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«Ο ρόλος της θρησκείας στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό γίγνεσθαι».
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Εισαγωγικά 

Η έννοια της θρησκείας και γενικά το γεγονός του θρησκευτικού φαινομένου 

χαρακτηρίζουν τον ευρωπαϊκό χώρο από τον 1ο έως και τον 21ο αι., μέσα από τη 

μοναδικότητα της δυναμικής παρουσίας του χριστιανισμού στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό 

γίγνεσθαι. Αυτή η μοναδικότητα με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει με τις 

δικές της αρχές και σταθερές όλες τις συντεταγμένες του ευρωπαϊκού πνεύματος, καθώς 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κυριάρχησε και επέβαλλε, ακόμη και με τη βία, κανόνες 

και πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών δομών. Θα ήταν πράγματι αδόκιμο να 

υποστηρίξει κανείς ότι ο Ευρωπαίος άνθρωπος δεν αποτελεί γέννημα θρέμμα του 

χριστιανισμού ακόμη και όταν αυτός ο ίδιος ως ευρωπαίος νεωτερικός και μοντέρνος 

διακηρύσσει τον απογαλακτισμό του από αυτόν. 

 

1. Ιστορικά 

  Από τον 4ο αι. και τις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους ο Ευρωπαίος άνθρωπος 

κατανοεί ότι αυτή η νέα θρησκεία διαδραματίζει ένα σημαντικό πολιτισμικό ρόλο για τον 

ίδιο και την κοινωνία.  Οι Απολογητές κατά την περίοδο των Ρωμαϊκών διωγμών και εν 

συνεχεία οι Πατέρες της Εκκλησίας, διατυπώνουν και ορίζουν το περιεχόμενο της 

χριστιανικής διδασκαλίας χωρίς να παραβλέπουν τον κοινωνικό και ποιμαντικό (κυρίως 

αυτόν) ρόλο της εκκλησίας. Ο δε ιερός Αυγουστίνος κατέχει ιδιαίτερη θέση στο χορό του 

ευρωπαϊκού πνεύματος καθώς προσπαθεί η καλλίτερα επιθυμεί να συγκεράσει πίστη και 

λογική. Δίνει τη δυνατότητα, αλλά και την παρακαταθήκη στο δυτικό χριστιανισμό να 

επιμείνει μέχρι και σήμερα στο γεγονός της σαφούς επίγνωσης της πίστης του, η οποία 

πηγάζει μέσα από την ανθρώπινη σκέψη και διάνοια και καταθέτει προτάσεις κοινωνικής 

ηθικής σύμφωνες με το ηθικό περιεχόμενο της κοινωνικής διδασκαλίας της εκκλησίας στη 

θεσμική της κυρίως παρουσία.  

 Ο 5ος αι. ταυτίζει το χριστιανισμό με την ίδια την Αυτοκρατορία και την πορεία 

του αρχαίου πολιτισμού, το πιθανότερο ως ιστορική αναγκαιότητα, καθώς οι βαρβαρικές 

επιδρομές ταλανίζουν ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Ο αγώνας θα συνεχισθεί έχοντας ως 

στόχο τον εκχριστιανισμό των βαρβάρων, αλλά και τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής του 

δυτικού χριστιανισμού, καθώς ο φεουδαρχικός κατακερματισμός προάγει αντίστοιχα έναν 

επισκοπικό ευρωπαϊκό κατακερματισμό. Παρ’ότι, όμως, φαίνεται ότι υπάρχει ένα είδος 

χριστιανικής επικυριαρχίας σε όλη τη Δ. Ευρώπη, η ανάπτυξη των μοναχικών ταγμάτων 
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όπως των Βενεδικτίνων και των Σιστερσιανών τον 11ο και τον 12ο αι. και των 

Δομινικανών και Φραγκισκανών το 13ο έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η έννοια 

της ιεραποστολής ως δράση επαναευαγγελισμού των λαών είτε της υπαίθρου είτε των 

πόλεων, αποτελεί συνεχή αναγκαιότητα, αλλά και αντίφαση στην φαινομενική χριστιανική 

επικυριαρχία.  

Ο αγώνας κατά των Καθαρών κατά τον 13ο αι., η σύγκρουση Συνόδων και 

παπισμού τον 15ο αι. (αναφέρω εδώ ενδεικτικά της Συνόδους της Κωνσταντίας και της 

Βασιλείας), η Μεταρρύθμιση και η Αντιμεταρρύθμιση κατά τον 16ο αι. με τις αυταρχικές 

διατάξεις της Συνόδου του Τριδέντου (1545-1563), ο Γιανσενισμός κατά τον 17ο αι., ο 

ντεϊσμός και ο αθεϊσμός του 18ου , όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που ξεσπά η Γαλλική 

Επανάσταση, διεξάγονται με όπλα τη διδασκαλία, το κήρυγμα, την τέχνη, το θρησκευτικό 

θέατρο, τα θαύματα, τη λαϊκή ευσέβεια, αλλά κυρίως με την κοσμική δύναμη εξουσίας που 

κατέχει και διακατέχει την εκκλησία.  

Ο χριστιανισμός μέσα από την εκκλησιαστική του πρόσληψη και προβολή 

συμμετέχει στη κοινωνική εξέλιξη λαμβάνοντας μέρος ενεργά  στην οικονομική άνθηση 

και τη κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης. Ο Εκατονταετής Πόλεμος (1337-1453) οδηγεί τον 

Πάπα σε οπισθοχώρηση. Από τη λήξη του, όμως και μετά, αρχίζει ένα νέο κύμα 

θρησκευτικής δραστηριότητας που θα οδηγήσει στη Μεταρρύθμιση και στην 

Αντιμεταρρύθμιση. Το 16ο και 17ο αι. κυριαρχούν τα θρησκευτικά πάθη και οι 

πνευματικές ακρότητες. Η αυστηρή ηθική των Γιανσενιστών αντιμέτωπη με την πιο  

χαλαρή, αλλά κυρίως ανθρώπινη ηθική των Ιησουϊτών. Είναι η εποχή του Saint-Cyran, της 

Marie de Rabutin-Chantal μαρκησίας de Sévigné, του Jean Racine, του Pascal και του 

Abbé Martin de Barcos.
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2. Ουμανισμός 

Σε αυτή την ιστορική καμπή εμφανίζεται ο ουμανισμός ως ένα πνευματικό κίνημα 

που έλκει τη ρίζα του από το λατινικό homo-homines και humanitas. Αποτελεί νεολογισμό 

προερχόμενο από τη νεώτερη ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών και επιστημών. Ο 

πρώτος που  χρησιμοποιεί τον όρο είναι ο Γερμανός ιστορικός Niethammer Friedrich 

Immanuel (1766-1848), στο βιβλίο του Αγωγή,  το 1808, για να δηλώσει μια εκπαιδευτική 

θεωρία της εποχής του, που επεδίωκε να αυτονομηθεί από τη φιλοσοφία και τη φιλοσοφική 

παιδαγωγική. Αργότερα, το 1885, ο φιλόλογος Georg Voigt (1827-1891) χρησιμοποιεί τον 

όρο για να δηλώσει και να περιγράψει την περίοδο της αναγέννησης των κλασσικών 

σπουδών κατά τον 14ο αι, με τον ποιητή Πετράρχη. Αντίστοιχη χρήση γίνεται για πρώτη 

φορά στην επίσημη γαλλική επιστημονική γλώσσα το 1886 από τον Annet-Marie-Pierre 

Giraud de Nolhac. Αυτός όμως που επιχειρεί να καταθέσει ένα ευρύ ορισμό είναι ο 

Augustin Renaudet γράφοντας:  
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«Με τη λέξη ουμανισμός μπορούμε να ορίσουμε μια δεοντολογία της ευγένειας του 

ανθρώπινου όντος. Στραμμένη ταυτόχρονα προς τη διπλή κατεύθυνση της μελέτης 

και της δράσης, η δεοντολογία αυτή αναγνωρίζει, εξυμνεί το μεγαλείο του 

ανθρωπίνου πνεύματος, τα ρωμαλέα δημιουργήματά του, αντιπαραθέτει τη δύναμή 

του στη βίαιη δύναμη της άψυχης φύσης. Το σημαντικότερο είναι η προσπάθεια 

του ατόμου να αναπτύξει μέσα του, χάρη σε μια αυστηρή και μεθοδική πειθαρχία,  

όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις,  ώστε να μην αφήσει να χαθεί τίποτε άλλο από ο,τι 

μπορεί να μεγαλύνει τον άνθρωπο, να τον εξιδανικεύσει... Ο ουμανισμός 

εγκαθιδρύει μια ατομική και μια συλλογική ηθική, εγκαθιδρύει ένα δίκαιο και μια 

οικονομία  καταλήγει σε μια πολιτική  προσφέρει τροφή σε μια τέχνη και σε μια 

λογοτεχνία».
3
  

Είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από αυτόν τον ορισμό η κατεύθυνση που δίνεται στο 

ουμανιστικό κίνημα είναι η εξύψωση του ανθρώπου, η απελευθέρωση του από την 

υποταγή στον Θεό, η χειραφέτησή του από κάθε θεωρία που παραμελεί τον άνθρωπο, αλλά 

και η απαλλαγή του από κάθε σύστημα αποκλειστικής υλιστικής θεώρησης του κόσμου. 

Έχοντας ως οδηγό αυτό το πλαίσιο κατανόησης του Ουμανισμού μπορούμε να χωρίσουμε 

την όλη εξέλιξη και ανάπτυξή του σε τέσσερις χαρακτηριστικές περιόδους. 1. Ο 

ουμανισμός της Αναγέννησης. 2. Ο ουμανισμός της Μεταρρύθμισης.  3. Ο επαναστατικός 

ουμανισμός. 4. Ο φιλελεύθερος ουμανισμός 

 

a. Αναγεννησιακός ουμανισμός 

 Στη πρώτη περίοδο, αυτή του ουμανισμού της Αναγέννησης, φαίνεται ότι ο 

ευρωπαίος άνθρωπος προσπαθεί  παρ’ότι ήδη εκχριστιανισμένος να αποκαταστήσει την 

ιστορική του ενότητα με τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Οπωσδήποτε και 

κατ’ αντιστροφή, ο χριστιανισμός είχε «προλάβει», δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλη 

εναλλακτική πρόταση, να λειτουργήσει αφομοιωτικά τη συνύπαρξή του με αυτόν. Αυτό το 

οποίο κάνουν οι ουμανιστές της Αναγέννησης είναι να ανασύρουν από τα υπόγεια των 

βιβλιοθηκών τα λησμονημένα και σκονισμένα αρχαία χειρόγραφα. Το αρχαίο κείμενο 

ξαναζωντανεύει, προκαλώντας ερωτήσεις από τη μια και δίνοντας απαντήσεις από την 

άλλη. Ο κάθε ουμανιστής αναβιώνει και μετενσαρκώνει κάποιον από τους αρχαίους, ζει με 

αυτόν, διαλέγεται με αυτόν, παραδίδει τη σοφία και τη γνώση στους νεώτερους, έχοντας ως 

σκοπό, να αποκαλύψει αυτό που για εκατοντάδες χρόνια είχε παραμείνει άγνωστο.  

Είναι εξίσου δύσκολο να ορίσει κάποιος τη χωροχρονική παρουσία του 

Αναγεννησιακού ουμανισμού, αλλά και τους κορυφαίους εκπροσώπους της. Δάντης,  

Ραμπελαί, Μονταίνιος, Μποναβαντούρα ντε Περιέ, Μακιαβέλι, Πετράρχης, Έρασμος, 

Λαυρέντιος ο Μεγαλοπρεπής, ο Κοσμάς των Μεδίκων. Από την Αβινιόν, την πιο 

ευρωπαϊκή πόλη του δυτικού κόσμου μέχρι τη Φλωρεντία και τη «πνευματική της 

ηγεμονία», έχουμε δύο αιώνες συνεχούς παρουσίας, μέχρι και το 1530, που τη σκυτάλη 

παραλαμβάνει πλέον η Μεταρρύθμιση και οι θρησκευτικοί πόλεμοι. Η όλη πορεία θα 
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αποτελέσει για το δυτικό άνθρωπο αφετηρία για τη μετέπειτα σκέψη και δράση καθώς 

κανείς στη συνέχεια δεν θα απομακρύνει την εμπιστοσύνη του στον ανθρώπινο νου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κίνηση του Φραγκίσκου του Α να ιδρύσει το 

θεσμό των «βασιλικών λεκτόρων». Ενός σώματος καθηγητών, οι οποίοι δίδασκαν 

μαθήματα τα οποία το πανεπιστήμιο είχε εξοβελίσει και που στη συνέχεια θα μετεξελιχθεί, 

το 1530, στο γνωστό Collége de France.
4
 

Γεγονός πάντως αποτελεί ότι ο Αναγεννησιακός ουμανισμός απομακρύνεται, όσον 

αφορά στις σχέσεις του με τη θρησκεία, σταδιακά από την επίσημη τότε παραδοσιακή 

σχολαστική θεολογία του χριστιανισμού της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Είναι όμως 

επίσης γεγονός ότι αυτό δεν σηματοδοτεί κατ’ανάγκη και μια σκέψη ενάντια στον Θεό και 

την εκκλησία γιατί εκ των πραγμάτων εάν λάβουμε υπ’όψιν τη φιλοσοφική σκέψη της 

εποχής  και την επιστημονική παρουσία κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν να συμβεί. Ο 

αθεϊσμός ως κίνημα παρουσιάζεται από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 

στηριζόμενος πάνω στη θετική και υλική επιστήμη. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει αυτή τη 

περίοδο εξ αιτίας του ότι οι ουμανιστές δεν τοποθετούν στο κέντρο των ενδιαφερόντων 

τους την επιστήμη, αλλά και η σκέψη για άρνηση του Θεού δεν κατέχει σπουδαία σημασία 

στη ζωή των ανθρώπων.
5
 

Η οποιαδήποτε αναφορά έχει να κάνει με μια κριτική τοποθέτηση τόσο έναντι των 

εκπροσώπων της θεσμικής εκκλησίας όσο και έναντι των απόψεων που καλλιέργησε στο 

χώρο της ηθικής η εκκλησία, προβάλλοντας το ιδεώδες της ταπεινοφροσύνης και όχι  της 

γενναιοφροσύνης. Ο Μακιαβέλλι για παράδειγμα ασκεί κριτική ενάντια στους ιερείς γιατί 

«μας έκαναν άθρησκους και κακούς» ή κατηγορεί το χριστιανισμό ότι «αγίασε τους 

ταπεινούς και όσους αναφέρονται στην ενατένιση, ότι τοποθέτησε το ανώτατο αγαθό στην 

ταπεινοφροσύνη... ενώ η αρχαία θρησκεία το τοποθετούσε στη γενναιοφροσύνη».
6
  

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπως αυτή του Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494) που διακηρύττει ότι θα πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο «με τον Εσταυρωμένο 

στο χέρι, ξυπόλυτος, στα χωριά, στην ύπαιθρο και στις πόλεις».
7
 Όπως, επίσης, δεν πρέπει 

να λησμονεί κανείς ότι αρκετοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, για παράδειγμα ο πάπας 

Αλέξανδρος ΣΤ, από τη γνωστή οικογένεια Βοργία), παρά την αντιφατική του 

προσωπικότητα,  συμπεριλαμβάνονται στους πρωτοπόρους του ουμανιστικού κινήματος.  

 

b. Ο ουμανισμός της Μεταρρύθμισης 

Η δεύτερη περίοδος, αυτή του ουμανισμού της Μεταρρύθμισης, ξεκινά στις 31 

Οκτωβρίου του 1517, ημέρα κατά την οποία ο Λούθηρος (1483-1546) αναρτά στις πόρτες 

της Εκκλησίας του Παλατινάτου τις 95 θέσεις της διαμαρτυρίας του. Η βασική διαφορά 

του με τον Αναγεννησιακό ουμανισμό έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στον πρώτο έχουμε μια 

ποιοτική ολιγάριθμη ομάδα στο δεύτερο έχουμε αμέσως τη λαϊκή μαζική συμμετοχή των 

απλών ανθρώπων. Μέσα από μια συνεχή σύγκρουση η Μεταρρύθμιση κατορθώνει να 

                                                 
4
 Για την ιστορία και τη δομή του Collège de France βλ. www.college-de-france.fr 

5
Βλ. Γιούλτση Β., Κοινωνιολογία του αθεϊσμού, Πουρναράς. Θεσσαλονίκη, 1983. 

6
 Fernand Braudel, ibid., p. 473. 

7
 ibidem. 
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επικρατήσει σε ένα μεγάλο κομμάτι του δυτικού κόσμου παρ’ότι και η ίδια στο εσωτερικό 

της λειτουργεί συγκρουσιακά. Από τη μια η ριζοσπαστική και φιλελεύθερη για την εποχή, 

φυσιογνωμία του Λούθηρου και από την άλλη, η αυταρχική αλλά και ασκητική 

προσωπικότητα του Καλβίνου (1509-1564). 

Γύρω από αυτά τα δύο βασικά ρεύματα κινείται ο Ζβίγγλιος, ο Οικολαμπάδιος 

(1482-1531), ο Ερρίκος ο Η (1491-1547) και ο ευσεβιστικός προτεσταντισμός των 

αναβαπτιστών. Κοινός τόπος όλων αυτών η ρήξη με τη Ρώμη και ό,τι αυτή εκπροσωπούσε. 

Η Μεταρ-ρύθμιση ήταν ενάντια στις καταχρήσεις και τα έκτροπα της τότε 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ενάντια στην ανεπάρκεια της ευλάβειας που στηριζόταν 

περισσότερο στους τύπους παρά στην πίστη, ενάντια σε μια εξουσία που αντλούσε τη 

δύναμή της από ένα παραμορφωμένο και αγνώριστο Θεό. Πολλοί δε αναλυτές απέδωσαν 

την ανάπτυξη του μοντέρνου κόσμου στις αρετές που καλλιέργησε ο Προτεσταντισμός, 

κυρίως δε την ανάπτυξη του καπιταλισμού. 

Στην κορυφή αυτού του διαμαρτυρόμενου ουμανισμού τοποθετείται η Βίβλος και 

οι ερμηνευτές της που είναι το κράτος και η προτεσταντική εκκλησία. Ένα τέτοιο όμως 

σύστημα αποδεικνύεται το ίδιο σκληρό και αυστηρό με αυτό της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, καθώς αδυνατεί η δεν θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θρησκευτική 

ελευθερία. Ο ίδιος ο Λούθηρος το 1522 καταγγέλει την «Αίρεση των Αναβαπτιστών», 

όπως ονομάστηκε το αγροτικό κίνημα υπό τη χαρισματική ηγεσία της προφητικής μορφής 

του Thomas Münzer(1488-1526) και συμβάλλει ο ίδιος στην βίαιη καταστολή του. Το 

1526 το κίνημα καταστέλλεται, οι αγρότες σφαγιάζονται και ο Münzer αποκεφαλίζεται υπό 

τις θριαμβολογίες του Λουθήρου, ο οποίος διακηρύσσει τη νομιμοφροσύνη του στους 

νέους ηγεμόνες. 

Συμπερασματικά, ο Λούθηρος καταδικάζει κάθε μορφή επαναστατικής δράσης που 

αμφισβητεί τη νόμιμη εξουσία που τον στηρίζει και προτείνει ένα είδος συγκυβέρνησης 

πνευματικής εξουσίας και κοσμικής, Εκκλησία και Κράτους. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται 

για μια προδικαίωση του Hobbes μέσα από την ταύτιση της έννοιας του φυσικού δικαίου 

με τη μοναρχία. Κατά το Λούθηρο η εξουσία της Εκκλησίας είναι κατ’ουσίαν πνευματική 

με αυστηρό περιορισμό στα «πνευματικά» που σημαίνει ότι υποστηρίζει και νομιμοποιεί 

θεωρητικά και θεολογικά τους κρατικούς ηγέτες υπό τον όρο ότι και αυτοί με τη σειρά τους 

θα προστατεύουν και θα διασφαλίζουν την υλική τους υπόσταση, χωρίς να παρεμβαίνουν 

σε κρίσιμα δογματικά ζητήματα.
8
  

 Τόσο στη Βασιλεία όσο και στη Ζυρίχη οι μεταρρυθμιστές θα θανατώσουν με 

πνιγμό τους αναβαπτιστές. Ο Michel Servet
9
 συλλαμβάνεται και καίγεται στην πυρά με την 

κατηγορία του αντιτριαδιτισμού και του πανθεϊσμού υπό το βλέμμα του Καλβίνου. Ο δε 

Sébastian Castellion (1515-1563), πιστός ουμανιστής της φιλελεύθερης μεταρρύθμισης, σε 

                                                 
8
 Βλ. Μαρτίνος Λούθηρος, Για την κοσμική εξουσία και μέχρι που εκτείνεται η υπακοή μας σ’αυτήν, 

μτφρ. Γρηγορίου Γιώργος, Πόλις, Αθήνα, 2005.  
9
  Ο Michel Servet γεννήθηκε στην Αραγονία το 1511. Κατά την Μεταρρύθμιση βρέθηκε στη Γενεύη 

όπου μετά από την καταδίκη του από το Μέγα Συνέδριο για άρνηση του δόγματος της Αγίας Τριάδος, 

κάηκε ζωντανός στην πυρά. Κατά την άποψή του ο Ιησούς δεν είναι Θεός, αλλά ένας άνθρωπος με τον 

οποίο η θεία ουσία συνεργάστηκε προσωρινά. 
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ένα λίβελο του 1554 εναντίον του Καλβίνου γράφει: «Προκειμένου για τους αναβαπτιστές, 

προκειμένου για το πνεύμα τους, για όσα σκέπτονται και για όσα γράφουν για το λόγο του 

Θεού, είναι δική τους υπόθεση να αποφασίζουν τι κάνουν».
10

 

Πάντως, παρά την αυταρχική θρησκευτική πρακτική του Καλβίνου, η 

Μεταρρύθμιση από τα μέσα του 17ου αι. επιλέγει σταδιακά το δικαίωμα της ελεύθερης 

εξέτασης και προσέγγισης των βιβλικών και εκκλησιαστών γεγονότων και την 

ιστορικοκριτική μέθοδο ερμηνείας και κατανόησης των ιερών κειμένων. Αυτός ο 

θεολογικός ορθολογισμός θα επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρών αποκλίσεων όπως αυτή των 

Αναβαπτιστών στην Αμερική ή των Amis και Κουάκερων επίσης στην Αμερική, του 

ευσεβισμού στη Γερμανία και του Μεθοδισμού στην Αγγλία. Η παρουσία όλων αυτών των 

ομάδων και των δογμάτων φανερώνει ότι ο Προτεσταντισμός δεν κινείται πλέον μέσα σε 

μια αυστηρή θεολογία, αλλά αφήνει ελεύθερη την ανάπτυξη της θεολογικής σκέψης. 

Πρόκειται, πιθανόν, για την απαρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στη θεολογία και στη 

θρησκεία. Αυτή η διάσπαση θα οδηγήσει ουσιαστικά και στην απόρριψη της διάκρισης 

ανάμεσα σε κοσμικό και ιερό,(μιας βασικής διάκρισης στο ρωμαιοκαθολικισμό κόσμο), 

που αναγκάζει τον άνθρωπο ως άτομο να επιλέξει ανάμεσα στην υποταγή ή στην ρήξη με 

την εκκλησία ως κοινότητα που επιθυμεί να ορίζει και να οριοθετεί πλήρως το βίωμα και 

τη βιωτή. Εν κατακλείδι, ο ευρωπαίος άνθρωπος της Μεταρρύθμισης επεξεργάζεται 

ατομικά το ενώπιος ενωπίω με τον Θεό, δίνοντας την προσωπική του λύση στο πρόβλημα, 

καθώς αρνείται ως ουμανιστής την οποιαδήποτε άνωθεν ιεροποιημένη εξουσία να 

καθορίζει τις επιλογές του. 

 

c. Επαναστατικός ουμανισμός 

Η τρίτη περίοδος, είναι αυτή του επαναστατικού ουμανισμού, που σηματοδοτεί για 

την Ευρώπη την ιδεολογική κληρονομιά της επανάστασης. Παρ’ότι μέχρι το 1789 είχαν 

προηγηθεί πολυάριθμες εξεγέρσεις, εν τούτοις, η ιστορία κατέγραψε ως πραγματική 

επανάσταση τη Γαλλική Επανάσταση, γιατί ανέτρεψε εκ των έσω το πιο σταθερό κράτος 

της Ευρώπης, εκείνη την εποχή, και δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις υποστήριξης, 

αλλά και εναντίωσης σε όλη την Ευρώπη, καταγράφοντας την στην Ευρωπαϊκή ιστορία, ως 

το σύμβολο ενάντια στην τυρρανία. Περνώντας από διαδοχικές φάσεις, προηγείται η 

φιλελεύθερη επανάσταση, ακολουθεί η σύγκρουση της επανάστασης με το ευρωπαϊκό 

κατεστημένο, αλλά και η βιαιότητα, η τρομοκρατία που λήγει με την πτώση του 

Ροβεσπιέρου, έπεται το Διευθυντήριο και καταλήγει με τις περιόδους της Υπατείας, της 

Αυτοκρατορίας και των Εκατό Ημερών, ως η Ναπολεόντεια περίοδός της. 

Πριν από το ξέσπασμα, πολλοί είχαν προσπαθήσει να πείσουν το Luis XVI να 

προχωρήσει σταδιακά σε μεταρρυθμίσεις, χωρίς να το κατορθώσουν. Πιο χαρακτηριστική 

προσπάθεια είναι αυτή του Τυργκό που κατέληξε σε αποπομπή του το 1776. Έτσι, ενώ στη 

πρώτη φάση της επανάστασης  επιδιώκονται μεταρρυθμίσεις, η στάση του Luis XVI 

οδήγησε σε αντιδράσεις που ξέφυγαν από τον έλεγχο και προκάλεσαν, έστω και για λίγους 

μήνες, το φαινόμενο Ροβεσπιέρος. Η επαναφορά στις αρχικές προθέσεις γίνεται από το 
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 Braudel.,  ibid, p. 482 
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Διευθυντήριο και τον Ναπολέοντα, ο οποίος λόγω της θριαμβευτικής του πορείας 

αναγκάζει τον Hegel να τον χαρακτηρίσει ως «την έφιππη ψυχή του κόσμου»
11

, θεωρώντας 

ότι ο Ναπολέων μεταφέρει την επαναστατική φιλελεύθερη ιδεολογία σε όλη την Ευρώπη. 

Η Παλινόρθωση μετά το 1815 δεν τολμά να επαναφέρει τα φεουδαρχικά 

δικαιώματα των Ευγενών, δεν επιστρέφει την περιουσία στους πρώην ιδιοκτήτες και 

διατηρεί την αρχή των δικαιωμάτων του ατόμου, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Χάρτη 

του 1814. Προηγουμένως είχε προηγηθεί μια προσπάθεια  κομμουνιστικής έκφρασης της 

Επανάστασης με τη Συνωμοσία των «Ίσων» του Babeuf, η οποία θα έχει τραγικό τέλος με 

την εκτέλεση των πρωτεργατών και την αυτοκτονία του ιδίου το Μάρτιο του 1797. Η 

Επανάσταση  μιλά σε όλους και ο καθένας τη καταλαβαίνει με τον τρόπο που επιθυμεί να 

την καταλάβει.  

Ο επαναστατικός ουμανισμός έρχεται να νομιμοποιήσει τη βία, όταν κατ’ανάγκη 

αυτή τίθεται στην υπηρεσία του δικαίου, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

πατρίδας. Με τραγικότητα, όμως, καθώς ο επαναστατημένος άνθρωπος μπορεί να είναι και 

θύμα και θύτης, εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν σταματά ποτέ να είναι ο φορέας μιας 

συνεχούς διαμαρτυρίας. Η αδελφωσύνη αποτελεί το ύψιστο ιδεώδες γι’αυτό και η 

Αντεπανάσταση ως μια επιστροφή στο παρελθόν δεν απέκτησε ποτέ ιστορική σημασία, 

γιατί δεν συμπορεύθηκε με την ιστορία, αλλά προσπάθησε, κατά τρόπο αδύνατο βέβαια, να 

εμποδίσει την εξέλιξή της. 

 

 

 

d. Ο φιλελεύθερος ουμανισμός 

Ο uomo universale του Alberti,
12

 που κατά την Αναγέννηση γίνεται με τον 

Desquartes και το cogito ο σκεπτόμενος άνθρωπος που ανατρέπει ότι δήποτε παραδοσιακό, 

αλλά και μη ορθολογικό, υπάρχει μέχρι τότε, αναζητώντας ελευθερία στις επιλογές του. 

Αυτή η ελευθερία επιλογών δημιουργεί την οικονομία της αγοράς η οποία όμως στη 

συνέχεια θα δημιουργήσει τους προνομιούχους και τους μη προνομιούχους, αυτούς που 

ζουν έχοντας κατοχυρώσει για τους ίδιους μια σειρά από προνόμια και ελευθερίες και 

αυτούς που ζουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση χωρίς δυνατότητες επιλογών καθώς η 

επιβίωση είναι αυτό που πρωτίστως τους απασχολεί. Όταν η πριγκίπισσα Ελισάβετ έθεσε 

το θέμα της προσωπικής ελευθερίας και των κοινωνικών κανόνων ο ίδιος ο Desquartes 

απαντά :  

«πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε μόνοι μας, 

και ότι αποτελούμε όντως ένα μέρος του σύμπαντος, ένα μέρος αυτής της γης... 

Πρέπει πάντα να προτιμούμε τα συμφέροντα του συνόλου στο οποίο ανήκουμε, 

από τα ιδιαίτερα προσωπικά συμφέροντά μας»
13
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 Braudel., σ. 490 
12

 Leon Battista Alberti (1404-1472) συγγραφέας, καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας, ποιητής, ιερέας, 

γλωσσολόγος, φιλόσοφος, και κρυπτογράφος,. Θεωρείται ως ο βασικός εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής 

Αναγέννησης.  
13

 ibid., pp. 448-449. 

http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1404&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhivytzqfmrcA8pI2MN0-2p9Yk9Alw
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1472&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhigWjYnFSe5qJ7iXsoE3syyE2w-9w
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Architect&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgzMiebHFs471aCJT-gzvauKc8Rtw
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poet&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiKP5QMRvYwkr70ItadN6VGG4Fkow
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_priest&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiet_KroqguMXszpYLQCcmzXNmQ0w
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgWfInfoFIc95dDfYvwGq4a-o_Azg
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgFZq0a_vy1V77BkpeFh0GJn5SUWw
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg-7wqmHzRKS9EQzrzCedWoXl0LCA
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanist&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhghASsXfc9kQLQs7bH92S_Ax1s3Yw
http://72.14.221.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanist&prev=/search%3Fq%3DAlberti%26hl%3Del%26rlz%3D1T4ADBF_enGR318GR319&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhghASsXfc9kQLQs7bH92S_Ax1s3Yw
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Αυτοί λοιπόν οι μη προνομιούχοι, οι φτωχοί, οι επαίτες, οι δυστυχείς, οι 

περιθωριακοί, οι ανάπηροι, οι διανοητικά καθυστερημένοι, επιβιώνουν μέχρι το 17ο αι. 

πιθανόν γιατί ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης μυστικοποιεί και προσωποποιεί την αγία 

φτώχεια αφήνοντας το ενδεχόμενο ο καθένας από αυτούς να αποτελεί τον αντιπρόσωπο 

του Θεού επί της γης. Τον 17ο αι. όμως, όλοι αυτοί θεωρούνται ως εχθροί της αστικής 

κοινωνίας και γι’ αυτό φυλακίζονται καθώς αντιμετωπίζονται ως κακοποιοί. Οι 

προεπαναστατικές δραστηριότητες κατά τον 17ο και 18ο αι. με τις πολυάριθμες αγροτικές 

εξεγέρσεις και τις λαϊκές ταραχές οδηγούν στη Γαλλική Επανάσταση και στη Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789, την οποία αναδεικνύουν σε 

θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Γαλλική Επανάσταση βάζει τέλος στη 

κοινωνία των προνομιούχων και καταθέτει την ισότητα όλων έναντι του νόμου. Παρ’ ότι 

όμως καταργείται η τυραννία, ο αγρότης παραμένει δέσμιος των χρεών από τον δανειστή 

και τον ιδιοκτήτη και ο εργάτης συνεχίζει να βρίσκεται στο έλεος του εργοδότη. Ιστορική 

επιβεβαίωση αποτελεί το γεγονός ότι τα εργατικά σωματεία νομιμοποιούνται στη Γαλλία 

για πρώτη φορά το 1884, ένα αιώνα μετά τη Γαλλική επανάσταση.  

Η ελευθερία από το 1789 και μετά γίνεται η αιτία της κάθε ιδεολογίας. Αποκτά ως 

όρος α. μια πολιτική θεώρηση μέσα από τον περιορισμό της εκτελεστικής εξουσίας και γι’ 

αυτό αντιτίθεται σε κάθε είδους αυταρχισμό, β. μια οικονομική θεώρηση υπό το «laissez 

faire, laissez passer» ως αποκλεισμό κάθε είδους κρατικής παρέμβασης και γ. μια 

φιλοσοφική θεώρηση υπό το «Homo hominis res sacra»
14

 ως ελευθερία της σκέψης. 

Αρνείται ότι το θρησκευτικό αποτελεί στοιχείο κοινωνικής και εθνικής ενότητας και 

προβάλλει την ιδέα της ανεκτικότητας και του σεβασμού της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας 

και διαφορετικότητας του άλλου.  

Τα τρία μεγέθη, πολιτική ελευθερία, οικονομική ελευθερία και φιλοσοφική 

ελευθερία συγκροτούν την έννοια του φιλελευθερισμού μέσα από την οποία 

κατοχυρώνονται θεμελιώδεις ελευθερίες όπως η ελευθερία γνώμης, η ελευθερία του τύπου, 

η κοινοβουλευτική ελευθερία, η ατομική ελευθερία, το δικαίωμα ψήφου. Μετά το 1848 ο 

φιλελευθερισμός ως ιδεολογία πλέον θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ιδεολογικό ρεύμα του 

σοσιαλισμού, αλλά και με τον νεοαυταρχισμό και τους προάγγελους του «φασισμού», τον 

Thomas Carlyle
15

 και τον Ναπολέοντα Γ. 

                                                 
14

 Από τον φιλόσοφο Σενέκα:"ο άνθρωπος είναι ιερός για τον άνθρωπο» (homo homini sacra res). 

15
 Ο Thomas Carlyle γεννήθηκε το 1795 στη Σκωτία. Οι καλβινιστικές αντιλήψεις του κτίστη πατέρα του 

επέδρασαν καθοριστικά στη σκέψη του. Το 1809 άρχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου. Έδειξε ιδιαίτερη κλίση για τα μαθηματικά, τα οποία δίδαξε για τέσσερα χρόνια (1814-

1818). Το 1819 επέστρεψε στο Εδιμβούργο για να σπουδάσει νομικά, η μεγάλη του όμως αγάπη ήταν η 

λογοτεχνία και η φιλοσοφία. Ιδιαίτερα τον συγκίνησαν τα έργα του Γκαίτε, με τον οποίο είχε 

αλληλογραφία και μετέφρασε το έργο του "Η μαθητεία του Βίλχελμ Μάιστερ", του Σίλλερ και των 

ρομαντικών, ενώ από φιλοσόφους μελέτησε τους Καντ, Φίχτε και Σλαϊερμάχερ. Το 1826 νυμφεύτηκε τη 

Jane Welsh και αποσύρθηκε σε ένα κτήμα ιδιοκτησίας της συζύγου του, όπου έζησε απομονωμένος ως το 

1834. Στη διάρκεια αυτή έγραψε το έργο του "Sartor Resartus" ένα κράμα αυτοβιογραφίας και 

γερμανικής φιλοσοφίας. Η επιτυχία αυτού του βιβλίου τον καθιέρωσε. Το 1837 εκδίδει το ιστορικό έργο 

"Η Γαλλική Επανάσταση" (The French Revolution) και ακολουθεί το "Οι ήρωες, η ηρωολατρία και το 

ηρωικό στοιχείο στην ιστορία" (On heroes, hero-worship and the heroic in history), όπου αποτυπώνει την 
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Γεγονός πάντως αποτελεί ότι εξ αιτίας των εθνικών, κοινωνικών και θρησκευτικών 

συγκρούσεων που συντελέσθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο από τον 16ο ως τον 19ο αι. 

προέκυψαν και έγιναν συνείδηση για την εξέλιξη και μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού 

πολιτισμού αντιλήψεις περί ανεκτικότητας έναντι της διαφορετικότητας του άλλου και περί 

ανεξιθησκίας οι οποίες οδήγησαν σε εφαρμογή της θρησκευτικής ελευθερίας, 

συνταγματικώς κατοχυρωμένης, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. 

Ο Stuart Mill προσεγγίζοντας αυτές τις εξελίξεις θεωρεί ότι κατ’αυτή τη περίοδο 

της γέννησης των ιδεολογιών, πραγματοποιήθηκε η αποτίναξη του ζυγού της εξουσίας και 

ανατράπηκε ο παλιός διανοητικός δεσποτισμός. Η ώθηση που δόθηκε κατά τη διάρκεια 

αυτών των περιόδων έκανε την Ευρώπη αυτό που είναι σήμερα μέσα από τις συνεχείς 

βελτιώσεις στην ανθρώπινη σκέψη και τους θεσμούς. Εν τούτοις θεωρεί επίσης ότι τώρα 

πλέον (γύρω στα 1860) η ώθηση αυτή έχει χάσει πια την ορμή της και για να ελπίζουμε σε 

κάποιο νέο ξεκίνημα θα πρέπει να επανακτήσουμε τη διανοητική μας ελευθερία.
16

 Η 

άποψη αυτή αποτελεί συμφωνία με την αντίληψη περί ελευθερίας ως συνεχές κατόρθωμα 

του ανθρώπου και της δράσης που απορρέει, καθώς η απόλυτη ελευθερία συνεχίζει να 

είναι μεν το ζητούμενο, αποτελεί δε και τη μεγάλη ουτοπία της ανθρωπότητας.
17

 

Στο πολιτισμικό πεδίο υπήρξαν σημαντικοί διανοητές που αμφισβήτησαν «το 

δικαίωμα των Ευρωπαίων» να υποτάξουν άλλους λαούς και να τους «εκπολιτίσουν» 

σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις. Οι διανοητές αυτοί, όπως οι D.Diderot, I.Kant, J 

Herder, απετέλεσαν για την εποχή τους, ένα είδος «ιστορικής ανωμαλίας»-εξαίρεσης και 

δεν μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς το ευρύ κοινό. Σε αντίθεση με το γαλλικό κυρίαρχο  

Διαφωτισμό, οι διανοητές αυτοί δεν πίστευαν ότι ο άνθρωπος έχει μια ενιαία φύση που 

πρέπει να επιβληθεί παντού είτε ως αποστολή «εκπολιτισμού τρίτων» είτε με την 

εξολόθρευση ιθαγενών πληθυσμών. Πίστευαν  ότι η ανθρώπινη φύση επιτρέπει τη γέννηση 

και ανάπτυξη διαφορετικών πολιτισμών, ηθικών αντιλήψεων και πολιτικών καθηκόντων. 

Οι τρεις αυτοί διανοητές δεν υιοθετούσαν άκριτα την ευρωπαϊκή δημοκρατική 

αντίληψη ότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων είναι ομοειδή και οικουμενικά, αντίληψη 

που εμπόδιζε την αποδοχή της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Θεωρούσαν ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να διαφέρουν σε χώρο, ιστορία,  πολιτισμό, χρώμα, επιμέρους 

χαρακτηριστικά, θεσμικό σύστημα και παρ’όλα αυτά να είναι όλοι άνθρωποι πολιτισμένοι. 

Δεν αποδέχονταν, επίσης το κυρίαρχο δόγμα του 18
ου

 αιώνα, σύμφωνα με το οποίο η φύση 

του ανθρώπου είναι αιώνια και αναλλοίωτη παντού και πάντα. Απέρριπταν τη μεταφυσική 

ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά την ομοιότητά του και θεωρούσαν ότι ακόμη και ο 

άθεος Διαφωτισμός αντιμετώπιζε τη διαφορετικότητα ανιστόρητα και κατ’επέκταση δεν 

                                                                                                                                               
πολιτική του φιλοσοφία. Το διάστημα 1858-1865 εξέδωσε την "Ιστορία του Φρειδερίκου Β  της 

Πρωσσίας, του καλουμένου Μεγάλου Φρειδερίκου" (The history of Frederic II of Prussia, called Frederic 

the Great), Το 1865 ανέλαβε την πρυτανεία στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου για να ακολουθήσει 

αμέσως μετά ο θάνατος της γυναίκας του από τον οποίο ποτέ δεν συνήλθε απόλυτα. Επέστρεψε στην 

απομόνωσή του ώς τον θάνατό του το 1881. 

16
 Περί ελευθερίας, σ.70  

17
 Αρβανίτη Χριστοφ., «Η ηθική της ελευθερίας στην εποχή της νεωτερικότητας», περ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΠΑΛΑΜΑΣ, τ. 799, 2003, σς.  
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μπορούσε να είναι ηθικά ορθή η όποια αποστολή των Ευρωπαίων να οδηγήσουν όλους 

στον υποτιθέμενο άνθρωπο των «αγίων γραφών». Γι’αυτό και θεωρούσαν έγκλημα την 

αποικιοκρατία που καταδίωκε τους ιθαγενείς ως μη ανθρώπους. Η επικαιρότητα εκείνων 

των πρώτων κριτικών στις αυτοκρατορίες του 18ου αι. είναι ολοφάνερα επίκαιρες και 

σήμερα. 

 

3. Θρησκεία και ιδεολογία 

Η εμφάνιση των μοντέρνων κοσμικών ιδεολογιών, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, 

είχε ως σκοπό να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την κατεστημένη άποψη για τη 

μεταφυσική ως εκκλησιαστική διδασκαλία για την ύπαρξη. Μια ύπαρξη, η οποία είχε ένα 

σταθερό είναι, κινούμενο προς ένα προσδιορισμένο έσχατο μέσα από το οποίο καθορίζοταν 

ποιά είναι η αντικειμενική γνώση του κόσμου. Η μοντέρνα ιδεολογία από την εμφάνισή 

της, είτε κατ’αρχάς με διάθεση κριτικής είτε στη συνέχεια με ένα εντελώς διαφορετικό 

λόγο από αυτό που όριζε η εκκλησία ή η θρησκεία ως αντικειμενικό, και κάτω από την 

πίεση της ανακάλυψης ποικίλων άλλων εκφάνσεων του πολιτισμού ανέτρεψε την μέχρι 

τότε αποδεκτή άποψη για τη γνώση ως γνώση ενός ιεραρχικά δομημένου κόσμου. Οι 

προβολές του θείου και του ιερού στη κοινωνική ιεραρχία αποτελούσαν ουσιαστικά 

προβολές της απόλυτης αυθεντίας του Θεού, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν ήταν δυνατόν 

να αμφισβητηθεί. Μια τέτοια άποψη για τον Θεό, δεν επέτρεπε τη διαφορετική προσέγγιση 

της ιστορικότητας και της πολιτισμικότητας του ανθρώπου, καθώς στερούσε από τον 

άνθρωπο την έννοια και την άσκηση της ελευθερίας. Αυτή η στέρηση ελευθερίας, όμως, 

επέστρεφε προς τον άνθρωπο μέσα από την αντικειμενοποίηση του ίδιου του ανθρώπου. 

Ιδεολογία και θρησκευτικό φαινόμενο αποτελούν για τη νεωτερικότητα το νέο 

ζεύγος σύγκρουσης και αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κοσμικό και ιερό. Στην πορεία, αυτή η 

σύγκρουση, έλαβε τέτοιες διαστάσεις διαφοροποίησης, που όροι όπως κοσμικότητα, 

εκκοσμίκευση, ιεροποίηση, καθιέρωση άρχισαν να «διαπλέκονται» τροπικά και 

αντιληπτικά. Η πίστη στη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό και η κληρονομιά αυτής της 

αντίληψης ως πίστης στην υιοθεσία και στη συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου εν τω 

προσώπω του Ιησού Χριστού (κατά τη χριστιανική εκδοχή του θρησκευτικού) γίνεται 

κατανοητή στο δυτικό ευρωπαϊκό χριστιανισμό, διαποτίζοντας ταυτόχρονα τις πολιτισμικές 

αξίες, ως δυνατότητα και ελευθερία βούλησης, η οποία δρα παρεμβατικά στη φύση και την 

ιστορία. Αυτή η ελεύθερη βούληση συντελεί από κάποια στιγμή και μετά στη δυνατότητα 

του ανθρώπου να αυτονομηθεί από τον Θεό, να αυτοαναφέρεται και τελικά να επιδιώκει 

την αυτοθεοποίησή του. 

  Η εκκλησία, ως θεσμική και χαρισματική έκφραση του Χριστιανισμού, κατά την 

εμφάνιση της ιδεολογίας και της νεωτερικότητας, ως απαρχές, οι οποίες προσπαθούν για 

εξατομίκευση, έχει πλέον απέναντί της ένα σκεπτόμενο άτομο, το οποίο ως πολιτισμικό 

υποκείμενο δεν δεσμεύεται από παραδόσεις και κλειστά συστήματα οργάνωσης και 

κατανόησης του πολιτισμού και της κοινωνίας. Η αμυντική στάση της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας είχε ως αποτέλεσμα να εμφανισθούν εκκοσμικευμένα θρησκευτικά μοντέλα 

κατά το 190 κυρίως αιώνα, τα οποία, όπως θα δούμε, προσπάθησαν να θεμελιώσουν την 

αυθεντία τους σε μια ορθολογική, αλλά παράλληλα και σε μια θεοποιημένη ανθρώπινη 
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οντότητα. Στα διάφορα συστήματα που εμφανίστηκαν είχαμε προσπάθειες, οι οποίες 

επιζητούσαν τον διαχωρισμό της εκκλησιαστικής αυθεντίας από την κοσμική εξουσία, τον 

αποχριστιανισμό και την  αποθρησκειοποίηση και αποϊεροποίηση του ευρωπαίου 

ανθρώπου, τον μετασχησματισμό των θρησκευτικών αξιών σε πανανθρώπινες αξίες, την 

ενδοθρησκευτική σύγκρουση ανάμεσα στο προφητικό-εσχατολογικό και κοσμικό. 

  Ο χριστιανισμός μέσα από την θεσμική εκκλησιαστική του έκφραση αντιμετώπισε 

φοβικά τις νέες ιδέες, αποδεικνύοντας ότι το ζητούμενο γι’αυτόν, τη συγκεκριμένη 

ιστορική στιγμή, δεν ήταν η πίστη στον Θεό, αλλά η διατήρηση των εξουσιαστικών 

κεκτημένων του παρελθόντος μέσα από την ιδεολογικοποίηση των ιστορικών καταβολών 

της πίστης. Αυτή η ιδεολογικοποίηση δευτερευόντων εξωτερικών στοιχείων της πίστης 

στον Θεό, επιβραβεύεται κατά τον καλλίτερο τρόπο σήμερα μέσα από την εργαλειακή 

χρήση που κάνει για τη θρησκεία ο Hundighton, δικαιώνοντας το Marx, για τον οποίο η 

μαζική θρησκεία αποτελεί εργαλείο εξυπηρέτησης συμφερόντων. 

 

4. Οι μοντέρνες πολιτισμικές προκλήσεις 

a. Το παίγνιο των ρόλων. 

Η πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία είναι ένα σύγχρονο ενοποιητικό 

πολιτισμικό μέγεθος και δεδομένο το οποίο αν κάποιος το αγνοήσει τότε θα οδηγηθεί είτε 

το θέλει είτε δεν το θέλει στο περιθώριο. Κάτι τέτοιο βέβαια δίνει τη δυνατότητα και την 

ευκαιρία ανάπτυξης μιας πλήρους καθαρότητας, όσον αφορά στην πολιτισμική 

ιδιαιτερότητα, μακρυά από βαρβάρους και απολίτιστους. Οι απαντήσεις, όμως, που 

οφείλουμε να δώσουμε σε τέτοια μεγέθη πολιτισμικών προκλήσεων θα πρέπει να 

απελευθερώνουν το τοπικό πολιτισμικό μέγεθος υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και λύσεις ή 

προτάσεις λύσεων συνύπαρξης και ανεκτικότητας. 

Κανείς πιστεύω δε μπορεί να αρνηθεί ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αποτελείται από 

μια ομάδα πολιτισμών κυρίως εθνικών όπως ο πολωνικός, ο ιταλικός, ο ελληνικός, ο 

γερμανικός κ.α. Όμως, επίσης, μέσα σε αυτά τα στενά όρια του εθνικού πολιτισμού, 

υπάρχουν επίσης υποομάδες πολιτισμικές με ακόμη πιο περιορισμένη δράση όπως στην 

περιοχή της Σκωτίας, της Σικελίας, της χώρας των Βάσκων, της Αλσατίας ή της 

Καταλωνίας. Και αυτές όμως οι πολιτισμικές υποδιαιρέσεις αποτελούν σταθερές που 

εκφράζουν επιμέρους ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αν βεβαίως κάποιος 

σκεφθεί ότι η διάδοση  των πολιτισμικών αγαθών γίνεται σήμερα με ταχύτατους ρυθμούς 

τότε γίνεται αντιληπτό ότι η οποιαδήποτε απομονωτική διάθεση είναι καταδικασμένη σε 

αποτυχία. Κάθε πολιτισμός νοείται ως ένα πλέγμα σταθερών δομών και αξιών που 

εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη κοινωνία και αντίστροφα κάθε κοινωνία «παράγει» ένα 

πολιτισμικό προϊόν ως έκφραση των εντάσεων που τη διέπουν. Η βιομηχανική επανάσταση 

δημιούργησε τη βιομηχανική κοινωνία, μια κοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες, εντάσεις, 

συγκρούσεις, πνευματικές και ηθικές αξίες, ιδανικά, σχέσεις, θεσμούς κ.α. Σ’αυτή την 

κοινωνία οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στον κοινωνικό χώρο έρχεται να διαμορφώσει 

και αλλαγές στον πολιτισμό αυτής της κοινωνίας.  

Η αλλαγή πάντως δεν είναι ισοδύναμη, καθώς οι πολιτισμικές αλλαγές 

συντελούνται με πολύ πιο αργό ρυθμό από τις αλλαγές στην κοινωνία και στην πολιτική. 
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Σ’αυτη την περίπτωση μιλάμε για μακροπολιτισμικά μεγέθη, διαφορετικά στα επιμέρους, 

οι εναλλαγές είναι πολύ πιο γρήγορες, αλλά και πολύ σύντομες, όπως για παράδειγμα οι 

εναλλαγές του φωτός σε μια θεατρική παράσταση που κατορθώνουν να δίνουν κάθε φορά 

που γίνονται την αίσθηση του διαφορετικού. Στο μακροπολιτισμικό μέγεθος οι αλλαγές 

είναι ευδιάκριτες όπως και οι εναλλαγές όταν κάποιος τα παρατηρεί μετά από ένα αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα στην Αναγέννηση που προανέφερα 

συνυπάρχουν, αλλάζουν, μεταβάλλονται κυρίαρχα  στοιχεία όπως το πάθος για τα νέα 

πνευματικά πράγματα, οι ανεξίθρησκες συζητήσεις, η φιλοκαλία, η ζωγραφική, η 

ανακάλυψη της Αρχαιότητας, το θέατρο, η ποίηση. Η προσέγγιση του κάθε στοιχείου 

καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα σύνολο πράξεων κινήσεων και ρόλων από ανθρώπους 

που ζουν με ενθουσιασμό τις πράξεις τους και τις ενέργειές τους. 

 

 

 

b. Απόρριψη ή αποδοχή? 

Στο παιχνίδι  αυτό των ρόλων μέσα σ’ένα πολιτισμό, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι 

ρόλοι είναι διακριτοί, εάν κάποιος από τους ρόλους έρχεται να αμφισβητήσει τις 

πολιτισμικές δομές ενδέχεται να απορριφθεί από το πολιτισμικό σύνολο. Αυτή η 

διαδικασία απόρριψης η αποδοχής δεν έχει το χαρακτήρα απόρριψης ή αποδοχής μιας 

πολιτικής ή δικαστικής πράξης όπου καλούμαστε να απαντήσουμε με ένα ναι ή ένα όχι. Η 

πολιτισμική απόρριψη ή αποδοχή έχει αρκετό βάθος χρόνου γι’αυτό στη συνέχεια η 

επανεξέταση του θέματος ή η επανένταξη είναι επίσης χρονοβόρα διαδικασία. Όταν λοιπόν 

κάποιος με θεσμικό ρόλο αναλαμβάνει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολιτισμικής 

αποδοχής η απόρριψης θα πρέπει να σκέφτεται, σε βάθος χρόνου, τις συνέπειες που θα 

προκύψουν από αυτή την επιλογή. Το βάθος χρόνου, φυσικά, δεν επιτρέπει καμία επιλογή 

προς ικανοποίηση προσωπικών απόψεων και ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες μπορεί να είναι 

πρόσκαιρες και στιγμιαίες. 

Άλλωστε πολιτισμικά ο κάθε πολιτισμός προσλαμβάνει στοιχεία από άλλους 

πολιτισμούς και κατ’ανάγκη είτε τα απορρίπτει είτε τα αφομοιώνει δίνοντας τη δυνατότητα 

στον ίδιο του τον εαυτό να μεταβάλλεται, να διαχωρίζει τη θέση του με το προηγούμενο, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην ιστορία δεν υπήρξαν περιπτώσεις βίαιων πολιτισμικών 

συγκρούσεων με σκοπό τη κυριαρχία ενός πολιτισμικού προτύπου. Η εκστρατεία του Μ. 

Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η αποικιοκρατία αποτελούν μέθοδοι 

«εκπολιτισμού» άλλων πολιτισμών που κατόρθωσαν να επιβληθούν στηριζόμενες κατά 

πολύ στην έννοια και την αρχή της ισχύος. 

Στο χρόνο που κύλησε, όμως, από την πρώτη σύγκρουση και μετά, οι πολιτισμοί 

αλληλοτροφοδοτήθηκαν, δημιουργώντας νέα πολιτισμικά δεδομένα, συνθέτοντας μέσα 

από αμοιβαίες υποχωρήσεις νέους πολιτισμούς εν αναμονή μιας νέας σύγκρουσης και μιας 

νέας σύνθεσης. Γι’ αυτό και η έννοια πολιτισμός δεν είναι στατική. Είναι μια δυναμική 
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διεργασία της ανθρώπινης κοινωνίας με πολλαπλά μεγέθη που βρίσκονται συνεχώς σε 

εξέλιξη.
18

  

Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να υποστηρίξει ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, 

ο ρωμαϊκός πολιτισμός, ο βυζαντινός πολιτισμός, η Αναγέννηση, δεν αποτελούν σήμερα 

ενδιαφέροντα ιστορικά κομμάτια του ευρωπαϊκού πολιτισμού; Φυσικά και όχι. Στην έννοια 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ευρείας του έννοιας, εμπεριέχονται ex officio όλοι αυτοί 

οι προγενέστεροι πολιτισμοί με τις δικές του ο καθένας σταθερές, οι οποίες, όμως, 

λειτουργώντας συνεχώς απετέλεσαν τους κρίκους ενότητας για το σύγχρονο ευρωπαϊκό 

πολιτισμό.  

 

c. Το παίγνιο της θεσμικότητας 

Σ’ αυτό το πλαίσιο πολιτισμικής ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχάς 

κατανοητό από τις θεσμικές εκφράσεις του χριστιανισμού, ότι ο Ιησούς δεν καθόρισε ποτέ 

κάποια ειδική μορφή και δομή της εκκλησίας η οποία στη συνέχεια να θεωρήθηκε ως 

μόνιμη και υπέρτατη. Σε μια σύγχρονη πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία η συμμετοχή 

στο πολιτισμικό γίγνεσθαι ζητεί την εκ βάθρων αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

της εκκλησίας. Επιζητεί την αποϊεροποίηση της εκκλησιαστικής θεσμικής εξουσίας κυρίως 

στην Ρωμαιοκαθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς στην ευρωπαϊκή κοινωνία η 

συμμετοχή στους θεσμούς ταυτίζει τους ίδιους τους θεσμούς με τη λειτουργία της 

δημοκρατίας.  

Η ακόμη πιο εκκλησιολογικά, απόψεις όπως αυτή του τότε επιτετραμμένου της 

«Συνοδικής Επιτροπής για τη διδασκαλία της Πίστεως» (Concregation de la foi) Γιόζεφ 

Ράτσινγκερ και μετέπειτα Βενέδικτου XVI Πάπα Ρώμης για το ότι  

«η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται μόνο εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

Σε άλλα ιδρύματα συναντούμε μόνο στοιχεία της εκκλησίας του Χριστού. Είναι 

σαν να έχουμε παράθυρα και πόρτες, αλλά όχι τόσα πολλά ώστε να αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο σπίτι. Αυτά τα ιδρύματα δεν είναι εκκλησίες και γι’ αυτό δεν έχουν 

το δικαίωμα να αποκαλούνται εκκλησίες», 
19

 

είναι καταδικασμένες να περάσουν στην απομόνωση και στο περιθώριο καθώς δεν 

εκφράζουν την αλήθεια, αλλά την αλαζονεία της μοναδικότητας.  

Αν η θεσμική εκκλησία ενταχθεί πολιτισμικά σε ένα πολιτικό χώρο που νιώθει ότι 

ιστορικά οφείλει να διαδραματίσει ένα ρόλο στο πλευρό αυτών που αισθάνονται ότι είναι 

εκτός συστήματος, τότε θα υποστεί τις τραγικές συνέπειες του απομονωτισμού του 

παλαιστινιακού ιουδαϊσμού. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο τραγικό ερώτημα που έχει 

να κάνει με την επιλογή ανάμεσα στην  παύλεια καθολικότητα και οικουμενικότητα της 

Εκκλησίας και την βαρνάβεια  αντίληψη της περιχαράκωσης στο καθευατόν. Αν δεχθεί τη 

βαρνάβεια αντίληψη τότε μετατρέπεται σε μια ομάδα που αισθάνεται ότι θίγεται από τις 

                                                 
18

 Braudel.,  σσ. 83-94 

 

5. Leonardo Boff, Joseph Cardinal Ratzinger: The Executioner of the future, Sao Paolo 27-9-2000, απάντηση στο 

Dominus Jesus.  

Βλ.του ιδίου, Church: Charisme and Power, SCM Press LTD, London, 1985. 



14 | Σ ε λ ί δ α  

 

αλλαγές, πιστεύοντας ότι στον μοντέρνο ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν υπάρχει θέση γι’ αυτήν. 

Αμεση συνέπεια η φαντασίωση ότι γύρω από αυτή την ομάδα υπάρχουν συνομωτικές 

διαθέσεις πολιτών και διανοουμένων που σκευωρούν εις βάρος της. 

 

5. Η αρχή της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης 

Σήμερα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, 

δημιουργεί μια νέα κοινωνία με κύρια χαρακτηριστικά  τον πλουραλισμό, την 

πολυπολιτισμικότητα  και την πολυθρησκευτικότητα. Αναγκαία λοιπόν συνθήκη για 

κάποιον που ζει μέσα σε μια κοινωνία με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι η 

προσπάθεια κατανόησης του άλλου μέσα από τις ποικίλες ιδιαιτερότητές του. Αυτή η 

προσπάθεια κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά στη σκέψη, αλλά και στην 

πράξη, ανθρώπων με άλλο θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, αμβλύνει τις 

αντιθέσεις, οι οποίες πολλές φορές υπάρχουν λόγω συγκεκριμένων δεδομένων αντιλήψεων 

που έχουμε για τους άλλους χωρίς όμως αυτές να είναι πραγματικές και αληθινές. Τέτοιες 

μη πραγματικές και αναληθείς αντιλήψεις  οδηγούν συχνά σε παρανοήσεις, προκαταλήψεις 

και μορφές στερεοτύπων για τους άλλους , που προκαλούν ακραία κοινωνικά φαινόμενα 

όπως για παράδειγμα είναι ο εθνικισμός. Αντιθέτως η κατανόηση και η προσέγγιση δίνει τη 

δυνατότητα στα υποκείμενα να επικοινωνήσουν θετικά θέτοντας όρους απαραιτήτως 

αναγκαίους για τη μετέπειτα συνύπαρξή τους και συμβίωσή τους. 

Κατά τον Καστοριάδη ο άνθρωπος στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης του πολιτισμού 

δεν ενεργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να ικανοποιήσει τις συνεχώς 

τροφοδοτούμενες και αυξανόμενες ανάγκες του.
20

 Αυτή η άποψη αποδέχεται τη θεωρία ότι 

ο πολιτισμός ως δραστηριότητα της ανθρώπινης κοινωνίας αποτελεί ανθρώπινη δράση με 

σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες που ο ίδιος δημιουργεί για τον άνθρωπο. Κατά περίεργο 

τρόπο, όμως, υποκείμενο μιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο 

πολιτισμός, καθώς οι δημιουργηθείσες ανάγκες αποτελούν προϊόντα τα οποία καθορίζονται  

«από εξωτερικές δυνάμεις και τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει επειδή 

έχουν ετερόνομη ανάπτυξη και ικανοποίηση».
21

 

Έτσι  ο ρόλος του ανθρώπου ως υποκειμένου της δραστη-ριότητας, της σκέψης και 

της πράξης που παράγει πολιτισμό αναιρείται, είτε γιατί ο ίδιος είναι αλλοτριωμένος 

ιδεολογικά, είτε γιατί εντάσσεται στον ιστορισμό της ταξικής ανάγκης, είτε γιατί αποτελεί 

καθ’εαυτός προϊόν μιας βιολογικής εξέλιξης με πολιτισμό αναλόγως προσαρμοσμένο σ’ 

αυτή τη βιολογική του εξέλιξη, είτε γιατί αποτελεί αντικείμενο μιας ψυχαναλυτικής 

προσέγγισης που τροφοδοτείται από μια συνειδητή η ασυνείδητη σεξουαλική επιλογή που 

τον προκαθορίζει γενετικώς. Αν όλα αυτά τα είτε αναλυθούν τότε οδηγούν σε μια 

αντίληψη για τον άνθρωπο με ορισμένη, σταθερή και αμετάβλητη φύση με 

προκαθορισμένες, σταθερές και αμετάβλητες ανάγκες που θα πρέπει απαραιτήτως ο ίδιος 

να ικανοποιεί. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει γιατί  

                                                 
20

 Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, Ράππας, 1985, p.233. 
21

 Marcuse, Ο μονοδιάστατος άνθρωπος, Παπαζήσης, 1971, p.36 



15 | Σ ε λ ί δ α  

 

α. ο ίδιος ο άνθρωπος με α, β, γ, τρόπους αποτελεί υποκείμενο-φορέα του πολιτισμού του 

και 

β. ο ίδιος ο άνθρωπος γεννιέται μέσα σ’ένα ήδη διαμορφωμένο πολιτισμό από τους 

προηγούμενους από αυτόν ανθρώπους.  

Μέσα από μια συνειδητή δράση κοινωνικοποίησής του διαμορφώνει κατά ατομικό και 

συλλογικό τρόπο νέες δραστηριότητες και νέες προϋποθέσεις ανανέωσης η αλλαγής του 

πολιτισμού που παρέλαβε. Βασικό στοιχείο αυτής της πολιτισμικής δραστηριότητας είναι ο 

αργός ρυθμός της εξέλιξής της, γεγονός που επιτρέπει την ύπαρξη συνοχής και 

σταθερότητας μέσα στην κοινωνία. 

  Οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι σε παγκόσμιο 

επίπεδο και οι σύγχρονες τάσεις για υπερεθνικούς και υπερκρατικούς θεσμούς έχει ως 

αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του τοπικού σε οικουμενικό, οι αλληλοεξαρτήσεις 

κινούνται πλέον με ρυθμούς παγκοσμιοποίησης και η παραγωγή των αγαθών να είναι 

αποτέλεσμα στρατηγικών που πηγάζουν από διεθνή οικονομικά κέντρα. Η διαφήμιση 

προωθεί προϊόντα που κατασκευάζονται στην άλλη άκρη της γης, καθώς αυτό διευκολύνει 

την κατανάλωσή τους σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Έτσι η πολιτισμική 

δραστηριότητα είναι αυτή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής και 

σταθερότητας, αλλά η ίδια είναι αυτή που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ανατροπής της, 

καθώς και τα δύο μεγέθη άποτελούν συστατικά της στοιχεία. 

  Εάν δεχθούμε τη μονοδιάστατη ερμηνεία του πολιτισμού που κάνει ο Marcuse  στο 

Μονοδιάστατο άνθρωπο λέγοντας ότι η ενσωμάτωση σε ένα πολιτισμό συνοδεύεται όλο 

και περισσότερο από μορφές καταναγκασμού, οι οποίες διαμορφώνουν σε τελευταία 

ανάλυση μια μονοδιάστατη σκέψη και συμπεριφορά τότε πως άνθρωποι του ίδιου 

πολιτισμού αντιδρούν, αμφισβητούν και επαναστατούν; Αληθεύει, όντως, ότι η κοινωνία 

στο σύνολό της λειτουργεί πολιτισμικά με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

ανθρώπου και γι’αυτό προσπαθεί να ενσωματώσει τα μέλη της, δίνοντας ιδεολογική 

έμφαση στις επιλογές της. Έτσι η αυτονόητη ανάγκη για τον Ευρωπαίο άνθρωπο της 

κατοχής ενός αυτοκινήτου η μιας τηλεόρασης δεν έχει καμιά απολύτως αξία ούτε καν 

συμβολική για τον λαό της Αιθιοπίας που λοιμοκτονεί. Ο πεινασμένος ζητά το minimum 

που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να υπάρχει και αν αυτό δεν του είναι κατορθωτό τότε θα 

αντιδράσει, θα αμφισβητήσει και θα επαναστατήσει ενάντια σ’αυτόν που του στερεί αυτό 

το δικαίωμα. 

 Από αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα για το αν οι 

συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων θα εξαφανίζονταν με την ικανοποίηση των υλικών 

τους αναγκών. Η απάντηση είναι αρνητική. Πάντα μέσα στην κοινωνία και τον ανθρώπινο 

πολιτισμό θα υπάρχουν νέα προβλήματα που θα απαιτούν νέες λύσεις εκτός και αν ο 

άνθρωπος περιέλθει σε κατάσταση αδράνειας. Είναι άλλο, όμως, το ερώτημα των 

συγκρούσεων και άλλο το πρόβλημα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 

Δυνητικά μπορεί να μην υπάρξει μια κοινωνία και ένας πολιτισμός χωρίς αντιθέσεις και 

συγκρούσεις, η πείνα, όμως, και το κοινωνικό πρόβλημα μπορούν να εξαλειφθούν, καθώς 

δεν αποτελούν προβλήματα της φυσικής του κατάστασης, αλλά της κοινωνικής και 

πολιτισμικής του δραστηριότητας. 
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6. Ο ρόλος μιας μοντέρνας θεολογίας 

Η θεολογία μέσα από την έννοια της «Κένωσης» του Θεού-Λόγου αντιλαμβάνεται 

αυτό το γεγονός ως μια ευκαιρία απεγκλωβισμού της από μια αντικειμενοποιημένη 

μεταφυσική εσχατολογία. Αρχίζει να κατανοεί ότι το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού 

αποτελεί γεγονός αληθείας, μόνο όταν ερμηνευθεί εντός ενός πλαισίου ελεύθερου  

διαλόγου των πολιτισμών και της ιστορίας και ενταγμένο κάθε φορά στο πολιτισμικό 

πλαίσιο που καλείται να μεταμορφώσει. Μια τέτοια προσέγγιση όμως καταθέτει το εξής 

θετικό: αποκλείει την απολυτότητα και την αντικειμενοποίηση των πολιτισμικών 

κατανοήσεων της ενανθρώπισης και αποφεύγει την επιβολή ενός συγκεκριμένου 

πολιτισμικού προτύπου πάνω σε άλλους πολιτισμούς. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό το γεγονός ας δούμε, για λίγο, ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα. Το γεγονός της ενανθρώπισης κατανοείται, έχοντας πάντα ως 

πηγή και αφετηρία το βιβλικό κείμενο με έναν  α τρόπο από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και 

το υποκείμενό του τον ευρωπαίο άνθρωπο. Στη συνέχεια, κατα την  πρώιμη περίοδο ο 

Χριστιανισμός προσλαμβάνει, κατά τρόπο συνθετικό, πολιτισμικά στοιχεία  των περιοχών 

που ευαγγελίζει και  κατορθώνει να οριοθετήσει μια πρώτη διαπολιτισμική παρουσία. 

Αργότερα όταν οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη δυτική και ανατολική  

ρωμαϊκή αυτοκρατορία παγιώνονται, εκφράζουν παράλληλα και τις διαφορετικές πλέον 

θεσμικές παρουσίες των εκκλησιών. Εμπλέκονται σε μεθοδεύσεις ενίσχυσης και 

υποστήριξης των πολιτικών εξουσιών και καταλήγουν στην επιλογή του διαχωρισμού και 

του σχίσματος.  

Την περίοδο των μεγάλων ανακαλύψεων και της γέννησης του φαινομένου της 

αποικιοκρατίας, το γεγονός της ενανθρώπισης μεταφέρεται και επιβάλλεται, πάντα ως 

γεγονός σωτηρίας του ανθρώπου από την αμαρτία, σε άλλους πολιτισμούς που έχουν ένα β 

η γ τρόπο κατανόησης των πραγμάτων, εντελώς πολιτισμικά διαφορετικό από τον α. 

Παρ’ότι όμως το βιβλικό κείμενο δεν αλλάζει γεγονός που σημαίνει ότι και ο β και ο γ 

πολιτισμός έχει την ίδια πρωτογενή πηγή κατανόησης της ενανθρώπισης, ο α πολιτισμός, 

ουσιαστικά,  επιβάλλει με απόλυτο τρόπο, τον τρόπο κατανόησης του γεγονότος στο β η γ 

πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο α έχει πλέον αντικειμενοποιήσει την ερμηνεία 

του γεγονότος στο δικό του εμπειρικό πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά και το έχει επιπλέον 

απολυτοποιήσει ιδεολογικά με αποτέλεσμα να θέλει να το επιβάλλει στο β η στο γ. Σ’αυτο 

το σημείο η αντικειμενοποίηση και η ιδεολογικοποίηση του γεγονότος της ενανθρώπισης 

λειτουργεί και ως γεγονός αντικειμενοποίησης και απολυτοποίησης του α πολιτισμού με 

αποτέλεσμα ο β η ο γ πολιτισμός να στερούνται μιας ελεύθερης κατανόησης του 

μοναδικού γεγονότος της ενανθρώπισης μέσα από τα δικά τους πολιτισμικά δρώμενα. 

 Επί της ουσίας, το γεγονός της ενανθρώπισης έρχεται να καταδείξει ότι ο Θεός 

αναμειγνύεται με την ανθρώπινη ιστορία και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Προσλαμβάνει 

στοιχεία του κόσμου, υπερβαίνοντας την άκτιστη πραγματικότητά του, εκκοσμικεύεται, 

εκπολιτίζεται, ενιστορείται, ενανθρωπίζεται, ενσαρκώνεται διότι θέλει να καταδείξει στον 

άνθρωπο ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό της βροχής και του κεραυνού, ούτε με τον 

Θεό δικαστή των τότε θρησκειών και δεισιδαιμονιών. Στην πορεία όμως αυτής της 
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κατάφασης διενεργείται η εξής ευδιάκριτη αντίφαση. Ενώ η ενανθρώπιση έρχεται να 

απελευθερώσει τον άνθρωπο από τέτοιες αντιλήψεις αντικειμενοποίησης και 

απολυτοποίησης, ο θεσμικός χριστιανισμός στην ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική του 

πορεία κατορθώνει το αντίθετο, επιβάλλοντας στους πολιτισμούς μια αντίληψη για το ιερό 

που δεν επέτρεπει στον άνθρωπο να ασκήσει την ελευθερία του.  

Έρχεται λοιπόν η κοσμικότητα, κατά τον ιστορικό της ρόλο, να αναλάβει την 

ευθύνη της «απελευθερώσης» του ανθρώπου από τη δύναμη του «φυσικού» Θεού της 

Ακινάτειας θεολογίας στην οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να υποτάσσεται χωρίς, 

όμως, να την κατανοεί. Αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο, λειτουργεί θεραπευτικά, όσον 

αφορά στην κατανόηση του Θεού από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όσο περισσότερο, απο-

«ιεροποιείται» αυτό το πλαίσιο επιβολής και άσκησης εξουσίας, τόσο περισσότερο 

αποκαλύπτεται, κατά περίεργο τρόπο, ότι η έννοια της ύπαρξης του Θεού δεν είναι τελικά 

τίποτε άλλο, παρά η ίδια η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, για τα πλάσματά του. Μια 

αγάπη η οποία καθορίζει  και την αγάπη του ανθρώπου, ως ελευθερία και αλληλεγγύη για 

το συνάνθρωπό του και την υπόλοιπη φύση και κτίση.  

Αυτό λοιπόν το σημαντικό στοιχείο της αγάπης, ως έννοια  και ως δράση στην 

οποία καταλήγει ο άνθρωπος ασκώντας πλήρως την ελευθερία του, αποδεικνύεται το μόνο 

«αντικειμενικό» στοιχείο του χριστιανισμού κατά την πορεία του μέσα στο χρόνο και τους 

πολιτισμούς. Το «αγάπα και κάνε αυτό που θες» του Αυγουστίνου, καταδεικνύει ότι η 

αγάπη εν ελευθερία η το αντίστροφο, η ελευθερία εν αγάπη αποτελεί το όριο της 

πολιτισμικής πρόσληψης του Θεού. Κάτι τέτοιο αποτελεί, για τον ευρωπαίο άνθρωπο που 

αποδέχεται το χριστιανισμό, ένα μεθοδολογικό τρόπο προσέγγισης, καθώς έτσι 

απαλλάσεται το χριστιανικό μήνυμα από σκόπιμες ιεροποιήσεις και δεισιδαιμονίες, με 

αποτέλεσμα να κατανοείται καλλίτερα η αλήθεια της ελευθερίας και της αγάπης, αλλά και 

να ανακαλύπτεται συνεχώς το περιεχόμενο της αποκάλυψης και της σωτηρίας δια της εν 

Χριστώ ενανθρώπισης του Θεού.  

Και ενώ ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αγωνίζεται στην ιστορική του πορεία να 

διατηρήσει αυτήν την αποκαλυπτική διάσταση της ελευθερίας, της αγάπης και της 

αλληλεγγύης, η θεσμική κανονικοποίηση του χριστιανισμού, μέσα από την ιδεολογική 

αναγωγή της ελευθερίας και της αγάπης σε ένα είδος επίσημης κρατικής θρησκείας, στερεί 

από το χριστιανικό περιεχόμενο τη δυνατότητα των εγκάρσιων τομών στις κοινωνικές 

νόρμες, επιλέγοντας την επανάπαυση και τη προστασία της κρατικής εξουσίας, 

μεταμορφούμενος ο ίδιος σιγά-σιγά σε απόλυτη εξουσία. 

 

7. Ο μοντέρνος πολιτισμός ως θρησκευτικό ερώτημα. 

 

a. Η πολιτική διάσταση  

 Το ερώτημα όμως δεν έπαψε να υφίσταται. Παρέμεινε ως ένα από τα πλέον 

βασικά ζητήματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή η άσκηση της ελευθερίας ως 

αναφαίρετο δικαίωμα του ευρωπαίου ανθρώπου αποτελεί σήμερα το βασικό ερώτημα για 

την πολυπολιτισμική ενότητα της Ευρώπης. Η δεδομένη κινητικότητα που υπάρχει γύρω 

από το θέμα θέτει  σε κίνηση κυρίως δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την εσωτερική της 
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δομή και τη θεσμική της παρουσία. Αυτό πάντως που έχει γίνει κατανοητό είναι ότι κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βία. Θα έλεγα δε, ότι για μια τέτοια ενότητα, δεν 

αρκεί μια απλή πολιτική συνταγματική συνθήκη, καθώς κάτι παρόμοιο αποτελεί ένα 

προϊόν συμβιβασμού ιδεών, απόψεων και προτάσεων. Ούτε φυσικά, χωρίς κανείς να 

παραβλέπει τη χρησιμότητά τους, είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μια συλλογική ευρωπαϊκή 

συνείδηση στηριζόμενη πάνω σε αριθμούς και οικονομικές καταστάσεις. 

Η έννοια της Ευρώπης ως ένα ενιαίο πολυπολιτισμικό κεκτημένο αποτελεί ένα 

χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμικών δεδομένων που αναζητούν στην πράξη να 

κατακτήσουν την συνύπαρξή τους, θέτοντας τα άτομα και τους πολίτες το ζήτημα του 

σεβασμού της διαφορετικότητας και της ατομικής πολυταυτότητας. Οι επονομαζόμενοι ως 

ευρωσκεπτικιστές δημιουργούν σύγχυση,  καθώς εμπλέκουν τον πολιτισμό με την πολιτική 

και την οικονομία. Σημαντικά οπωσδήποτε στοιχεία για την ευρωπαϊκή πολιτική 

φεντεραλιστική ολοκλήρωση, αλλά όχι ουσιώδη για την ευρωπαϊκή κουλτούρα της 

συνύπαρξης και του πλουραλισμού. Ουσιαστικά τι κάνουν? Χρησιμοποιούν εργαλειακά 

την τοπική πολιτισμική ταυτότητα των λαών για να κατορθώσουν την επιστροφή σε 

πολιτικά και οικονομικά μοντέλα που οδήγησαν, κατά το παρελθόν, την Ευρώπη στην 

απόλυτη καταστροφή. Σε αυτή την εργαλειακή χρήση της καταστροφής της πολιτιστικής 

ταυτότητας των λαών, σημαντικό επίσης ρόλο διαδραματίζει και η χρηστική πρόσληψη της 

θρησκείας, καθώς ως εργαλείο είναι ένα από τα πιό σημαντικά στοιχεία υποστήριξης 

ανορθολογικών εννοιών και δράσεων φανατισμού. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλαίσιο που καλείται να παίξει λυτρωτικό ρόλο στις 

φοβικές εξάρσεις και τις άνευ λόγου και ουσίας κινδυνολογίες. Γιατί όμως κατά την γνώμη 

μου είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο? Είναι επικίνδυνο γιατί ως άποψη  επαναφέρει και 

επαναπροβάλλει το θρησκευτικό στοιχείο ως παράγοντα διάσπασης (η ευρωπαϊκή ιστορία 

είναι δυστυχώς πλούσια σε τέτοια παραδείγματα) και όχι ως στοιχείο διαλόγου με 

κατεύθυνση την ελευθερία την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Είναι 

ουσιαστικά μια προσπάθεια μεταφοράς της ευρωπαϊκής ενότητας από το χώρο της 

πολιτικής και του ορθού στο χώρο του θρησκευτικού και του ανορθολογικού.  

Η σύγχυση  βέβαια αυτή, σήμερα δεν φαίνεται να αγγίζει τη μεγάλη πλειονότητα 

των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμικών εκκλησιών καθώς κατανοούν ποιός είναι ο 

διακριτός ρόλος τους μέσα σ’αυτό το χωνευτήρι που ονομάζεται ευρωπαϊκός πολιτισμός.  

Μέσα σε αυτό το χωνευτήρι τα τελευταία χρόνια ο ευρωπαϊκός εκκλησιαστικός λόγος 

αποτελεί εργαλείο συναδέλφωσης, ελευθερίας, αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης, και 

ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα, αφού προηγουμένως έχουν ξεκαθαρισθεί οι 

προθέσεις. Φαίνεται δε αντίθετος στις παλαιές φοβικές αντιλήψεις, οι οποίες δεν λάμβαναν 

υπ’όψιν τους τη σημασία του παράγοντα της κινητικότητας των πολιτισμών. Κάθε 

πολιτισμός  κινείται προς όλες τις περιοχές που τον περιβάλλουν και αντιστοίχως οι 

περιβάλλοντες πολιτισμοί μεταφέρουν τα δικά τους στοιχεία στον πολιτισμό με τον οποίο 

γειτνιάζουν. Προς αυτή την κατεύθυνση και προς μια τέτοια διαδικασία φαίνεται να 

κινούνται, οφείλουμε μια ειλικρινή αναγνώριση μεγαλείου προς αυτούς, και ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης Βαρθολομαίος ο Α και ο 

Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος ο Α, συνεχίζοντας και οι δύο μαζί την πεντηκονταετή πλέον 
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παράδοση του διαλόγου της αγάπης που ξεκίνησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ο ΣΤ΄.  

Η λογική του απομονωτισμού είναι ξένη προς την ευρωπαϊκή πολιτισμική 

συμπεριφορά και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο με επιβολή και άσκηση βίας. Γι’αυτό 

και εξ άλλου δεν μπορεί να λειτουργήσει στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μια κουλτούρα 

αγώνων για την ελευθερία του ατόμου και της ανθρώπινης σκέψης. Αυτή η πολιτισμική 

κινητικότητα της ελευθερίας και των δικαιωμάτων δημιουργεί προκλήσεις οι οποίες ζητούν 

απαντήσεις από ανθρώπους ελεύθερους στη σκέψη. Η Ευρώπη έθεσε το θέμα της 

υλοποίησης, στο πολιτισμικό της χώρο, μιας ανοικτής και ελεύθερης κοινωνίας με 

ανταλλαγές όχι μόνο οικονομικών προϊόντων, αλλά και σκέψεων και προτάσεων για τον 

πολιτισμό, την επιστήμη, τη συνύπαρξη των λαών. Αυτό καθεαυτό όμως, ένα τέτοιο θέμα 

θέτει σε δοκιμασία τις τοπικές πολιτιστικές ταυτότητες, επομένως θέτει σε δοκιμασία και 

τη θρησκευτική ταυτότητα, οι οποίες καλούνται  να αποδείξουν εάν έχουν τη δυναμική 

εκείνη που θα τους επιτρέψει να επιβιώσουν και να επηρεάσουν το πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

Η πολιτική και πολιτισμική απομόνωνση οδηγεί με ακρίβεια στον αφανισμό και τον 

μηδενισμό. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών μιας πολιτισμικής ταυτότητας προκαλεί 

συζητήσεις και επιβεβαιώνει συνεχώς την ύπαρξή της μέσα από τη διαδικασία της 

συνύπαρξης. 

Σε αυτήν την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ορισμένα πολιτικά δεδομένα 

καθυστερούν ακόμη εντονότερα τη διαδικασία απεγκλωβισμού των πολιτών από τα 

εθνικιστικά παρελθοντικά σχήματα. Μέχρι αυτή την στιγμή η πολιτική λειτουργία της Ε.Ε 

λόγω του χαρακτήρα των θεσμών που την καθόρισαν δεν πληροί ασφαλώς ή καλλίτερα δεν 

διαθέτει τα αναγκαία εκείνα εργαλεία που θα τις επιτρέψουν να προχωρήσει στο 

μετασχηματισμό της όποιας ευρωπαϊκής εξουσίας σε εξουσία αποφάσεων και κύρους. 

Φυσικά, σε μια τέτοια πορεία μετασχηματισμού υπάρχουν ευμετάβλητα δεδομένα και 

καταστατικές λειτουργίες που άπτονται κυρίως αναλύσεων από το χώρο της πολιτικής 

φιλοσοφίας παρά από τον χώρο του θρησκευτικού. Είναι επομένως αρκετά δύσκολο ακόμη 

και να φανταστούμε τον τρόπο ύπαρξης μιας υπερεθνικής φεντεραλιστικής Ευρώπης που 

θα διασφαλίζει παράλληλα επαρκώς και την αναγνώριση της πολιτισμικής ιδιομορφίας και 

ποικιλομορφίας.
22

  

Η ουσιαστική και επομένως η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός αν και 

κατα πόσο μια φεντεραλιστική Ευρώπη μπορεί να προσδιορίσει τα σημεία εκείνα 

αναφοράς που θα τις επιτρέπουν να αναγνωρίζει για τον εαυτό της κοινές νομικές για 

παράδειγμα αρχές από τη μιά και συνύπαρξη πολιτισμών και παραδόσεων από την άλλη.
23

 

Πρόκειται για περίπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Πρός το παρόν η για πρώτη φορά 

εκλογή προέδρου της Ε.Ε από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι βαδίζουμε, 

παρά τον ισχυρό ευρωσκεπτικισμό, σε μια πιό δημοκρατική ολοκλήρωση. Αν, σε αυτή την 

πορεία ολοκλήρωσης, ισχύσει και η αρχή της πλειοψηφίας με την παράλληλη κατάργηση 

του δικαιώματος της αρνησικυρίας, ίσως διαμορφώσει πιό σαφείς όρους δυνατοτήτων μιας 

                                                 
22

 Alain Renaut, Η φιλοσοφία, Πόλις, Αθήνα, 2009, p. 669. 
23

 ibid., p.670 
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πραγματικής πολιτικής ολοκλήρωσης με μεταβιβάσεις κυριαρχίας που θα διασφαλίζουν 

την πρότερη εθνική ταυτότητα μέσα σε ένα πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συγκροτημένης 

πολυταυτότητας. 

 

b. Η θρησκευτική διάσταση 

  Το θρησκευτικό φαινόμενο ως φορέας ελπίδας και προσδοκίας των ανθρώπων 

αποτελεί ταυτόχρονα και στοιχείο πολιτισμού για μια κοινωνία που επιθυμεί την ισότιμη 

και ενεργή συμμετοχή και παρουσία των πολιτών-μελών της. Ως τέτοιο και μόνο μπορεί να 

γίνει αποδεκτό, σεβόμενο δηλ όρους και συμφωνίες που καταστατικοποιούν τους 

προσανατολισμούς μιας ανοικτής, πλουραλιστικής και δίκαιης κοινωνίας. 

 Όταν όμως μιλάμε για το θρησκευτικό γεγονός θα πρέπει πάντα να έχουμε στο 

μυαλό μας το εξής: Να σταθμίζουμε και να κατανοούμε τη μεγάλη ποικιλομορφία του 

φαινομένου και επομένως τη μεγάλη ποικιλομορφία των θρησκευτικών παραδόσεων και 

να προσέχουμε να μήν αναγάγουμε σε ακραίο βαθμό συτή την ποικιλομορφία σε ένα 

μοντέλο, δυτικό ή μοντέρνο σε γενικές γραμμές, βάσει του οποίου θα αξιώναμε να τις 

σταθμίσουμε συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο σεβασμός της μη αναγώγιμης διάστασης, ο 

σεβασμός δηλ της διαφορετικότητας που χαρακτηρίχει την κάθε παράδοση επιβάλλεται ως 

κάτι αυτονόητο. Στην σύντομη ευρωπαϊκή ιστορική αναδρομή που έκανα στην αρχή, τα 

ιστορικά δεδομένα των θρησκευτικών πολέμων έρχονται να επιβεβαιώσουν την 

προηγούμενη βασική διάσταση που θα πρέπει να έχουμε στην ανάλυση του θρησκευτικού. 

Η αναγκαιότητα του σεβασμού εμπεριέχεται σε μια αξία που έχει κυρίως πολιτική και 

ηθική αξία. Ποιά είναι αυτή η αξία? Είναι η αξία της ανεκτικότητας, η οποία αποδεικνύεται 

εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνεχή παρουσία της θρησκείας  στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό 

γίγνεσθαι.
24

 

 Ο Χέγκελ θεωρούσε ότι η θρησκεία μαζί με την τέχνη και τη φιλοσοφία αποτελούν 

τις τρεις μείζονες στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού που έχουν ως κοινό σκοπό να 

παρουσιάσουν την υψηλότερη αλήθεια, την «Ιδέα» ή το «Απόλυτο». Ο τρόπος της 

παρουσίασης της «Ιδέα» από την θρησκεία αποκλείει την τυχαιότητα και ορίζεται από την 

Πρόνοια, ως η Σοφία που εκπληρώνει με άπειρη δύναμη τους στόχους του κόσμου. Στον 

Νίτσε, ο άνθρωπος είναι αυτός που συνιστά το θεμέλιο της θρησκείας του, η οποία θα 

πρέπει να εννοηθεί απλώς ως μια «ευρεία προσωπική υπόθεση που αγκαλιάζει τον κόσμο 

και την ύπαρξη».
25

 Η δε διακήρυξή του περί του θανάτου του Θεού, πρόκειται, ουσιαστικά, 

περί υπόδειξης ενός τρόπου χειραφέτησης του ευρωπαίου ανθρώπου από τη θρησκεία.
26

 Σ’ 

ένα κείμενο του 1887 γράφει: «Είναι αδύνατον για τη θρησκεία να συνεχίσει να λειτουργεί 

με τη βοήθεια δογμάτων και μύθων». Στόχος του είναι να αποδομήσει το θρησκευτικό 

φαινόμενο και να το οδηγήσει σένα μετασχηματισμό που θα ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών.
27

 Υπό αυτή τη θεώρηση μπορούμε να 

                                                 
24

 Alain Renaut, Η φιλοσοφία, Πόλις, Αθήνα, 2009, p.315. 
25

 ibid., p. 324 
26

 ibid., p. 326 
27

 ibid., p. 327  
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κατανοήσουμε το ενδιαφέρον του ευρωπαίου ανθρώπου για το βουδισμό ως μια θρησκεία 

που δεν έχει υποκείμενο, δεν έχει θεό, στην κοσμοθεώρηση που καταθέτει. 

 Αυτού του είδους οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις του θρησκευτικού φαινομένου 

μαζί με αυτές που προηγήθηκαν δηλ του Αβερρόη στο χώρο του Ισλάμ, του Μαϊμονίδη 

στο χώρο του Ιουδαϊσμού, του Θωμά του Ακινάτη στο χώρο της ρωμαιοκαθολικής 

θεολογίας και του Καντ στο χώρο της φιλοσοφίας, ως προσεγγίσεις που επιδιώκουν να 

ορίσουν τη δυνατότητα ορίων σε μια επιδιωκόμενη ορθολογική θεολογία, επηρεάζουν 

βαθύτατα τη ευρωπαϊκή σκέψη και δημιουργούν δεδομένα στα οποία η θρησκεία με τις 

ποικιλόμορφες εκφάνσεις της θα πρέπει να απαντήσει.  

Η εμπειρία της πίστης τίθεται εκ νέου υπό δοκιμασία. Πρόκειται για μια απολύτως 

κρίσιμη θεματική, καθώς η θρησκεία σε τούτο ακριβώς το σημείο εισάγει μία ρήξη που 

δύσκολα μπορεί η οποιαδήποτε ορθολογική συλλογιστική να παρακάμψει. Σε αυτόν τον εκ 

νέου επανατοποθετούμενο προβληματισμό ο μοντέρνος άνθρωπος δεν απεμπολεί το 

θρησκευτικό στοιχείο (το αντίθετο θα έλεγα) από το δημοκρατικό κόσμο του μοντέρνου 

πολιτισμού, αλλά επανατοποθετεί την πίστη ως ατομική άποψη. Η πίστη δεν κατανοείται 

ως πηγή του νόμου και της εξουσίας, αλλά υφίσταται και επιβεβαιώνεται ως ιδιωτική 

υπόθεση στο ίδιο επίπεδο με πολλές άλλες πεποιθήσεις είτε αυτές είναι θρησκευτικές είτε 

δεν είναι.  

Σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, η οποία βασίζεται στο σεβασμό των ατομικών 

ελευθεριών μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν και πρέπει να διασφαλίζονται οι 

θρησκευτικές επιλογές. Αυτό είναι και το ελάχιστο στοιχείο σε μια εκκοσμικευμένη 

κοινωνία. Η φιλελεύθερη αντίληψη οφείλει να καταστήσει σεβαστή της ελευθερία του 

καθενός να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία ή να μην πιστεύει. Απορρίπτει επομένως, 

όχι την οποιαδήποτε μορφή πίστης (εκτός και αν αυτή προσβάλλει με το περιεχόμενό της, 

τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), αλλά την έλλειψη ανεκτικότητας ως προς τη μια 

ή την άλλη μορφή πίστης και την ποικιλομορφία των τρόπων πίστης.
28

  

  Για να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στη θρησκεία ως πολιτισμικό μέγεθος και το 

«έμπιστον» δεδομένο της με την ανθρώπινη κοινωνία ως πεδίο δράσης των πολιτισμών θα 

πρέπει να υπάρξει ένας αναγκαίος μετασχηματισμός, ο οποίος δεν θα αναφέρεται μόνο 

στην καθημερινή πρακτική του θρησκευτικού, αλλά θα επιδιώκει και μια συνεχή αλλαγή 

στη σχέση των ανθρώπων με τη θρησκεία ως θεσμό. Αυτο σημαίνει ότι η συμμετοχή των 

ανθρώπων σ’αυτό το θεσμικό σχήμα θα πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη, χωρίς 

περιορισμούς που δημιουργούν διακρίσεις και διαχωρισμούς. Αντιθέτως η ελευθερία της 

συμμετοχής ως στοιχείο ισότητας των μελών μιας θρησκείας αποτελεί για τον σύγχρονο 

άνθρωπο σημείο ενότητας, διαλόγου και δημοκρατίας. Αυτή η κοινωνική συμμετοχή στις 

ενδοθεσμικές λειτουργίες του θρησκευτικού φαινομένου εναρμονίζει τα ούτως η άλλως 

κλειστά θρησκευτικά συστήματα με την έννοια του εκδημοκρατισμού και εισάγει ένα νέο 

ήθος λειτουργίας που τείνει περισσότερο προς μια ευρεία αποδοχή της μετανεωτερικής 

συνύπαρξης των πολιτισμών. 

                                                 
28

 ibid., p. 336 
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 Θρησκευτική ελευθερία, δημοκρατία, εξουσία, ιδεολογία, πολιτισμός, βρίσκονται 

σε συνεχή αναζήτηση ισορροπίας την οποία καλούνται να αναδείξουν και να διατηρήσουν 

μέσα από συγκεκριμένες αξιακές επιλογές. Βασική όσο και αναγκαία διάκριση αποτελεί η 

θεσμική αυτονομία των εμπλεκομένων θεσμών, μέσα από το σεβασμό των δεδομένων 

ρόλων. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως σαφές διότι αποτελεί το θεμέλιο του δημοκρατικού 

κράτους δικαίου. Όταν δε λέμε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί το θεμέλιο του δημοκρατικού 

κράτους δικαίου σημαίνει ότι η διάκριση και ο σεβασμός των δεδομένων ρόλων δεν μπορεί 

να στηρίζεται σε υπερβατικές και μεταφυσικές αντιλήψεις η σε προβολές ηθικοπλαστικών 

προτύπων, αλλά στην αποδοχή της δημοκρατίας και των νόμων ως θεσμών που 

προστατεύουν τον άνθρωπο από κάθε μορφή αυθαιρεσίας των εξουσιών και επιλογές 

καταναγκασμών.  

Η πολιτεία οφείλει να ελέγχει τους θεσμούς κατά πόσο αυτοί λειτουργούν με βάση 

το σεβασμό των διακριτών ρόλων, κυρίως δε όταν αυτό χαρακτηρίζει τους θεσμούς που 

λειτουργούν ως κλειστά πολιτισμικά συστήματα. Ο τρόπος διασφάλισης της διάκρισης και 

του σεβασμού αποτελεί γεγονός συλλογικής διαβούλευσης με έλλογη μορφή λόγων και 

επιχειρημάτων και επιτρέπει όσον αυτό μπορεί να είναι δυνατόν την άσκηση της 

δημοκρατίας. Η επίκληση της πλειοψηφίας μπορεί να αποτελεί «λύση αποδεκτή» στα 

συστήματα διακυβέρνησης και εξουσίας δεν μπορεί, όμως, να είναι αποδεκτή στην αρχή 

της συνύπαρξης των πολιτισμών. 

Οι θρησκείες θα πρέπει να απαντήσουν τι είναι αυτό τελικά που τις ενδιαφέρει. Η 

θεσμική τους παρουσία ή η πολιτισμική τους αξιακή προσφορά προς την ανθρώπινη 

κοινωνία; Αν ενδιαφέρει το πρώτο τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει 

μετασχηματισμός στη μορφή άσκησης της εξουσίας με άμεσο εκδημοκρατισμό του 

θεσμού. Αν ισχύσει το δεύτερο, η αποδοχή της συνύπαρξης των πολιτισμών 

αποϊδεολογικοποιεί το υπάρχον θρησκευτικό κλειστό σύστημα εντάσσοντάς το σε ένα 

πλαίσιο πολυπολιτισμικής κοινωνίας με άμεσα αποτελέσματα τον σεβασμό της 

ιδιαιτερότητας του άλλου και τον ενδοθεσμικό εκδημοκρατισμό. 

Στη παροντική πορεία της νεωτερικότητας  το αίτημα και το δικαίωμα της 

πολυπολιτισμικότητας δημιουργεί νέες καταστάσεις, οι οποίες αναδύονται μέσα από 

νεογνωστικές και νεοπαγανιστικές μορφές θρησκευτικότητας, αλλά και μέσα από 

δυναμικές και ριζοσπαστικές φονταμενταλιστικές επαναφορές. Κοινό στοιχείο όλων αυτών 

των νέων εκφάνσεων του θρησκευτικού είναι η απόρριψη του κριτικού  λόγου, της 

κριτικής προσέγγισης και της κριτικής σκέψης. Η εναλλακτική πρόταση που προέρχεται 

κυρίως από θρησκευτικούς κύκλους που αναζητούν τη γνησιότητα του μηνύματος, συγχέει 

αυτό που θα έπρεπε να είναι με αυτό που πραγματικά είναι, με αποτέλεσμα να δίνεται η 

εντύπωση ότι το πραγματικό είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να το αναζητήσει, 

να το ανακαλύψει και να το αποκαλύψει. Το δεοντολογικό στοιχείο συγχέεται με το 

οντολογικό και ο κίνδυνος της ταύτισης της επιθυμίας για το τι θα πρέπει να είναι η 

θρησκεία με αυτό που πραγματικά είναι, είναι κάτι παραπάνω από ορατός. 

 

8. Συμπερασματικά 
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Στην Ευρώπη η έννοια της constitutio libertatis διακηρύσσει σε πρώτη φάση την 

οικουμενική χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συνεχίζοντας αδιάκοπα να αναζητεί 

την δικαιική τους εφαρμογή ώστε αυτά να αποτελέσουν και δικαιώματα του πολίτη. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το εξής ερώτημα: Με ποιόν τρόπο τα δικαιώματα ελευθερίας του 

ατόμου θα γίνουν αποδεκτά και ως δικαιώματα μιας δημοκρατικά νοούμενης κοινωνίας. 

Με ποιόν τρόπο το βασικό πρόταγμα της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας που είναι η 

ελευθερία θα συνεχίσει να είναι επίκαιρο ως οικουμενικό αίτημα για τον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. Το ερώτημα υπόκειται στη διαλεκτική του νεωτερικού πνεύματος, γίνεται ένα 

συνεχές  ζητούμενο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και πορεύεται πάνω σε μια και μοναδική 

αξιακή θεμελίωση: Να αγωνίζεται για τη επιβίωση της δημοκρατίας, κατανοώντας ότι 

αυτός ο αγώνας είναι αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

  Δεν θα υποστήριζα απαραίτητα ότι η λύση βρίσκεται στην αρχή του 

«ξαναδιαβάζοντας τους κλασσικούς», αλλά κρίνω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στην λογική 

της επαναπροσέγγισης  και της ανασύνθεσης της σκέψης των κλασικών, μέσα από την 

κατανόηση του λόγου που αυτοί εξέφρασαν ενταγμένοι σε συγκεκριμένες ιστορικά και 

πολιτισμικά κοινωνίες. Το ζητούμενο που προκύπτει  μέσα από την κινητικότητα  του 

πεδίου σύγκρουσης της θρησκείας με τις ευρωπαϊκές ιδεολογίες, όπως αυτές 

διαμορφώνονται, κυρίως κατά την εποχή της εμφάνισης των προσωπικοτήτων του 

Διαφωτισμού και ως τα τέλη περίπου του 19ου αι., αρχές του 20
ου

, δεν αποτελεί 

περιθωριακό  γεγονός, καθώς τα πρόσωπα που διαδραματίζουν το σημαίνοντα ρόλο σ’αυτή 

τη διαδικασία θέτουν εν μέρει, αλλά και ολοκληρώνουν στη συνέχεια τις απαρχές της 

πολιτισμικής ανεκτικότητας  και συνύπαρξης.  

Η πορεία της εκκοσμίκευσης, ως προϊόν της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και του ανθρώπινου πολιτισμού δεν αποτελεί, απλώς, ένα σημαντικό 

γεγονός μιας συγκεκριμένης εποχής, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα να διαδραματίζει 

σημαντικότατο ρόλο στη σχέση άνθρωπος-θρησκεία-πολιτισμός. Είτε κάποιος συμφωνεί 

είτε όχι σε αυτή τη διαδικασία, η παρουσία του θρησκευτικού φαινομένου έχει μια 

ιδιαίτερη κοινωνική σημαντική και ειδικότερα σήμερα όταν από πολλούς είτε θεσμικά, είτε 

επιστημονικά, είτε ερμηνευτικά το χρησιμοποιούν εργαλειακά, ως στοιχείο με 

οικουμενικές διαστάσεις.  

Η συνεχής παρουσία του θρησκευτικού στον ανθρώπινο πολιτισμό μέσα από την 

ερμηνευτική κατανόηση της ύπαρξης των συμβόλων, αποκαλύπτει όλο και περισσότερο 

ότι η διαδικασία της εκκοσμίκευσης συνετέλεσε περισσότερο προς μια κατεύθυνση 

θεσμικής διάκρισης των ρόλων μέσα στην κοινωνία, παρά σε μια πορεία 

αποκοινωνικοποίησης του θρησκευτικού, καθώς το θρησκευτικό ως πολιτισμική αξία 

συνεχίζει να αντιστέκεται πολιτισμικά, αλλά και να διακρίνεται από το θεσμικό, κυρίως, 

μέσα από τη δυναμική των συμβόλων. Όπως αναφέρει η καθηγήτρια Κα Παπαγεωργίου 

στη μελέτη της για τον Marcel Mauss:  

«η κοινωνία, όμως, δεν αποκαλύπτεται μόνο στα γεγονότα και στις πράξεις των 

ατόμων. Στις εμφανείς όψεις των γεγονότων ο Mauss προσθέτει τις ιδέες, τις 

αναπαραστάσεις, τις αξίες. Αναζητά ένα συμβολικό χαρακτήρα στα γεγονότα η 

μάλλον τους αποδίδει και τη συμβολική τους σημασία. Τα ολικά γεγονότα 
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επομένως, αφ’ενός αναφέρονται στο σύνολο η σχεδόν το σύνολο μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας, αφ’ετέρου έχουν δύο όψεις: μια θεσμική, αισθητή και 

μια συμβολική. Βέβαια η έννοια του συμβολικού είναι απέραντη και αόριστη και ο 

ίδιος ο Mauss δεν προσπαθεί να το ορίσει. Αναδεικνύει, όμως, τη σημασία του για 

την κοινωνική ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις».
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