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1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό 

1.1. Τι είναι ο Νέος Ανθρωπισμός; 

Ρεύμα ιδεών με κύριο εκφραστή τον Αργεντινό συγγραφέα Mario Rodriguez Cobos, 

γνωστό ως Silo. Οι βασικές αρχές του είναι οι εξής: 

1. Η τοποθέτηση του ανθρώπινου όντος ως κεντρικής αξίας και απασχόλησης, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα να μην είναι πάνω από τον άνθρωπο και κανένας 

άνθρωπος να μην είναι κάτω από άλλον. 

2. Η επιβεβαίωση της ισότητας όλων των ανθρώπων. 

3. Η αναγνώριση, τόσο της προσωπικής, όσο και της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

και η καταδίκη κάθε είδους διάκρισης. 

4. Η ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης στην υπηρεσία της ζωής, πέρα από τα 

όρια που επιβάλλουν προκαταλήψεις, απόλυτες αλήθειες ή αυθεντίες. 

5. Η επιβεβαίωση της ελευθερίας των ιδεών και των πεποιθήσεων. 

6. Η απόρριψη κάθε μορφής βίας: φυσική, ψυχολογική, οικονομική, φυλετική, του 

φύλου, θρησκευτική, ιδεολογική, γενεαλογική, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

«παιδαγωγική», κοινωνικός αποκλεισμός κλπ. 

 

1.2. Ποιος είναι ο στόχος του Νέου Ανθρωπισμού; 

Ο στόχος του Νέου Ανθρωπισμού μπορεί να συνοψιστεί στη φράση: 

«Να εξανθρωπίσουμε τη Γη» 

Με αυτό εννοούμε την ανάπτυξη ενός πολιτισμού στον οποίο η πρώτη αξία θα είναι το 

ανθρώπινο ον και η κύρια απασχόληση θα είναι η εξύψωση και η εξέλιξή του. Σε έναν 

τέτοιο κόσμο η βία και η διάκριση κάθε είδους δεν έχουν θέση. 

Ο Νέος Ανθρωπισμός ορίζεται με σαφήνεια στο Ανθρωπιστικό Έγγραφο (βλέπε παράρτημα) 

 

2. Συχνές ερωτήσεις 

2.1. Ποιά η σχέση του Νέου Ανθρωπισμού με τον ιστορικό Ανθρωπισμό; 

Ο Νέος Ανθρωπισμός εμπνέεται προφανώς από τον Ανθρωπισμό της Κλασσικής 

Αρχαιότητας και του Διαφωτισμού, αλλά και από τα πολυάριθμα μικρότερα ανθρωπιστικά 

κινήματα που αναπτύχθηκαν σε όλες τις εποχές και τις περιοχές της Γης. Οι Νέοι 

Ανθρωπιστές αισθάνονται οι συνεχιστές αυτών των ιδεών. Ο Νέος Ανθρωπισμός 

διαφοροποιείται από τον ιστορικό Ανθρωπισμό κυρίως σε δύο σημεία: 

1. Διεθνικότητα - Οικουμενικότητα: 

Ο Νέος Ανθρωπισμός οραματίζεται ένα Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος 

2. Ενεργή Μη-βία: 

Η μεθοδολογία δράσης που χρησιμοποιεί είναι αυτή της Ενεργής Μη-βίας 
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2.2. Ποια η σχέση του Νέου Ανθρωπισμού με τη φιλανθρωπία; 

Διαχωρίζουμε τη θέση μας από τη φιλανθρωπία, παρότι αναγνωρίζουμε τα συνήθως θετικά 

της κίνητρα. Η φιλανθρωπία έχει την τάση να δημιουργεί εξαρτημένα από την εξωτερική 

βοήθεια άτομα και κοινωνίες και να αποθαρρύνει τις εγγενείς δημιουργικές δυνάμεις τους. 

Επιπλέον, η φιλανθρωπία δεν αντιμετωπίζει τα αίτια της φτώχιας. Συχνά μάλιστα δρα ως 

κάλυμμα για τη συντήρησή τους. 

Αντίθετα, ο Νέος Ανθρωπισμός προωθεί την αυτό-οργάνωση, την ανεξαρτησία και 

αυτάρκεια ανθρώπων και κοινωνιών, προσπαθώντας με απλά λόγια να "μάθει στους 

ανθρώπους να βρίσκουν οι ίδιοι λύσεις στα προβλήματά τους". Παράλληλα, καταγγέλλει τα 

αίτια της φτώχειας, τα οποία πάντα περιλαμβάνουν κάποια μορφή βίας ή διάκρισης. 

Φυσικά, τασσόμαστε υπέρ της εξωτερικής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με 

την προοπτική να μετατραπεί σύντομα σε αναπτυξιακή βοήθεια. 

 

2.3. Ποια η σχέση του Νέου Ανθρωπισμού με την Οικολογία; 

Ο Νέος Ανθρωπισμός αναγνωρίζει στο φυσικό περιβάλλον την καταγωγή και το σημερινό 

σπίτι του ανθρώπου. Αν βλαφτεί ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, θα βλαφτεί 

ανεπανόρθωτα κι ο Άνθρωπος. Ο άνθρωπος -τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή- δε 

μπορεί να υπάρξει χωρίς τη φύση. Κατά συνέπεια, η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

προτεραιότητα του Νέου Ανθρωπισμού. 

Θεωρούμε υποκριτική την καταστροφή του περιβάλλοντος με ανθρωπιστικά επιχειρήματα, 

όπως την ανάπτυξη. Επίσης θεωρούμε αλλοτρίωση τη θέση ορισμένων ακραίων οικολόγων 

ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι βλαβερός για τη φύση και θα ήταν καλύτερα να μην 

αναπτυσσόταν. 

 

2.4. Ποιά η σχέση του Νέου Ανθρωπισμού με τη Θρησκεία; 

Κατ’ αρχάς, ο Νέος Ανθρωπισμός διακηρύσσει την ελευθερία των ιδεών και των 

πεποιθήσεων κι απορρίπτει τις θρησκευτικές διακρίσεις, το θρησκευτικό φανατισμό και 

τον προσηλυτισμό. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ελευθερία να πιστεύει ή να μην 

πιστεύει στην ύπαρξη Θεού, στη μετά θάνατο ζωή κ.ο.κ. 

Αναγνωρίζουμε ότι η θρησκεία έχει ανά τους αιώνες διαδραματίσει –κι ακόμα 

διαδραματίζει- έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, 

προσφέροντάς τους εμπειρίες που υπερβαίνουν την καθημερινότητα, εμπειρίες 

πνευματικές, εμπειρίες επαφής με το εσώτερο και ιερότερο μέρος του εαυτού τους. 

Ταυτόχρονα όμως, καταδικάζουμε την πρακτική των περισσοτέρων θρησκειών να 

διεκδικούν την αποκλειστικότητα στην κάλυψη αυτής της βασικής ανθρώπινης ανάγκης και 

να  απορρίπτουν άλλους δρόμους όπως: άλλες θρησκείες, τέχνη, παιχνίδι, διαλογισμός κλπ. 

Επιπλέον, απορρίπτουμε τις απόλυτες αλήθειες οι οποίες εμποδίζουν την πρόοδο της 

ανθρώπινης σκέψης κι επιστήμης, δηλαδή την ίδια την εξέλιξη του Ανθρώπου. Θεωρούμε 

το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη των δύο θεσμών 

και του πολιτισμού συνολικά. 
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Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο ότι κανένα δόγμα δε μπορεί να είναι πάνω από τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα κι όλα οφείλουν να σέβονται την αρχή της Μη-βίας. 

Οι Ανθρωπιστές είναι πιστοί κάποιας θρησκείας ή και όχι. Πιστεύουν στην ύπαρξη κάποιου 

θεού/θεών ή όχι. Κατανοούν όμως ότι η θρησκεία οφείλει να είναι ωφέλιμη στον 

Άνθρωπο, ο οποίος παραμένει η πρώτη αξία. 

 

3. Ιστορικά και άλλα στοιχεία 

Τα σημερινά χαρακτηριστικά του Νέου Ανθρωπισμού είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης 

διαδικασίας που έβαλαν σε κίνηση άνθρωποι κάθε ηλικίας και καταγωγής στην προσπάθειά 

τους να διαδώσουν το Νέο Ανθρωπισμό στον πλανήτη και να τον καταστήσουν ισχυρή 

αναφορά για τους ίδιους και τους συνανθρώπους τους. 

Στη διαδικασία αυτή ορόσημο αποτελεί η πρώτη ομιλία του Mario Luis Rodriguez Cobos 

(Silo) το 1969, στο Punta de Vacas της Αργεντινής, με τίτλο «η θεραπεία της οδύνης». Από 

εκεί δημιουργείται ένας πρώτος πυρήνας ανθρώπων που εργάζονται αρχικά σε ομάδες 

επιστημονικής μελέτης γύρω από το ανθρώπινο ον, τη συνείδηση, την ψυχολογία, τις 

μυστικιστικές του αναζητήσεις, αλλά και τη δράση του στον κόσμο. Σα συνέχεια, 

δημιουργείται το Ανθρωπιστικό Κίνημα. 

Έτσι, από το 1962 έως το 1974 βρισκόμαστε «στην εποχή του ατόμου». Από το 1974 έως το 

1986, τα μέλη του Ανθρωπιστικού Κινήματος δημιουργούν ομάδες, δομές, με μεγαλύτερη 

οργανωτική δυναμική για κοινή δράση. Αυτή ήταν η «εποχή των τετραγώνων». Τέλος, από 

το 1986 έως το 1998, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση αυτών των δομών με τα βασικά 

εργαλεία από τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί και με την εμπειρία που είχε αποκτηθεί, 

ώστε να έχουν ευρεία απήχηση στον κόσμο. Αυτή ήταν η «εποχή των μαζών». Στο τέλος 

αυτών των τριών σταδίων που διήρκησαν δώδεκα έτη το καθένα, το Ανθρωπιστικό Κίνημα 

εμφανίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός που διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλειας σε παγκόσμια κλίμακα και 

παρουσιάζει δυναμική παρουσία σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής δράσης. 

Στις 4 Μαΐου του 1999 τα λόγια του Σίλο στην επέτειο της πρώτης ομιλίας του στο Πούντα 

ντε Βάκας, προαναγγέλλουν τη γέννηση μιας νέας πνευματικότητας. Το Ανθρωπιστικό 

Κίνημα προχωρεί σε μια νέα ευαισθησία δράσης στους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας, 

του πολιτισμού και αλλού. Δύο νέες εκφράσεις της νέας πνευματικότητας λανσάρονται από 

τον Σίλο μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια: το αίσθημα του ιερού και η επαφή με το 

εσώτερο κομμάτι του καθένα. Και τα δύο συνοδεύουν ως έννοιες την έκδοση του 

Μηνύματός του, το 2002. Τον Αύγουστο του 2009, εισάγονται και μεθοδολογικές 

διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της ακτιβιστικής προσπάθειας, διευκολύνοντας τους 

πέντε Οργανισμούς στη δράση τους στον κόσμο. Αναπόσπαστα στοιχεία της ιστορικής 

διαδικασίας του Νέου Ανθρωπισμού είναι σήμερα αυτή η νέα πνευματικότητα και η 

κοινωνική δράση: ένας δυνατός μυστικισμός, εκφρασμένος μέσα από το Μήνυμα του Σίλο, 

με σπουδαίες, κοινωνικές προεκτάσεις και μια μεθοδολογία δράσης στο κοινωνικό επίπεδο 

πάντα στη βάση της ενεργής Μη βίας, πραγματωμένη από τους οργανισμούς του 

Ανθρωπιστικού Κινήματος. Πρόκειται για στοιχεία αδιάσπαστα, με αδιάλειπτη παρουσία σε 

όλη την ιστορική διαδρομή του Νέου Ανθρωπισμού. 
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Ο Νέος Ανθρωπισμός είναι μια συνθετική διαδικασία που εμπνέει ανθρώπους σε όλον τον 

κόσμο. Δίνει κατεύθυνση και νόημα στις προσπάθειές τους να απαντήσουν στις ιλιγγιώδεις 

αλλαγές της ιστορικής στιγμής και να συνεισφέρουν σε ένα εξελικτικό άλμα της ανθρώπινης 

ιστορίας και της ανθρώπινης συνείδησης. 

 

4. Νέος Ανθρωπισμός και Επιστήμη 

Ο Νέος Ανθρωπισμός εργάζεται για να τεθεί η επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, 

καθώς θεωρεί κάτι τέτοιο ένα ζωτικής σημασίας βήμα για την ανθρώπινη εξέλιξη. Ακόμα, 

θεωρούμε αναγκαία την καθιέρωση μιας ηθικής της επιστήμης, ώστε να αποτραπούν στο 

μέλλον καταστροφικές χρήσεις της επιστημονικής γνώσης. 

Στις 7 Ιανουαρίου του 1989 στη Φλωρεντία, την πρωτεύουσα του αναγεννησιακού 

ανθρωπισμού, ο ανθρωπιστής και επιστήμονας Σαλβατόρε Πουλέντα απέδωσε φόρο τιμής 

στον Γαλιλαίο, στον Τζιορντάνο Μπρούνο και άλλους προδρόμους της επιστήμης του 

σήμερα, θεσπίζοντας την παρακάτω ηθική υπόσχεση: 

Αφηγητής: 

Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου κάποιοι είναι έτοιμοι να πουλήσουν τις γνώσεις τους για 

οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιαδήποτε τιμή. Αυτοί είναι που γέμισαν τον πλανήτη μας με 

τις μηχανές του πολέμου. Άλλοι χρησιμοποίησαν την ευφυΐα τους για να εφεύρουν νέους 

τρόπους για να χειραγωγήσουν, να φιμώσου και να κοιμίσουν τη συνείδηση των ανθρώπων 

και των λαών. 

Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει την Επιστήμη και τη Γνώση για να 

ανακουφίσουν την πείνα και τα βάσανα, τον πόνο και την οδύνη της Ανθρωπότητας, για να 

ξεριζώσουν τις αλυσίδες από το λαιμό των καταπιεσμένων, για να τους δώσουν φωνή και να 

αναβιώσουν μέσα τους την εμπιστοσύνη. 

Σήμερα, στις αρχές του τρίτου αιώνα της Δύσης, η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπινου γένους 

απειλείται και πάνω τη Γη, το κοινό μας σπίτι, πλανιέται η οικολογική καταστροφή και ο 

πυρηνικός όλεθρος. 

Γι’ αυτό και σήμερα ζητάμε από όλους τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους 

επαγγελματίες και τους εκπαιδευτικούς του κόσμου να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους με 

αποκλειστικό στόχο να ωφελήσουν την Ανθρωπότητα. 

Παρευρισκόμενοι: 

Υπόσχομαι μπροστά στους φίλους μου, στους καθηγητές, στην οικογένειά μου και στους 

φίλους και συνοδοιπόρους μου να μη χρησιμοποιήσω τη γνώση που έχω αποκτήσει και όση 

θα αποκτήσω στο μέλλον για να καταπιέσω ανθρώπους, αλλά αντιθέτως για να βοηθήσω 

στην απελευθέρωσή τους. 

Υπόσχομαι να εργαστώ για την εξάλειψη τού φυσικού πόνου και της ψυχικής οδύνης. 

Υπόσχομαι να προωθήσω την ελευθερία της σκέψης και τη γνώση της πρακτικής της μη-

βίας, προσπαθώντας κάθε φορά «να συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θα ήθελα να μου 

συμπεριφέρονται». 
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Αφηγητής: 

Η σωστή χρήση της γνώσης οδηγεί στη δικαιοσύνη 

Η σωστή χρήση της γνώσης αποτρέπει τις συγκρούσεις 

Η σωστή χρήση της γνώσης οδηγεί στο διάλογο και στη συμφιλίωση 

Κάνουμε έκκληση από εδώ σε όλα τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα λοιπά 

ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να καθιερώσουν αυτήν την ηθική υπόσχεση, 

ανάλογη με τον όρκο του Ιπποκράτη για τους γιατρούς, με σκοπό να επιτύχουμε η γνώση να 

χρησιμοποιείται για το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης και τον εξανθρωπισμό της Γης. 

 

5. Νέος Ανθρωπισμός και Πνευματικότητα 

Από την αρχή της Ανθρώπινης Ιστορίας, οι πολιτισμοί εμφανίστηκαν, αναπτύχθηκαν και 

παρήκμασαν μεμονωμένα. Στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε η επαφή μεταξύ των λαών 

και των πολιτισμών τους με το εμπόριο, τους πολέμους, τις κατακτήσεις και τη 

μετανάστευση. 

Η τεχνολογία ώθησε αυτή την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, που στον αιώνα μας 

επιταχύνθηκε τόσο ώστε σήμερα να μην υπάρχει λαός ή πολιτισμός που να «ξέφυγε» από 

τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί συσχετίζονται και είναι 

συνδεδεμένοι σε ένα πλανητικό δίχτυ. Αυτή η μοναδική συνθήκη στην Ιστορία της. 

Ανθρωπότητας μας φέρνει κοντά σε ένα άλμα προς ένα νέο εξελικτικό στάδιο. 

Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει χωρίς προβλήματα. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από μια βαθιά 

κρίση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και από βίαιες αντιδράσεις κάθε τύπου. 

Οι συμβατικοί πόλεμοι, τα πυρηνικά ατυχήματα, οι κοινωνικές εκρήξεις, οι εμφύλιοι 

πόλεμοι, η κατάρρευση του οικονομικού και παραγωγικού συστήματος, η ψυχική 

ανισορροπία και οι αυτοκτονίες είναι συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή στιγμή. 

Βιώνεται μια παγκόσμια κοινωνική και προσωπική αστάθεια που είναι εκτός ελέγχου. 

Σε παγκόσμια κλίμακα λοιπόν τα άτομα, οι λαοί και οι πολιτισμοί είναι σε μια διαδικασία 

αλλαγής και κρίσης που επιταχύνεται όλο και  περισσότερο. Πρόκειται για ένα μεταβατικό 

στάδιο. Το ανθρώπινο ον και οι κοινωνίες βρίσκονται μεταξύ δύο κόσμων: του παλιού 

που δεν λειτουργεί πια, και του νέου που είναι ανεπαίσθητος, αμφίβολος, που ακόμα 

δεν έχει εδραιωθεί. Τίποτα από το παλιό που βρίσκεται στο παρελθόν δεν μπορεί να δώσει 

απαντήσεις ατομικά, συλλογικά και σε παγκόσμιο επίπεδο για να κατασκευαστεί το μέλλον 

που πλησιάζει. 

Δεν είναι χρήσιμο πια να ανακυκλώνουμε το παλιό παρουσιάζοντάς το σαν καινούργιο. Δεν 

υπάρχει οργάνωση, κόμμα ή κυβέρνηση του ίδιου του συστήματος που να μπορεί να 

αλλάξει ριζικά τις συνθήκες της ζωής μας. Το βίαιο σύστημα καταρρέει. Έχει αποτύχει όχι 

μόνο στην κοινωνική του δομή αλλά πάνω απ’ όλα έχει καταρρεύσει στην καρδιά των 

ανθρώπων όλου του κόσμου. 

Όπως έχει συμβεί και παλιότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας νέος πολιτισμός 

προμηνύεται στην αυγή μιας νέας πνευματικότητας. Αυτή η νέα πνευματικότητα θα είναι ο 

σπόρος ενός νέου κόσμου που αργότερα θα αρχίσει να παίρνει μορφή. Προκειμένου όμως 
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αυτός ο σπόρος να μεγαλώσει και να καρποφορήσει πρέπει η πνευματικότητα να είναι 

αληθινή. 

Τι είναι η πραγματική πνευματικότητα; Η πραγματική πνευματικότητα, ως θρησκευτικό 

συναίσθημα, δεν εξαρτάται από ναούς και ιερείς, ούτε από τους θεούς, τα αγάλματα και τις 

εικόνες τους. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πνευματικός ανεξάρτητα από το αν πιστεύει 

στον θεό ή όχι, ανεξάρτητα από το αν πιστεύει σε μια συγκεκριμένη δοξασία ή όχι. Όπως 

εξήγησε ο Silo, η αληθινή πνευματικότητα «δεν είναι η δεισιδαιμονία, ούτε η θρησκευτική 

μισαλλοδοξία, ούτε ο δογματισμός, ούτε η θρησκευτική βία, ούτε η δυσκινησία των 

ξεπερασμένων αξιών». 

Η αληθινή πνευματικότητα έχει να κάνει με την προσπάθειά μας να βελτιωθούμε ως 

άνθρωποι και συγχρόνως να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους να βελτιωθούν. Κατ’ 

αρχήν το να βελτιωθούμε ως άνθρωποι σημαίνει να ξεπεράσουμε τον πόνο μέσα μας και να 

βοηθήσουμε να τον ξεπεράσουν και οι άλλοι. Σημαίνει να ξεπεράσουμε τη δική μας βία και 

να επαναστατήσουμε απέναντι στη βία που μας περιβάλλει. Η βελτίωσή μας όμως δεν 

εξαντλείται εκεί. Σημαίνει επίσης να μαθαίνουμε χωρίς όρια, να αγαπάμε την 

πραγματικότητα που χτίζουμε, να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, 

αναδεικνύοντας το βαθύτερο νόημα στη ζωή. Η πηγή της σοφίας και της έμπνευσης δεν 

βρίσκεται μακριά μας, αλλά αντίθετα στο πιο οικείο μέρος του συνειδητού μας. 

Αυτή η νέα πνευματικότητα είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την κρίση που βιώνει ο 

κόσμος. Η αλλαγή για την οποία μιλάμε δεν μπορεί να γεννηθεί από κανένα κίνημα ή 

οργανισμό χωρίς ένα νέο κοινωνικό μυστικισμό, χωρίς μια πνευματικότητα που οδηγεί 

και εμπνέει μια σημαντική και αληθινή αλλαγή. Με άλλα λόγια η αλλαγή μπορεί να 

γεννηθεί από ό,τι δεν είναι μέρος του συστήματος. 

Αλλά από ποιον θα γεννηθεί αυτή η πνευματικότητα; Από ανθρώπους που θα έρθουν σε 

επαφή με την παραπάνω αλήθεια μέσα τους και θα μπορέσουν να δείξουν μια νέα 

κατεύθυνση όταν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί, αφήνοντας χώρο για το 

καινούργιο. Ανθρώπους βαθιά πνευματικούς από διαφόρους πολιτισμούς, τρόπους ζωής, 

κοινωνικά στρώματα, ηλικίες και γένη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάνουν να αντηχεί μια 

εκκολαπτόμενη νέα ευαισθησία. 
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Ο Νέος Ανθρωπισμός εκφράζεται σήμερα μέσα από 2 δρόμους: 

 τους Οργανισμούς του Ανθρωπιστικού Κινήματος και 

 το Μήνυμα του Silo. 

Με αυτόν τον τρόπο αγγίζει τη σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού μας 

κόσμου, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας συνείδησης για το ξεπέρασμα του πόνου και της 

οδύνης. 

6. Οι Οργανισμοί του Ανθρωπιστικού Κινήματος 

Αποτελούν την έκφραση και παρέμβαση του Νέου Ανθρωπισμού στο κοινωνικό πεδίο, 

μεταφέροντας στην πράξη τις αρχές της ενεργής Μη βίας και της ευρύτερης φιλοσοφίας 

του. Σημαντική στιγμή σύνδεσης των δράσεων των Οργανισμών αυτών ήταν η Παγκόσμια 

Πορεία για την Ειρήνη & τη Μη βία που διέσχισε μέσα σε τρεις μήνες τον πλανήτη από τη 

μια άκρη στην άλλη (2/10/2009, Νέα Ζηλανδία – 2/1/2010, Αργεντινή). Οι πέντε οργανισμοί 

είναι: 

6.1. Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία 

Πρόκειται για έναν οργανισμό με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας μη βίαιης 

συνείδησης. Αυτός ο στόχος αποτελεί το απαραίτητο ιστορικό βήμα προς ένα καινούριο 

κόσμο απαλλαγμένο από τη φυσική βία -η οποία παρουσιάζεται με το πιο σκληρό της 

πρόσωπο μέσω των πολέμων- αλλά και των άλλων μορφών βίας (οικονομική, φυλετική, 

θρησκευτική, σεξουαλική, ψυχολογική). Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο παγκόσμιος 

πυρηνικός αφοπλισμός ενώ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες βρίσκονται η σταδιακή και 

αναλογική μείωση των συμβατικών όπλων. Σημείο κλειδί, η άρνηση αποδοχής του 

δόγματος που θέλει τον πόλεμο να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. 

Στην Ελλάδα, ομάδες του ΚΧΠ προωθούν δράσεις γύρω από τις θεματικές του αφοπλισμού, 

της εκπαίδευσης & μη βίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της τέχνης. Στόχος είναι 

η δημιουργία εστιών δράσεις μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά πεδία (π.χ. σχολεία, 

πανεπιστήμια) αλλά και η δημιουργία και συνέχιση θεσμών (όπως ο Πανελλήνιος 

φωτογραφικός διαγωνισμός «Ειρήνη Είναι») που προωθούν την καλλιέργεια μιας μη βίαιης 

συνείδησης. Ταυτόχρονα, μέσα από την ομάδα «ΑΟΡΑΤΟΙ» καλλιεργείται μια σύγχρονη 

μορφή διαμαρτυρίας -κυρίως απέναντι στην οικονομική βία των καιρών- βασισμένη σε ένα 

μη βίαιο μοντέλο. 

www.kosmosxorispolemous.gr | www.worldwithoutwars.org 

 

6.2. Η Κοινότητα για την Ανθρώπινη εξέλιξη 

Ο Οργανισμός αυτός τοποθετεί σαν προτεραιότητα τη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού 

στη βάση του Διεθνούς Ανθρωπισμού. Η ανθρωπιστική συμπεριφορά είναι το αναγκαίο 

στοιχείο αυτού του πολιτισμού και πέρα από τη θεωρητική της βάση πρέπει να κατανοηθεί 

περισσότερο ως μια «ευαισθησία», σα μια στάση ζωής όπου η πρόθεση και η ελευθερία 

των άλλων αναγνωρίζεται και πάνω στην οποία χτίζεται η δέσμευση για έναν μη βίαιο 

αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας. 

www.lacomunidadmundial.org 

http://www.worldwithoutwars.org/
http://www.lacomunidadmundial.org/
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6.3. Σύγκλιση Πολιτισμών 

Με σεβασμό σε κάθε κουλτούρα και με στόχο την αναζήτηση όλων των ανθρωπιστικών 

στιγμών στην πορεία του κάθε πολιτισμού, οι οποίες θα αποτελέσουν προσφορά στην 

κατεύθυνση προς ένα Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος, ο Οργανισμός «Σύγκλιση Πολιτισμών» 

εργάζεται για να διευκολύνει και να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, ενώ 

μάχεται ενάντια στη διάκριση και τη βία. Επιδιώκει 

 τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 

 την καταγγελία και τον αγώνα ενάντια σε φανερές ή κρυφές διακρίσεις 

 τη διάδοση γύρω από τις ιδέες του Νέου Ανθρωπισμού σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς 

www.convergenceofcultures.org 

 

6.4. Ανθρωπιστικό Κόμμα 

Το Ανθρωπιστικό Κόμμα είναι ο πολιτικός οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος. Στις 

χώρες όπου εργάζεται (πιο δυναμικά σε Χιλή, Αργεντινή, Ισπανία και Ιταλία) μάχεται για τη 

μετατροπή της τυπικής δημοκρατίας του σήμερα στην αυριανή πραγματική δημοκρατία. 

Τοποθετεί την εκπαίδευση, την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών σαν τις κεντρικές 

προτεραιότητες απλοποιώντας τα σημερινά δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα μαζί με τις 

κοινωνικές αδικίες και ανισότητες που αυτά προκαλούν. Εναντιώνεται στην οικολογική 

καταστροφή και όσους την προκαλούν δηλαδή το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το 

στρατιωτικοβιομηχανικό μπλοκ που το στηρίζει. 

www.internationalhumanistparty.org 

 

6.5. Παγκόσμιο Κέντρο Ανθρωπιστικών Μελετών 

Ο οργανισμός αυτός είναι αφοσιωμένος στη μελέτη, έρευνα και διάδοση των σκέψεων και 

οραμάτων του Νέου Ανθρωπισμού και των εφαρμογών του στα σύγχρονα κοινωνικά και 

επιστημονικά προβλήματα. Υποστηρίζει όλα τα ρεύματα που κατευθύνονται προς την 

ανάπτυξη της γνώσης πέρα από τα όρια και τις προκαταλήψεις που είναι αποδεκτά ως 

απόλυτες και αναντίρρητες αλήθειες. Ταυτόχρονα προάγει τη δομική, δυναμική, 

συσχετιστική και κριτική σκέψη. 

www.cmehumanistas.org/en 

 

7. Το Μήνυμα του Silo 

Το Μήνυμα που δόθηκε από τον Silo τον Ιούλιο του 2002 περιλαμβάνει 3 ενότητες: το 

Βιβλίο, την Εμπειρία και τον Δρόμο. Το Βιβλίο είναι γνωστό εδώ και καιρό σαν “Το 

Εσωτερικό βλέμμα”. Η Εμπειρία περιλαμβάνει οκτώ τελετές που έχουν την ικανότητα να 

εμπνέουν πνευματικά και να παράγουν θετικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Ο Δρόμος 

είναι ένα σύνολο συλλογισμών και εισηγήσεων για την προσωπική, διαπροσωπική και 

κοινωνική ζωή. Από την ελεύθερη ερμηνεία του Μηνύματος προέρχονται διαφορετικές 

http://www.convergenceofcultures.org/
http://www.internationalhumanistparty.org/
http://www.cmehumanistas.org/en
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θέσεις έως και αντίθετες που θα πρέπει να αναγνωριστούν με όλο το εύρος και την 

ελευθερία σκέψης. Αυτό απορρίπτει κατά τη διάρκεια του χρόνου το ότι μία θέση ή 

ερμηνεία θα πρέπει να θεωρηθεί ως η μοναδικά εύστοχη. 

Από την δημιουργία ομάδων - κοινοτήτων γύρω από το Μήνυμα προκύπτουν ελεύθερα 

διαφορετικές οργανωτικές φόρμες για να συμμετέχει κανείς στη μελέτη που προτείνει το 

Βιβλίο, στην Εμπειρία των τελετών και στην ανταλλαγή των προσωπικών συλλογισμών που 

προκύπτουν από τις φράσεις του Δρόμου. 

Η Κοινότητα του Μηνύματος του Silo εμφανίζεται ως έκφραση μιας νέας πνευματικότητας 

απαντώντας στην ανάγκη επαφής του ανθρώπου με το Ιερό του. Το μήνυμα του Silo παρότι 

παρουσιάζεται με πολύ απλό και συνοπτικό τρόπο, διακατέχεται από έναν ισχυρό 

μυστικισμό και ένα σπουδαίο και ανοιχτό κοινωνικό προορισμό. 

Η νέα αυτή πνευματικότητα δεν έρχεται με μια δογματική μορφή ή αποκλείοντας τα 

πιστεύω και τον πολιτισμό των άλλων αλλά αποτελεί και προσφέρει κοινό έδαφος για 

όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για μια νέα πρόταση τρόπου ζωής στον προσωπικό και 

κοινωνικό χώρο. Μια πρόταση που φέρνει δυνατές εμπειρίες, οι οποίες αναδεικνύουν το 

καλύτερο κομμάτι του καθένα και το καλύτερο στις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι 

οργανωτικές πτυχές και τα τυπικά στοιχεία είναι ελάχιστα ώστε να μπορεί να συμμετέχει 

οποιοσδήποτε και στον βαθμό που επιθυμεί. Και όποιος επιθυμεί μπορεί να διαδώσει αυτό 

το Μήνυμα όπου και με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο. 

www.silosmessage.net | http://tominima.wordpress.com 

 

8. Πάρκα μελέτης και περισυλλογής 

Από τα αρχαία χρόνια υπήρχαν τόποι που χρησίμευσαν για την εμβάθυνση, την αναζήτηση 

εμπειριών που πάνε πέρα από την καθημερινότητα, που έχουν να κάνουν με το νόημα της 

ζωής. Παρά τη γενική κρίση, την κάθε φορά πιο δυνατή, δε μπορούν να σωπήσουν αυτές οι 

ερωτήσεις οι προερχόμενες από πολύ βαθιά: «…κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα να 

αναρωτηθεί για το νόημα της ζωής, για την αγάπη, για τη φιλία… για όλα αυτά που 

αποτελούν την ποίηση και το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης και που ένας χαζός και 

μικρός υλιστικός πολιτισμός προσπαθεί να υποβιβάσει, παρασύροντάς τα πάντα προς την 

απαξίωση και την αποσύνθεση». Έτσι και σήμερα, ίσως περισσότερο από ό,τι σε άλλους 

καιρούς, χρειάζονται αυτοί οι ιδιαίτεροι τόποι, αυτά τα ξεχωριστά μέρη. 

Σαν ανθρωπιστές, δρούμε εδώ και σαράντα χρόνια στα διάφορα πεδία της κοινωνικής 

ζωής, της πολιτικής και του πολιτισμού και την ίδια στιγμή εργαζόμαστε για βαθιές αλλαγές 

σε εμας τους ίδιους. Κατασκευάζουμε τα Πάρκα Μελέτης και Περισυλλογής για να κάνουμε 

ημερίδες αυτοσυγκέντρωσης, εργαστήρια, σεμινάρια και μελέτες γύρω από το ανθρώπινο 

ον και την εξέλιξή του. Για να πραγματοποιούμε δραστηριότητες των Οργανισμών του 

Ανθρωπιστικού Κινήματος, επιδιώκοντας κοινωνική δικαιοσύνη και μη-βία. Για να 

βιώσουμε τις εμπειρίες και να μοιραστούμε τους στοχασμούς του Μηνύματος του Silo. 

Τα Πάρκα περιλαμβάνουν μια έκταση (ένα πάρκο), ένα Κέντρο Σπουδών, όπου γίνονται οι 

προαναφερθείσες εργασίες, ένα Κέντρο Μελετών, όπου εκπονούνται διατριβές γύρω από 

το ανθρώπινο ον, χώρους φιλοξενίας των σπουδαστών και κάποια συμβολικά σημεία: 

http://www.silosmessage.net/
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Η Πύλη: Διαβαίνοντάς τη κάποιος αφήνει πίσω του την καθημερινότητα και μπαίνει σε ένα 

χώρο επαφής με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους. 

Ο Μονόλιθος: Το σχήμα του συμβολίζει τη σύνδεση του Ουρανού και της Γης. 

H Πηγή: Τα νερά που αναβλύζουν έχουν να κάνουν με την ίδια τη Ζωή. 

Η Στήλη: είναι ένα μνημείο με τα ονόματα όλων των ανθρώπων που συνεισέφεραν στην 

κατασκευή του Πάρκου. 

Η Αίθουσα: είναι επίτηδες φτιαγμένη χωρίς περισπασμούς. Εκεί συναντάς άλλους 

ανθρώπους ή κενό χώρο. Αυτές οι δύο συνθήκες είναι οι καλύτερες για να 

αυτοσυγκεντρωθείς και να ζήσεις εσωτερικές εμπειρίες. 

Τα Πάρκα Μελέτης και Περισυλλογής είναι ανοιχτά για τον καθένα. 

Το Πάρκο είναι μια μεταφορά του εσωτερικού μας κόσμου, ένας χώρος περιήγησης, όπου 

συνδέεται το υψηλό με το χαμηλό, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το κοσμικό και το ιερό. 

Πηγαίνοντας στο Πάρκο είναι σα πηγαίνουμε στο δικό μας εσωτερικό χώρο, όπου 

συνδεόμαστε με βαθιά νοήματα που μας εμπνέουν και μας επιτρέπουν να αντικρύσουμε 

μια άλλη πραγματικότητα που ζει μέσα μας και με την οποία δεν είμαστε σε επαφή στην 

καθημερινότητά μας. Νιώθουμε ότι υπάρχει άλλο νόημα, άλλη κατεύθυνση, άλλη αναπνοή 

για να συνεχίσουμε τη ζωή μας μέρα με τη μέρα, που βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα 

τα πράγματα που κάνουμε. 

Στη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιταλία, την 

Ισπανία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βολιβία, την Παραγουάη, τις Φιλιππίνες 

έχουν κατασκευαστεί Πάρκα που ήδη λειτουργούν αποκλειστικά χάρη σε ατομικές 

συνεισφορές και εθελοντική εργασία. Είναι τόποι σε διαφορετικές ηπείρους και 

διαφορετικούς πολιτισμούς, που αποτελούν τα σημεία αφετηρίας ενός νέου, μη-βίαιου, 

ανθρώπινου πολιτισμού. 

www.parquepuntadevacas.org  |  www.redbluffpark.org  |  www.parcoattigliano.eu 

http://parkoellada.wordpress.com 

 

9. Εργασίες μελέτης και περισυλλογής 

Το Ανθρωπιστικό Κίνημα από την αρχική περίοδο της δημιουργίας του παρουσιάζει την 

ανάγκη εργασίας ταυτόχρονα στο προσωπικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Η μελέτη του 

Νέου Ανθρωπισμού έχει αποφέρει σαν καρπό εργασίας 48 ετών μια σειρά από εργασίες 

πάνω στην προσωπική εξέλιξη, την επαφή με το ιερό, τη βελτίωση της σχέσης μας με τους 

άλλους και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν όσοι 

ενδιαφέρονται να δουλέψουν με ένα φρέσκο βλέμμα τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της 

ζωής τους. 

Οι εργασίες μελέτης και περισυλλογής έχουν σκοπό να μας φέρουν πιο κοντά στο αληθινό 

μας κέντρο και να δώσουν εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουμε με απώτερο στόχο το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης. Στις εργασίες 

περιλαμβάνονται θεματικές διασαφήνισης σε σχέση με το Νέο Ανθρωπισμό, τη Μη βία, το 

ξεπέρασμα της οδύνης, καθώς και θέματα αυτογνωσίας, ψυχολογίας και διαλογισμού. 

http://www.parquepuntadevacas.org/
http://www.redbluffpark.org/
http://www.parcoattigliano.eu/
http://parkoellada.wordpress.com/
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10. Λεξιλόγιο Νέου Ανθρωπισμού 

Βία: Κάθε πράξη ή στάση που προκαλεί πόνο ή παραβιάζει την ελεύθερη βούληση. 

Παίρνει μορφές όπως: Λεκτική, φυσική (σωματική), οικονομική, θρησκευτική, 

φυλετική, σεξουαλική, σεξιστική, ψυχολογική κλπ. 

Μη-βία: Η μη χρήση βίας και η μη ανταπόδοσή της 

Ενεργή Μη-βία: Η μη χρήση και η μη ανοχή της βίας, με ταυτόχρονη δράση για την 

εξάλειψή της 

Διάκριση: Η προκατάληψη ή η μειωτική συμπεριφορά ενάντια σε άτομα με βάση 

ένα χαρακτηριστικό τους (εθνικότητα, θρησκεία, φύλο, ηλικία, σεξουαλική 

προτίμηση κλπ.) 

Μη διάκριση: Η αποφυγή της προκατάληψης ενάντια σε οποιονδήποτε άνθρωπο 

Πολιτική ανυπακοή: Η μη συμμόρφωση με άδικους κανόνες και νόμους , με σκοπό 

την κατάργησή τους χωρίς τη χρήση βίας. Συνήθως χρησιμοποιείται απέναντι στο 

κράτους 

Μποϊκοτάζ: Η αποχή από δραστηριότητες ή προϊόντα, με σκοπό να πληχθούν 

συμφέροντα ή να δηλωθεί η αντίθεση σε συγκεκριμένες πρακτικές. 

Συμφιλίωση: Στάση απέναντι σε άτομο που μου έχει ασκήσει βία. Σε αντίθεση με τη 

συγχώρεση, δεν τοποθετεί τον συγχωρούντα σε ανώτερη ηθική θέση από τον 

συγχωρούμενο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ανθρωπιστικό Έγγραφο 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ορισμένοι αναγνώστες των γραμμάτων ζητούν έναν πληρέστερο ορισμό της κοινωνικής και 

πολιτικής δράσης, καθώς και τις προοπτικές τέτοιων προσπαθειών να μετασχηματίσουν την 

παρούσα κατάσταση. Θα μπορούσα απλά να επαναλάβω όσα είπα στην αρχή του πρώτου 

γράμματος: “Εδώ και καιρό δέχομαι γράμματα από διάφορες χώρες που ζητούν 

επεξηγήσεις σχετικά με ορισμένα θέματα που αναφέρονται στα βιβλία μου. Γενικά, ζητείται 

διασαφήνιση σχετικά με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα όπως η βία, η πολιτική, η οικονομία, 

η οικολογία, οι προσωπικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όπως φαίνεται, οι ερωτήσεις 

είναι πολλές και διαφορετικές και είναι σαφές ότι σε αυτά τα πεδία πρέπει να είναι οι 

ειδικοί που θα δώσουν απάντηση. Φυσικά, αυτή δεν είναι η δική μου περίπτωση”. Παρ’ όλ’ 

αυτά, σε επόμενα γράμματα έκανα κάποια σχόλια για τα αναφερόμενα θέματα όμως χωρίς 

να πετύχω να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις. Πως να απαντήσεις σε τόσο μεγάλες ερωτήσεις 

μέσα στα αναγκαστικά όρια ενός γράμματος; Έτσι βρέθηκα κατά κάποιο τρόπο σε 

αμηχανία. 

Όπως ξέρουμε όλοι, συμμετέχω σ’ ένα ρεύμα απόψεων, σε ένα κίνημα που μέσα σε τρεις 

δεκαετίες δημιούργησε πολλές οργανώσεις και βρέθηκε αντιμέτωπο με δικτατορίες και 

αδικίες κάθε τύπου. Κυρίως, αντιμετώπισε την παραπληροφόρηση, τη συκοφαντία και τη 

σκόπιμη αποσιώπηση. Ούτως ή άλλως, το κίνημα αυτό εξαπλώθηκε στον κόσμο 

διατηρώντας τόσο την οικονομική όσο και την ιδεολογική ανεξαρτησία του. Πιθανά, αν είχε 

υποταχθεί στη σκοπιμότητα σε μια μικρή και βρώμικη κερδοσκοπία, θα είχε αναγνώριση 

και πρόσβαση στον Τύπο. Όμως αυτό θα είχε καταλήξει, τελικά, στη δόξα του παραλόγου, 

στη νίκη όλων εκείνων ενάντια στα οποία αγωνιστήκαμε. Στην ιστορία μας υπάρχει αίμα, 

φυλακές, εξορίες και περιορισμοί κάθε τύπου. Είναι ανάγκη να τα θυμόμαστε. Το κίνημά 

μας πάντοτε αισθάνθηκε υπεύθυνο απέναντι στον ιστορικό Ανθρωπισμό γιατί τόνισε την 

ελευθερία της συνείδησης, τον αγώνα ενάντια σε κάθε τύπο σκοταδισμού και την 

υπεράσπιση των πιο υψηλών ανθρώπινων αξιών. Όμως επίσης, το κίνημά μας παρήγαγε 

εργασίες και μελέτες ικανές να δώσουν απάντηση σε μια εποχή στην οποία, τελικά, 

εμφανίστηκε η κρίση. Αυτές τις εργασίες και τις μελέτες θα πρέπει να υπενθυμίσω για να 

μπορέσω να εξηγήσω τα βασικά θέματα και τις προτάσεις των σημερινών ανθρωπιστών. 

Ανθρωπιστικό Έγγραφο 

Οι ανθρωπιστές είναι γυναίκες και άντρες αυτού του αιώνα, αυτής της εποχής. 

Αναγνωρίζουν στον ιστορικό ανθρωπισμό τις ρίζες τους και εμπνέονται από τις 

συνεισφορές ποικίλων πολιτισμών, όχι μόνο εκείνων που αυτήν τη στιγμή κατέχουν μια 

κεντρική θέση. Είναι, επίσης, άντρες και γυναίκες που αναγνωρίζουν ότι αυτός ο αιώνας κι 

αυτή η χιλιετηρίδα πλησιάζουν στο τέλος τους κι έχουν στόχο έναν καινούριο κόσμο. Οι 

ανθρωπιστές αισθάνονται ότι η ιστορία τους είναι πολύ μακριά και το μέλλον τους ακόμα 

μακρύτερο. Με αισιοδοξία και πίστη στην Ελευθερία και στην Κοινωνική Πρόοδο, εστιάζουν 

στο μέλλον, ενώ αγωνίζονται να ξεπεράσουν την γενική κρίση του σήμερα. 

Οι ανθρωπιστές είναι διεθνιστές, επιδιώκουν ένα παγκόσμιο ανθρώπινο έθνος. Κατανοούν 

τον κόσμο στον οποίο ζουν ως μια ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα δρουν στο άμεσο 
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περιβάλλον τους. Δεν επιθυμούν έναν κόσμο ομοιόμορφο, μα έναν κόσμο ποικιλόμορφο: 

ποικιλόμορφο στα έθνη, τις γλώσσες και στα έθιμα. Ποικιλόμορφο στην τοπική και 

περιφερειακή αυτονομία. Ποικιλόμορφο στις ιδέες και τα ιδανικά.  Ποικιλόμορφο στα 

πιστεύω, θρησκευτικά ή άλλα. Ποικιλόμορφο στην εργασία και στη δημιουργικότητα. 

Οι ανθρωπιστές δε θέλουν αφέντες, δε θέλουν διευθύνοντες, ούτε αρχηγούς και δεν 

αισθάνονται εκπρόσωποί ή αρχηγοί κανενός. Οι ανθρωπιστές δε θέλουν ένα συγκεντρωτικό 

κράτος, ούτε ένα παρακράτος που να το αντικαθιστά. Οι ανθρωπιστές δε θέλουν 

αστυνομικές δυνάμεις, ούτε οπλισμένες ομάδες που να τις αντικαθιστούν. 

Όμως, ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιθυμίες και στις πραγματικότητες του σημερινού 

κόσμου, έχει υψωθεί ένας τοίχος. Έχει λοιπόν φτάσει η στιγμή να το γκρεμίσουμε. Γι’ αυτό, 

είναι απαραίτητη η ένωση όλων των ανθρωπιστών του κόσμου. 

 

1. Το παγκόσμιο κεφάλαιο 

Ιδού η μεγάλη παγκόσμια αλήθεια: το χρήμα είναι το παν. Το χρήμα είναι κυβέρνηση, είναι 

νόμος, είναι εξουσία. Είναι, βασικά, επιβίωση. Όμως είναι επίσης Τέχνη, είναι Φιλοσοφία, 

είναι Θρησκεία. Τίποτα δε γίνεται χωρίς χρήμα, τίποτε δεν είναι δυνατό χωρίς χρήμα. Δεν 

υπάρχουν προσωπικές σχέσεις χωρίς χρήμα. Δεν υπάρχει οικειότητα χωρίς χρήμα. Ακόμη 

και η ήρεμη μοναξιά εξαρτάται από το χρήμα. 

Όμως, η σχέση μ’ αυτήν την «παγκόσμια αλήθεια» είναι αντιφατική. Οι πλειοψηφίες δε 

θέλουν αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην τυραννία του 

χρήματος. Μια τυραννία που δεν είναι αφηρημένη, γιατί έχει όνομα, εκπροσώπους, 

εκτελεστές και καθορισμένες μεθόδους. 

Σήμερα, δεν πρόκειται για φεουδαρχικές οικονομίες, ούτε για εθνικές βιομηχανίες, ούτε 

καν για τα συμφέροντα ηπειρωτικών ομάδων. Σήμερα, εκείνοι οι ιστορικοί επιζώντες για να 

εξασφαλίσουν το μερίδιό τους πρέπει να υποταχθούν στις προσταγές του διεθνούς 

οικονομικού κεφαλαίου. Ενός κερδοσκοπικού κεφαλαίου που συγκεντρώνεται σε 

παγκόσμια κλίμακα. Σ’ αυτήν την κατάσταση, ακόμα και το Εθνικό Κράτος έχει ανάγκη από 

την πίστωση και το δάνειο για να επιβιώσει. Όλοι ζητιανεύουν επενδύσεις και για να τις 

αποκτήσουν δίνουν εγγυήσεις στην τράπεζα ότι θα επιφορτιστεί αυτή με τις τελικές 

αποφάσεις. Φτάνει ο καιρός που οι ίδιες οι εταιρίες, όπως και τα χωριά και οι πόλεις, θα 

είναι αναμφισβήτητη ιδιοκτησία της τράπεζας. Φτάνει ο καιρός του παρακράτους, ένας 

καιρός στον οποίο η παλιά τάξη θα πρέπει να μηδενιστεί. 

Με τον ίδιο τρόπο, εξαφανίζονται οι παλιές μορφές αλληλεγγύης. Πρόκειται για την 

αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και την εμφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπινων όντων 

απομονωμένων και αδιάφορων για το σύνολο, παρά τη γενική φτώχεια. Το μεγάλο 

κεφάλαιο κυβερνά όχι μόνο την αντικειμενικότητα χάρη στον έλεγχο των μέσων 

παραγωγής, αλλά και την υποκειμενικότητα χάρη στον έλεγχο των μέσων επικοινωνίας και 

πληροφόρησης. Σ’ αυτές τις συνθήκες, μπορεί να διαθέτει όπως επιθυμεί τους υλικούς και 

κοινωνικούς πόρους καταστρέφοντας τη φύση και παραμερίζοντας προοδευτικά τον 

άνθρωπο. Και γι’ αυτό το σκοπό έχει επαρκή τεχνολογία. Και έτσι όπως «άδειασε» τις 

επιχειρήσεις και τα κράτη, στέρησε την Επιστήμη από το νόημά της, μετατρέποντάς τη σε 

τεχνολογία για τη φτώχεια, την καταστροφή και την ανεργία. 
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Οι ανθρωπιστές δεν έχουν ανάγκη από πάρα πολλά επιχειρήματα για να αποδείξουν ότι 

σήμερα υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες για να επιλυθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα τα προβλήματα τεράστιών περιοχών όσον αφορά στην πλήρη απασχόληση, 

τροφή, υγιεινή, κατοικία και εκπαίδευση. Αν αυτή η δυνατότητα δεν πραγματοποιείται 

είναι απλά επειδή η τερατώδης κερδοσκοπία του μεγάλου κεφαλαίου το εμποδίζει. 

Το μεγάλο κεφάλαιο έχει πια εξαντλήσει τη φάση της οικονομίας της αγοράς και αρχίζει να 

πειθαρχεί την κοινωνία για να αντιμετωπίσει το χάος που αυτό το ίδιο δημιούργησε. 

Απέναντι σ’ αυτόν τον παραλογισμό, δεν υψώνονται διαλεκτικά οι φωνές της λογικής αλλά 

οι πιο σκοτεινοί ρατσισμοί, φονταμενταλισμοί και φανατισμοί. Κι αν πρόκειται αυτός ο νέο-

παραλογισμός να καθοδηγήσει περιοχές και λαούς, το περιθώριο δράσης για τις 

προοδευτικές δυνάμεις περιορίζεται μέρα με την ημέρα. Απ’ την άλλη μεριά, εκατομμύρια 

εργαζόμενοι έχουν πια συνειδητοποιήσει, τόσο τις αναλήθειες του κρατικού 

συγκεντρωτισμού, όσο και την πλάνη της καπιταλιστικής Δημοκρατίας. Και έτσι οι εργάτες 

ξεσηκώνονται ενάντια στις διαβρωμένες συνδικαλιστικές κεφαλές, με τον ίδιο τρόπο που οι 

λαοί αμφισβητούν τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Αλλά είναι απαραίτητο να δοθεί μια 

κατεύθυνση σ’ αυτά τα φαινόμενα που, διαφορετικά θα εξαντληθούν σε ένα στείρο 

αυθορμητισμό. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν μέσα στην ψυχή του λαού τα θεμελιώδη 

θέματα των παραγόντων της παραγωγής. 

Για τους ανθρωπιστές οι παράγοντες της παραγωγής είναι η εργασία και το κεφάλαιο, ενώ 

η κερδοσκοπία και η τοκογλυφία φαίνονται περιττές. Στη σημερινή κατάσταση, οι 

ανθρωπιστές αγωνίζονται για να μετατραπεί συνολικά η παράλογη σχέση που υπήρξε 

ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο παράγοντες. Μέχρι τώρα έχει ισχύσει ότι το κέρδος είναι για 

το κεφάλαιο και ο μισθός για τον εργαζόμενο, δικαιολογώντας αυτήν την ανισορροπία με 

το «ρίσκο» που περιλαμβάνει η επένδυση… Σα να μη ριψοκινδύνευε ο κάθε εργαζόμενος το 

παρόν του και το μέλλον του στις διακυμάνσεις της ανεργίας και της κρίσης. Αλλά, επίσης, 

μπαίνει στο παιχνίδι η δυνατότητα των αποφάσεων και της διοίκησης της επιχείρησης. Το 

κέρδος που δεν προορίζεται για τις επανεπενδύσεις στην επιχείρηση, που δεν προορίζεται 

για την επέκτασή της ή τη διαφοροποίησή της, κατευθύνεται στη χρηματιστική 

κερδοσκοπία. Το κέρδος που δε δημιουργεί καινούριες θέσεις εργασίας κατευθύνεται στη 

χρηματιστική κερδοσκοπία. Συνεπώς, ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να υποχρεώσει το 

κεφάλαιο στη μεγαλύτερή του παραγωγική απόδοση. Όμως, αυτό δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί, εκτός αν η διαχείριση και η διεύθυνση δεν είναι μοιρασμένες. Αλλιώς, πώς θα 

αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις, το λουκέτο και το άδειασμα των επιχειρήσεων; Γιατί ο 

μεγάλος κίνδυνος βρίσκεται στην υποεπένδυση, την ψευδή χρεοκοπία, την «υποχρεωτική» 

οφειλή χρεών και τη φυγή του κεφαλαίου, όχι στα κέρδη που μπορούν να επιτευχθούν ως 

συνέπεια της αύξησης στην παραγωγικότητα. Και αν επιμείνουμε στην κατάσχεση των 

μέσων παραγωγής από τους εργαζόμενους, ακολουθώντας τις διαδικασίες του 19ου αιώνα, 

θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψην η πρόσφατη αποτυχία του υπαρκτού Σοσιαλισμού. 

Όσο αφορά στην αντίρρηση σύμφωνα με την οποία, αν ρυθμιστεί το κεφάλαιο, έτσι όπως 

ρυθμίζεται η εργασία, θα επιτραπεί η διαφυγή του προς σημεία και πεδία πιο επικερδή, 

πρέπει να διασαφηνιστεί ότι θα περάσει πολύς καιρός πριν συμβεί αυτό, μια και ο 

παραλογισμός του σημερινού σχήματος το οδηγεί στον κορεσμό και στην παγκόσμια κρίση 

του. Αυτή η αντίρρηση, εκτός από το να εκφράζει μια ριζική ανηθικότητα, αγνοεί την 
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ιστορική διαδικασία της μεταφοράς του κεφαλαίου προς την τράπεζα, καταλήγοντας έτσι ο 

ίδιος ο επιχειρηματίας να μετατρέπεται σε υπάλληλο χωρίς απόφαση, μέσα σε μια αλυσίδα 

όπου μόνο φαινομενικά υπάρχει αυτονομία. Έτσι, καθώς εντείνεται η διαδικασία της 

ύφεσης, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θα αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα σημεία. 

Οι ανθρωπιστές αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν, όχι μόνο στο εργασιακό πεδίο, αλλά 

και στο πολιτικό, για να εμποδίσουν να μετατραπεί το Κράτος σε όργανο του παγκόσμιου 

χρηματιστικού κεφαλαίου, για να επιτύχουν η σχέση μεταξύ των παραγόντων της 

παραγωγής να είναι δίκαιη και για να αποδώσουν στην κοινωνία τη δικαιωματική της 

αυτονομία. 

 

2. Τυπική δημοκρατία και πραγματική δημοκρατία 

Οριστικά καταστράφηκε το κτίσμα της δημοκρατίας με την κατάρρευση των κύριων βάσεών 

της: της ανεξαρτησίας ανάμεσα στις εξουσίες, της αντιπροσώπευσης και του σεβασμού στις 

μειοψηφίες. Η θεωρητική ανεξαρτησία ανάμεσα στις εξουσίες είναι ένα ψέμμα. Αρκεί να 

αναζητήσουμε στην πρακτική την προέλευση και τη σύνθεση καθεμιάς από αυτές, για να 

αντιληφθούμε τις στενές σχέσεις που τις συνδέουν. Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. 

Αποτελούν μέρος ενός ίδιου συστήματος. Έτσι που οι συχνές κρίσεις που οφείλονται στην 

επιβολή της μιας εξουσίας σε άλλη, στις υπερβάσεις λειτουργιών, στη διάβρωση και στην 

αρρυθμία, αντανακλούν τη συνολική, οικονομική και πολιτική κατάσταση μιας χώρας. 

Όσον αφορά στο αντιπροσωπευτικό σύστημα: Την εποχή της παγκόσμιας επέκτασης της 

ψήφου, υποθετικά υπήρχε μια μόνο πράξη ανάμεσα στην εκλογή και την ολοκλήρωση της 

εντολής στους εκπρόσωπους του λαού. Αλλά καθώς πέρασε ο καιρός έγινε ξεκάθαρο ότι 

υπάρχει μια πρώτη πράξη μέσω της οποίας πολλοί εκλέγουν λίγους και μια δεύτερη πράξη 

στην οποία αυτοί οι λίγοι προδίδουν τους πολλούς, εκπροσωπώντας συμφέροντα ξένα από 

την εντολή που δέχτηκαν. Αυτό το κακό ήδη φωλιάζει στα πολιτικά κόμματα που 

περιορίστηκαν σε κεφαλές αποχωρισμένες από τις ανάγκες του λαού. Ήδη, στον κομματικό 

μηχανισμό, τα μεγάλα συμφέροντα χρηματοδοτούν υποψήφιους και υπαγορεύουν τις 

πολιτικές που αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν. Όλα αυτά δείχνουν μια βαθιά κρίση στην 

ιδέα και στην εφαρμογή τού αντιπροσωπευτικού συστήματος. 

Οι ανθρωπιστές αγωνίζονται για να μετατρέψουν την πρακτική του αντιπροσωπευτικού 

συστήματος, δίνοντας τη μεγαλύτερη σημασία στα λαϊκά συμβούλια, στο δημοψήφισμα και 

στην άμεση εκλογή των υποψηφίων. Υπάρχουν ακόμη σε πολλές χώρες νόμοι που υπάγουν 

ανεξάρτητους υποψήφιους σε πολιτικά κόμματα, ή ακόμη τους επιβάλουν οικονομικά 

προσχήματα ή περιορισμούς για να παρουσιαστούν μπροστά στη βούληση της κοινωνίας. 

Κάθε Σύνταγμα ή νόμος που αντιτίθεται στην πλήρη ικανότητα του πολίτη να εκλέξει και να 

εκλεγεί, κοροϊδεύει ριζικά την πραγματική Δημοκρατία που βρίσκεται πάνω από κάθε 

νομικό κανόνα. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα ευκαιριών, τα μέσα διάδοσης πρέπει 

να βρίσκονται στην υπηρεσία του πληθυσμού κατά την προεκλογική περίοδο στην οποία οι 

υποψήφιοι εκθέτουν τις προτάσεις τους, παρέχοντας σε όλους ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες. 

Απ’ την άλλη μεριά, πρέπει να επιβληθούν νόμοι πολιτικής υπευθυνότητας μέσω των 

οποίων όλοι όσοι δεν τηρούν όσα υποσχέθηκαν στους εκλογείς τους να υποβάλλονται στην 

πιθανότητα στέρησης του δικαιώματος, καθαίρεσης ή πολιτικής δίκης. Γιατί η εναλλακτική 
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μέθοδος, που σήμερα ισχύει, μέσω της οποίας τα άτομα ή τα κόμματα που δεν τηρούν όσα 

υποσχέθηκαν θα πρέπει να περάσουν από τη δοκιμασία της κάλπης σε μελλοντικές 

εκλογές, δεν εμποδίζει καθόλου τη δεύτερη πράξη της προδοσίας στους 

αντιπροσωπευόμενους. Όσον αφορά στην άμεση γνωμοδότηση για θέματα επείγοντα, κάθε 

μέρα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για την τεχνολογική της εφαρμογή. Αυτό δε 

σημαίνει περισσότερες σφυγμομετρήσεις, αλλά να διευκολυνθεί η συμμετοχή και η άμεση 

ψήφος με εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέσα και υπολογιστές. 

Σε μια πραγματική Δημοκρατία, πρέπει να δίνονται στις μειονότητες οι εγγυήσεις που είναι 

απαραίτητες για την αντιπροσώπευσή τους, όμως επίσης, πρέπει να παρθεί κάθε μέτρο που 

να ευνοεί στην πράξη την ένταξη και την εξέλιξή τους. Σήμερα, οι καταδιωκόμενες από την 

ξενοφοβία και τη διάκριση μειωνώτητες ζητούν αγωνιωδώς την αναγνώρισή τους και μ’ 

αυτήν την έννοια, είναι υπευθυνότητα των ανθρώπων να φέρουν αυτό το θέμα στο 

προσκύνιο των συζητήσεων, ξεκινώντας τον αγώνα σε κάθε τόπο, μέχρι να νικήσουν τους 

φανερούς ή καλυμμένους νεοφασισμούς. Τελικά, ο αγώνας για τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων είναι αγώνας για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπινων όντων. 

Όμως επίσης, μέσα σε μια χώρα υπάρχουν ολόκληρες επαρχίες, ζώνες ή αυτόνομες 

περιοχές που υφίστανται την ίδια διάκριση των μειονοτήτων χάρη στο συγκεντρωτικό 

Κράτος, σήμερα αναίσθητο όργανο στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κι αυτό θα πρέπει 

να σταματήσει όταν μπει σε κίνηση μια ομοσπονδιακή δύναμη, στην οποία η πραγματική 

εξουσία θα επιστρέψει στα χέρια αυτών των ιστορικών και πολιτιστικών οντοτήτων. Τελικά, 

το να δίνεται προτεραιότητα στα θέματα του κεφαλαίου και της εργασίας, στα θέματα της 

πραγματικής Δημοκρατίας και στους στόχους της αποκέντρωσης του κρατικού μηχανισμού 

σημαίνει να κατευθύνεται ο πολιτικός αγώνας προς τη δημιουργία ενός καινούριου τύπου 

κοινωνίας. Μιας κοινωνίας εύκαμπτης και σε συνεχή αλλαγή, σύμφωνα με τις δυναμικές 

ανάγκες των λαών, που σήμερα ασφυκτιούν από την εξάρτηση. 

 

3. Η ανθρωπιστική θέση 

Η δράση των ανθρωπιστών δεν εμπνέεται από θεωρίες για το Θεό, τη Φύση, την Κοινωνία, 

ή την Ιστορία. Ξεκινά από τις ανάγκες της ζωής, που συνίστανται στην απομάκρυνση του 

πόνου και στην κατάκτηση της χαράς. Όμως, η ανθρώπινη ζωή προσθέτει στις ανάγκες την 

πρόβλεψη για το μέλλον, βασιζόμενη στην εμπειρία του παρελθόντος και στην πρόθεση να 

βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση. Η εμπειρία της δεν είναι απλό προϊόν φυσικών και 

φυσιολογικών επιλογών ή συσσωρεύσεων, όπως συμβαίνει σε όλα τα είδη, είναι αντίθετα 

κοινωνική και προσωπική εμπειρία που κατευθύνεται στο ξεπέρασμα του σημερινού πόνου 

και την αποφυγή του στο μέλλον. Η εργασία της, συσσωρευμένη σε κοινωνικές 

δημιουργίες, περνά και μετατρέπεται από γενιά σε γενιά σε ένα διαρκή αγώνα για τη 

βελτίωση των φυσικών συνθηκών, ακόμη κι αυτών του ίδιου του σώματος. Γι’ αυτό, το 

ανθρώπινο ον πρέπει να αναγνωρίζεται ως ιστορικό ον και με έναν τρόπο κοινωνικής 

δράσης ικανής να μετατρέψει τον κόσμο και την ίδια του την ανθρώπινη φύση. Και κάθε 

φορά που ένα άτομο ή μια ανθρώπινη ομάδα επιβάλλεται βίαια σε άλλους, καταφέρνει να 

σταματήσει την ιστορία μετατρέποντας τα θύματα αυτής της βίας σε «φυσικά» αντικείμενα. 

Η φύση δεν έχει προθέσεις, έτσι με την άρνηση της ελευθερίας και των προθέσεων των 

άλλων, τους μετατρέπουμε σε φυσικά αντικείμενα, σε αντικείμενα για χρήση. 
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Η ανθρωπότητα, στην αργή της πρόοδο, έχει ανάγκη να μετατρέψει τη φύση και την 

κοινωνία περιορίζοντας τη βίαιη ζωώδη οικειοποίηση ανθρώπινων όντων από άλλα. Όταν 

αυτό συμβεί, θα περάσουμε από την προϊστορία σε μια πλήρη ανθρώπινη ιστορία. Στο 

μεταξύ, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από καμία άλλη κεντρική αξία εκτός από το 

ολοκληρωμένο ανθρώπινο ον, την αυτοπραγμάτωση και την ελευθερία του. Γι’ αυτό οι 

ανθρωπιστές διακηρύττουν: «Τίποτα πάνω από το ανθρώπινο ον και κανένα ανθρώπινο ον 

κάτω από άλλο». Αν τοποθετηθεί ως κεντρική αξία ο Θεός, το κράτος, το χρήμα ή 

οποιαδήποτε άλλη οντότητα, υποτάσσει το ανθρώπινο ον, δημιουργώντας συνθήκες για το 

μετέπειτα έλεγχο ή θυσία του. Οι ανθρωπιστές έχουν σαφές αυτό το σημείο. Οι 

ανθρωπιστές είναι άθεοι ή πιστοί, όμως δεν ξεκινούν από τον αθεϊσμό τους ή την πίστη 

τους για να θεμελιώσουν την οπτική τους για τον κόσμο και τη δράση. Ξεκινούν από το 

ανθρώπινο ον και τις άμεσες ανάγκες του. Κι αν στον αγώνα τους για έναν καλύτερο κόσμο 

πιστεύουν ότι ανακαλύπτουν μια πρόθεση που κινεί την Ιστορία σε προοδευτική 

κατεύθυνση, τοποθετούν αυτήν την πίστη ή αυτήν την ανακάλυψη στην υπηρεσία του 

ανθρώπινου όντος. 

Οι ανθρωπιστές θέτουν το βασικό πρόβλημα: να ξέρουμε αν θέλουμε να ζήσουμε και, αν 

ναι, να αποφασίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες. 

Όλες οι μορφές φυσικής, οικονομικής, φυλετικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής και 

ιδεολογικής βίας, χάρη στις οποίες εμποδίστηκε η ανθρώπινη πρόοδος, προκαλούν 

αγανάκτηση στους ανθρωπιστές. Κάθε μορφή διάκρισης που εκδηλώνεται ή εκκολάπτεται, 

είναι μια αιτία καταγγελίας για τους ανθρωπιστές. 

Οι ανθρωπιστές δεν είναι βίαιοι, αλλά πάνω απ’ όλα δεν είναι δειλοί ούτε φοβούνται να 

αντιμετωπίσουν τη βία, γιατί η δράση τους έχει νόημα. Οι ανθρωπιστές συνδέουν την 

προσωπική τους ζωή με την κοινωνική ζωή. Δεν προτείνουν ψευδείς αντινομίες και σ’ αυτό 

στηρίζεται η συνοχή τους. 

Έτσι, διαγράφεται η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον ανθρωπισμό και τον αντί-

ανθρωπισμό. Ο Ανθρωπισμός δίνει προτεραιότητα στο θέμα της εργασίας απέναντι στο 

μεγάλο κεφάλαιο, στο θέμα της πραγματικής δημοκρατίας απέναντι στην τυπική 

δημοκρατία, στο θέμα της αποκέντρωσης απέναντι στο συγκεντρωτισμό, στο θέμα της μη 

διάκρισης απέναντι στη διάκριση, στο θέμα της ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση, στο 

θέμα του νοήματος της ζωής απέναντι στη παραίτηση, τη συνενοχή και το παράλογο. 

Επειδή ο Ανθρωπισμός βασίζεται στη ελευθερία επιλογής, έχει τη μοναδική θαρραλέα 

ηθική της σημερινής στιγμής. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή πιστεύει στην πρόθεση και την 

ελευθερία, διακρίνει ανάμεσα στο λάθος και την κακοπιστία, ανάμεσα σ’ εκείνον που 

σφάλει και εκείνον που προδίδει. 

 

4. Από τον αφελή στο συνειδητό ανθρωπισμό 

Στην κοινωνική βάση, στους τόπους εργασίας και κατοικίας των εργαζομένων, ο 

Ανθρωπισμός πρέπει να μετατρέψει την απλή διαμαρτυρία σε συνειδητή δύναμη που να 

κατευθύνεται στη μετατροπή των οικονομικών δομών. 
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Όσον αφορά στα μαχητικά μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα μέλη των 

προοδευτικών πολιτικών κομμάτων, ο αγώνας τους θα αποκτήσει συνοχή, στο μέτρο που 

τείνουν να μετατρέψουν τις κεφαλές των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, δίνοντας σ’ 

αυτές τις οργανώσεις έναν προσανατολισμό που να βάζει σε πρώτη θέση και πάνω από 

άμεσες διεκδικήσεις τις βαθιές προτάσεις που στηρίζει ο Ανθρωπισμός. 

Μεγάλες ομάδες φοιτητών και καθηγητών, που φυσιολογικά είναι ευαίσθητοι στην αδικία, 

θα κάνουν συνειδητή τη θέλησή τους για την αλλαγή, στο μέτρο που η γενική κρίση του 

συστήματος τους επηρεάζει. Και, βέβαια, ο κόσμος του Τύπου, σε επαφή με την 

καθημερινή τραγωδία, είναι σήμερα σε θέση να δράσει προς την ανθρωπιστική 

κατεύθυνση, όπως και τομείς της διανόησης, της οποίας η παραγωγή βρίσκεται σε αντίθεση 

με τα μοντέλα που προάγει αυτό το απάνθρωπο σύστημα. 

Μπροστά στην ανθρώπινη οδύνη, ακούγονται από πολλά μέρη προσκλήσεις στην 

αφιλοκερδή δράση υπέρ αυτών που υποφέρουν από τη φτώχεια και τη διάκριση. Σύλλογοι, 

εθελοντικές ομάδες και σημαντικοί τομείς του πληθυσμού κινητοποιούνται, σε κάποιες 

περιπτώσεις, συνεισφέροντας θετικά. Αναμφίβολα, μια από τις εισφορές τους συνίσταται 

στην καταγγελία αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες δε σχεδιάζουν τη 

δράση τους σε σχέση με τη μετατροπή των δομών που προκαλούν αυτά τα δεινά. Αυτές οι 

θέσεις κατατάσσονται περισσότερο στη Φιλανθρωπία παρά στο συνειδητό Ανθρωπισμό. Σ’ 

αυτές βρίσκουμε ήδη καταγγελίες και ακριβείς πράξεις που μπορούν να εμβαθυνθούν και 

να επεκταθούν. 

 

5. Ο αντί-ανθρωπισμός 

Καθώς οι δυνάμεις που κινητοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο οδηγούν στην ασφυξία τους 

λαούς, εμφανίζονται παράλογες θέσεις που αρχίζουν να αποκτούν δύναμη, 

εκμεταλλευόμενες αυτήν την άσχημη κατάσταση και κατευθύνοντάς την προς ψευδείς 

ενόχους. Στη βάση αυτών των νεοφασισμών βρίσκεται μια βαθιά άρνηση των ανθρώπινων 

αξιών. Επίσης σε ορισμένα οικολογικά ρεύματα που έχουν παρεκκλίνει, τοποθετείται σε 

πρώτη θέση η φύση αντί για τον άνθρωπο. Δεν κηρύττουν πια ότι η οικολογική καταστροφή 

είναι καταστροφή, ακριβώς, επειδή βάζει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα, παρά γιατί το 

ανθρώπινο ον έβλαψε τη φύση. Σύμφωνα με κάποια από αυτά τα ρεύματα, το ανθρώπινο 

ον είναι μολυσμένο και γι’ αυτό μολύνει τη φύση. Καλύτερα θα ήταν, γι’ αυτούς, η ιατρική 

να μην είχε επιτύχει την καταπολέμηση των ασθενειών και την αύξηση του μέσου όρου 

ζωής. «Πρώτα η Γη!», φωνάζουν υστερικά, θυμίζοντας τις επευφημίες του ναζισμού. Από 

εκεί ως τη διάκριση πολιτισμών που μολύνουν, ξένων που βρωμίζουν και μολύνουν, 

υπάρχει μικρή απόσταση. Αυτά τα ρεύματα ανήκουν επίσης στον Αντί-ανθρωπισμό, γιατί 

στο βάθος υποβιβάζουν το ανθρώπινο ον. Οι δάσκαλοι τους υποτιμούν τον ίδιο τον εαυτό 

τους, αντανακλώντας τις τάσεις μηδενισμού και αυτοκτονίας που είναι στη μόδα. 

Ένα σημαντικό μέρος του ευαίσθητου κόσμου επίσης συμφωνεί με την οικολογία, γιατί 

κατανοεί τη σοβαρότητα του προβλήματος που αυτή καταγγέλλει. Όμως, αν αυτή η 

οικολογία πάρει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που αρμόζει, θα κατευθύνει τον αγώνα 

ενάντια στους παραγωγούς της καταστροφής, δηλαδή ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο και 

την αλυσίδα καταστροφικών εργοστασίων και επιχειρήσεων, κοντινών συγγενών του 
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στρατιωτικό-βιομηχανικού συμπλέγματος. Προτού ασχοληθούν με τις φώκιες, θα 

ασχοληθούν με την πείνα, τον υπερπληθυσμό, τη θνησιμότητα, τις αρρώστιες και τις 

ελλείψεις σε στέγη και συνθήκες υγιεινής σε πολλά μέρη του κόσμου. Και θα πρέπει να 

τονίσουν την ανεργία, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τη διάκριση στον τεχνολογικά 

εξελιγμένο κόσμο, έναν κόσμο που, με την παράλογη εξέλιξή του, δημιουργεί τις 

οικολογικές ανισορροπίες. 

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δείξουμε πώς τα δεξιά κόμματα λειτουργούν ως 

πολιτικά όργανα του Αντί-ανθρωπισμού. Σ’ αυτά, η υποκρισία και η κακοπιστία είναι τόσο 

έντονες που, περιοδικά, εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως εκπρόσωπους του 

«Ανθρωπισμού». Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, επίσης κινήθηκε ο πανούργος κλήρος που 

προσπάθησε να δημιουργήσει μια θεωρία με βάση ένα γελοίο «Θεοκεντρικό 

Ανθρωπισμό»(;) Είναι αυτοί οι ίδιοι που εφηύραν τους θρησκευτικούς πολέμους και 

διωγμούς, αυτοί που καταδίκασαν τους ιστορικούς πατέρες του δυτικού Ανθρωπισμού και 

σήμερα σφετερίζονται τις αρετές των θυμάτων τους. Πρόσφατα έφτασαν στο σημείο να 

«συγχωρέσουν τις παρεκτροπές» εκείνων των ιστορικών ανθρωπιστών. Τόσο τεράστια είναι 

η κακοπιστία και η αχρειότητα στην οικειοποίηση των λέξεων, που εκπρόσωποι του Αντί-

ανθρωπισμού προσπάθησαν να καλυφτούν πίσω από το όνομα «ανθρωπιστές». 

Θα ήταν αδύνατο να καταγραφούν οι μέθοδοι, τα όργανα, οι μορφές και οι εκφράσεις που 

διαθέτει ο Αντί-ανθρωπισμός. Ούτως η άλλως, η διευκρίνιση των πιο καλυμμένων τάσεών 

του θα βοηθήσει πολλούς αυθόρμητους ή απλοϊκούς ανθρωπιστές να αναθεωρήσουν τις 

αντιλήψεις τους και το νόημα της κοινωνικής τους πρακτικής. 

 

6. Τα μέτωπα της ανθρωπιστικής δράσης 

Με την πρόθεση να γίνει ένα κοινωνικό κίνημα ευρείας βάσης, οι ανθρωπιστές οργανώνουν 

μέτωπα δράσης στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στους διάφορους συλλόγους και 

κοινωνική δράση σε  πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί συνθήκες ενσωμάτωσης για τις διάφορες προοδευτικές 

δυνάμεις, ομάδες και άτομα, χωρίς αυτά να χάσουν την ταυτότητά τους, ούτε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Ο στόχος αυτού του κινήματος συνίσταται στο να επηρεάσει όλο και 

μεγαλύτερους τομείς του πληθυσμού και να καθοδηγήσει με τη δράση του την κοινωνική 

μετατροπή. 

Οι ανθρωπιστές δεν είναι αφελείς, ούτε φουσκώνουν το στήθος τους με διακηρύξεις των 

ρομαντικών εποχών. Μ’ αυτήν την έννοια, δε θεωρούν τις προτάσεις τους ως την πιο 

προηγμένη έκφραση της κοινωνικής συνείδησης, ούτε σκέφτονται την οργάνωσή τους με 

όρους που «δε χωράνε συζήτηση». Οι ανθρωπιστές δεν προσποιούνται ότι είναι 

εκπρόσωποι των πλειοψηφιών. Ούτως ή άλλως, δρουν σύμφωνα με ό,τι τους φαίνεται πιο 

σωστό, στοχεύοντας στις μετατροπές που πιστεύουν ότι είναι πιο κατάλληλες και 

ρεαλιστικές για τη στιγμή στην οποία ζουν. 

Silo, 5-4-1993 

Το έγγραφο του Ανθρωπιστικού Κινήματος είναι το 6ο γράμμα από το βιβλίο του Silo, 

“Γράμματα στους φίλους μου”, εκδόσεις Γκοβόστη, 1995. 
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Παράρτημα 2 

Η κρίση του Παραδοσιακού Ανθρωπισμού – 

Σχόλια πάνω στο Νέο Ανθρωπισμό 

Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και την Κοινότητα για την Ανθρώπινη Εξέλιξη που 

οργάνωσαν αυτό το σεμινάριο, επειδή μου δίνουν την ευελιξία να μιλήσω για την κρίση του 

παραδοσιακού ανθρωπισμού και τις νέες τάσεις των τελευταίων χρόνων που φαίνεται ότι 

διαμορφώνουν μια καινούρια ιδέα του ανθρωπισμού.  

Πρόκειται, όπως όλοι γνωρίζουμε, για ένα πολύ μεγάλο θέμα που, δεν προσφέρεται για 

αβασάνιστες γενικεύσεις. Γι' αυτό και λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη 

διάθεσή μου, θα περιοριστώ στο να παρουσιάσω κάποιες ιδέες που, σίγουρα, θα έπρεπε 

να αναπτυχθούν περισσότερο και με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά που μπορούν να ρίξουν 

φως σε ένα πρώτο επίπεδο, στο θέμα του ανθρωπισμού στο σύγχρονο κόσμο.  

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, σήμερα, η ιδέα του ανθρωπισμού είναι από τις πιο αντιφατικές 

και αμφιλεγόμενες έννοιες. Η σημασία του μοιάζει να έχει πια χαθεί σα σε ένα Πύργο της 

Βαβέλ, μέσα στη σύγχυση των γλωσσών και των ερμηνειών και γι' αυτό πρέπει πριν απ' 

όλα, να ανασυσταθεί και να διασαφηνιστεί μέσα από τις διάφορες ιστορικές του 

εκδηλώσεις, τουλάχιστον τις πιο σημαντικές.  

Θα πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι το ενδιαφέρον μιας τέτοιας έρευνας δεν μπορεί να 

περιοριστεί στα όρια μιας ακαδημαϊκής ή εξειδικευμένης συζήτησης που προσπαθεί να 

δώσει λύση σ' ένα ιστορικό πρόβλημα. Κι αυτό, γιατί κάθε «ανθρωπισμός» προϋποθέτει, με 

μεγαλύτερη ή μικρότερη σαφήνεια, έναν ορισμό ή μια εικόνα της ανθρώπινης «φύσης» ή 

«ουσίας», κάθε ανθρωπισμός, δηλαδή μας λέει κάτι που μας ενδιαφέρει όλους: μας λέει τι 

ή ποιος ή πώς «είναι» ή «θα έπρεπε να είναι» τα ανθρώπινα όντα. Με άλλα λόγια, κάθε 

ανθρωπισμός περιέχει μια «ρυθμιστική» όψη, ή μια «προοπτική» που εκείνοι που την 

πρότειναν προσπαθούν ή ισχυρίζονται ότι την κάνουν πράξη.  

Αν αναλύσουμε πιο βαθιά αυτό το θέμα θα δούμε ότι όλοι μας έχουμε μια εικόνα, που 

μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ξεκάθαρη, περισσότερο ή λιγότερο λογική, ή 

αντίθετα κρυφή ή συγκεχυμένη, για το τι είναι ή τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος και με βάση 

αυτή την εικόνα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ή να δικαιολογήσουμε ορισμένες 

συμπεριφορές, ή να αποφύγουμε κάποιες άλλες. Επίσης είναι προφανές ότι αυτές οι 

εικόνες δεν είναι ατομικές, προσωπικές, αλλά ότι προέρχονται από το πολιτιστικό 

«υπόστρωμα» στο οποίο καθένας από μας διαμορφώθηκε. Από εκεί προκύπτει η σημασία 

μιας ομιλίας που διασαφηνίζει την ιδέα του «ανθρωπισμού».  

Αλλά ας έρθουμε στις διάφορες ερμηνείες του ανθρωπισμού και τις διάφορες «εικόνες» 

του ανθρώπινου όντος που έχουν προταθεί από αυτόν:  

Ο πρώτος ανθρωπισμός που θα εξετάσουμε είναι ο έτσι ονομαζόμενος, δηλαδή ο 

αναγεννησιακός. Σίγουρα, όλοι ξέρουμε ότι η Αναγέννηση ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο 

εξαιρετικά ευρύ και αρθρωμένo, που παρουσιάζει πολλές διαφορετικές και έντονα 

αντιφατικές πλευρές. Ωστόσο, όσον αφορά την εικόνα του ανθρώπινου όντος, υπάρχουν 

κάποια ιστορικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται από την αρχή της εποχής της 

αναγέννησης και διατηρούνται καθ' όλη την εξέλιξη της.  
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Εγώ θα τις συνέθετα ως εξής:  

1. Εξύψωση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας της ανθρώπινης ύπαρξης  

2. Αναγνώριση της απουσίας μιας σταθερής και οριστικής ανθρώπινης «φύσης». Με άλλα 

λόγια, το ανθρώπινο ον δεν έχει μια ουσία που καθορίζεται μια φορά και για πάντα 

αλλά είναι μια ελεύθερη ύπαρξη που αυτο-κατασκευάζεται Αυτή η ιδέα εκφράζεται με 

ιδιαίτερη σαφήνεια στην «Ομιλία για την Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου» του Ρίco de la 

Mirandola και που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα πραγματικό και αντιπροσωπευτικό 

«Μανιφέστο» του αναγεννησιακού ανθρωπισμού  

3. Η σύλληψη του ανθρώπου σα «μεγάλο θαύμα», σαν ένα άπειρο που, με την ιδιότητα 

του μικρόκοσμου, αντανακλά όλες τις ιδιότητες του σύμπαντος ή μακρόκοσμου. Αυτή η 

σύλληψη συνεπάγεται επίσης και ότι το σύμπαν δεν είναι απλή άψυχη ύλη, όπως 

υποστηρίζει η σύγχρονη αντίληψη, αλλά ότι είναι ένας ζωντανός και ευαίσθητος με τον 

τρόπο του οργανισμός, ότι είναι ένας είδος μακρο-ανθρώπου.  

Αυτή η ιδέα, για μας που είμαστε επηρεασμένοι από το σύγχρονο τρόπο σκέψης, από 

το κοινά αποδεκτό σήμερα σύστημα αλήθειας, από τη σύγχρονη επιστήμη (όπως θα 

έλεγε ο Φουκώ) είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοηθεί, αν και υπήρξε μια 

αδιαμφισβήτητη αλήθεια για τις πιο σημαντικές μορφές της Αναγέννησης, για 

παράδειγμα το Leonardo da Vinci.  

Στα τέλη της Αναγέννησης, με τη γέννηση της πειραματικής επιστήμης και την ανάπτυξη της 

ορθολογιστικών και μηχανοκρατικών φιλοσοφιών, η ανθρώπινη ύπαρξη ερμηνεύεται σαν 

ένα καθαρά φυσικό φαινόμενο. Ξεκινά η παρακμή του ανθρωπισμού ως φιλοσοφικής 

οπτικής που διεκδικεί ένα ιδιαίτερο ή κεντρικό χαρακτήρα για το ανθρώπινο ον μέσα στον 

κόσμο της φύσης.  

Τον ΧΙΧ αιώνα, με τον ιδεαλισμό και το θετικισμό, η λέξη «ανθρωπισμός» χάνει τελείως την 

αναγεννησιακή έννοια και όταν χρησιμοποιείται, όπως στο Feurebach, είναι για να 

προβάλλει με τον πιο αδιάλλακτο, μια ερμηνεία της ανθρώπινης ύπαρξης σαν απλής και 

γνήσιας φυσικής ύπαρξης.  

Σ' αυτό τον αιώνα αρχίζει ξανά, και όλο και πω συχνά, η συζήτηση για τον «ανθρωπισμό» 

και ο όρος αποκτά καινούρια νοήματα. Κι έτσι σημαντικά φιλοσοφικά ρεύματα 

καθορίζονται ξανά σαν ανθρωπιστικά, και έτσι γίνεται λόγος για ένα μαρξιστικό, χριστιανικό 

και υπαρξιακό ανθρωπισμό. Αλλά αυτά τα ρεύματα σκέψης, αν και μαρτυρούν ένα 

ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον ανθρωπισμό, δίνουν ριζικά διαφορετικές ερμηνείες γι' 

αυτόν. Συνεπώς, στον αιώνα μας δε συναντάμε ένα ομοιογενές ανθρωπιστικό κίνημα -

παρότι σύνθετο και αρθρωμένο, όπως στην Αναγέννηση- αλλά μια σύγκρουση μεταξύ 

διαφορετικών ανθρωπισμών μια και τα τρία προαναφερόμενα ρεύματα κατανοούν πολύ 

διαφορετικά την ανθρώπινη ουσία.  

Για το Μαρξ απ' τη μια πλευρά, το ανθρώπινο ον είναι μια φυσική ύπαρξη όπως ακριβώς το 

ερμήνευε ο Feuerbach, απ' την άλλη έχει μια ιδιαιτερότητα που το κάνει «ανθρώπινο» 

δηλαδή θεμελιωδώς διαφορετικό από τα άλλα φυσικά όντα, και αυτό το χαρακτηριστικό 

είναι η κοινωνικότητα, η ικανότητα να σχηματίζει μια κοινωνία. Μέσα στην κοινωνία ο 

άνθρωπος, μέσω της εργασίας μαζί με άλλους ανθρώπους, εξασφαλίζει την ικανοποίηση 

των φυσικών του αναγκών (την τροφή, την κατοικία, το ρουχισμό, την αναπαραγωγή, κλπ.) 
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και μετατρέπει τη φύση, φέρνοντάς τη όλο και πιο κοντά του, κάνοντάς τη όλο και πιο 

ανθρώπινη. Ο άνθρωπος, κατά το Μαρξ, παύει να είναι ανθρώπινος όταν αμφισβητείται η 

φυσική του κοινωνικότητα, όπως στην καπιταλιστική κοινωνία, όπου η εργασία του, που 

είναι ένα κοινωνικό γεγονός, του αφαιρείται από μια μειοψηφία, η οποία και την 

οικειοποιείται. 

Στο χριστιανικό, ή θεοκεντρικό ανθρωπισμό, όπως τον ανέπτυξε ο ιδεολόγος του Maritain, 

στις αρχές αυτού του αιώνα, ο ανθρώπινος χαρακτήρας του ανθρώπου εκτιμάται και 

καθορίζεται από τα όρια του σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος είναι ανθρώπινος γιατί είναι 

γιος του Θεού, γιατί εντάσσεται στη χριστιανική ιστορία της σωτηρίας.  

Στον υπαρξιακό ανθρωπισμό, όπως τον διατύπωσε ο Σαρτρ το 1946, ο άνθρωπος δεν έχει 

μια καθορισμένη ουσία, ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη τοποθετημένη μέσα στον κόσμο, και 

κατασκευάζεται μέσω της επιλογής. Το κύριο χαρακτηριστικό που τον κάνει «ανθρώπινο» 

είναι ακριβώς η ελευθερία να επιλέγει και να επιλέγεται, να προβάλλεται και να γίνεται Ο 

άνθρωπος παύει να είναι «ανθρώπινος» όταν αρνείται αυτή την ελευθερία και υιοθετεί 

συμπεριφορές που ο Σαρτρ ονομάζει «κακόπιστες», δηλαδή: υποτάσσεται στις αποδεκτές 

και κωδικοποιημένες συμπεριφορές, στη ρουτίνα των ρόλων και των κοινωνικών ιεραρχιών.  

Όπως καλά γνωρίζετε, αυτές οι ερμηνείες της ανθρώπινης ύπαρξης δεν περιορίστηκαν στο 

φιλοσοφικό πεδίο, αλλά ρίχτηκαν στον πολιτικό στίβο χάρη στη δημιουργία κομμάτων που 

αγωνίστηκαν για την κατάκτηση της εξουσίας. Πράγματι, η διατύπωση του χριστιανικού 

ανθρωπισμού πλαισιώνεται στο γενικό κίνημα ανοίγματος της καθολικής εκκλησίας στο 

σύγχρονο κόσμο, που ξεκίνησε από τον προηγούμενο αιώνα, και ο σκοπός του ήταν να 

αποτελέσει το ιδεολογικό θεμέλιο των χριστιανικής έμπνευσης κομμάτων που διεκδίκησαν 

την εξουσία από τα μαρξιστικά και τα φιλελεύθερα κόμματα. Η ίδια απόπειρα του Σαρτρ να 

προσδιορίσει τον υπαρξισμό του σαν ένα ανθρωπισμό θεωρείται σαν απόπειρα να ανοίξει 

στη Γαλλία ένα τρίτο δρόμο μεταξύ κομμουνιστικού και χριστιανικού κόμματος.  

Μέσα σ' αυτή τη σύγχυση, σ' αυτή τη σύγκρουση αντιτιθέμενων εικόνων, σ' αυτό τον αιώνα 

η λέξη «ανθρωmσμός» έμεινε χωρίς περιεχόμενο και κατέληξε να εκφράζει μια αόριστη 

ανησυχία για την ανθρώπινη ζωή, που υποβάλλεται σε κάθε είδους προβλήματα και 

εκτίθεται τώρα πια στον κίνδυνο μιας ολοκληρωτικής καταστροφής.  

Αυτή η κατάσταση αναλύθηκε με διαύγεια από το Heidegger στα τέλη της δεκαετίας του' 40 

σ' ένα διάσημο γράμμα που ονομάζεται «Γράμμα για τον Ανθρωπισμό» που στάλθηκε σ' 

ένα γάλλο φιλόσοφο που τον ρωτούσε πώς μπορεί να ωθεί ξανά νόημα στη λέξη 

«ανθρωπισμός» ανάμεσα σε τόσους πολλούς και διαφορετικούς ισχυρισμούς.  

Ο Heidegger εξετάζει με μεγάλη οξυδέρκεια και σε βάθος τους διαφορετικούς ιστορικούς 

ανθρωπισμούς και βρίσκει σ' αυτούς μια κοινή σιωπηρή προϋπόθεση, που είναι η εξής: 

όλοι οι παλιοί και σύγχρονοι ανθρωπισμοί συγκλίνουν, αν και αυτό το σημείο δεν 

ερευνάται ιδιαίτερα, στο ότι η ανθρώπινη ύπαρξη ανταποκρίνεται στον αρχαίο ορισμό του 

Αριστοτέλη, δηλαδή του ανθρώπου σαν «λογικού ζώου». Αρχικά, κανείς δεν αμφισβητεί το 

δεύτερο μέρος του ορισμού: του «ζώου», ενώ αυτό του «λογικού» γίνεται ανάλογα με τις 

διαφορετικές φιλοσοφίες, η διανόηση, η ψυχή, η ατομικότητα, το πνεύμα, το άτομο, κλπ. 

Σίγουρα, λέει ο Heidegger, με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται κάτι αληθινό για την 

ανθρώπινη ύπαρξη όμως η ουσία της ορίζεται πολύ περιορισμένα. 
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Η ανθρώπινη ουσία εκτιμάται με βάση το «ζωώδες» και όχι το «ανθρώπινο», γι' αυτό το 

λόγο ο άνθρωπος περιορίζεται σε φυσικό φαινόμενο, σε μια οποιαδήποτε οντότητα και, 

τελικά, σε πράγμα, ξεχνώντας ότι κατά βάση ο άνθρωπος είναι «κάποιος» που θέτει το 

ερώτημα για την ύπαρξη των όντων και για την ίδια του την ουσία. Αυτή είναι μια από τις 

πιο σημαντικές πλευρές του στοχασμού του Heidegger και επίσης αποτελεί ένα κεντρικό 

σημείο για οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον ανθρωπισμό και γι' αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη μια πιο βαθιά εξήγηση. Αυτή εξάλλου θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε μια 

άλλη εικόνα του ανθρώπινου όντος ως «βιολογικής μηχανής», εικόνα που προτείνεται από 

την επιστήμη, ή καλύτερα από την εξήγηση της επιστήμης που παρουσιάζεται κάτω από την 

ονομασία του θετικισμού ή νέο-θετικισμού.  

Ο Heidegger λέει: οι άνθρωποι. είτε στην καθημερινή τους ζωή, είτε στην επιστημονική 

πρακτική, αναρωτιούνται τι είναι μια οντότητα, για παράδειγμα μια πέτρα, ένα δέντρο, ένα 

άτομο και απαντούν: η οντότητα είναι αυτό ή το άλλο. Για παράδειγμα, μια πέτρα είναι ένα 

στέρεο, υλικό, κλπ. Εν συντομία απαντούμε βάζοντας ένα κατηγορούμενο, έναν ορισμό 

μετά τη λέξη «είναι», που εξηγεί τι πράγμα είναι η οντότητα. Συζητάμε αν ένα πράγμα είναι 

αυτό ή εκείνο, αλλά ποτέ δεν αναρωτιόμαστε για τη λέξη «είναι». Η διασαφήνιση της 

ύπαρξης που βρίσκεται στη βάση της κατανόησης της οντότητας, ξεχνιέται τελείως. Και όχι 

μόνο: ο άνθρωπος μελετάται και κατανοείται. είτε στις ανθρώπινες επιστήμες είτε στις 

βιολογικές, σα μια οντότητα, ένα αντικείμενο, ένα οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, 

λησμονώντας ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι εκείνη που θέτει ερωτήματα για τις οντότητες, 

ρωτά «τι είναι» ή «τι ή ποιοι είναι». Εν συντομία για το Heidegger ανάμεσα στα αντικείμενα 

του κόσμου (τις οντότητες) και την ανθρώπινη ύπαρξη υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, 

μια οντολογική διαφορά που η σύγχρονη οπτική της ανθρώπινης ύπαρξης τείνει να 

περιορίζει όλο και περισσότερο. 

Είδαμε πώς οι παραδοσιακοί ανθρωπισμοί έκριναν την ανθρώπινη ύπαρξη ξεκινώντας από 

το ζωώδη χαρακτήρα της, δηλαδή σαν ένα ζωολογικό φαινόμενο με «κάτι παραπάνω». Στην 

εποχή της τεχνολογίας, δηλαδή στη σημερινή εποχή, αυτό το «κάτι παραπάνω» τείνει να 

εξαφανιστεί και η ανθρώπινη ύπαρξη αποκτά οριστικά τα χαρακτηριστικά ενός 

«πράγματος». Και σαν πράγμα, με τεχνική έννοια, η κύρια όψη του είναι η χρησιμότητα. Οι 

άνθρωποι είναι λοιπόν «βιολογικές μηχανές» ή θερμοδυναμικές, δηλαδή δύναμη εργασίας, 

παραγωγοί καταναλωτές, κλπ. Σ' αυτό το σφαιρικό φαινόμενο «αντικειμενοποίησης» δεν 

υπάρχει καμιά πιθανότητα να θεμελιωθούν αξίες άλλες από τη χρησιμότητα, και η 

ανθρώπινη ύπαρξη, όπως και ολόκληρος ο κόσμος, χάνει το «νόημα» του. Και υπάρχει. με 

ένα τρόπο θαμπό, καθημερινό, ξεπερασμένο... όμως το νόημα, η σημασία, της ύπαρξης του 

εξαφανίζεται Κατά το Heidegger σ' αυτό βρίσκεται η ρίζα του μηδενισμού και της τεράστιας 

καταστροφικότητας της τεχνολογικής κοινωνίας. 

Η εικόνα της ανθρώπινης ύπαρξης σαν «βιολογικής μηχανής» είναι αυτή που σήμερα 

κυριαρχεί στη Δύση, αυτή η εικόνα κατακτά ή ίσως έχει ήδη κατακτήσει το προ-λογικό 

επίπεδο, δηλαδή το υπόστρωμα πάνω στο οποίο κατασκευάζονται και διαρθρώνονται οι 

συζητήσεις, και το οποίο όμως ούτε παρατηρείται ούτε μελετάται: είναι ο κόσμος των 

γεγονότων για τον οποίο υπάρχει a priοri συμφωνία και ο οποίος ποτέ δεν αμφισβητείται. ο 

κόσμος της ασυνείδητης κοινωνικής αλήθειας, όπως θα έλεγε ο Φουκώ.  
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Ωστόσο, η δράση αυτής της εικόνας δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, μερικά από τα 

οποία είναι πολύ σοβαρά. Ας αναφέρουμε ένα σχετικό με το πεδίο της οικολογίας, που όλοι 

θεωρούμε κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Τα σύγχρονα περιβαλλοντολογικά ρεύματα εντοπίζουν 

στην αντικειμενοποίηση της φύσης, στη μετατροπή της σε απλό φυσικό αντικείμενο, τη ρίζα 

των τεράστιων οικολογικών προβλημάτων που απειλούν να οδηγήσουν τον πλανήτη σε μια 

καταστροφή. Και όμως η πλειοψηφία αυτών των ρευμάτων δε διστάζει να τοποθετηθεί με 

βάση μια καθαρά νατουραλιστική οπτική της ανθρώπινης ύπαρξης: γι' αυτούς η ανθρώπινη 

ύπαρξη είναι απλά μια βιολογική μηχανή, που υπόκειται σε μια φυσική εξέλιξη, μια μηχανή 

που αυτή τη στιγμή λειτουργεί άσχημα, ίσως από γενετικές αιτίες, από ένα είδος 

εσωτερικού ελαττώματος, ή από μια σειρά εξωτερικών, περιβαλλοντολογικών παραγόντων. 

Έχοντας αφανίσει, μέσα σ' αυτή την αυστηρά νατουραλιστική οπτική, κάθε ελευθερία και 

πρόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης, από το λειτουργικό ελάττωμα δεν μπορεί να εξηγηθεί 

παρά μόνο από τη σκληρή αναγκαιότητα των νόμων της φύσης. Από κει ξεκινά ένα είδος 

τυφλής απελπισίας και η αρνητική και τραγική οπτική της ανθρώπινης ύπαρξης που γίνεται 

το «κακό» ζώο που καταστρέψει όλες τις άλλες μορφές ζωής. Παραδόξως ο ζωικός κόσμος, 

μέσα από αυτή την οπτική, καταλήγει να έχει τα χαρακτηριστικά της φυσικής καλοσύνης 

που στον καιρό του ο Rousseau είχε αποδώσει στον άνθρωπο, Επιπλέον, αποκτά τελικά 

εκείνα τα χαρακτηριστικά της ψυχής και της πρόθεσης από τα οποία απογυμνώθηκε ο 

άνθρωπος: γίνεται ένα είδος Ντίσνεϋλαντ όπου η αγριότητα, η επιθετικότητα, η 

ενυπάρχουσα βία της ζωικής διάστασης, το να τρώνε και να γίνονται τροφή, όλα αυτά 

ατονούν μέχρι να εξαφανιστούν, γιατί με κάθε τρόπο η ζωή διατηρεί την ισορροπία της και 

στο σύνολό της, σε κάθε περίπτωση, συντηρείται Κατ' αυτή την παράδοξη οπτική, η 

ανθρώπινη ύπαρξη εμφανίζεται σαν ένας αποσταθεροποιητικός και επικίνδυνος 

παράγοντας και γι' αυτό το λόγο μια πιθανή του εξαφάνιση δε ψένεται να είναι απαραίτητα 

αρνητική.  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά εκείνα τα πολιτικά ρεύματα που έχουν τις ρίζες 

τους στη μαρξιστική παράδοση ή, γενικά, στην «αριστερά» και που αντιτίθενται στο νεο-

φιλελευθερισμό στην οικονομία, καταγγέλλοντας την απανθρωπιά στο όνομα των 

ανώτερων ανθρώπινων αξιών της ισότητας και της αλληλεγγυης. Όμως σε μια αυστηρά 

υλιστική οπτιή της ανθρώπινης ύπαρξης, που διατίθεται ότι είναι επιστημονική, πώς είναι 

δυνατό να θεμελιωθούν αξίες που είναι, εξ ορισμού, μη επιστημονικές; Πώς μπορεί μια 

βιολογική μηχανή, που απαντά σε μηχανικούς και τυφλούς νόμους, να κατασκευάσει αξίες; 

Γιατί λοιπόν τόση φασαρία ενάντια στους «επιστημονικούς» νόμους της αγοράς, αφού μ' 

αυτή την οπτική ο άνθρωπος είναι μια βιολογική μηχανή που υπόκειται στη φυσική επιλογή 

που γίνεται από το περιβάλλον; Ο νεο-φιλελευθερισμός, που βασίζεται σε ένα είδος 

κοινωνικού δαρβινισμού, παρά τη χυδαιότητά του, είναι αρκετά πω συνεπής από τις θέσεις 

της «αριστεράς» για τις οποίες μιλήσαμε. Τα λέω όλα αυτά, όχι για να δώσω μαθήματα 

στην «αριστεράς» (που μεταξύ άλλων είναι τώρα πια μια αρκετά ακαθόριστη και 

συγκεχυμένη ιδέα), αλλά για να δείξω ότι μια λογική θέση σ' αυτά τα δυο πεδία, το 

οικολογικό και το οικονομικό, που θα αvτιτίθεται στο νέο-φιλελευθερισμό και στην 

καταστροφή της φύσης και της ανθρωπότητας που αυτός προωθεί πρέπει να εγκαταλείψει 

τη νατουραλιστική αντίληψη της ανθρώπινης ύπαρξης, πρέπει να αχήσει στην άκρη την 

ιδέα της «βιολογικής μηχανής» και «του λογικού ζώου» και να επεξεργαστεί μια καινούρια 

εικόνα. 
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Όμως τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, έχουν εμφανιστεί 

καινούρια κινήματα και στο πολιτικό και στο φ1λοσοφικό πεδίο, καθώς και στο πεδίο της 

φυσικής επιστήμης, που τοποθετούν σε πρώτο πλάνο την ανθρώπινη ύπαρξη, που 

διεκδικούν γι' αυτή μια κεντρική και ιδιαίτερη θέση στο φυσικό κόσμο και αναγγέλλουν μια 

καινούρια αντίληψη του ανθρωπισμού.  

Στο πολιτικό πεδίο, μου φαίνεται, ότι η Περεστρόικα που προωθήθηκε στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του ογδόντα από τη σοβιετική 1CUβερνηnκή ομάδα υπό την καθοδήγηση του 

Προέδρου Γκορμπατσόφ αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός που, αν το δούμε απέξω, είναι 

σχεδόν «θαυματουργό». Σίγουρα, η περεστρόικα αντιμετώπισε πολλές αποτυχίες και η 

απόπειρά της να εξανθρωπίσει το σοβιετικό κολοσσό είχε μικρή διάρκεια ζωής. Αλλά 

ανάμεσα στα θετικά αποτελέσματα, η περάτωση του αγώνα δρόμου για τον πυρηνικό 

εξοπλισμό, η απομάκρυνση του εφιάλτη της πυρηνικής καταστροφής αποτελεί ένα θεμέλιο 

λίθο στην ιστορία του σύγχρονου κόσμου.  

Στο φιλοσοφικό πεδίο, η καινοτομία αντιπροσωπεύεται από το Νέο Ανθρωπισμό του SiIo. Ο 

SiIo αναδιατυπώνει την ιδέα του ανθρωπισμού και τον τοποθετεί σε μια σφαιρική ιστορική 

προοπτική, σύμφωνη με τη σημερινή εποχή που παρακολουθεί την ανατολή, για πρώτη 

φορά στην ανθρώπινη ιστορία, μιας πλανητικής κοινωνίας. Ο SiIo υποστηρίζει ότι ο 

ανθρωπισμός που εμφανίζεται έντονα στην Ευρώπη την εποχή της Αναγέννησης, 

διεκδικώντας για την ανθρώπινη ύπαρξη αναγνώριση της αξίας της και του κεντρικού της 

χαρακτήρα ενάντια στον υποβιβασμό που έγινε στο χριστιανικό Μεσαίωνα, υπήρχε ήδη σε 

άλλους πολιτισμούς, στο Ισλάμ για παράδειγμα, ή στην Ινδία ή στην Κίνα. Βέβαια, 

ονομαζόταν αλλιώς, δεδομένου ότι ήταν άλλες οι σχετικές πολιτισμικές παράμετροι, αλλά 

ήταν εξίσου εμφανής στη μορφή της «συμπεριφοράς» και της «προοπτικής απέναντι στη 

ζωή». Κατά την αντίληψη του SiIo, λοιπόν, ο ανθρωπισμός δεν εμφανίζεται σαν ένα 

πολιτισμικά και γεωγραφικά περιορισμένο φαινόμενο, ένα ευρωπαϊκό γεγονός, αλλά 

μάλλον σαν ένα φαινόμενο που έχει γεννηθεί και εξελιχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου 

και σε διαφορετικές εποχές. Ακριβώς γι' αυτό, ο ανθρωπισμός μπορεί να χαράξει μια 

συγκλίνουσα πορεία για διαφορετικούς πολιτισμούς που (σε ένα πλανήτη ενοποιημένο από 

τα μαζικά μέσα επικοινωνίας) βρίσκονται πλέον κατ' ανάγκη σε έποψη μεταξύ τους. 

Ο SiIo τοποθετεί την ανθρώπινη ύπαρξη στη διάσταση της ελευθερίας. Γι' αυτόν, που σ' 

αυτό το σημείο βασίζεται στη φαινομενολογική παράδοση, η ανθρώπινη συνείδηση δεν 

είναι ένα αντανακλαστικό παθητικό ή αλλο1αιμένο από το φυσικό κόσμο, αλλά κυρίως 

δραστηριότητα πρόθεσης, ασταμάτητη δραστηριότητα ερμηνείας και ανακατασκευής του 

φυσικού και κοινωνικού κόσμου. Η ανθρώπινη ύπαρξη αν και μετέχει στο φυσικό κόσμο 

μια και έχει ένα σώμα, δεν περιορίζεται σε απλό φυσικό φαινόμενο, δεν έχει μια φύση, μια 

καθορισμένη ουσία, αλλά είναι μια «προοπτική» μετατροπής του κόσμου και αυτής της 

ίδιας.  

Η συλλογική ανθρώπινη προοπτική είναι για το Silo, ο εξανθρωπισμός της Γης, δηλαδή, ο 

περιορισμός του φυσικού πόνου και της διανοητικής οδύνης και, γι' αυτό το λόγο, η 

εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διάκρισης που στερούν στους ανθρώπους την 

πρόθεσή τους και την ελευθερία τους υποβιβάζοντάς τους σε πράγματα, σε φυσικά 

αντικείμενα, σε όργανα της πρόθεσης ον.  
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Αλλά ποιος μπορεί να είναι, σε ένα κατ' ανάγκη ενοποιημένο πλανήτη, στον οποίο 

αντιτίθενται διαφορετικές οπτικές του κόσμου, στόχοι και αντίθετες αξίες, ένας κοινός 

παρονομαστής για τη σύγκλιση ανάμεσα στους λαούς, τους πολιτισμούς και τις θρησκείες; 

Πώς θα δημιουργηθεί μια προσέγγιση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ανθρώπινου 

έθνους; Για το Silo αυτό είναι δυνατό ανακαλύπτοντας στην ιστορία των διαφόρων 

πολιτισμών τις ανθρωπιστικές «ιστορικές στιγμές» στις οποίες αυτοί οι πολιτισμοί έδωσαν 

το καλύτερο κομμάτι τους και που μπορούν να αναγνωριστούν από τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

1. η ανθρώπινη ύπαρξη κατέχει μια κεντρική θέση και σαν αξία και σαν απασχόληση  

2. βεβαιώνεται η ισότητα όλων των ανθρώπων  

3. αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται οι ατομικές και πολιτιστικές διαφορές  

4. γίνεται απόπειρα να εξελιχθεί η γνώση πέρα από όσα είναι αποδεκτά, έως εκείνη τη 

στιγμή, σαν απόλυτη αλήθεια  

5. προασπίζεται η ελευθερία οποιασδήποτε ιδέας και πίστης  

6. απορρίπτεται η βία  

Ο ανθρωπισμός, που καθορίζεται από αυτή τη συμπεριφορά και αυτή την προοπτική της 

ατομικής και συλλογικής ζωής, δεν είναι λοιπόν κληρονομιά ενός ιδιαίτερου πολιτισμού 

αλλά όλων των πολιτισμών, και μ' αυτή την έννοια παρουσιάζεται σαν ένας παγκόσμιος 

ανθρωπισμός.  
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