ’Εκκλησίας 
ταύτης έν συγκρίσει προς την Δυτικήν είναι ή έλλειψις άπηρτισμένης καί 
σταθερώς καθωρισμένης καί έπιστημονικώς κατωχυρωμένης Δογματικής, 
τούτο σημαίνει από κοινωνιολογικής έπόψεως, δτι έν τή περιοχή τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας ή ’Εκκλησιαστική ‘Ιεραρχία δέν επιδιώκει πολιτικήν 
αυτονομίαν, ήτις χαρακτηρίζει τήν Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν. Ή Ρωμαιοκαθο
λική Δογματική, ως εμφανίζεται έν τοΐς σχολαστικοΐς συστήμασιν, είναι 
οίονεί ή θρησκευτική έκφρασις μιας ’Εκκλησίας, ήτις έναντι τοϋ κράτους 
καί τής κοσμικής ζα>ής εμφανίζεται μετ’ αξιώσεων ηγετικών. Έν τή Όρθο- 
δόξφ Έκκλησίμ έλλείπει αυτή καν ή δυνατότης να διαμορφωθή εις τοιαύτην 
δύναμιν. Έπεζήτησε τήν έπίδρασίν της πάντοτε μόνον έπί καθαρώς πνευμα
τικού πεδίου. ’Από καθαρώς κοινωνιολογικής επόψεως τούτο σημαίνει, δτι 
ή ’Εκκλησία αυτή δέν προορίζεται να διαμορφωθή εις σύστημα έξουσίας 
έναντι τού κράτους καί διά τούτο έγένετο κρατική ’Εκκλησία. Καί τό ιερα
τείου της δέν ήδύνατο, ουδέ καν έπεδίωξε νά άποκτήση τήν κοινωνικήν

1 Καίτοι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, στοιχοΰσα τοΐς ^λόγοις τοϋ Κυρίου «άπό- 
δοτε τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοϋ Θεοϋ τώ Θεφ» (Ματθ. κβ\ 21) καί «τις με 
κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν έφ’ υμάς μ (Λουκ. ιβ\ 14), ουδέποτε προέβαλεν 
αμέσους αξιώσεις περί ρυθμίσεως τών εγκοσμίων, ούχ ήττον όμως καί ουδέποτε 
περιωρίσθη μόνον εις τήν υπηρεσίαν τοϋ επέκεινα έπί τελείςι παραμελήσει τών υλι
κών αναγκών τών ανθρώπων, άλλ’ ώς ομολογεί έπανειλημμένως ό συγγραφεύς τοϋ 
περί οΰ ό λόγος μελετήματος ήσκησεν εμμέσως βαθεΐαν καί εΰρυτάτην έπίδρασίν
έπί τών έγκοσμίων.

3 ’Ακριβώς ό από τών λαϊκών τάξεων έπιστρατευόμενος καί μεταξύ τούτων 
ζών έφημεριακός έγγαμος κλήρος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας χρησιμεύει ώς συνε
κτικός δεσμός μεταξύ αύτοΰ καί τοϋ λαοΰ.
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3R4 Παναγιώτου I. Μπρατσιώτου

εκείνην ιΐέσιν, ήν κατέλαβε το καθολικόν ίερατεΐον εν τή Δύσει. Ούδείς 
λοιπόν υπάρχει έν τη ’Ανατολή ανταγωνισμός μεταξύ Εκκλησίας και Κρά
τους, δστις ανταγωνισμός υπήρξε τοσοϋτον αποφασιστικός εν τη Δύσει. Διά 
τοϋ ανταγωνισμού προς τον αυτοκράτορα καί τον Πάπαν συνέστη έν τη 
Δύσει ιδιαιτέρα κοινωνική τάξις, ή των εύγενών. Επίσης εκ τού τοιούτου 
ανταγωνισμού ωφελήθησαν καί αί πόλεις τής Δύσεως άποκτήσασαι πολλάς 
ελευθερίας, δ'περ αποτελεί ίδιάζον γνώρισμα τής Δύσεως. Έν τή ’Ανατολή 
δμως, ένθα έλειπεν δ είρημένος ανταγωνισμός, δεν ήδυνήθησαν νά άναπτυ- 
χθώσι τα κοινωνικά εκείνα φαινόμενα εκκλησίας ανεξαρτήτου από τοϋ κρά
τους, τάξεως εύγενών επίσης ανεξαρτήτου καί συστήματος ελευθέρων πόλεων. 
’Επί πλέον ή διαμόρφωσις λογικώς συγκεκροτημένου δογματικού συστήμα
τος καί ή συναφής έξέλιξις αυτονόμου εκκλησιαστικής ιεραρχίας άπέβη έν τή 
Δύσει δύναμις προκαλέσασα τήν άντίδρασιν κοσμικών δυνάμεων. Ούτως 
άπέβη διά τήν Δύσιν χαρακτηριστικόν γνώρισμα, δτι ή πνευματική καί πολι
τική της έξέλιξις διέπεται υπό τής άντιθέσεως ταύτης καί δτι έν τή έντεΰθεν 
δημιουργηθείση πνευματική έξελίξει ή δημοσία ζωή δεν προσδιωρίζετο καθα- 
ρώς υπό τής θεολογίας, αλλά μάλλον έστηρίζετο επί διαρκούς ανταγωνισμού 
κοσμικής καί θεολογικής θεωρήσεως τών πραγμάτων, ανταγωνισμού μή κατα- 
λήγοντος εις μόνιμον νίκην έκατέρας τών πλευρών τούτων. ’Εντεύθεν εξη
γείται ή έν τή Δύσει παρατηρουμένη εναλλαγή θρησκευτικών κινημάτων καί 
κοσμικών άντικινημάτων, ήτις θεωρείται ως πλούτος τού ευρωπαϊκού πολι
τισμού.

Τουναντίον έν τη ’Ανατολή ελλείπει 6 ανταγωνισμός μεταξύ Χριστια
νισμόν καί Παγανισμόν, Εκκλησίας καί Κράτους, καθώς έλλείπουσι καί 
αγώνες περί τής vestitus καί ’Αναγέννησις καί Ούμανισμός καί Μεταρρύ- 
θμισις καί ’Αντιμεταρρύθμισή καί Διαφώτισις καί ‘Ιστοριοκρατία κλπ., 
ελλείπει δέ καί ή αδιάλειπτος διαλεκτική έκείνη κίνησις, ήτις θεωρείται έν 
τή Δύσει ώς σπουδαιοτάτη διά τήν πολιτιστικήν άνάπτυξιν αυτής. Ή παραί- 
τησις τής ’Ορθοδόξου Έκκλ,ησίας από πάσης οργανωτικής δράσεως έν τή 
πολιτική καί τή κοσμική ζωή σημαίνει παραίτησιν από πάσης άξιώσεως προς 
ρύθμισιν καί τής οικονομικής ζωής. ’Εντεύθεν τυγχάνει Άγνωστος έν τη 
’Εκκλησία ταύτη ή οικονομική ήιΗκή, οίαν άνέπτυξεν ή Ρωμαιοκαθολική 
επιστήμη καί οΐαν έπεχείρησε νά άναπτύξη αυτήν ήδη δ Λούθηρος καί δ 
Καλβΐνος \ Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία διακρίνεται επί τώ άσκητικφ πνεύ- 1

1 Ή έν τή ήμετέρμ Έκκλησίμ παρατηρουμένη έλλειψις άναπτύξεως Οικονομι
κής Ή&ικής (Wirtschaftsethik) δέν έχει οΰδεμίαν σχέσιν πρός τό πνεύμα αυτής, 
εΐ μή πρός τάς δυσμενεστάτας συνΟήκας, ύφ’ ας εύρέθη ή Εκκλησία αδτη, διατελέ- 
σασα επί αιώνας υπό ξενικόν ζυγόν, καί πρός τήν έλλειψιν όξυτάτου κοινωνικού προ
βλήματος υπό τήν νεωτέραν αύτοϋ έννοιαν, τουλάχιστον έν τω βαλκανικφ χοίροι καί
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μάτι καί τη αποξενώσει αυτής από τής κοσμικής ζωής. Εντεύθεν ή Εκκλη
σία αΰτη δεν ανέπτυξεν ούτε οικονομικήν ούτε εκπαιδευτικήν ούτε εκπολιτι
στικήν δράσιν

Χαρακτηριστική επίσης είναι διά τον Μ. - Α. ή παρατηρουμένη έν τή 
’Ανατολή σχετική ελλειψις αιρέσεων, ήτις έλλειψις εσχε κατ’ αυτόν δυσμενή 
επίδρασιν επί τήν πολιτικήν καί οικονομικήν έξέλιξιν τού ανατολικού χώρου. 
Έπί τω σκοπό) δέ τούτιρ επικαλείται τό παράδειγμα τών καλβινιζουσών 
ελευθέρων ’Εκκλησιών καί τών ποικιλώνυμων προτεσταντικών αιρέσεων, διά 
τών οποίων ηύνοήθησαν ή κοινωνική πρόοδος καί αί κοινωνικαί ίδεαι, μαλι- * 1

Ή κοινωνιολογική θεωρία τοΰ Max Weber 365

διά τί οΰχί καί πρός τήν έλλειψιν κοινωνιολογικής μορφώσεως τοΰ κληρικού καί βιο
λογικού κόσμου τής ’Εκκλησίας ταύτης. "Αν δ’ έν τή Τσαρική Ρωσίφ, ή οπού αλλα
χού τοΰ ορθοδόξου κόσμου, προεβλήθη πρός δικαιολογίαν τής σχετικής ραθυμίας 
καί τής είρημένης έλλείψεως καί τό πνεϋμα τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, είναι προ
φανές ότι πρόκειται περί οίκτράς παρεξηγήσεως τοΰ πνεύματος αυτής. ”Ας μή λησμο- 
νήται άλλως τε, ότι καί αί ετερόδοξοι Έκκλησίαι, έδέησε νά έμφανισθή περί τά 
μέσα τοΰ ΙΘ’ αίώνος τό κοινωνικόν πρόβλημα έν όλη τή όξύτητι αύτοΰ καί νά έμφα- 
νισθώσι καί ό μαρξιστικός σοσιαλισμός μετά τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας έπί τής 
σκηνής, ΐνα άφυπνισθώσιν αύται.

1 Ταΰτα λέγων ό συγγραφεΰς συμμερίζεται τόν ασύστατον ισχυρισμόν ρωμαιο
καθολικών καί διαμαρτυρομένων τινών θεολόγων καί ιστορικών καί φιλοσόφων, οΐτι- 
νες ύπεστήριξαν, ότι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, άγαν θεωρητικόν διάγουσα βίον καί 
ατενώς προσηλωμένη εις τόν έπέκεινα βίον, αδιαφορεί περί τοΰ πολιτισμοΰ καί κατα
λείπει τόν κόσμον εις τήν τύχην του. Άλλ’ ή τοιαύτη γνώμη στηρίζεται τοΰτο μέν 
έπί προκαταλήψεως, τοΰτο δ’ έπί παρεξηγήσεων καί έπί άγνοιας τοΰ χαρακτήρος 
καί τής ιστορίας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. ’Αδιαφορία περί τοΰ πολιτισμοΰ καί 
έγκατάλειψις τοΰ άμαρτωλοΰ κόσμου εις τήν τύχην του προσιδιάζει μόνον εις τόν 
ακραιφνή Λουθηρανισμόν, παραδεχόμενον τήν πλήρη διαφθοράν τής ανθρώπινης 
φύσεως καί τοΰ κόσμου, καί εις τινας προτεσταντικάς παραφυάδας, τόν αντίποδα 
τών οποίων αποτελεί ή Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία μετά τής υπερβολικής τάσεως 
αυτής πρός κατάκτησιν τοΰ κόσμου. Μεταξύ δέ τών αντιθέσεων τούτων νομίζομεν, 
ότι πρέπει νά άναζητηθή ή θέσις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έπιδιωκούσης, συμ
φωνίας πρός τήν διδασκαλίαν τοΰ Κυρίου καί τών άποστόλων καί πρός τό παράδει
γμα τής αρχαίας ’Εκκλησίας, τήν βαθμιαίαν καί ήρεμον άναζύμωσιν καί τόν αγια
σμόν τοΰ κόσμου καί τοΰ πολιτισμοΰ, δθεν έξηγεΐται, πρός τοϊς άλλοις, καί ή υπό 
τών ιερών αυτής κανόνων άπαγόρευσις τής άναμείξεως τών κληρικών της εις τήν 
πολιτικήν. Περί δέ τοΰ διαφέροντος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας υπέρ τών έργων 
τοΰ πολιτισμού μαρτυρεί, πρός τοΐς άλλοις, καί τό πλήθος τών ύπ’ αυτής άναγινω- 
σκομένων ευχών έπί ευλογία τών έργων τοΰ πολιτισμοΰ. "Ορα έν τφ Εύχολογίφ εΰχάς 
εις νέον οίκον, εις κάμινον, εις φύτευσιν αμπέλων, εις πλοΐον, εις ποίμνιον, έπί 
ορύξει φρέατος, έπί άλωνος κλπ. καί τήν Θ. Λειτουργίαν μάλιστα τοΰ Μεγ. Βασι
λείου. Περί δέ τής κοινωνικής καί έκπαιδευτικής δράσεως τής ’Εκκλησίας κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, μάλι
στα τούς τόμους Β' καί Γ', καί Κ. ’Αμάν του, Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους 
(β' έκδ. 1953) καί Π. Μπρατσιώτου, Χριστιανισμός καί Πολιτισμός (1941).
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366 Παναγιώτου I. Μπρατσιώτου

στα κατά τον ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα (παιδαγωγικοί μεταρρυθμίσεις, ασφάλεια 
εργατών, βελτίωσις φυλακών, κατάργησις δουλείας, ΐδρυσις ταμιευτηρίων 
κλπ.) Εις την ελλειψιν αιρέσεων αποδίδει κακώς 6 Μ. — Α. την αδιαφορίαν 
τών άνωτέρων καί μεσαίων τάξεων τής ’Ανατολής έναντι τής κοινωνικής 
άθλιότητος 1 2 *. Τό αντίθετον παρατηρειται έν τή Δύσει διά τής κριτικής στά
σεως τών αιρέσεων έναντι τής συμβατικής ζωής. ’Έπειτα δ έκθεολογισμός 
τής πνευματικής ζωής έν τή ’Ανατολή παρημπόδισε την δημιουργίαν ανεξαρ
τήτου από τής ’Εκκλησίας κοσμικού πολιτισμού. Έξ άλλου ή θεολογία τής 
’Ανατολής δεν έστάθη ικανή νά άποβή παρά τοΐς δρθοδόξοις λαοϊς πηγή 
ζωής πραγματικής καί ίδιου πολιτισμού καί εντεύθεν εξηγείται ή έπίδρασις, 
ήν έδέχθησαν οι λαοί οΰτοι από τού πολιτισμού τής Δύσεως προς πλήρωσιν 
τού κενού τούτου Β. ΓΙαραλλήλως δέ προς τήν έλλειψιν κοσμικού πολιτισμού 
έν τή ’Ανατολή βαίνει ή έν αυτή έλλειψις άναπτύξεως άτομιστικοΰ συναισθή
ματος άναλόγου προς τό άρχισαν νά διαμορφώνεται έν τή Δύσει από τού 
τέλους τού Μεσαίωνος 4. Σχετική δέ προς τήν έλλειήην ταύτην είναι δήθεν ή 
αδυναμία τού έπιχειρηματικοΰ πνεύματος, δπερ έχει ως προϋπόθεσιν τό άτο- 
μιστικόν πνεύμα 5 6, έτι δέ καί προσωπικής πρωτοβουλίας, ήτις έν τή Δύσει 
ΰπήρξεν έλατήριον ζωηράς οικονομικής κινήσεως.

1 Χωρίς νά θέλωμεν νά άρνηθώμεν τάς κοινωνικός υπηρεσίας ένίων προτεσταν- 
τικών αιρέσεων, καλλιεργουσών ζωήν πνευματικήν έντονωτέραν τών καθεστηκυιών έν 
τή Δύσει εκκλησιών, έχομεν νά άντιπαρατηρήσωμεν, δτι διά τήν καλλιέργειαν τής 
πνευματικής ζωής δέν είναι απαραίτητος ή έμφάνισις αιρέσεων, τής ζωής ταύτης 
δυναμένης νά προκληθή καί έκ τών ένδον, ώς μαρτυρεί καί ή γενική εκκλησια
στική ιστορία καί ή πρόσφατος ιστορία τής ήμετέρας εκκλησίας.

2 Ή έναντι τής κοινωνικής άθλιότητος αδιαφορία τών άνωτέρων καί μεσαίων 
τάξεων δέν νομίζομεν, δτι προσιδιάζει μόνον εις τον χώρον τής ’Ανατολικής ’Εκκλη
σίας, άλλ’ υπήρξε καί είναι έντονωτέρα έν τή Δύσει, ένθα ή αδιαφορία αϋτη έξέ- 
θρεψε τόν Σοσιαλισμόν καί τόν Κομμουνισμόν.

8 Ή ανατολική ορθόδοξος θεολογία άπεδείχθη πηγή ζωής πραγματικής ού 
μόνον κατά τούς χρόνους τών πατέρων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, αλλά καί κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους φωτίζουσα διά τινων άκτίνων αυτής τους ορθοδόξους λαούς 
καί κατά τούς πλέον σκοτεινούς χρόνους τής ξενικής κατακτήσεως, ως άποδεικνύει 
καί ή κατά τούς χρόνους έκείνους άπονεμομένη τιμή εις τούς πατέρας τής ’Εκκλη
σίας καί ή ήδη έπί τουρκοκρατίας άνάδειξις τής εορτής τών Τριών 'Ιεραρχών εις 
εορτήν τών Ιλληνικών γραμμάτων καί τών σχολείων.

4 'Η υπερτροφία τοϋ άτομιστικοΰ συναισθήματος, ήτις οίονεί ως ενδημούσα 
νόσος προσιδιάζει δυστυχώς είς τόν λαόν ημών, ΰπήρξεν έν τή Δύσει ού μόνον πηγή 
άναπτύξεως έπιχειρημάτων καί πρωτοβουλίας, άλλά καί τοϋ οικονομικού φιλελευθε
ρισμού μεθ’ όλων τών λίαν δυσάρεστων έπακολούθων αύτοϋ.

6 Δυσκολευόμεθα νά έννοήσωμεν πώς ό απόλυτος προορισμός τού Καλβινισμού 
αυτός καθ’ εαυτόν ήσκησεν ευεργετικήν έπίδρασιν έπί τήν διαμόρφωσιν τής ζωής 
έν τή Δύσει.
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Έν τή Ανατολική Εκκλησία, παρατηρεί ό Μ. — Α., ελλείπει προς τοΐς 
άλλοις καί ή ιδέα τοΰ απόλυτόν προορισμόν, ή τις κατ’ αυτόν ήσκησεν εν τφ 
Καλβινισμφ αποφασιστικήν επίδρασιν προς διαμόρφωσιν τής ζωής, ήν <5 
Max Weber ωνόμασεν «εγκόσμιον όίσκησιν» (innerweltliche Askese). Ή 
εγκόσμιος ζωή δεν εμφανίζεται έν τή ’Ορθοδόξου Εκκλησία ως απαραίτητον 
μέσον εξασφαλίσεως τής θρησκευτικής σωτηρίας, αρκοΰσης δήθεν εις αυτήν 
τής διά των μυστηρίων παρεχομένης Όείας χάριτος καί μή θεωρουμένης ως 
αναγκαίας τής ηθικής τοΰ ανθρώπου ένεργείας, τοΰ δέ ανθρώπου άναγνω- 
ριζομένου ως φύσει άγαθοϋ Εντεύθεν εξηγείται κατ’ αυτόν ή έν τή ’Εκ
κλησία; ταΰτη έλλειψις κοινωνικής ήιθικής διδασκαλίας ρυθμιζοΰσης καί έλεγ- 
χοΰσης τήν κοσμικήν ζωήν, τής υπό τής ’Εκκλησίας ταυτης δημιουργουμέ- 
νης ατμόσφαιρας έν τή ζωή περιοριζομένης μόνον έν τφ έκκλησιαστικφ 
χώρω καί μή έπεκτεινομένης εΰεργετικφς καί εις τον καθ’ ημέραν βίον. 
Ουτω δοθείσης τής απ’ αϊωνος κρατούσης έν τή Εκκλησία ταΰτη αδιαφο
ρίας έναντι τοΰ κόσμου διεμορφώθη έν αυτή ίδιος τύπος ανθρώπου διάφο
ρος τοΰ δυτικοΰ. Συναφής προς τά ανωτέρω είναι ή παρατηρουμένη έν τή 
’Εκκλησία ταΰτη έλλειψις συμμετοχής εις τήν άνάπτυξιν τεχνικού πολιτισμού, 
ή δέ παρατηρουμένη έν τή ’Ανατολή οικονομική καί τεχνική έξέλιζις έδέχθη 
τήν έπίδρασιν τής Δΰσεως. Παρά ταΰτα δμως ή ’Εκκλησία αυτή έδωκεν εις 
τους λαοΰς της τήν ιστορικήν εκείνην κατεΰθυνσιν, ήτις τους ωδήγησε μακράν 
τής Δΰσεως επί αιώνας, διότι παρά τήν έλλειψιν ορατής έπιδράσεως έπί τήν 
κοσμικήν ζωήν, υπήρξε μεγίστη ή έμμεσος αυτής έπί τήν ζωήν ταΰτην έπί- 
δρασις 1 2.

6) Προς τήν έκτίμησιν τής πολιτικής σημασίας τοΰ έκκλησιαστικοΰ 
συστήματος τής ’Ανατολικής Ευρώπης πρέπει, λέγει ό Μ.—Α., νά ληφθή 
προ οφθαλμών ό καισαροπαπικός χαρακτήρ τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους. ’Εν 
τφ Κράτει τοΰτφ ελλείπει τό φεουδαλιστικόν πνεΰμα καί ή τοπική άποκέν-

1 Τά ένταΰθα λεγάμενα υπό τοΰ συγγραφέως προδίδουσι πλήρη άγνοιαν οΰ 
μόνον τής διδασκαλίας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, μυκτηριζομένης υπό τοΰ Προ
τεσταντισμοί έπί ήμιπελαγιανισμω, ώς θεωρούσης απαραίτητον καί τήν άνθρωπί- 
νην προσπάθειαν έν τή έπιτελέσει τής αρετής, αλλά καί τής Προτεσταντικής διδα
σκαλίας, παραδεχόμενης τήν πλήρη διαφθοράν τής ανθρώπινης φΰσεως διά τοΰ προ
πατορικού αμαρτήματος, τονιζούσης τήν sola fide καί Sola gratia σωτηρίαν τοΰ 
ανθρώπου, ένφ ή ’Ορθόδοξος διδασκαλία, παραδεχόμενη τήν διά τοΰ προπατορι
κού αμαρτήματος άμαύρωσιν μόνον τής είκόνος τοΰ Θεοΰ έν τφ άνθρώπφ ούχί δέ 
καί τήν πλήρη καταστροφήν αυτής, έκδέχεται τήν σωτηρίαν τοΰ ανθρώπου ώς γινό
μενον δυο παραγόντων, ήτοι τής θείας χάριτος καί τής ανθρώπινης προσπάθειας.

2 Ταΰτα άποτελοΰσιν ειλικρινή άναγνώρισιν τής πραγματικότητος κατά τρόπον 
αντίθετον πρός τους αλλαχού ισχυρισμούς αΰτοΰ.
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τρωσις τής συγχρόνου τότε Δΰσεως. Έν τφ Βυζαντίφ δεν ύπάρχουσιν ούτε 
δυναστικοί οΰτε αριστοκρατικού μόνιμοι οΐκογένειαι. Τό Βυζαντινόν κράτος 
υπήρξε, λέγει, λαϊκόν κράτος (Volksstaat). ’Αξία παρατηρήσεως από τής 
έπόψεως ταυτης ή άνάδειξις εις αυτοκράτορας κλπ. ανθρώπων τοΰ λαοϋ. 
Ίδιάζον δέ γνώρισμα τοΰ Βυζαντινού κράτους είναι ή εν αύτφ ένότης Εκ
κλησίας και πολιτείας κα'ι ό συνδυασμός ίεραρχικής τάξεως και δημοκρατι
κού πνεύματος. Περαιτέρω αναγνωρίζει την έπίδρασιν τοΰ Βυζαντίου είς 
την διαμόρφωσιν τοΰ τσαρικού κράτους εν Ρωσίμ, κατά τρόπον ΰπενθυμί- 
ζοντα τον λουθηρανικόν καισαροπαπισμόν, όστις και έπέδρασεν έπ’ αυτό.

7. Ύπό τοιαύτας συνθήκας άνεπτύχθη εν τή ’Ανατολή στάσις έναντι 
τής οικονομίας διάφορος τής έν τή Δύσει, στάσις όψειλομένη είς τούς έκτε- 
θέντας λόγους καί δη καί είς τον διάφορον χαρακτήρα τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας καί εις τήν ύπ’ αυτής προτίμησιν των μεταφυσικών άξιων. 'Ο οικο
νομικός ορθολογισμός τής Δύσεως είναι προϊόν τής ιδιορρύθμου ιστορικής 
έξελίξεως αυτής καί δεν ευρίσκει έδαφος άναπτύξεως έν τή Όρθοδόξω ’Ανα
τολή, ής ή πνευματική ύφη δεν ηύνόει τον ορθολογισμόν τούτον,

’Εν ταϊς καλβινικαΐς χώραις ή ηθική τής εργασίας προσλαμβάνει ασκη
τικόν χαρακτήρα, ένφ έν τή ’Ανατολή στερείται αύτη ηθικής χροιάς. Χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας τυγχάνει δ άναχωρητι- 
σμός, ώς ή ύπερτάτη μορφή τής τελειότητος, ένφ άλλου πνεύματος έμφο- 
ροΰνται οι μοναχοί τής Δύσεως. Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι, κατά τον 
Μ. — Α., τό πλήθος των εορτών τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, αν καί απαλ
λάσσεται αυτή τής αμέσου ευθύνης διά τήν επιβολήν τής έορτίου αργίας έπί 
τών ώμων τής οικονομικής ζωής. Ούχ ήττον δμως δεν απαλλάσσεται ή Εκ
κλησία αύτη τής κατ’ αυτής μομφής ως εύνοούσης τήν αργίαν ή μή καλλιερ- 
γούσης τήν έργατικότητα Έξ άλλου δ’ ομολογεί 6 σ., δτι δ οικονομικός 1

1 Οί τοιοϋτοι ισχυρισμοί δέν άνταποκρίνονται πρός τά πράγματα. Οί "Ελληνες 
πατέρες τής ’Εκκλησίας, από τών συγγραμμάτων τών όποιων μετά τήν 'Αγίαν Γρα
φήν έμπνέεται ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, θεωροΰσι τήν εργασίαν ώς μέσον οΰ μόνον 
άσκήσεως, άλλα καί αγωγής καί νηφαλιότητος καί καταφέρονται πολλάκις κατά τής 
αργίας, ώς μητρός πάσης κακίας. «’Έμπρακτον το ζφον τούτο (δηλ. τόν άνθρωπον) 
εποίησεν ό ύεός*, λέγει ό Ί. Χρυσόστομος, «καί κατά φϋαιν αντίο εατι το εργάζεσϋαι, 

παρά φύαιν δε τό άργεΐν» ('Ομιλία είς τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων). 'Ο δέ Μ. Βα
σίλειος, ό νομοθέτης τοΰ ανατολικού μοναχικού βίου, οΰ μόνον συνιστφ έπανειλημ- 
μένως τήν εργασίαν άναφερόμενος, ώς καί οί λοιποί πατέρες, πρός τοϊς άλλοις, καί 
είς τούς λόγους τοΰ Άπ. Παύλου πρός Έφεσίους (δ’ 28) καί Β' Θεσσαλονικεΐς 
(γ' 10), αλλά καί θεωρεί τήν είς τό ίδιον έργον έκάστου άφοσίωσιν ώς απαραίτη
τον όρον πρός ήθικήν τελειοποίησιν (όρα κατά πλάτος 'Ελλ. Πατρολ. Μ i g n e, 
31, 1024). Βλ. Π. Μπρατσιώτου, Οί τρεις ίεράρχαι καί τό κοινωνικόν πρό-
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ορθολογισμός καί ή ασκητική περί εργασίας άντίληψις τής Δΰσεως, δι’ ών 
προωθήθη οίκονομικώς ή Δΰσις, έξηγοράσθησαν αντί τοΰ σκληρού τιμήμα
τος τής ψυχικής έκκενώσεως εύρέων στρωμάτων των λαών αυτής. 'Ως αντι
σήκωμα δέ τής καθυστερήσεως εις την συμμετοχήν τής ευρωπαϊκής προόδου 
διετηρήθη εν τφ χώρψ τής Ανατολικής Ευρώπης ακμαία ή γεωργική ζωή 
συνήθως υπό τήν μορφήν τής αύτοκαλλιεργίας, τής έν αυτή έλλείψεως οικο
νομικού ορθολογισμού συντελούσης εις τήν διατήρησιν τής γεωργίας εις τάς 
παραδεδομένας μορφάς αυτής. Έξ άλλου διετηρήθησαν, λέγει, έν τω ειρη- 
μένω χώρφ αγνά τά γεωργικά οικογενειακά ήθη καί έθιμα, αί ένδυμασίαι, 
ή χειροτεχνία κλπ. Επίσης σημειοΐ ό σ. τήν έν τφ περί οΰ ό λόγος χώρφ 
έλλιπή άνάπτυξιν έμπορικής δραστηριότητος, μή θεωρών εις τούτο υπεύθυ
νον τό πνεύμα τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί άναγνωρίζων τό έμπορικόν 
δαιμόνιου τών Ελλήνων.

8. Τό δέ συμπέρασμα τής δλης μελέτης τού Muller — Armack είναι ή 
διακρίβωσις ένότητος έν τή φυσιογνωμία τής οικονομίας τής ’Ορθοδόξου 
’Ανατολής καί τής κυριαρχίας τοΰ θρησκευτικού παράγοντος έν τή δημιουρ- 
γία. τής ομοιομορφίας, ήν έν τή οικονομική ζωή έμφανίζουσιν οί ορθόδοξοι 
λαοί, χωρίς νά παραγνωρίζηται ή σημασία καί τινων βιολογικών, έδαφολο- 
γικών καί κλιματολογικών διαφορών. ’Αξιοσημείωτος δέ τυγχάνει ή εξής 
κατακλείς τού δλου προκειμένου μελετήματος: «Σπανίως έχει δειχθή ή δύνα- 
μις τοΰ πνεύματος έν τή ιστορία ούτως έντυπωτικώς, δσον έν τφ Βυζαντίφ, 
δπερ άπώλεσε μέν τφ 1453 τήν τελευταίαν του μάχην, ούχ ήττον δμως έξα- 
κολουθεΐ νά άσκή τήν έπίδρασίν του διά μέσου τοσούτων αιώνων επί τήν 
ζωήν τοσούτων λαών» '.

Τοιοΰτον έν εύρεία περιλήψει τό περιεχόμενον τοΰ λίαν ενδιαφέροντος 
τούτου μελετήματος τοΰ Miiller - Armack, δπερ, παρά τό μονομερές τών 
βοηθημάτων του καί τινας θρησκευτικάς τε καί έπιστημονικάς προκαταλή
ψεις, εις α πάντα οφείλονται ούκ δλίγαι έσφαλμέναι κρίσεις του περί τών 
πραγμάτων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τοΰ Βυζαντίου καί τού συγχρό
νου χώρου τής έν λόγφ ’Εκκλησίας, προκαλει ούχ ήττον τον σεβασμόν καί

βλήμα (β' έκδ. 1939), Towards a Christian Civilisation, Athens 1950, Δ. Σ α
βρά μη, Τό νόημα τής εργασίας (1953).

1 'Υπό τό πνεϋμα τούτο καί μετά ■Θ-αυμασμού πρός τόν Χριστιανισμόν εκφρά
ζεται ό συγγραφέας καί έν τή υπό τόν τίτλον Das Christliche Erbe Europas συμ
βολή αΰτοϋ εις τόν πανηγυρικόν τόμον Paulus - Hellas - Oikumene τόν έκδοθέντα 
τφ 1951 επί ταϊς έορταϊς τοΰ ’Αποστόλου Παύλου υπό τοΰ «Χριστιανικού Όμίλου 
Φοιτητών», ώς καί έν τφ μνημονευΌέντι περισπουδάστφ έ'ργφ του Das Jahrhundert 
ohne Gott (1948).
ΕΠΕΓΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΓ’ 24
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την έκτίμησιν τοϋ ορθοδόξου και δή κα'ι τοϋ "Ελληνος αναγνώστου διά τε 
τήν σοβαρότητα τοΰ άναληφθέντος δυσκολωτάτου έργου και διά τήν κατα
φανή προσπάθειαν προς δσον έ'νεστιν άντικειμενικωτέραν εφαρμογήν μιας 
σπουδαίας κοινωνιολογικής θεωρίας επί ενός χώρου άπομεμακρυσμένου από 
τοϋ συγγραφέως, οϋχί τόσον από γεωγραφικής δσον από θρησκευτικής 
καί γενικώτερον πνευματικής έπόψεως.

Ό κατέχων τό πνεύμα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί γινώσκων καλώς 
τήν τε ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου καί τήν σύγχρονον πραγματικότητα τοϋ ανα
τολικού καί νοτιοανατολικού ευρωπαϊκού χώρου τής Εκκλησίας ταύτης ανευ
ρίσκει ούκ δλίγας δρθάς παρατηρήσεις καί δικαίας κρίσεις περί τε τοΰ Βυζαν
τίου καί τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, αϊτινες θά εστοχάζοντο πολύ περισσό
τερον τοϋ δρθοΰ καί θά ήσαν πλείονες καί δή καί σταθερώτεραι (διότι πολλά- 
κις κυμαίνονται), εάν δ συγγραφεύς εγνώριζεν εγγύτερον καί καλύτερον τά 
πράγματα. Άλλ’ δμως πρέπει νά άνομολογηθή δτι δ υπό τοΰ εγκρίτου Γερ
μανού κοινωνιολόγου άναληφθείς άθλος, έφ’ φ δφείλονται χάριτες εις αυτόν, 
ύπερέβαινε τής δυνάμεως αύτοΰ δΓ οΰς λόγους έξεθέσαμεν ανωτέρω. ’Ήδη 
δ’ έφ’ δσον τό σύνθημα εδόθη καί δ δρόμος ήνοίχθη προς συνετήν καί 
μακράν πάσης μονομερείας εφαρμογήν τής σοφής κοινωνιολογικής θεωρίας 
τοΰ Max Weber επί τοΰ χώρου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καλούνται επί 
τό έργον τούτο οι παντός άλλου άρμοδιώτεροι επιστήμονες, οί άνήκοντες εις 
τον χώρον τούτον, δρθόδοξοι τό δόγμα κοινωνιολόγοι τε καί οικονομολόγοι 
καί ειδικοί θεολόγοι, πλήν ούχί μονομερώς έκαστος, άλλ’ έν στενή μετ’ άλλή- 
λων συνεργασίφ. Προς τούτο πρέπει νά προηγηθώσιν επί μέρους έργασίαι 
έν έκάστη δρθοδόξφ χώρα καί νά έπακολουθήση έπειτα ή έποπτεία τοΰ 
συνόλου.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
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