ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΒΑΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ

Δράςη 4: Εκπαίδευςη και υποςτήριξη προσ τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ

Παραδοτέο 3
Διδακτικό Υλικό τησ διδακτικόσ ενότητασ:
«Χριςτιανικϋσ Αντιλόψεισ και πρακτικϋσ για την
ςυγκρότηςη τησ οικονομύασ και τησ εργαςύασ»
Τύτλοσ Ειδικού Θεματικού Προγρϊμματοσ:
«Θρηςκευτικϋσ και πολιτιςμικϋσ ετερότητεσ ςτην
Εμπορικό Ναυτιλύα. H χρηςιμότητα τησ γνώςησ του
Πολιτιςμού και των θρηςκειών ςτουσ χώρουσ εργαςύασ»
Επιςτημονικόσ Υπεύθυνοσ: Πολύκαρποσ Καραμούζησ
Συντϊκτησ: Ιςύδωροσ Παχουνδϊκησ,
Καθηγητόσ Κοινωνιολογύασ
Σχολόσ Πλοιϊρχων Κϋντρου
Επιμορφώςεωσ Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού

Αθόνα, Σεπτϋμβριοσ 2014

1

Περιεχόμενα
Ειςαγωγή .....................................................................................................................................................................3
H προτεςταντική ηθική .........................................................................................................................................3
Tο Κράτοσ, η οικονομία και η εργαςία ...........................................................................................................4
Βιβλιογραφία .............................................................................................................................................................8

2

Ειςαγωγή
Ο θγζτθσ ςτθ Χριςτιανικι πίςτθ και ειδικά ςτον Προτεςταντιςμό είναι εκείνοσ που
ευαγγελίηεται τθν διαμεςολάβιςθ και εγείρει τισ μάηεσ των οπαδϊν του. Στο κζντρο τθσ
ςκθνισ, θ προςωπικότθτα εκείνθ που διακζτει ζνα είδοσ «επιχειρθματικότθτασ» ςτο
πεδίο τθσ διαμαρτυρίασ, ςτρατθγόσ και οργανωτικό ςτζλεχοσ1.

H προτεςταντική ηθική
Ζνα ςθμαντικό ιςτορικό παράδειγμα είναι εκείνο των Βρετανϊν αποικιοκρατϊν
εμπόρων και προτεςταντϊν ιεραποςτόλων ςτθν Αφρικι, που κεωροφςαν ότι επιτελοφν
κεάρεςτο εκπολιτιςτικό ζργο ςτθν Αφρικι, ςυνδυάηοντασ το εμπόριο και το μινυμα
του χριςτιανιςμοφ. Ο ιεραπόςτολοσ τθσ Αφρικισ Ντ. Λίβιγκςτον, ο οποίοσ απ’ ότι
φαίνεται ιταν και καλϊν προκζςεων, κεωροφςε ότι θ ανάπτυξθ του εμπορίου κα
εκπολίτιηε τισ άγριεσ φυλζσ τθσ Αφρικισ και κα εκχριςτιανίηονταν και πιο εφκολα, λόγω
του ότι κεωροφςε τον χριςτιανιςμό κρθςκεία του εμπορίου, του πολιτιςμοφ και τθσ
προόδου. Η κζςθ του ιταν πωσ θ ανάπτυξθ του εμπορίου κα ζβγαηε τισ φυλζσ από τθν
απομόνωςι τουσ, κα τισ ζκανε λιγότερο ςυντθρθτικζσ και με τθ ςυνάφεια κα τισ
βοθκοφςε να γίνουν πιο δεκτικζσ ςε νζεσ ιδζεσ. Έπειτα θ ειςαγωγι του χριματοσ κα
μάκαινε ςτον κόςμο να ενεργεί ςαν άτομο και όχι ςαν ζνα μζλοσ ενόσ ςυλλογικοφ
οργάνου. Και τελικά, αν όλα αυτά ζφερναν πλοφτο και ευθμερία ςτον τόπο, οι
Αφρικανοί κα τα ςυνταίριαηαν με το χριςτιανιςμό, που κα τον αποδζχονταν πολφ
πρόκυμα2. Επίςθσ ο Λίβιγκςτον μαηί με πολλζσ οργανϊςεισ ςτθν Αγγλία και τισ Η.Π.Α.,
αγωνίςτθκαν εναντίον του δουλεμπορίου. Ο Weber φαίνεται να διακρίνει δφο τφπουσ
ζνωςθσ με το Θεό: ο πρϊτοσ είναι ότι ο πιςτόσ μπορεί να εξαςφαλίςει τθν κατάςταςθ
1

E. Neveu, Κοινωνιολογία των Κοινωνικϊν Κινθμάτων και Ιςτορίεσ Κινθμάτων από το
Μεςαίωνα μζχρι ςιμερα, *Ακινα 2010+, εκδ. αββάλασ, ς.177.
2

Χ. τάνλεχ, Αναηθτϊντασ τον Δρ. Λίβιγκςτον ςτθν Αφρικι, ταξίδια, περιπζτειεσ και
ανακαλφψεισ ςτθν Κεντρικι Αφρικι, τ. Αϋ, ειςαγ.-μτφ.- ςχόλια: Θ. ακκζτασ,*Ακινα 1992+, εκδ.
τοχαςτισ, ς.35.
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τθσ χάρθσ του με το να αιςκάνεται τον εαυτό του ότι είναι ςκεφοσ του Αγίου
Πνεφματοσ. Ο δεφτεροσ τφποσ είναι όταν ο πιςτόσ αιςκάνεται εργαλείο τθσ κεϊκισ
δφναμθσ. Ο καλβινιςμόσ ςυνδζκθκε με το δεφτερο τφπο, αφοφ ο πρϊτοσ τείνει ςε μια
κρθςκευτικι ηωι που ζχει ωσ κυρίαρχα χαρακτθριςτικά το μυςτικιςμό και το
ςυναιςκθματιςμό.

Tο Κράτοσ, η οικονομία και η εργαςία
Ο Καλβίνοσ φαίνεται να απομακρφνει το ςυγκινθςιακό και μυςτθριακό ςτοιχείο
τθσ πίςτθσ και ςτθ κζςθ του τοποκετεί τον ορκολογικό και επιςτθμονικά αποδεικτζο
χαρακτιρα τθσ, διότι θ χριςτιανικι ςυμπεριφορά πρζπει να είναι απόδειξθ τθσ πίςτθσ,
με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ δόξασ του Θεοφ και από αυτόν που τθν κατζχει, αλλά
γινόμενοσ και παράδειγμα για τουσ άλλουσ. Ο καλβινιςμόσ εξορκολογίηει κατ’ αυτόν
τον τρόπο τθ κρθςκευτικι ηωι, τοποκετϊντασ τθν ςτθ ςφαίρα τθσ εμπειρικισ
επιςτιμθσ.
Η Δφςθ φαίνεται να αναηιτθςε τθν αλικεια και τθ λφτρωςθ μζςω τθσ
αποκζωςθσ του ορκοφ λόγου μεταβαίνοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο ςε μια άλλου τφπου
μεταςχθματιςμζνθ ειδωλολατρία, τθν ειδωλολατρία του νου, υποςτθρίηοντασ μια
αυκαίρετθ απόλυτθ αυκεντία ότι ο νουσ εάν χρθςιμοποιθκεί ορκά δεν μπορεί να
λανκάνει, μεταβαίνοντασ από τθ ςφαίρα του καλοφ και του κακοφ, του ςωςτοφ και του
λάκουσ τθσ αυκεντίασ του Θεοφ και τθσ εκκλθςίασ, ςτθν αυκεντία του ανκρϊπου και
του ορκοφ λόγου. τθν πράξθ αυτό που άλλαξε από αυτι τθν επανάςταςθ ιταν τα
ςκιπτρα τθσ εξουςίασ από τον Θεό ςτον άνκρωπο. Η κατανόθςθ του καλοφ και του
κακοφ με τον ορκό λόγο οδιγθςε ς’ ζναν μοντζρνο δυϊςμό, ςτισ αντιλιψεισ και
πρακτικζσ των κοινωνιϊν και των ατόμων .
Ο Ευαγγελιςμόσ δεν προχποκζτει κοινωνίεσ κλειςτζσ, με παραδοςιακά και
κρθςκευτικά δειςιδαιμονικά ςτερεότυπα 3 . Ιςτορικά, παρατθροφμε τθ ςφγκρουςθ
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τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ που πραγματοποιιςαμε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνάσ μασ,
ςτθν Βαπτιςτικι Εκκλθςία τθσ Νζασ μφρνθσ, που βρίςκεται βζβαια ςε κοινωνία με τθν ςφνοδο
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Λουκθρανϊν και Καλβινιςτϊν με τα αναβαπτιςτικά χωρικά κινιματα, τθσ οποίασ θ
κεολογικι βάςθ ιταν από τθν πλευρά των Λουκθρανοκαλβινιςτϊν, ότι οι χωρικοί,
λόγω τθσ άγνοιασ τθσ Αγίασ Γραφισ εξαιτίασ τθσ αγραμματοςφνθσ τουσ, δεν ιταν ςε
κζςθ να κατανοιςουν το ουςιαςτικό πνεφμα των Γραφϊν. Ο Weber μάσ αναφζρει δφο
παραδείγματα προτεςταντϊν, του Μπάξτερ και του πζνερ, οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι
είναι ςαφισ θ ανωτερότθτα τθσ πόλθσ ζναντι τθσ υπαίκρου και ςτον πολιτιςμό και ςτθ
κρθςκευτικότθτα, διότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ γεννάται θ ευςζβεια λόγω τθσ ζλλογθσ
επιχειρθματικότθτασ κακϊσ και ότι ςτθν πόλθ δθμιουργικθκε ο καπιταλιςτικόσ τρόποσ
παραγωγισ. Ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ τθσ υπαίκρου υποςτθρίηεται ότι επικρατεί το
ανορκολογικό και άλογο, χαρακτθριςτικά που δεν επιτρζπουν τθ

δθμιουργία τθσ

ευςζβειασ . Οι πόλεισ είναι θ ζδρα των μεςαίων τάξεων με τισ ζλλογεσ επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ, επομζνωσ και θ ζδρα των αςκθτικϊν αρετϊν4 .
Με τθ βιομθχανικι επανάςταςθ άνοιξε ζνα νζο κεφάλαιο τθσ ανκρϊπινθσ
ιςτορίασ. Αφοφ βζβαια ζχουν προθγθκεί τα αποτελζςματα των ιδεϊν τθσ
μεταρρφκμιςθσ και του διαφωτιςμοφ, ζρχεται και ο ςφγχρονοσ καπιταλιςτικόσ τρόποσ
παραγωγισ εξουςίασ και αγακϊν, να προςτεκεί ς’ αυτό που ονομάηουμε περίοδο τθσ
νεωτερικότθτασ. Ο μοντζρνοσ καπιταλιςμόσ ζχει τθ βάςθ του ιδθ από τθν
προκαπιταλιςτικι οικονομία και τισ χριςτιανικζσ ςζκτεσ και ειδικά από τθν
μεταρρφκμιςθ5 . Οι πρϊτεσ μεταναςτευτικζσ ειςροζσ ςτθν πόλθ από τθν φπαικρο
οφείλονταν ςτθν πράξθ, ςε τρόπουσ ςκζψεισ που ενίςχυαν τισ ελπίδεσ του ανκρϊπου

τθσ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ, ο πάςτορασ των βαπτιςτϊν ςτο κιρυγμά του,
υποτιμοφςε επανειλθμμζνωσ, αλλά με εφςχθμο τρόπο τισ κοινωνίεσ των χωριϊν ωσ
αναχρονιςτικζσ, με πολλά κατάλοιπα δειςιδαιμονιϊν και χωρίσ παιδεία, θ οποία είναι
απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ του Ευαγγελίου του Χριςτοφ, όπωσ ανζφερε. Τποκζτουμε ότι ο
προτεςταντιςμόσ εμπεριζχει τζτοιου είδουσ αντιλιψεισ, ότι ο Ευαγγελιςμόσ γίνεται με τθν
προχπόκεςθ τθσ γνϊςθσ, που γεννάται με τθ ςπουδι και μζςα ςε ανοιχτζσ κοινωνίεσ,
προςδιορίηοντασ τθν πόλθ.
4
Weber M., Προτεςταντικι θκικι και το πνεφμα του καπιταλιςμοφ, Ακινα 2000, εκδ.
Gutenberg, ς.250.
5

Η.Μ. Robertson, Aspects of the Rise of Economic Individualism, a criticism of Max Weber and
his school, Cambridge 1933, Cambridge at the University press, pp.33-56.
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για ζνα ευδαιμονικότερο μζλλον, τονίηοντασ τα αρνθτικά τθσ υπαίκρου πρϊτα ςε
οικονομικι βάςθ και ζπειτα ςε πολιτικοκοινωνικι. Η πόλθ φαίνεται να αποτζλεςε το
ςτόχο των πρϊτων ελεφκερων μετακινιςεων εκείνων που αποδζςμευςαν τθν εργαςία
τουσ, από τουσ φεουδάρχεσ και τοπικοφσ θγεμόνεσ που ιλεγχαν τθν πλειοψθφία τθσ
γθσ και μθν ζχοντασ προοπτικζσ αξιοπρεποφσ επιβίωςθσ, οδθγικθκαν ςτισ πόλεισ για
μια νζου είδουσ αρχι που κα τουσ εξαςφάλιηε τθν αξιοπρεπι διαβίωςι τουσ .
Μετά τισ πρϊτεσ εγκαταςτάςεισ πλθκυςμϊν ςτισ πόλεισ για μιςκωτι εργαςία ςε
βιομθχανίεσ και μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ, άρχιςαν από τθν τότε αναδυόμενθ αςτικι
τάξθ να επικρατοφν και ςταδιακά να γίνονται κυρίαρχεσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ,
ςχετικά με τθν ανωτερότθτα τθσ πόλθσ ζναντι τθσ υπαίκρου, πράγμα που ενδεχομζνωσ
να κακόριςε ς’ ζναν κάποια ςθμαντικό βακμό όχι μόνο τθν καπιταλιςτικι οικονομία,
αλλά και τισ ιδζεσ τθσ μεταρρφκμιςθσ και του διαφωτιςμοφ, οι οποίεσ είχαν ωσ κοινι
ςυνιςταμζνθ τον ουμανιςμό. Σα χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ είναι θ καπιταλιςτικι
οικονομία, θ ορκολογικι ςυςτθματικι εργαςία, ο χριςτιανικόσ προτεςταντιςμόσ τθσ, θ
ευςζβεια, θ ατομικότθτα και το αξίωμα τθσ μόρφωςθσ. Οι κυρίαρχεσ αντιλιψεισ τθσ
πόλθσ, που ταυτόχρονα αποτελοφςαν και αντιλιψεισ τθσ κυρίαρχθσ αςτικισ τάξθσ,
δθμιοφργθςαν τθ ςυνείδθςθ τθσ ανωτερότθτασ τθσ πόλθσ ζναντι τθσ υπαίκρου, αφοφ θ
γεωργία ωσ επάγγελμα δεν είχε τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία μιασ εςωτερικισ
ςκλθρισ ευςεβιςτικισ ςυνείδθςθσ όπωσ τα περιςςότερα επαγγζλματα τθσ πόλθσ .
Επίςθσ, θ πόλθ ταυτίςτθκε ωσ ζνα κάποιο βακμό με τθ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου, τθν
ανάπτυξθ του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ, με τθν τεχνολογικι εξζλιξθ και πρόοδο
άρα όλα αυτά τθν κακιςτοφςαν αυτομάτωσ ανϊτερθ από τθν φπαικρο τισ αντιλιψεισ
και πρακτικζσ τθσ, θ οποία ςταδιακά με το φαινόμενο τθσ αςτυφιλίασ άρχιςε να
μαραηϊνει, να παραμζνει ςτάςιμθ, χωρίσ πρόοδο ςε ιδζεσ και τεχνολογία .
Η εκλογίκευςθ του δυτικοφ πολιτιςμοφ οδιγθςε ςτθν εκλογίκευςθ τθσ
μυςτικιςτικισ ενατζνιςθσ, όπωσ και

άλλων ςφαιρϊν τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ : τθσ

οικονομίασ, τθσ τεχνικισ, τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, του πολζμου
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,του δικαίου και τθσ διοίκθςθσ6 υνεχίηοντασ τθν προςπάκεια να αποδείξει το ςχιμα
του, ο Weber μάσ κζτει τθν υπόκεςθ για τθ ςχζςθ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ και του
κοινωνικοφ ςτρϊματοσ, διαπιςτϊνοντασ ότι ςυνικωσ τα ανϊτερα οικονομικά
ςτρϊματα είναι ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία προτεςτάντεσ, κακϊσ κι ότι υπάρχει
μεγάλθ ςυμμετοχι προτεςταντϊν ςτθν ιδιοκτθςία κεφαλαίου, ςτθ διεφκυνςθ και τισ
ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ ςτισ μεγάλεσ βιομθχανικζσ και εμπορικζσ
επιχειριςεισ, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ κρθςκευτικι δογματικι προςιλωςθ μάσ
παρουςιάηεται ωσ ςυνζπεια αυτϊν των οικονομικϊν φαινομζνων. Άλλου είδουσ
φαινόμενα που μποροφν να ςτθρίξουν τθ κεωρία μασ είναι ότι θ πλειοψθφία των
ανεπτυγμζνων πόλεων και περιοχϊν τον 16ο αιϊνα ζγιναν προτεςταντικζσ. Επίςθσ, τα
παιδιά των προτεςταντϊν ςπουδάηουν οικονομικά, ςε αντίκεςθ με τα παιδιά των
κακολικϊν, τα οποία προτιμοφν τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. Με άλλα λόγια, οι
κακολικοί προτιμοφν να παραμείνουν ςτθν αρχικι παραδοςιακι τουσ απαςχόλθςθ,
γινόμενοι ςυχνότερα χειρϊνακτεσ και μικροβιοτζχνεσ, ενϊ οι προτεςτάντεσ
προςελκφονται ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ βιομθχανίεσ, ακολουκϊντασ καριζρα
ανϊτερθσ βακμίδοσ. Φαίνεται να υφίςτανται δφο γενικοί τφποι του προτεςταντιςμοφ.
Ο πρϊτοσ τφποσ είναι όταν ζνα πρόςωπο εργάηεται για τθ ςωτθρία του ζχοντασ πίςτθ,
καλι ςυμπεριφορά και πράττοντασ καλά ζργα και εφόςον τθρεί αυτοφσ τουσ κανόνεσ
με ςυνζπεια, ςφςτθμα, μεκοδικότθτα και κυρίωσ αυςτθρότθτα, ζχει τθ δυνατότθτα να
κερδίςει τθ ςωτθρία του, αφοφ προκαταβολικά του ζχει δοκεί θ δωρεά τθσ ςωτθρίασ,
διαμζςου τθσ κυςίασ του Χριςτοφ. Ο δεφτεροσ τφποσ είναι όταν ο Θεόσ ζχει ιδθ
προκακορίςει για το ποιοσ κα ςωκεί και ποιοσ όχι ,αλλά ο άνκρωποσ δεν ζχει τθν
ικανότθτα να γνωρίηει αν κα είναι μζςα ςτουσ ςεςωςμζνουσ ι όχι . επομζνωσ, όςο
διάγει το βίο του πρζπει ν’ ακολουκεί τισ εντολζσ του Θεοφ πιςτά χωρίσ καμία
παρζκκλιςθ, αφοφ δεν γνωρίηει, αν κα είναι μζςα ς’ αυτοφσ που κα ςωκοφν. Από τθ
ςτιγμι που θ ςωτθρία εξαρτάται από το Θεό και μόνο απ’ αυτόν ο πιςτόσ κάνει ότι

6

Weber M., Προτεςταντικι θκικι και το πνεφμα του καπιταλιςμοφ, Ακινα 2000, εκδ.
Gutenberg, ς.23.
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χρειάηεται, ςφμφωνα πάντα με το Νόμο του Θεοφ, μιπωσ και είναι μζςα ςτουσ
εκλεκτοφσ που ζχουν ιδθ προεπιλεγεί .

Ο πρϊτοσ γενικόσ τφποσ εκφράςτθκε μζςα από τον Αρμινιανιςμό (Ιάκωβοσ Αρμίνιοσ) -ο
οποίοσ υπιρξε και ςυνεχίηει να υπάρχει και ςιμερα με λιγότερθ επιρροι ωσ
κεολογικοδογματικι τάςθ του προτεςταντιςμοφ- που ωσ κυρίαρχο δόγμα είχε το ότι δεν
υφίςταται από το Θεό προκακοριςμόσ, αλλά θ ςωτθρία ιταν και είναι ςτθν αποκλειςτικι
ευχζρεια του πιςτοφ να επιλζξει ελεφκερα τι κζλει να πράξει. Ο δεφτεροσ γενικόσ τφποσ –ςτον
οποίο ςτιριξε τισ υποκζςεισ του ο Weber – εκφράςτθκε από τον Καλβινιςμό, που με τισ
πουριτανικζσ του ιδζεσ όςον αφορά ςτον απόλυτο προοριςμό, κακιςτοφςε τον άνκρωπο υπό
τθ ςυνεχι επιτιρθςθ ενόσ ηθλωτι Θεοφ που εκείνοσ κα κακόριηε τθ μοίρα του ατόμου για το
αν κα ςωηόταν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πιςτόσ καλείται να κάνει αυτό που κζλει ο Θεόσ με τθν
ελπίδα τθσ ςωτθρίασ, δθμιουργϊντασ του ζναν ιςχυρό εςωτερικό εξαναγκαςμό τακτοποίθςθσ
τθσ ηωισ του, επιδιϊκοντασ με ορκολογικό τρόπο τθ ςωτθρία και δεφτερον του δθμιουργεί μια
διαρκι κατάςταςθ ζνταςθσ, αφοφ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηει τισ προκζςεισ του Θεοφ για το
πρόςωπό του, τον κρατά ςτο ςτενό και δφςβατο μονοπάτι τθσ αρετισ, απαγορεφοντασ κάκε
παρεκτροπι και οδθγϊντασ τον αδυςϊπθτα μπροςτά. Ο Weber διαπιςτϊνει ότι ο καλβινιςτικόσ
γενικόσ τφποσ κρθςκευτικισ αρνθςικοςμίασ είναι αυτόσ που βοικθςε ςτθ διαμόρφωςθ μιασ
ορκολογικισ ςυνείδθςθσ των επιχειρθματιϊν.
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