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Εξήγηςη 

 

Tο Ραγκόςμιο Κζντρο Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν παρουςιάηει αυτό το ςφντομο λεξικό, με 

τθν πρόκεςθ να προςεγγίςει ο αναγνϊςτθσ κάποια κζματα που ςυναντϊνται ςυχνά ςτα 

κείμενα του Νζου Ανκρωπιςμοφ. 

H επεξεργαςία των κειμζνων ζγινε, λαμβάνοντασ υπ' όψθ βιβλία, ςφντομα δοκίμια, 

διαλζξεισ και άρκρα διάφορων ςυγγραφζων. Συχνά μεταφράςτθκαν ολόκλθρεσ 

παράγραφοι τζτοιων ςυγγραφζων. Γι’ αυτόν ακριβϊσ τον λόγο, οι εκφράςεισ ςε διάφορεσ 

γλϊςςεσ ιταν κάπωσ ςκλθρζσ ςχετικά με τθν εμβάκυνςθ και τθν ζκταςθ. Τζτοια λάκθ δεν 

κα γίνονται όταν το Ρ.Κ.Α.Μ. κα τελειϊςει τθν Ανκρωπιςτικι του Εγκυκλοπαίδεια, υλικό το 

οποίο κα εκτυπωκεί ςτα τζλθ του 1995. Στθν παραγωγι τθσ Εγκυκλοπαίδεια ςυμμετζχουν 

διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι είναι ικανοί να δϊςουν κατά προςζγγιςθ μια ιςορροπία ςτθν 

επεξεργαςία  κάκε μιασ από τισ διαφορετικζσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ. Ραρϋ όλα αυτά, ςτισ 

τελικζσ διορκϊςεισ, κα προςπακιςουν να ομογενοποιιςουν το φφοσ, χωρίσ να αλλάξουν 

το πνεφμα του ςυγγραφζα αλλά  να το ενςωματϊςουν ςτθν εργαςία τουσ. 
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Α 

 

ΑΛΣΡΟΤΙΜΟ.  Αυτι θ λζξθ ειςιχκθκε ςτθν επιςτθμονικι και φιλοςοφικι γλϊςςα, από 

τον A. Comte, τθν οποία χρθςιμοποιεί για να καταςκευάςει το θκικό δόγμα του Κετικιςμοφ. 

Στθν εμπειρία του αλτρουιςμοφ ο Comte είδε, επιπλζον, ζνα κριτιριο εμπειρίασ, ικανό να 

αντιτίκεται ςτον εγωιςμό τθσ κακθμερινό ηωισ και επίςθσ ςτον εγωιςμό ο οποίοσ 

κακορίηεται ωσ παράγων προόδου, υπεραςπιςτι του Φιλελευκεριςμοφ. 

ΑΝΑΡΧΙΑ. Ρολιτικοκοινωνικό ρεφμα, κεμελιϊδθσ αρχι του οποίου είναι θ άρνθςθ του 

Κράτουσ, το οποίο κεωρεί ωσ όργανο τθσ βίασ. Από αυτό το κεωρθτικό ςθμείο οπτικισ, θ 

αναρχία είναι εκλεκτικι και επιτρζπει από τισ πιο βίαιεσ προτάςεισ, μζχρι τθν αναρχοαυτο-

νομία του Stirner, τον αναρχοκομουνιςμό του Kropotkin και τον αναρχοςυνδικαλιςμό, ο 

οποίοσ είναι ζντονα επθρεαςμζνοσ από αυτόν. Ο αναρχοςυνδικαλιςμόσ αρνείται τθν 

φπαρξθ του πολιτικοφ αγϊνα και τον κατευκυνόμενο ρόλο του κόμματοσ ςτο εργατικό 

κίνθμα, αποδίδοντασ ςτο αναρχικό ςυνδικάτο τθ μζγιςτθ επαναςτατικι τάςθ. Στον Bakunin 

ςτθρίηεται το ότι, από τθν αναρχία κα γεννθκεί αυκόρμθτα θ νζα τάξθ, τοποκζτθςθ θ οποία 

ζρχεται αντιμζτωπθ με αυτι του Proudhon, ο οποίοσ αντιλαμβάνεται τθν νζα κοινωνία ωσ 

μια οργάνωςθ ανταλλαγισ υπθρεςιϊν και αμοιβαιότθτασ, ςτθν οποία δεν λείπει θ 

ςυνεργαςία οφτε θ αρχι τθσ "αυτοδιαχείριςθσ". Κάποιοι ειδικοί είδαν τον Nietzsche  ωσ 

ζναν αξιόλογο αναρχικό και ςτον Tolstoy και τον Gandhi πρακτικζσ εκφράςεισ τθσ θκικισ, 

ςοςιαλιςτικισ και μθ βίαιθσ αναρχίασ. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝ. Θ αναφορά του ανκρώπινου όντοσ ςε κατάςταςθ είναι το ςϊμα του. Με 

αυτό ςχετίηεται θ υποκειμενικι ςτιγμι με τθν αντικειμενικότθτα του και γι αυτό μπορεί να 

γίνει αντιλθπτι, ς’ αυτό, ωσ "εςωτερικότθτα" ι "εξωτερικότθτα" ςφμφωνα με τθν κατεφ-

κυνςθ που δίνει ςτθν πρόκεςθ του, ςτο "βλζμμα" του. Απζναντι ςτο ανκρώπινο ον 

βρίςκονται τα πάντα, που δεν είναι αυτό, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτισ προκζςεισ του 

παρά μόνο μζςω του ςϊματοσ του. Ζτςι, ο κόςμοσ, γενικά και άλλα ανκρϊπινα ςϊματα 

απζναντι ςτα οποία, το ίδιο το ςϊμα, φτάνει και καταγράφει τθν δράςθ του, βάηουν τισ 

ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ δομείται το ανκρώπινο ον. Αυτζσ οι ςυνκικεσ παρουςιάηονται, 

επίςθσ, ωσ πικανζσ ςτο μζλλον και ςτθν μελλοντικι ςχζςθ με το ίδιο το ςϊμα. Με αυτό τον 

τρόπο, θ παροφςα κατάςταςθ μπορεί να γίνει κατανοθτι ωσ μετατρζψιμθ ςτο μζλλον. Ο 

κόςμοσ είναι αιςκθτόσ ωσ εξωτερικόσ ςε ςχζςθ με το ςϊμα, αλλά το ςϊμα κατανοείται 

επίςθσ και ωσ μζροσ του κόςμου, το οποίο δρα ςε αυτόν και δζχεται τθν δράςθ του. Θ 

ςωματοποίθςθ είναι επίςθσ κάτι που αλλάηει και, με αυτιν τθν αίςκθςθ, είναι μια προςω-

ρινι διαμόρφωςθ, μια ηωντανι ιςτορία προσ τθν δράςθ, προσ τθν μελλοντικι πικανότθτα. 

Το ςϊμα, γίνεται πρόκεςθ τθσ πρόκεςθσ, ςτθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ, απαντϊντασ ςτθν 

πρόκεςθ, με προςωρινι και διαρκι αίςκθςθ. Ρροςωρινά, το πικανό τθσ πρόκεςθσ μπορεί 

να ενεργοποιθκεί ςτο μζλλον, ςε διάρκεια, θ απεικόνιςθ και θ εικόνα τθσ πρόκεςθσ. 
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Σε αυτό ςυμβαίνει, τα αντικείμενα να είναι ενιςχφςεισ των ςωματικϊν δυνατοτιτων και τα 

ςϊματα των άλλων να εμφανίηονται ωσ πολλαπλαςιαςμοί εκείνων των πικανοτιτων, εφ' 

όςον κυβερνϊνται από προκζςεισ που αναγνωρίηονται ωσ παρόμοιεσ με εκείνεσ που 

μεταχειρίηεται το ίδιο το ςϊμα. Αλλά, γιατί είναι αναγκαίο το ανκρώπινο ον να μετατρζψει 

τον κόςμο και τον εαυτό του; Για τθν κατάςταςθ του κακοριςμοφ και τθσ ζλλειψθσ, ςε 

ςχζςθ με διάφορεσ εξαρτοποιιςεισ, όπωσ ο πόνοσ (φυςικόσ) και θ οδφνθ (πνευματικι). 

Ζτςι, θ υπερνίκθςθ του πόνου δεν είναι απλά μια ηωϊδθσ απάντθςθ, αλλά μια προςωρινι 

διαμόρφωςθ ςτθν οποία ζχει τθν πρωτοκακεδρία το μζλλον και ςτθν οποία μετατρζπεται 

ςε μία βαςικι ενζργεια τθσ ηωισ, παρ' όλο που δεν είναι επείγουςα ςε μια δεδομζνθ 

ςτιγμι. Γι αυτό, εκτόσ από τθν άμεςθ, αντανακλαςτικι και φυςικι απάντθςθ, τθν διαφο-

ροποιθμζνθ απάντθςθ και τθν καταςκευι για τθν αποφυγι του πόνου, ωκοφνται από τον 

πόνο πριν τον κίνδυνο και απεικονίηονται ωσ μελλοντικζσ πικανότθτεσ ι δραςτθριότθτεσ 

ςτισ οποίεσ ο πόνοσ είναι παρόν ςε άλλα ανκρϊπινα όντα. Θ υπερνίκθςθ του πόνου, 

φαίνεται τότε, ωσ ζνα βαςικό ςχζδιο που κακοδθγεί ςτθ δράςθ. Αυτι θ πρόκεςθ είναι που 

κάνει πικανι τθν επικοινωνία μεταξφ ςωμάτων και διάφορων προκζςεων ςε αυτό που 

ονομάηουμε "κοινωνία". Θ κοινωνία είναι τόςο ιςτορικι όςο και θ ανκρϊπινθ ηωι. Θ μετα-

τροπι τθσ είναι ςυνεχισ αλλά με ζνα διαφορετικό τρόπο από εκείνο τθσ φφςθσ. Σε αυτιν 

δεν ςυμβαίνουν αλλαγζσ χάρθ ςτισ προκζςεισ. Ραρουςιάηεται ωσ ζνα "μζςο" για τθν υπερ-

νίκθςθ του πόνου και τθσ οδφνθσ και ωσ "κίνδυνοσ" για τθν ανκρϊπινθ κοινωνία, γι αυτό το 

πεπρωμζνο τθσ φφςθσ είναι να εξανκρωπιςτεί, με πρόκεςθ. Και το ςϊμα, ςε τόςθ πολφ 

φφςθ, ςε τόςθ πολφ οδφνθ και περιοριςμό, φζρνει τθν πρόκεςθ του: αλλάηοντασ με 

πρόκεςθ, όχι μόνο ςε κατάςταςθ αλλά και ςε κινθτιριο διακεςιμότθτα, όχι μόνο ςε εξωτε-

ρικότθτα αλλά και ςε εςωτερικότθτα, όχι μόνο ςε αντιπαράκεςθ αλλά και ςε ανάλθψθ. 

Σε μία εκλαϊκευμζνθ αναφορά, ςτισ 23/05/91, ο Silo εξιγθςε τισ πιο γενικζσ ιδζεσ του πάνω 

ςτο ανκρώπινο ον με τον ακόλουκο τρόπο: "...Πταν παρατθρϊ τον εαυτό μου, όχι από το 

φιλοςοφικό αλλά από το υπαρξιακό ςθμείο οπτικισ, βρίςκομαι τοποκετθμζνοσ ςε ζνα δεδο-

μζνο κόςμο, το οποίο δεν ζχω καταςκευάςει οφτε ζχω επιλζξει. Βρίςκομαι ςε κατάςταςθ ςε 

ςχζςθ με φαινόμενα που αρχίηοντασ από το ςϊμα μου είναι αναπόφευκτα. Το ςϊμα ωσ 

κεμελιϊδεσ ςχθματιςμόσ τθσ φπαρξθσ μου, επιπλζον, ζνα ομοιογενζσ φαινόμενο με τον 

φυςικό κόςμο ςτον οποίο δρα και πάνω ςτον οποίο δρα ο κόςμοσ. Αλλά θ φφςθ του ςϊμα-

τοσ ζχει, για μζνα, ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα φαινόμενα, 

ςυγκεκριμζνα: 1. τθν άμεςθ εγγραφι που ζχω από αυτό, 2. τθν εγγραφι που ζχω μζςω 

αυτοφ για τα εξωτερικά φαινόμενα και 3. τθ διακεςιμότθτα κάποιασ από τισ (ενζργειεσ, 

πράξεισ) του χάρθ ςτθν άμεςθ πρόκεςθ μου. Πμωσ, ςυμβαίνει ο κόςμοσ να μου 

παρουςιάηεται όχι μόνο ωσ μια  ςυςςϊρευςθ φυςικϊν αντικειμζνων, αλλά και ωσ μια 

άρκρωςθ άλλων ανκρϊπινων όντων και αντικειμζνων και ςφμβολων που ζχουν παραχκεί ι 

μετατραπεί από αυτά. Θ πρόκεςn που αντιλαμβάνομαι ςε μζνα εμφανίηεται ωσ κεμελιϊδεσ 

ερμnνευτικό ςτοιχείο τnσ ςυμπεριφοράσ των άλλων και ζτςι όπωσ ςυγκροτϊ τον κοινωνικό 

κόςμο μζςω τnσ κατανόnςnσ των προκζςεων, ςυγκροτοφμαι απ' αυτόν. Βζβαια, μιλάμε για 

προκζςεισ που εκδnλϊνονται ςτn ςωματικι δράςn. Χάρn ςτισ ςωματικζσ εκφράςεισ ι τnν 
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αντίλnψn τnσ κατάςταςnσ ςτnν οποία βρίςκεται ο άλλοσ, μπορϊ να κατανοιςω τισ ζννοιεσ 

του, τnν πρόκεςι του. Απ' τnν άλλn, τα φυςικά και ανκρϊπινα αντικείμενα μου 

παρουςιάηονται ωσ ευχάριςτα ι οδυνnρά και προςπακϊ να τοποκετnκϊ απζναντι ς' αυτά 

μεταβάλλοντασ τnν κατάςταςι μου. Μ' αυτό τον τρόπο, δεν είμαι κλειςτόσ ςτον κόςμο τnσ 

φφςnσ και των άλλων ανκρϊπινων όντων αλλά το χαρακτnριςτικό μου είναι, ακριβϊσ, το 

"άνοιγμα". Θ ςυνείδnςι μου ζχει διαμορφωκεί διυποκειμενικά: χρnςιμοποιϊντασ κϊδικεσ 

ςυλλογιςμοφ, ςυγκινnςιακά μοντζλα, ςχιματα δράςnσ που νιϊκω ωσ "δικά μου", αλλά που 

αναγνωρίηω επίςθσ ςε άλλουσ. Και βζβαια, το ςϊμα μου είναι ανοιχτό ςτον κόςμο ςτο 

βακμό που τον αντιλαμβάνομαι και δρω ς' αυτόν..."  

"Ο φυςικόσ κόςμοσ, ςε αντίκεςθ με τον ανκρϊπινο, μου παρουςιάηεται χωρίσ πρόκεςθ. 

Σίγουρα, μπορϊ να φανταςτϊ πωσ οι πζτρεσ, τα φυτά και τα άςτρα ζχουν πρόκεςn αλλά δε 

βλζπω πϊσ μπορϊ να φτάςω ς' ζνα αποτελεςματικό διάλογο μαηί τουσ. Ακόμα και τα ηϊα, 

ςτα οποία μερικζσ φορζσ ςυλλαμβάνω τn ςπίκα τnσ νοnμοςφνnσ, μου φαίνονται αδιαπζρα-

ςτα και ςε αργι μετατροπι μζςα από τn φφςn τουσ. Βλζπω κοινωνίεσ εντόμων τελείωσ 

δομοποιnμζνεσ, ανϊτερα κnλαςτικά που χρnςιμοποιοφν ςτοιχειϊδθ τεχνικά εργαλεία, αλλά 

να επαναλαμβάνουν τουσ κϊδικζσ τουσ ςε αργι γενετικι μετατροπι, ςαν να ιταν πάντα οι 

πρϊτοι εκπρόςωποι των αντίςτοιχων ειδϊν τουσ. Κι όταν επιβεβαιϊνω τισ αρετζσ των 

φυτϊν και των ηϊων που ζχουν μετατραπεί και εξnμερωκεί από τον άνκρωπο, παρατnρϊ 

τnν πρόκεςι του ν' ανοίγει δρόμο και να εξανκρωπίηει τον κόςμο." 

"...Μου είναι ανεπαρκισ ο κακοριςμόσ του ανκρϊπου από τθν κοινωνικότθτα του αφοφ 

πλζον αυτό δεν τον διακρίνει από πολυάρικμα είδn, οφτε n δφναμθ ςτθν δουλειά, 

ςυγκρινόμενn με τn δφναμn πιο ιςχυρϊν ηϊων, είναι αυτό που τον χαρακτθρίηει, οφτε n 

γλϊςςα τον κακορίηει ςτnν ουςία του, γιατί γνωρίηουμε κϊδικεσ και μορφζσ επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςε διάφορα ηϊα. Αντίκετα, ςε κάκε καινοφριο ανθρώπινο ον βρίςκεται ςε ζνα 

κόςμο  τροποποιnμζνο από άλλουσ και διαμορφϊνεται απ' αυτόν τον κόςμο τnσ πρόκεςnσ, 

ανακαλφπτω τnν ικανότnτά του ςυςςϊρευςnσ και ενςωμάτωςnσ ςτο προςωρινό, ανακαλφ-

πτω τnν ιςτορικοκοινωνικι του διάςταςn, όχι απλά τnν κοινωνικι. Βλζποντασ ζτςι τα πράγ-

ματα, μπορϊ να αποπειρακϊ ζναν οριςμό λζγοντασ: Το ανθρώπινο ον "είναι το ιςτορικό ον 

του οποίου ο τρόποσ κοινωνικισ δράςnσ μετατρζπει το ίδιο το φυςικό του ςϊμα". Αν 

αποδζχομαι τα παραπάνω, κα πρζπει να δεχτϊ πωσ αυτό το ον μπορεί να μεταβάλλει με 

πρόκεςθ τn φυςικι του υπόςταςn. Και ζτςι ςυμβαίνει. Ξεκίνnςε με τn χριςn εργαλείων 

που, τοποκετnμζνα μπροςτά από το ςϊμα του ωσ εξωτερικζσ "προκζςεισ", του επζτρεψαν 

να επεκτείνει το χζρι του, να τελειοποιιςει τισ αιςκιςεισ του και ν' αυξιςει τn δφναμn και 

τnν ποιότnτα τnσ εργαςίασ του. Φυςικά δεν ιταν προςαρμοςμζνοσ για να κινείται ςτο νερό 

και τον αζρα και, χωρίσ αμφιβολία, δnμιοφργnςε ςυνκικεσ για να μετακινείται ςε αυτά, 

μζχρι ν' αρχίςει να μεταναςτεφει από το φυςικό του περιβάλλον, τον πλανιτn Γn. Σιμερα, 

επίςnσ, ειςδφει ςτο ίδιο του το ςϊμα αλλάηοντασ  τα όργανά του, επεμβαίνοντασ ςτnν 

χnμεία του εγκεφάλου του, γονιμοποιϊντασ "ςε ςωλινα" και επεμβαίνοντασ ςτα γονίδιά 

του. Αν με τnν ιδζα τnσ φφςnσ κζλθςαν να επιςnμάνουν το διαρκζσ, μια τζτοια ιδζα είναι 
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ςιμερα ακατάλλnλn ακόμn κι αν κζλει να εφαρμοςτεί ςτο πιο αντικειμενικό του 

ανθρώπινου όντοσ, δnλαδι, ςτο ςϊμα του. Και ςε ό,τι αφορά μια "φυςικι nκικι", ζνα 

"φυςικό δικαίωμα" ι "φυςικοφσ" κεςμοφσ, βρίςκουμε, αντίκετα, ότι ςε αυτά τα πεδία όλα 

είναι ιςτορικοκοινωνικά και τίποτα δεν υπάρχει εκεί από τθν φφςθ." 

Και παρακάτω, απορρίπτοντασ τθν "ανκρϊπινθ φφςθ", καταλιγει με μια ςφντομθ ςυηιτθςθ 

ςχετικά με τθν "πακθτικότθτα" τθσ ςυνείδθςθσ: "Συνεχίηοντασ τθν ιδζα τθσ ανκρϊπινθσ 

φφςθσ, ενιργnςε μια άλλn που μασ μίλnςε για τnν πακnτικότnτα τnσ ςυνείδnςnσ. Αυτι n 

ιδεολογία κεϊρnςε τον άνκρωπο ωσ μία οντότnτα που ενεργοφςε αντιδρϊντασ ςτα ερεκί-

ςματα του φυςικοφ κόςμου. Αυτό που άρχιςε μζςα ςε τραχφ αιςκnςιαςμό, ςιγά ςιγά 

αντικαταςτάκnκε από ιςτοριοκρατικά ρεφματα που διατιρnςαν ςτουσ κόλπουσ τουσ τnν 

ίδια ιδζα ςχετικά με τnν πακnτικότnτα. Κι ακόμn κι όταν ευνόθςαν τθν δραςτnριότnτα και 

τn μετατροπι του κόςμου υπεράνω τθσ ερμθνείασ των πράξεων τουσ, ςυνζλαβαν αυτι τn 

δραςτnριότnτα ωσ αποτζλεςμα ςυνκnκϊν ζξω από τn ςυνείδnςθ... Αλλά, εκείνεσ οι παλιζσ 

προκαταλιψεισ ςχετικά με τnν ανκρϊπινn φφςn και τnν πακnτικότnτα τnσ ςυνείδnςnσ 

ςιμερα επιβάλλονται, μεταςχnματιςμζνεσ ςε νεοεξελικτιςμό, με κριτιρια όπωσ n φυςικι 

επιλογι που εγκακίςταται ςτον αγϊνα για τnν επιβίωςn του πιο ικανοφ. Μια τζτοια ηωολο-

γικι αντίλnψn, ςτθν πιο πρόςφατn εκδοχι τnσ, κακϊσ μεταφυτεφεται ςτον ανκρϊπινο 

κόςμο, κα προςπακιςει να ξεπεράςει τισ προnγοφμενεσ διαλεκτικζσ των φυλϊν ι των 

τάξεων με μια διαλεκτικι που εγκακίςταται ςφμφωνα με "φυςικοφσ" οικονομικοφσ νόμουσ 

που αυτορυκμίηουν κάκε κοινωνικι δραςτnριότnτα. Ζτςι, μια φορά ακόμα, το ςυγκεκριμζνο 

ανθρώπινο ον μζνει βυκιςμζνο και αντικειμενοποιnμζνο. Αναφζραμε τισ αντιλιψεισ που 

για να εξnγιςουν τον άνκρωπο ξεκινοφν από κεωρnτικζσ γενικότnτεσ και υποςτnρίηουν τnν 

φπαρξn μιασ ανκρϊπινnσ φφςnσ και μιασ πακnτικισ ςυνείδnςnσ. Αντίκετα, εμείσ 

υποςτnρίηουμε τnν ανάγκn να ξεκινιςουμε από τnν ανκρϊπινn ιδιαιτερότnτα, 

υποςτnρίηουμε το ιςτορικοκοινωνικό φαινόμενο, και όχι το φυςικό, του ανθρώπινου όντοσ 

και επίςnσ βεβαιϊνουμε τn δραςτnριότnτα τnσ ςυνείδnςισ του που μετατρζπει τον κόςμο, 

ςφμφωνα με τnν πρόκεςι του. Είδαμε τn ηωι του ςε κατάςταςθ και το ςϊμα του ωσ φυςικό 

αντικείμενο που γίνεται άμεςα αντιλnπτό και υποτάςςεται επίςθσ άμεςα ςε πολιάρικμεσ 

υπαγορεφςεισ τnσ πρόκεςισ του. Συνεπϊσ, μπαίνουν οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ: πϊσ γίνεται 

n ςυνείδnςn  να είναι ενεργι, δnλαδι, να μετατρζψει τον κόςμο; Δεφτερον, πϊσ γίνεται n 

ανκρϊπινn υπόςταςn να είναι ιςτορικοκοινωνικι; Αυτζσ οι ερωτιςεισ πρζπει να 

απαντnκοφν με βάςn τnν ιδιαίτερn φπαρξn για να μnν υποπζςουμε ςε κεωρnτικζσ 

γενικότnτεσ από τισ οποίεσ πnγάηει ςτn ςυνζχεια ζνα ςφςτnμα ερμnνείασ που δεν είναι 

ερμθνεία. Για να απαντιςουμε ςτnν πρϊτn ερϊτnςn, κα πρζπει να κατανοιςουμε με άμεςθ 

απόδειξθ πϊσ n πρόκεςn δρα πάνω ςτο ςϊμα και, για ν' απαντιςουμε ςτn δεφτερn, κα 

πρζπει να ξεκινιςουμε από το καταφανζσ τθσ προςωρινότθτασ και τnσ διυποκειμενικότnτασ 

ςτο ανθρώπινο ον και όχι από γενικοφσ νόμουσ τnσ Ιςτορίασ και τnσ κοινωνίασ". 

Συγκεκριμζνα, ο Silo αναπτφςςει αυτά τα δφο κζματα ςτο βιβλίο του "Συνειςφορζσ ςτθ 

Σκζψθ". Θ πρόκεςθ που ενεργεί πάνω ςτο ςϊμα μζςω του μθχανιςμοφ τθσ εικόνασ απο-
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τζλεςε τον πυρινα των εξθγιςεων ςτο βιβλίο του "Ψυχολογία τθσ εικόνασ". Τζλοσ αςχολι-

κθκε με το πρόβλθμα του προςωρινοφ ςτο βιβλίο του "Λςτοριολογικζσ ςυηθτιςεισ". 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΟΠΙΟ. Διαμόρφωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αλικειασ, βάςθ τθσ αντίλθψθσ του 

άλλου, τθσ κοινωνίασ και των θκελθμζνα παραχκζντων αντικειμζνων. Το ανκρώπινο τοπίο 

δεν είναι απλά αντικειμενικι αντίλθψθ, αλλά ανάπτυξθ εννοιϊν και προκζςεων ςτισ οποίεσ 

το ανκρϊπινο ον αναγνωρίηει τον εαυτό του. 

ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. 1. Ρρακτικι και/ι κεωρία του Νζου Ανκρωπιςμοφ (βλ.). 2. Κάκε τοπο-

κζτθςθ που υποςτθρίηει τισ αξίεσ που κακορίηονται από τθν ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά. 3. 

Κάκε πρακτικι δραςτθριότθτα δζςμευςθσ ςφμφωνα με αξίεσ που κακορίηονται από τθν 

ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά (βλ.). 4. Οποιοδιποτε δόγμα που διακθρφςςει τθν αλλθλεγγφθ 

και τθν ελευκερία επιλογισ του ανκρϊπινου όντοσ, μπορεί να ονομαςτεί "ζνασ" 

ανκρωπιςμόσ. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ. 1. Γενικά, ονομάηεται ζτςι, όποιοσ υποςτθρίηει μια ανκρωπιςτικι ςυμπε-

ριφορά (βλ.). 2. Ειδικά, ονομάηεται ζτςι κάκε άτομο που ςυμμετζχει ςτθ δράςθ του 

Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ (βλ.). 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ, ζγγραφο. Εκδόκθκε ςτισ 04/05/93 ςτα "Γράμματα ςτουσ Φίλουσ μου" του 

Silo (ζκτο γράμμα). Αποτελεί τθν ιδεολογία του Νζου Ανκρωπιςμοφ (βλ.). Αποτελείται από 

τθν ειςαγωγι και επτά κεφάλαια. Συγκεκριμζνα: 1. Το Ραγκόςμιο Κεφάλαιο. 2. Θ Τυπικι και 

θ Ρραγματικι Δθμοκρατία. 3. Θ Ανκρωπιςτικι Κζςθ. 4. Από τον Αφελι ςτον Συνειδθτό 

Ανκρωπιςμό. 5. Το Αντιανκρωπιςτικό Ρεδίο. 6. Τα Ανκρωπιςτικά Μζτωπα Δράςθσ. Σε αυτά 

τα ςθμεία μπαίνει μπροςτά το κζμα τθσ εργαςίασ απζναντι ςτο μεγάλο κεφάλαιο, θ 

πραγματικι δθμοκρατία απζναντι ςτθν τυπικι δθμοκρατία, θ αποκζντρωςθ απζναντι ςτον 

ςυγκεντρωτιςμό, θ μθ διάκριςθ απζναντι ςτθ διάκριςθ, θ ελευκερία απζναντι ςτθν 

καταπίεςθ, θ κατάςταςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ ηωισ απζναντι ςτθν παραίτθςθ, τθν ςυνενοχι 

και το παράλογο. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ I, διακιρυξθ (Ανκρωπιςτικι Διακιρυξθ I). Δθμοςιεφτθκε το 1933 με τισ 

υπογραφζσ 34 γνωςτϊν ςυγγραφζων, μεταξφ των οποίων του Dewey. Ζχει ςχζςθ με ζνα 

νατουραλιςτικό γραπτό ςε ψθλό τόνο. Τόςο αυτι θ διακιρυξθ όςο και θ μετζπειτα 

"Ανκρωπιςτικι Διακιρυξθ II" (βλ.), δίνει ζμφαςθ ςτθν ατομικι ελευκερία και τθν ςτιριξθ 

του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΙΙ, διακιρυξθ (Ανκρωπιςτικι Διακιρυξθ ΙΙ). Δθμοςιεφκθκε το 1974, με τισ 

υπογραφζσ πολλϊν ςυγγραφζων όπωσ του Σκίνερ, του Μονοντ και του Ηαχάρωφ. Ο C. 

Lamont, που υπογράφει αυτό γραπτό, είναι ο ςυγγραφζασ που χρθςιμεφει ωσ ςφνδεςμοσ 

μεταξφ και των δφο "διακθρφξεων". Θ διακιρυξθ που μασ απαςχολεί, είναι ςε υψθλό τόνο 

κοινωνικοφιλελεφκερθ. Δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ ενόσ οικονομικοφ και οικολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ που δεν βάηει ςε κίνδυνο τισ ατομικζσ ελευκερίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

δικαιϊματοσ ςτθν αυτοκτονία, ςτθν ζκτρωςθ και πρακτικι τθσ ευκαναςίασ. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΗ, παρόμοιεσ λζξεισ. Θ λζξθ "ανκρωπιςτισ", που ορίηει ζνα κάποιο τφπο 

φοιτθτι, άρχιςε να χρθςιμοποιείται ςτθν Λταλία το 1538. Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να 

παραπεμφκοφμε ςτα ςχόλια του A. Campanα ςτο άρκρο του "Θ προζλευςθ τθσ λζξθσ 

"Ανκρωπιςτισ" που εκδόκθκε το 1946. Οι πρϊτοι ανκρωπιςτζσ κατά βάκοσ δεν αναγνϊ-

ριηαν εκείνο το χαρακτθριςμό που, ςε μετατροπι, κα μεγαλϊςει πολφ αργότερα. Ραρό-

μοιεσ λζξεισ, όπωσ "Humanistische" ("ανκρωπιςτικόσ"), ςφμφωνα με τισ μελζτεσ του Walter 

Ruegg, άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται το 1784 και "humanismus" ("ανκρωπιςμόσ") αρχίηει 

να διαδίδεται, από τισ εργαςίεσ του Νιεκάμμερ, το 1808. Στα μιςά του περαςμζνου αιϊνα, 

ο οριςμόσ "ανκρωπιςμόσ" κυκλοφορεί ςε όλεσ ςχεδόν τισ γλϊςςεσ. Μιλάμε, ςυνεπϊσ, για 

πρόςφατουσ χαρακτθριςμοφσ και ερμθνείεσ φαινομζνων που ςίγουρα ιταν ηωντανά για 

τουσ πρωταγωνιςτζσ τουσ με ζνα τρόπο πολφ διαφορετικό από αυτόν που κα τα εκτιμιςει θ 

ιςτοριολογία ι θ ιςτορία του πολιτιςμοφ του προθγοφμενου αιϊνα. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΑ ΚΛΑΜΠ. Αποκεντρωμζνεσ οργανϊςεισ, ςτισ οποίεσ αναπτφςςεται θ 

ςυηιτθςθ  και  θ τελειοποιιςει των προτάςεων του Νζου Ανκρωπιςμοφ. Το πρϊτο κλαμπ 

ιδρφκθκε ςτθ Μόςχα, ςτισ 27/05/91. Τα ανκρωπιςτικά κλαμπ ςυνικωσ ακολουκοφν το 

Ζγγραφο του Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ. Συχνά δθμιουργοφν ςχζςεισ μεταξφ τουσ, επικοι-

νωνϊντασ μζςω δικτφων πλθροφοριϊν. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΣΙΓΜΗ. Λςτορικι ςτιγμι ςτθν οποία μια γενιά, πολφ νζα, μάχεται ενάντια 

ςτθν γενιά που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν εξουςία, μετατρζποντασ το ιςχφον αντιανκρωπι-

ςτικό ςχιμα. Συχνά, αυτι θ ςτιγμι ταυτίηεται με τθν κοινωνικι επανάςταςθ. Θ ανκρωπι-

ςτικι ςτιγμι αποκτά πλιρθ ςθμαςία αν εγκαινιάηει μια φάςθ ςτθν οποία διαδοχικζσ γενιζσ 

μποροφν να εφαρμόςουν και να εμβακφνουν ςτισ προτάςεισ τθσ κεμελίωςθσ αυτισ τθσ 

εξζλιξθσ. Συχνά, θ ανκρωπιςτικι ςτιγμι ακυρϊνεται από τθν ίδια τθ γενιά για να παραχκεί 

μια αλλαγι ςτο ςχιμα. Συμβαίνει επίςθσ, θ γενιά που ανοίγει τθν ανκρωπιςτικι ςτιγμι να 

αποτυγχάνει ςτο ςχζδιο τθσ. Κάποιοι βλζπουν τθν εμφάνιςθ ανκρωπιςτικϊν ςτιγμϊν ςε 

διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφονται από ζνα άτομο ι ζνα ςφνολο 

ανκρϊπων που πραγματεφονται τθν κακιζρωςθ τουσ από τθν εξουςία (πολιτικι, 

κρθςκευτικι, πολιτιςτικι, κ.λ.π.), με ζνα τρόπο ελιτίςτικο και "πτωτικό". Ζνα από τα ιςτο-

ρικά παραδείγματα που ξεχωρίηει είναι αυτό του Ακενατόν ςτθν αρχαία Αίγυπτο. Θ αντί-

δραςθ, τθσ εκτοπιςμζνθσ γενιάσ, ςτο χειριςμό του για να επιβάλλει τισ αναμορφϊςεισ του, 

ιταν άμεςθ. Πλεσ οι γνωςτζσ δομικζσ αλλαγζσ ιταν κατεςτραμμζνεσ και αυτό δραςτθριο-

ποίθςε, μεταξφ άλλων νζων περιςτάςεων, τθν ζξοδο λαϊν οι οποίοι φεφγοντασ από τθ γθ 

τθσ Αιγφπτου πιραν μαηί τουσ τισ αξίεσ αυτισ τθσ ανκρωπιςτικισ ςτιγμισ. Ακόμα ςε 

πολιτιςμοφσ λιγότερο γνωςτοφσ ςε βάκοσ, μπορεί να παρατθρθκεί αυτό το αντιπροςω-

πευτικό φαινόμενο, π.χ. ςτθν προκολομβιανι Κεντρικι Αμερικι θ μορφι του τολτζκου 

κυβερνιτθ, τθσ πόλθσ Τοφλα, Τοπιλτηιν, ςτον οποίο αποδόκθκε θ αποκατάςταςθ τθσ 

ανκρωπιςτικισ ςυμπεριφοράσ (βλ.) ονομαηόμενθ "τολτεκαγιότλ". Άλλο τζτοιο φαινόμενο 

ςυνζβθ με τον κυβερνιτθ τθσ Τςιτςζν-Λτηά και ιδρυτι τθσ πόλθσ Μαγιαπάν, ονομαηόμενο 

Κουκουλκάν. Επίςθσ, με τον Μετηαουαλψόγιοτλ, ςτο Τεξκόκο, παρατθρικθκε θ αρχι μιασ 
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νζασ ανκρωπιςτικισ ςτιγμισ. Στθν Νότια προκολομβιανι Αμερικι, εμφανίηεται θ ίδια τάςθ 

ςτθν Λνκα Κοφηι Γιουπάνκι, που πείρε το όνομα του Ρατςακοφτεκ, του "αναμορφωτι" και 

ςτθν Τοφπακ Γιουπάνκι. Οι περιπτϊςεισ πολλαπλαςιάηονται κακϊσ οι πολιτιςμοί είναι πιο 

γνωςτοί και, αςφαλϊσ, υποςτθρίηεται θ χρονικά γραμμικι ιςτορία του 19 αιϊνα. 

Από τθν άλλθ, θ δράςθ των μεγάλων κρθςκευτικϊν αναμορφωτϊν, ερμθνεφτθκε ωσ θ αρχι 

μιασ ιςτορικισ ςτιγμισ, ςυνεχιηόμενθ ςε μια νζα φάςθ και ακόμθ και ςε ζνα νζο πολιτιςμό 

ςτον οποίο καταλιγει, τελικά, εκτρζποντασ και παραβαίνοντασ τθν αρχικι κατεφκυνςθ. 

Στθν διαμόρφωςθ του παγκόςμιου κλειςτοφ πολιτιςμοφ, που ςιμερα αναπτφςςεται, δεν 

είναι δυνατι μια νζα ιςτορικι ςτιγμι, που να μπορεί να εγκαινιαςτεί "καταγόμενθ" από τθν 

κορυφι τθσ πολιτικισ, οικονομικισ και πολιτιςτικισ εξουςίασ. Υποτίκεται ότι αυτό κα 

ςυμβεί ωσ ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ τθσ εντροπίασ ςτο κλειςτό ςφςτθμα και κα ζχει πρωτα-

γωνιςτζσ από τθν κοινωνικι βάςθ, που ακόμα υποφζρει τθν γενικι αποδομοποίθςθ (βλ.), 

είναι πικανό να κάνει πιςτευτζσ μικρζσ αυτόνομεσ οργανϊςεισ από τισ άμεςεσ ανάγκεσ 

τουσ. Αυτζσ οι ακριβείσ πράξεισ είναι ςιμερα ςε κατάςταςθ να μετατραποφν ςε "φαινόμενα 

απόδειξθσ" χάρθ ςτθν μείωςθ των αποςτάςεων που προςφζρει θ τεχνολογικι εξζλιξθ και, 

ιδιαίτερα, θ αφξθςθ των επικοινωνιϊν. Ο παγκόςμιοσ ςυγχρονιςμόσ απάντθςε από ζνα 

μικρό γενεαλογικό μανδφα ςτισ δεκαετίεσ του '60 και μζρουσ του '70, δείχνοντασ το 

ςφςτθμα τζτοιου τφπου φαινομζνων. Από τθν άλλθ, είναι το φαινόμενο των κοινωνικϊν 

υπερβάςεων ικανϊν να ςυγχρονιςτοφν μεταξφ γεωγραφικϊν ςθμείων πολφ 

απομακρυςμζνων. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Θ ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά υπάρχει πριν από το 

τφπωμα λζξεων όπωσ "ανκρωπιςμόσ", "ανκρωπιςτισ" και άλλων τόςων του γζνουσ. Ανα-

φορικά με τθν ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά, είναι κοινι κζςθ των ανκρωπιςτϊν διαφορετι-

κϊν περιοχϊν: 1. Θ τοποκζτθςθ του ανκρϊπινου όντοσ ωσ κεντρικι αξία και ζνια. 2. Θ 

διαβεβαίωςθ τθσ ιςότθτασ όλων των ανκρϊπινων όντων. 3. Θ αναγνϊριςθ τθσ προςωπικισ 

και πολιτιςτικισ διαφοράσ. 4. Θ τάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ πάνω από το αποδεκτό ωσ 

απόλυτθ αλικεια. 5. Θ διαβεβαίωςθ τθσ ελευκερίασ των ιδεϊν και των πιςτεφω. και 6. Θ 

άρνθςθ τθσ βίασ. Θ ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά, ςε πλιρθ κεωρθτικι ειςιγθςθ, μπορεί να 

κατανοθκεί ωσ μία " ευαιςκθςία", ωσ μια τοποκζτθςθ απζναντι ςτον ανκρϊπινο κόςμο, 

ςτθν οποία αναγνωρίηεται θ πρόκεςθ και θ ελευκερία ςτουσ άλλουσ και ςτον οποίο 

αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ αγϊνα ενάντια ςτθν διάκριςθ και τθ βία. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ. Είναι πολλοί οι ςυγγραφείσ που ανικουν ςε αυτό το ρεφμα. 

Σχεδόν όλοι αυτοί, δζχτθκαν τθν επιρροι του F. Brentano και τθσ φαινομενολογικισ 

μεκόδου του Husserl. Τα ζργα του K. Jaspers, του M. Merleau-Ponty και το ζργο του V. 

Frankl "Τζταρτθ ςχολι τθσ Βιζννθσ", είναι παγκόςμια γνωςτά. Ρολλά ζργα τθσ ανκρωπι-

ςτικισ φιλοςοφίασ κατευκφνονται προσ τθν κοινωνικι ψυχολογία. Επίςθσ, υπάρχουν 

μζκοδοι ψυχολογικισ εργαςίασ, όπωσ θ παρουςίαςθ του L. Ammann ςτο βιβλίο του 

"Αυτοαπελευκζρωςθ». 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ονομάηεται ζτςι, το ςφνολο των ανκρϊπων που μοιράηονται τισ 

προτάςεισ του Νζου Ανκρωπιςμοφ. Αυτζσ οι προτάςεισ, υπό ευρεία ζννοια, εκφράηονται 

ςτο Ζγγραφο του Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ (βλ.) 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ. Ανοικτζσ ςυναντιςεισ του Νζου Ανκρωπιςμοφ, ςτισ οποίεσ 

ςυμμετζχουν οργανϊςεισ και καλεςμζνοι για να ανταλλάξουν απόψεισ και εμπειρίεσ 

ςφμφωνα με το ενδιαφζρον, διαμορφωμζνεσ γενικά ςτα ακόλουκα μζρθ: 1. Υγεία, 2. 

Εκπαίδευςθ, 3. Ανκρϊπινα δικαιϊματα, 4. Μθ διάκριςθ, 5. Ζκνθ και πολιτιςμοί, 6. Ρίςτθ και 

κεολογία, 7. Οικολογία, 8. Τζχνθ και λαϊκζσ εκφράςεισ, 9. Κρθςκευτικότθτα, 10. Κοινωνικζσ 

ομάδεσ βάςθσ, 11. Ρολιτικά κόμματα, 12. Εναλλακτικά κινιματα, 13. Εναλλακτικζσ 

οικονομίεσ. Το πρϊτο ανκρωπιςτικό φόρουμ πραγματοποιικθκε ςτθ Μόςχα ςτισ 

07/10/93. 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Αναφζρεται ςτθν ςυμπεριφορά που βαςίηεται ςτθν 

κεντρικι υποχρζωςθ του ανκρϊπινου όντοσ εξαιρουμζνθσ, γενικά, όλθσ τθσ κεϊκισ 

τοποκζτθςθσ. Από τθν άλλθ, ο ανκρωποκεντρικόσ ανκρωπιςμόσ απορρίπτει τθν κυριαρχία 

ενόσ ανκρϊπινου όντοσ ςε ζνα άλλο, μετατοπίηοντασ τθ δράςθ του ςτον ζλεγχο τθσ φφςθσ, 

κακοριςμζνθσ ωσ το μζςο πάνω ςτο ποίο πρζπει να εξαςκιςει μια απεριόριςτθ δφναμθ. Οι 

διαφορζσ με τον Νζο Ανκρωπιςμό (βλ.) είναι δεδομζνεσ, επειδι αυτι θ πλευρά ζχει ωσ 

κεντρικι τοποκζτθςθ το ανκρϊπινο ον, αλλά δεν απορρίπτει τισ κεϊκζσ ςυμπεριφορζσ. Από 

τθν άλλθ, λαμβάνει υπ' όψθ του τθν φφςθ όχι ωσ ζνα πακθτικό μζςο, αλλά ωσ ενεργι 

δφναμθ ςε αλλθλεπίδραςθ με το ανκρϊπινο φαινόμενο. Κατά ςυνζπεια, θ κίνθςθ προσ τθν 

ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ πρζπει να ζχει υπ' όψθ τθσ τθν ανκρϊπινθ πρόςκρουςθ 

πάνω ςτθν φφςθ, πράγμα το οποίο προκαλεί περιοριςμοφσ όχι μόνο θκικοφσ, αλλά που 

πρζπει να αντανακλάται ςτο νομικό ςφςτθμα και τον οικολογικό προγραμματιςμό. 

ΑΝΣΙΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Κάκε πρακτικι και/ι κεωρθτικι τοποκζτθςθ που τείνει να ςτθρίξει το 

ςθμερινό ςχιμα τθσ εξουςίασ, θ οποία βαςίηεται ςτισ αντιαξίεσ τθσ διάκριςθσ και τθσ βίασ. 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ. Σφγκλιςθ διάφορων εκνικϊν ανκρωπιςτικϊν κομμάτων ςε μια 

οργάνωςθ, χωρίσ εξουςία απόφαςθσ ςε ότι ζχει ςχζςθ με τθν τακτικι κακενόσ από τα μζλθ 

τθσ. Θ πρϊτθ ανκρωπιςτικι διεκνισ ζγινε ςτθν Φλωρεντία, ςτισ 07/01/89. Με αυτι τθν 

ευκαιρία, προιχκθςαν οι δογματικζσ κζςεισ (βλ.), οι πρϊτεσ διακθρφξεισ, οι βάςεισ τθσ 

πολιτικισ δράςθσ και τα κεςπίςματα. Επιπλζον, ακολοφκθςε θ Ραγκόςμια Διακιρυξθ των 

Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων θ οποία εγκρίκθκε από τα Ενωμζνα Ζκνθ το 1948. 

ΑΝΣΙΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Δεν πρόκειται για μια δογματικι τοποκζτθςθ, αλλά 

για μια ςυμπεριφορά που είναι, ειδικά, θ ανάςτροφθ εικόνα τθσ ανκρωπιςτικισ 

ςυμπεριφοράσ (βλ.). Οφτε αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, οφτε ςτθν ακριβι 

εκτζλεςθ αξιοκατάκριτων πράξεων από το ςθμείο οπτικισ τθσ ανκρωπιςτικισ θκικισ. Τελι-

κά, θ αντιανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά είναι ζνασ προςωπικόσ τρόποσ τοποκζτθςθσ ςτον 

κόςμο, ζνασ τρόποσ "αντικειμενικισ" ςχζςθσ, θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν άρνθςθ τθσ 

πρόκεςθσ και τθσ ελευκερίασ των άλλων ανκρϊπινων όντων. 



 11 

AΠΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Σχζδιο ςτο οποίο προςβάλλεται θ ανκρϊπινθ ελευκερία. 

ΑΠΟΔΟΜΟΠΟΙΗΗ. Δράςθ που δθλϊνει ι εκκολάπτει τθν διαφοροποίθςθ ενόσ ανκρϊπου 

ι μιασ ομάδασ ανκρϊπων με βάςθ τθν άρνθςθ των προκζςεων και τθσ ελευκερίασ τουσ. 

Αυτό γίνεται, πάντα, ςε αντίκεςθ με τθν επιβεβαίωςθ των ειδικϊν ιδιοτιτων, αρετϊν ι 

αξιϊν, που ζχει αυτόσ που διακρίνει. Τζτοια ςυμπεριφορά ςυςχετίηεται με μία αντικειμε-

νικι "εικόνα" (ευαιςκθςία ι ιδεολογία) τθσ ανκρϊπινθσ πραγματικότθτασ. 

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ. Ονομάηεται ζτςι θ πορεία που άρχιςε τον 15 αιϊνα με τθν κατάκτθςθ, τθν 

επιβολι και τθν εκμετάλλευςθ, από μζρουσ τθσ Ευρϊπθσ, περιοχϊν τθσ Αμερικισ, τθσ Αςίασ 

και τθσ Αφρικισ. Θ Λςπανία, θ Ρορτογαλία, θ Αγγλία, θ Γαλλία και οι Κάτω Χϊρεσ ιταν οι 

οργανωτζσ των αποικιακϊν δραςτθριοτιτων. (βλ. Νεοαποικιοκρατία). 

 

 

B 

 

ΒΙΑ. Πταν μιλάμε, γενικά, για βία αναφερόμαςτε ςτθν φυςικι βία, για να είναι πιο εμφανισ 

αυτι θ ζκφραςθ από τθν ςωματικι επίκεςθ. Άλλεσ μορφζσ βίασ όπωσ θ οικονομικι, φυλε-

τικι, κρθςκευτικι, ςεξουαλικι κ.λ.π. περιςταςιακά μποροφν να ενεργιςουν αποκρφπτο-

ντασ τον χαρακτιρα τουσ και να καταλιξουν, κακοριςτικά, ςτθν υποταγι τθσ ανκρϊπινθσ 

πρόκεςθσ και ελευκερίασ. Πταν αυτζσ οι μορφζσ βίασ εκδθλϊνονται, εξαςκοφνται επίςθσ 

από φυςικό καταναγκαςμό. Θ ςχζςθ όλων των μορφϊν βίασ είναι θ διάκριςθ (βλ.). 

 

 

Γ 

 

ΓΕΝΙΕ. Κακϊσ θ κοινωνικι παραγωγι αναπτφςςεται, μεγαλϊνει ο ανκρϊπινοσ ορίηοντασ, 

αλλά θ ςυνζχεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ δεν εγγυάται τθν απλι φπαρξθ των κοινωνικϊν 

ςτόχων. Θ ςυνζχεια είναι δεδομζνθ για τισ ανκρϊπινεσ γενιζσ που επιδροφν θ μία ςτθν 

άλλθ και μετατρζπονται ςτθν διαδικαςία τθσ παραγωγισ. Αυτζσ οι γενιζσ, που επιτρζπουν 

τθν ςυνζχεια και τθν ανάπτυξθ, είναι δυναμικζσ δομζσ, είναι κοινωνικόσ χρόνοσ ςε κίνθςθ, 

χωρίσ τον οποίο μια κοινωνία κα πζςει ςτθ φυςικι κατάςταςθ και κα χάςει τον χαρακτιρα 

τθσ κοινωνίασ. Οι πόλεμοι ιταν αποφαςιςτικοί παράγοντεσ τθσ "πολιτογράφθςθσ" των 

κοινωνιϊν ςτθν καταςτροφι τθσ ςυνζχειασ, λόγο τθσ βίαιθσ μείωςθσ τθσ νζασ γενιάσ.  
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Στον ίδιο ςθμερινό ορίηοντα, ςτθν ίδια ιςτορικι ςτιγμι, ςυγκλίνουν, εκείνοι που είναι 

ςφγχρονοι και γι αυτό ςυνυπάρχουν, αλλά το κάνουν από διαφορετικά τοπία διαμόρφωςθσ 

(βλ.) ςε αναλογία με τθ διαφορά τθσ θλικίασ τουσ. Αυτό το γεγονόσ δθμιουργεί τθν 

τεράςτια απόςταςθ τθσ προοπτικισ που ςτθρίηει τισ γενιζσ. Αυτζσ, παρ' όλο που, 

απαςχολοφν τθ ίδια ιςτορικι ςκθνι, το κάνουν από διαφορετικό "επίπεδο" κατάςταςθσ και 

εμπειρίασ. Συμβαίνει, από τθν άλλθ, ςε κάκε ιςτορικι ςτιγμι να ςυνυπάρχουν γενιζσ 

διαφορετικοφ χρονικοφ επιπζδου, με διαφορετικι  μνιμθ και πρόκεςθ και που, γι αυτό, 

διαμορφϊνουν διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Το ςϊμα και θ ςυμπεριφορά των μωρϊν και των 

θλικιωμζνων προδίδουν, ςτθν ενεργό γενιά, μια παρουςία από τθν οποία προζρχεται και 

μια άλλθ ςτθν οποία πάει και, με τθ ςειρά τουσ, από τα όρια αυτισ τθσ τριπλισ ςχζςθσ, 

κζςεισ προςωρινότθτασ επίςθσ οριακζσ. Αλλά αυτό δεν ζχει ποτζ διάρκεια γιατί, ενϊ οι 

ενεργζσ γενιζσ γερνοφν και οι παλιζσ πεκαίνουν, τα μωρά αλλάηουν και αρχίηουν να 

καταλαμβάνουν ενεργζσ κζςεισ. Εν τω μεταξφ, νζεσ γεννιςεισ αναςχθματίηουν ςυνεχϊσ τθν 

κοινωνία. Πταν, από αφθρθμάδα, "ςταματά" θ ακατάπαυςτθ ροι, μποροφμε να μιλάμε για 

μια "ιςτορικι ςτιγμι" ςτθν οποία όλα τα μζλθ που είναι τοποκετθμζνα ςτθν ίδια ιςτορικι 

ςκθνι μποροφν να είναι ςυγχρόνωσ ςεβαςτά, ηϊντασ ςτον ίδιο χρόνο ( ςε ςχζςθ με τθν 

περιοδικότθτα που αναφζρεται). Αλλά, αυτά τα μζλθ δεν τθροφν μια ομογενοποιθμζνθ 

ςυχρονικότθτα (ςε ςχζςθ με τθν εςωτερικι προςωρινότθτα και τθν εμπειρία του). Οι 

γενιζσ, οι πιο κοντινζσ, απαςχολοφνται με τθν κεντρικι δραςτθριότθτα (το κοινωνικό 

παρόν), ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα τουσ, εγκακιςτϊντασ, με τισ γενιζσ ςτθν 

εξουςία, μια διαλεκτικι ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ υπεροχι του παλαιοφ από το νζο. 

Το κζμα των γενεϊν απαςχόλθςε διάφορουσ ςυγγραφείσ, μεταξφ των οποίων διακρίνονται 

οι Ντρόμελ, Λόρενσ, Ουζςλερ, Ρίντερ, Ντρζρουπ, Μανχζιμ και, αςφαλϊσ, ο Ορτζγκα. 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΣΗΜΑ. Είναι ζνα κζμα ςχετικό με τθν κατάςταςθ τθσ ανιςότθτασ, τθσ αδικίασ 

και τθσ υποταγισ τθσ γυναίκασ ςτισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ. Ο αγϊνασ ενάντια ςτθν διάκριςθ 

(βλ.) που γίνεται ς' αυτζσ τισ "πατριαρχικζσ" κοινωνίεσ, ζχει πάρει τον χαρακτιρα του 

"φεμινιςμοφ", που δθμιουργεί μια ϊκθςθ ςτθν απόκτθςθ άμεςων διεκδικιςεων και ςτθν 

εφαρμογι νόμων ιςότθτασ, νόμων που δεν υπιρχαν πριν τισ γυναικείεσ διαμαρτυρίεσ και 

ενζργειεσ, ι που αν υπάρχουν μζνουν χωρίσ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Ο Νζοσ Ανκρωπιςμόσ 

προτείνει τθν  ανάπτυξθ του γυναικείου ηθτιματοσ ωσ αναγκαίο ςτθν πορεία του 

εξανκρωπιςμοφ τθσ κοινωνίασ. Το γυναικείο ηιτθμα δεν μπορεί να ζχει διάρκεια μζςα ςτα 

όρια οργανϊςεων λίγο πολφ ανκρωπιςτικϊν, αν δεν πάρει χαρακτιρα μετϊπου δράςθσ 

(βλ.) με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του και με πολλαπλζσ ςυνδζςεισ με άλλα 

μζτωπα κατά τθσ διάκριςθσ. 
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Δ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Αντιπροςϊπευςθ, ανεξαρτθςία μεταξφ εξουςιϊν και ςεβαςμόσ των 

μειονοτιτων, είναι τα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ. Χαλϊντασ κάποιο ι όλα αυτά, κα 

βρεκοφμε ζξω από τθν πραγματικι δθμοκρατία για να πζςουμε ςτα χζρια τθν τυπικισ 

δθμοκρατίασ. Ζγιναν απόπειρεσ διάφορων ςυνδυαςμϊν για να αποφευχκεί αυτό το 

πρόβλθμα: από τθν αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία που επιτεφχκθκε ςτθν Δφςθ, ςτθν 

"κατευκυνόμενθ" δθμοκρατία κάποιων αςιατικϊν χωρϊν, ςτθν δεκαετία του '60. Επίςθσ, 

ζγινε προςπάκεια ϊςτε, κάποιεσ μορφζσ ςυλλογικότθτασ, ςε αντίκεςθ με τισ φιλελεφκερεσ 

δθμοκρατίεσ,  να γίνουν οι ιδανικοί και "φυςικοί" εκφραςτζσ τθσ δθμοκρατίασ. Τζλοσ, ςε 

κάποιεσ γραφειοκρατικζσ δικτατορίεσ χρθςιμοποιικθκε ο χαρακτθριςμόσ τθσ "λαϊκισ δθ-

μοκρατίασ" για να υποδειχκεί θ άςκθςθ τθσ πραγματικισ δθμοκρατίασ. Στθν πραγματικό-

τθτα, θ άςκθςθ δθμοκρατίασ ξεκινά από τθν κοινωνικι βάςθ και είναι από εκεί απ' όπου 

πρζπει να εκπθγάηει θ εξουςία του λαοφ. Από τουσ διμουσ και τισ κοινότθτεσ, από όπου 

προζρχεται θ αρχι τθσ πραγματικισ δθμοκρατίασ, με δθμοψθφίςματα και άμεςα μπορεί 

να παραχκεί μια νζα πολιτικι πρακτικι. 

ΔΙΑΚΡΙΗ. Εμφανισ ι κεκαλυμμζνθ δράςθ τθσ διαφοροποίθςθσ ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ 

ανκρϊπων με βάςθ τθν άρνθςθ τθσ πρόκεςθσ και τθσ ελευκερίασ τουσ. Αυτό ςυμβαίνει, 

πάντα, ςε αντίκεςθ με τον κακοριςμό των ειδικϊν ιδιοτιτων, προςόντων ι αξιϊν, τισ 

οποίεσ απαιτεί αυτόσ που διακρίνει για τον εαυτό του. Τζτοια ςυμπεριφορά ςυςχετίηεται 

με ζνα «βλζμμα» (με μια ευαιςκθςία ι μια ιδεολογία) το οποίο αντικειμενοποιεί τθν 

ανκρϊπινθ πραγματικότθτα. 

ΔΙΕΘΝΙΜΟ. Ο διεκνιςμόσ και τα διεκνιςτικά δόγματα ζχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ 

τουσ, ζχουν μερικζσ φορζσ κζςεισ αςυμβίβαςτου αγϊνα, αυτι είναι θ περίπτωςθ τθσ ιδζασ 

του διεκνοφσ ιμπεριαλιςμοφ και τθσ ιδζασ του Νζου Διεκνοφσ Ανκρωπιςμοφ. Από τθν 

αρχαιότθτα, οι αυτοκράτορεσ κυςίαςαν τθσ τοπικζσ και περιφερειακζσ πραγματικότθτεσ 

ςτο βωμό του διεκνιςμοφ. Στθν Ανατολι, Ο Λερόσ ωμαίοσ Αυτοκράτορασ Γερμάνιοσ, 

αντζταξε ςτουσ υπόλοιπουσ του φεουδαλιςμοφ μια πολφ ευρεία ιδζα, που μπορεί να 

προςδιοριςτεί ωσ "διεκνιςτικι" τάςθ. Μετζπειτα και πάνω απ' όλα από τθ γαλλικι και 

αμερικάνικθ επανάςταςθ, παίρνει μορφι θ ιδζα του εκνικοφ Κράτουσ, βαςιςμζνο ςε μια 

κακοριςμζνθ επικράτεια, μια γλϊςςα και μια οριςμζνθ πολιτιςτικι ομοιογζνεια, 

υποταγμζνο με τθ ςειρά του ςτισ πραγματικότθτεσ των εςωτερικϊν του περιοχϊν, πόλεων 

και χωριϊν. Ρολφ αργότερα, πολυάρικμα κοινωνικά ρεφματα κα κεμελιϊςουν τον 

διεκνιςμό τουσ με τθ ςυνεργαςία του προλεταριάτου, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτα 

τουσ. 

Ο Νζοσ Ανκρωπιςμόσ είναι διεκνιςτισ υπό τον όρο του ότι ςζβεται τθν διαφορετικότθτα 

των πολιςμϊν και των περιοχϊν. Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηει τον διεκνιςμό ςτθν "ςφγκλιςθ 
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τθσ διαφορετικότθτασ, προσ ζνα παγκόςμιο ανκρϊπινο ζκνοσ". Ο Νζοσ Ανκρωπιςμόσ 

προτείνει τθν δθμιουργία περιφερειακϊν ομοςπονδιϊν και μια παγκόςμια ςυνομοςπονδία 

βαςιςμζνθ ςε ζνα ςφςτθμα πραγματικισ δθμοκρατίασ. 

Ο διεκνιςμόσ είναι μια ςυμπεριφορά αντίκετθ από αυτιν του εκνικιςμοφ. Τονίηει μια 

κακοριςμζνθ πραγματικότθτα μεγαλφτερθ από αυτι του εκνικοφ Κράτουσ, πραγματικότθτα 

ςτθν οποία κοινωνίεσ καταλιγουν πειραματιηόμενεσ και κατανοϊντασ τθν φπαρξθ ενόσ 

παγκόςμιου καταπιεςτικοφ ςυςτιματοσ που πρζπει να μετατραπεί. Κακϊσ ο ιμπεριαλιςτι-

κόσ διεκνιςμόσ  προχωρεί και καταςτρζφει το εκνικό Κράτοσ, αυξάνει τθν ανιςότθτα, τθν 

διάκριςθ και τθν εκμετάλλευςθ. Αλλά επίςθσ ςτθν ςυγκζντρωςθ τθσ ιμπεριαλιςτικισ 

εξουςίασ επιβεβαιϊνεται θ αφξθςθ τθν εντροπίασ που κα φζρει τθν μελλοντικι παγκόςμια 

αυτοκρατορία ςτο γενικό χάοσ. Οι διεκνιςτζσ, ςε αυτι τθν επείγουςα ανάγκθ, ταυτίηουν τα 

ενδιαφζροντά τουσ με όλθ τθν ανκρωπότθτα που υποφζρει από τα αποτελζςματα ενόσ 

παγκοςμιοποιθμζνου ςυςτιματοσ. 

ΔΟΜΗ. Αυτι θ λζξθ μπορεί να κακοριςτεί με ζνα ευρφ και επίςθσ με ζνα περιοριςμζνο 

τρόπο. Μια ςειρά τυχαίων αρικμϊν είναι - με κάκε τρόπο - μια "ςειρά" ι, με τθν ευρεία 

ζννοια, μια κατανοθτι δομι. Δεν κα είναι μόνο θ δομι το οριςτικά άμορφο, το οποίο ιςοφ-

ται με το να λζμε: "αυτό που δεν ζχει δομι δεν είναι μια δομι". Γιατί τζτοια διατφπωςθ 

είναι κενι. Κατά τθν ζννοια που εξθγικθκε από τον Husserl, τα ςτοιχεία ενόσ ςυνόλου δεν 

κατανοοφνται ωσ μζρθ του αλλά ωσ μζλθ του και ζτςι, θ ζνωςθ ι το γκρουπ είναι ζνα 

ςφνολο και όχι μια "άκροιςθ". Τα μζλθ ενόσ τζτοιου ςυνόλου ςυνδζονται με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε δεν είναι ανεξάρτθτεσ μονάδεσ, ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ και αλλθλοκατανοοφνται. 

Αυτό δείχνει μια ενδιαφζρουςα διαφορά ςε ςχζςθ με τθν ατομικι ζννοια και τθν μζκοδο 

ανάλυςθσ τθσ, με αυτό που γίνεται ςτθ μελζτθ μιασ δομισ. Πταν ο Θusserl λεει ότι, ςτθν 

δομι τθσ αντίλθψθσ ι τθσ αντιπροςϊπευςθσ το  "χρϊμα" εξαρτάται από τθν "διάρκεια", 

επιςθμαίνει ότι ζνασ ατομικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ δφο όρων ςπάει, ςυγκεκριμζνα, θ 

πραγματικι ζννοια τθσ αντίλθψθσ ι αντιπροςϊπευςθσ. Ζτςι, θ ςυνείδθςθ, γενικά, πρζπει 

να ιδωκεί ωσ μία δομι που μετατρζπεται με τθν ςτάςθ τθσ, ςε κατάςταςθ με τον κόςμο και 

ςτθν οποία οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζχει ςχζςθ με τα άλλα με αδιάςπαςτο τρόπο, ςε 

αυτι τθν αλλαγι τοποκζτθςθσ. Αυτι θ περιγραφι ζχει αξία για τθν κατανόθςθ διάφορων 

δομϊν όπωσ θ ιςτορικότθτα ι θ ανκρϊπινθ κοινωνία. 

Πςον αφορά ςτθν ςχζςθ μεταξφ μιασ δομισ και του περιβάλλοντοσ τθσ (το οποίο, με τθ 

ςειρά του, πρζπει να λθφκεί υπ' όψθ ωσ δομι) ςυνθκίηεται να ορίηεται ωσ "ςφςτθμα". 

Γενικά, είναι ζνα ςφςτθμα, οι δομζσ ςυςχετίηονται ωσ μζλθ του. Πταν μιλάμε για το 

ανκρϊπινο ον ςε κατάςταςθ με τον κόςμο, αναφερόμαςτε ςε ζνα ςφςτθμα εξαρτϊμενων 

δομϊν και, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν μποροφμε να λάβουμε υπ' όψθ μασ το ανκρώπινο 

ον (βλ.) ςτον εαυτό του, αλλά καλφτερα ςε "άνοιγμα" προσ τον κόςμο και, με τθ ςειρά του, 

μόνο ςτον "κόςμο" μπορεί να το κερδίηει με νόθμα ςε ςχζςθ με το ανκρϊπινο ον. 
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ΔΟΜΙΚΙΜΟ. Φιλοςοφικι τάςθ που εμφανίςτθκε τθν δεκαετία του '60, ειδικότερα ςτθν 

Γαλλία. Ζχει ςχζςθ με ζνα "ςτυλ ςκζψθσ" που ςυγκεντρϊνει πολφ διαφορετικοφσ ςυγγρα-

φείσ, οι οποίοι εκφράηονται ςτα πιο διαφορετικά πεδία των ανκρϊπινων επιςτθμϊν, όπωσ 

θ ανκρωπολογία (C Levi-Strauss), θ κριτικι λογοτεχνία (R. Barthes), θ φροχδικι ψυχανά-

λυςθ (J. Lacan), θ ιςτοριογραφικι ζρευνα (M. Foucoult), ι επίκαιρεσ ειδικζσ φιλοςοφίεσ 

όπωσ ο μαρξιςμόσ (L. Althusser).  

Αυτοί οι μελετθτζσ απορρίπτουν τισ ιδζεσ του αντικειμενιςμοφ, του ιςτοριςμοφ και του 

ανκρωπιςμοφ, που είναι ο κεντρικόσ πυρινασ των ερμθνειϊν τθσ Φαινομενολογίασ και του 

Υπαρξιςμοφ. Χρθςιμοποιοφν μια μζκοδο, ςε κακαρι αντιπαράκεςθ με τουσ φαινομενολό-

γουσ, τουσ "δομικιςτζσ" που ζχουν τάςθ να μελετοφν το ανκρϊπινο όν εξωτερικά, όπωσ 

οποιοδιποτε φυςικό φαινόμενο, "ςαν να μελετοφν τα μυρμιγκια" (κα πει ο Levi-Strauss) 

και όχι από μζςα, όπωσ μελετοφν τα περιεχόμενα τθσ ςυνείδθςθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ, που 

μιμείται τισ μεκόδουσ των φυςικϊν επιςτθμϊν, αςχολείται με τισ ερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ, 

ικανζσ να διαλευκάνουν τισ ςυςτθματικζσ και ςτακερζσ ςχζςεισ που υπάρχουν ςτθν 

ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, ανεξάρτθτθ και ςυλλογικι και ςε αυτζσ που δίνουν το όνομα των 

«δομϊν». Δεν είναι εμφανείσ ςχζςεισ, αλλά υπάρχουν βακιζσ ςχζςεισ που, ςε μεγάλο 

μζροσ, δεν γίνονται αντιλθπτζσ ςυνειδθτά, που περιορίηουν και μειϊνουν τθν ανκρϊπινθ 

δράςθ. Θ δομικι ζρευνα ζχει τονίςει το «αςυνείδθτο» και τισ εξαρτοποιιςεισ αντί τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυνειδιςεισ ι ελευκερίασ.  

Θ ζννοια τθσ δομισ και θ ενυπάρχουςα ςε αυτιν μζκοδοσ οδθγοφν ςτον δομικιςμό, όχι 

άμεςα από τισ λογικζσ μακθματικζσ επιςτιμεσ οφτε από τθν ψυχολογία (ςχολι τθσ Gestalt) 

με τισ οποίεσ ιδθ λειτουργοφςαν εδϊ και πολφ καιρό. Ο δομικιςμόσ  αποκτά τα εργαλεία 

τθσ ανάλυςθσ τθσ γλωςςολογίασ. Εκ των πραγμάτων, ζνα ςθμείο κοινισ αναφοράσ των 

διάφορων αναπτφξεων του δομικιςμοφ είχε πάντα το ζργο του F. Saussure, «Θ κατεφκυνςθ 

τθσ γενικισ γλωςςολογίασ» (1915) που, πζρα από τθν δθμιουργία μιασ αποφαςιςτικισ 

ςυνειςφοράσ για τθν κεμελίωςθ τθσ μοντζρνασ γλωςςολογίασ, ειςάγει τθν χρίςθ τθσ 

«δομικισ μεκόδου» ςτον τομζα των γλωςςολογικϊν φαινομζνων. 

Θ εικόνα του δομικιςμοφ παρουςίαςε μεγάλεσ προόδουσ εμβακφνοντασ ςτθν μελζτθ των 

τομζων τθσ «παρουςίασ» και τθσ «ςυμπαρουςίασ», ςτουσ οποίουσ ο Husserl ςυναντά αυτό 

το χαρακτθριςτικό τθν ςυνείδθςθσ το οποίο ζχει προκαλζςει ςε αυτιν περιςςότερα απϋ 

αυτά που παρατθρεί ι καταλαβαίνει. Σε αυτι τθν ςυμπαρουςία, μελετά τον εκνικιςμό για 

να κατανοιςει τθν δομι τθσ ιδζασ που ονομάηεται «πίςτθ» (βλ.), πάνω ςτθν οποία 

εδραιϊνονται οι ιδζεσ και θ λογικι. Με κανζνα τρόπο το ςφςτθμα των πίςτεων δεν ςχετίηε-

ται με ζνα υποτικζμενο «αςυνείδθτο». Ραίρνει τουσ νόμουσ του, τθ δυναμικι του και μετα-

κινείται ιςτορικά μετατρεπόμενο από τισ γενιζσ (βλ.) ςτον  πεδίο του τοπίου (βλ.). Οι 

πίςτεισ λοιπόν φαίνονται όπωσ το «ζδαφοσ» ςτο οποίο ςτθρίηονται και από το οποίο 

τρζφονται αυτζσ οι άλλεσ δομζσ κεϊρθςθσ που ονομάηονται «ιδζεσ». 
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Ε 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ. Ονομάηεται, επίςθσ Ανκρωπιςτικό Ζγγραφο 

(βλ. Ανκρωπιςτισ, ζγγραφο). 

ΕΘΝΙΚΙΜΟ. Πνομα που υιοκετικθκε από τον παλιό γερμανικό Εργατικό Κόμμα, ςτο 

Μόναχο το 1920. Θ ναηιςτικι ιδεολογία (αποκόπτεται από τον Εκνικοςοςιαλιςμό), είναι 

παρόμοια με τον ρομαντικό αυταρχιςμό τθσ δεξιάσ, ίδιο του φαςιςμοφ (βλ.). Πταν ο Α. 

Χίτλερ μετατράπθκε ςε αρχθγό του εκνικιςμοφ επζβαλε τθν ιδεολογία του και τθν αντιςθ-

μιτικι πρακτικι του. Στον εκνικιςμό είναι ξεκάκαρθ θ αντιανακρωπιςτικι ιδζα των τελευ-

ταίων χρόνων.   

ΕΙΡΗΝΙΜΟ. Συμπεριφορά άρνθςθσ του πολζμου και των εξοπλιςμϊν. Από τον πρϊτο 

παγκόςμιο πόλεμο πολλά δικαςτιρια, ςε διάφορα ςθμεία του κόςμου, αναγνϊριςαν το 

δικαίωμα τθσ επιλογισ τθσ αντίρρθςθσ ςυνείδθςθσ ςτθν ςτρατιωτικι κθτεία ςτουσ ειρθνι-

ςτζσ και τα μζλθ κρθςκευτικϊν ομολογιϊν που αντιτίκενται ςτα όπλα και τα επικετικά 

εργαλεία. Επίςθσ, οι αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ προιγαγαν καμπάνιεσ μζςω των οποίων το 

ποςοςτό των φόρων που προορίηεται για τθν άμυνα, να πθγαίνει ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

δθμόςια υγεία. Οι ιδζεσ του αφοπλιςμοφ και τθσ αποςτρατικοποίθςθσ ενζπνευςαν πολλά 

αντιπολεμικά κινιματα που, ςυχνά, δεν κατάφεραν να φζρουν ςε ςυμφωνία τισ διάφορεσ 

ιδζεσ τουσ ςτθν εφαρμογι των πρακτικϊν του αγϊνα τουσ. Οι ειρθνιςτικζσ ομάδεσ είναι, 

ςιμερα, ςε κατάςταςθ να οργανϊςουν αυτόνομα μζτωπα βάςθσ ςε ςχζςθ με άλλουσ που 

προτείνουν τθν κοινωνικι αλλαγι (βλ. Μζτωπο δράςθσ). 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Κάκε ανκρωπιςμόσ ο οποίοσ ςυμβαίνει ςτθν πρακτικι, χωρίσ 

ιςτορικζσ ι φιλοςοφικζσ εκτιμιςεισ. Ο εμπειρικόσ ανκρωπιςμόσ είναι ζνα ολοφάνερο και 

κακθμερινό γεγονόσ, ςτο οποίο εξαςκείται θ ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά (βλ.).  

ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ ΒΙΑ. Στρατθγικι αγϊνα του Νζου Ανκρωπιςμοφ, αποτελοφμενθ από τθν 

ςυςτθματικι καταγγελία κάκε μορφισ βίασ, που εξαςκεί το Σφςτθμα. Επίςθσ, τακτικι 

αγϊνα που εφαρμόηεται  ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ επαλθκεφεται οποια-

διποτε μορφι διάκριςθσ. 

ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Δράςθ θ οποία αςχολείται με τθ λφςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων 

ατόμων ι ομάδων. Ο εξανκρωπιςμόσ δεν προςπακεί να μετατρζψει τισ δομζσ τθσ εξου-

ςίασ, αλλά πολφ ςυχνά οδθγεί τισ πιο πολφτιμεσ μορφζσ του τρόπου ηωισ πζρα από το 

ςθμείο οπτικισ τθσ υποχρζωςθσ των άμεςων αναγκϊν του ανκρϊπινου όντοσ. Πλεσ οι 

πράξεισ τθσ αλλθλεγγφθσ είναι, ςε μζγιςτο ι ελάχιςτο βακμό, περιπτϊςεισ εξανκρωπιςμοφ. 

(Βλ. Αλτρουιςμόσ και Φιλανκρωπία). 
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΠΙΟ.  Διαμόρφωςθ τθσ αλικειασ που ανταποκρίνεται ςτθν αντίλθψθ των 

εξωτερικϊν αιςκιςεων, ςε ιςορροπία με τα περιεχόμενα τθσ ςυνείδθςθσ. Αντιλαμβανόμε-

νοι τθν ςυνείδθςθ ωσ μια ενεργι δομι και όχι ωσ αντανάκλαςθ τθσ αλικειασ. Αυτό το 

τελευταίο εμφανίηεται ωσ δομοποιθμζνο "τοπίο", με κανζνα τρόπο ωσ άκροιςμα αντιλι-

ψεων των εξωτερικϊν αιςκιςεων. Το εξωτερικό τοπίο πειραματίηεται με τθν ςυμπεριφορά 

τθσ ςυνείδθςθσ "προσ τα ζξω", ζχοντασ ωσ αναφορά τθν περιφερειακι εγγραφι απτισ 

ςυναιςκθςίασ. (Βλ. Εςωτερικό τοπίο). 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΠΙΟ. Διαμόρφωςθ τθσ αλικειασ που ανταποκρίνεται ςτθν αντίλθψθ των 

εςωτερικϊν αιςκιςεων, ςε ιςορροπία με δεδομζνα τθσ μνιμθσ και τθν ςυμπεριφορά με 

πρόκεςθ τθσ ςυνείδθςθσ, που ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον, τον φπνο, το ξφπνθμα, το 

ςυναίςκθμα, το ενδιαφζρον κ.λ.π.  Από το ψυχοκοινωνικό ςθμείο οπτικισ, θ μελζτθ του 

εςωτερικοφ τοπίου μιασ κοινωνίασ επιτρζπει τθν κατανόθςθ του ςυςτιματοσ των βαςικϊν 

προκζςεων τθσ, ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ και τθν διαμόρφωςθ αρκρωτϊν εικόνων ωσ 

πίςτεισ και ωσ μφκουσ. Το εςωτερικό τοπίο πειραματίηεται με τθν ςυμπεριφορά τθσ 

ςυνείδθςθσ "προσ τα μζςα", ζχοντασ ωσ αναφορά τθν εςωτερικι εγγραφι του ορίου τθσ 

απτισ κιναιςκθςίασ. (Βλ. Εξωτερικό τοπίο). 

 

 

Θ 

 

ΘΕΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Είναι μία τοποκζτθςθ που χαρακτθρίηεται ζτςι από τθν  

ομοιότθτα με κάποιεσ προτάςεισ άλλων ανκρωπιςμϊν, αλλά ξεκινά πάντα από τθν ιδζα τθσ 

κεότθτασ. Ο χριςτιανικόσ ανκρωπιςμόσ (βλ.), είναι μια περίπτωςθ κεοκεντρικοφ 

ανκρωπιςμοφ. Εκδθλϊςεισ κεοκεντρικοφ ανκρωπιςμοφ μποροφν να παρατθρθκοφν ςτουσ 

πιο διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. 

ΘΕΗ.  Δομικζσ προτάςεισ τθσ Ανκρωπιςτικισ Ρρακτικισ, εγκεκριμζνεσ ςτθν πρϊτθ 

Ανκρωπιςτικι Διεκνι (βλ.). Θ κζςθ 4 είναι ιδιαίτερα περιγραφικι τθσ πολιτικισ οπτικισ του 

κόμματοσ. Ζτςι λεει: «Θ κοινωνικι αντίφαςθ είναι προϊόν τθσ βίασ. Θ οικειοποίθςθ κάκε 

κοινωνίασ από ζνα μζροσ τθσ είναι βία και αυτι θ βία είναι ςτθν βάςθ τθσ αντίφαςθσ και 

του πόνου. Θ βία εκδθλϊνεται ςαν λεθλαςία τθσ πρόκεςθσ του άλλου (και, ςτα ςίγουρα, τθσ 

ελευκερίασ του), ςαν πράξθ βφκιςθσ του ανκρϊπινου όντοσ, ι ςυνόλων ανκρϊπων ςτον 

κόςμο τθσ φφςθσ. Γι’ αυτό οι κυρίαρχεσ ιδεολογίεσ κεωροφν τουσ υποταγμζνουσ δια τθσ 

βίασ αυτόχκονεσ ωσ ‘φυςικοφσ’, τουσ εξακλιωμζνουσ εργάτεσ ωσ ‘εργατικό δυναμικό’, τισ 

υποβιβαςμζνεσ γυναίκεσ ωσ απλοφσ ‘τεκνοποιοφσ’, τισ καταδυναςτευμζνεσ φυλζσ ωσ ηωο-

λογικά ‘κατϊτερεσ’, τουσ αδικθμζνουσ νζουσ από τα μζςα παραγωγισ μόνο ωσ ςχζδιο, 

καρικατοφρα, ’ανωριμότθτα’ ολοκλθρωμζνων ανκρϊπων, τουσ υποτιμθμζνουσ λαοφσ ωσ 
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‘υποανάπτυκτουσ’. Αυτό το τελευταίο, ςε ζνα χοντροκομμζνο νατουραλιςτικό ςχιμα, ςτο 

οποίο ςυμβαίνει, αςφαλϊσ, θ ‘εξζλιξθ’ να ςυνεπάγεται ζνα μοναδικό αντιπροςωπευτικό 

μοντζλο, ςυγκεκριμζνα των εκμεταλλευτϊν, οι οποίοι διεκδικοφν τθν αφκονία τθσ εξζλιξθσ 

για τον εαυτό τουσ, όχι μόνο ςε αντικειμενικοφσ όρουσ άλλα και ςε υποκειμενικοφσ επίςθσ, 

αφοφ πλζον, γι αυτοφσ, θ υποκειμενικότθτα είναι ζνα απλό αντανακλαςτικό των 

αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν». 

ΘΡΗΚΕΙΑ. Υπό τθν ευρεία ζννοια, μποροφμε να ποφμε ότι, θ κρθςκεία βαςίηεται ςτθν 

πίςτθ ςε πνευματικζσ υπάρξεισ. Χωρίσ αμφιβολία, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοςτεί πλιρωσ 

ςτουσ πραγματικοφσ βουδιςτζσ, οφτε ςτουσ κονφουκιςτζσ, για τουσ οποίουσ θ κρθςκεία 

είναι ζνασ κωδικόσ ςυμπεριφοράσ και ζνασ τρόποσ ηωισ. Οι κρθςκείεσ εξθγοφν αυτό που 

υπάρχει ςτα αντίςτοιχα τοπία διαμόρφωςθσ τουσ (βλ.), μζςα από τα οποία περιγράφουν 

τουσ κεοφσ, τουσ ουρανοφσ, τισ κολάςεισ... τουσ. Ειςβάλουν βίαια ςε μια ιςτορικι ςτιγμι 

και λζνε ότι ο Κεόσ "αποκαλφφκθκε" ςτον άνκρωπο, αλλά κάτι άλλο ςυνζβθ εκείνθ τθν 

ιςτορικι ςτιγμι, το οποίο αποδζχκθκε τόςθ αποκάλυψθ. Απζναντι ςε αυτό υψϊκθκε όλθ θ 

ςυηιτθςθ γφρω από κοινωνικζσ ςυνκικεσ αυτισ τθσ ςτιγμισ. Αυτι θ μορφι μελζτθσ του 

κρθςκευτικοφ φαινομζνου, ζχει τθν ςθμαςία τθσ αλλά δεν εξθγεί πϊσ είναι θ εςωτερικι 

εγγραφι που ζχουν αυτι τθ ςτιγμι τα μζλθ μιασ κοινωνίασ που κατευκφνεται προσ μια νζα 

κρθςκευτικι ςτιγμι. Αν θ κρθςκεία βαςίηεται ςε ζνα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο τθν μελε-

τάμε επίςθσ από αυτι τθν οπτικι (βλ. Θρθςκευτικότθτα). Μποροφμε να μιλιςουμε για τθν 

"εξωτερικότθτα" των κρθςκειϊν, όταν μελετάται το ςφςτθμα των εικόνων προβαλλόμενο 

ςε εικόνεσ, ηωγραφιζσ, αγάλματα, καταςκευζσ, λείψανα (ίδιο τθν οπτικισ αντίλθψθσ) ι ςε 

γκριμάτςεσ, ςυμπεριφορζσ και κατευκφνςεισ του ςϊματοσ (ίδιο τθσ αντίλθψθσ τθσ 

κιναιςκθςίασ και ςυναιςκθςίασ). Από τθν "εξωτερικότθτα" μιασ κρθςκείασ μπορεί να μελε-

τθκεί θ κεολογία τθσ, τα ιερά τθσ βιβλία και μυςτιρια κακϊσ επίςθσ θ λειτουργία τθσ, θ 

οργάνωςθ τθσ, οι πράξεισ λατρείασ τθσ και θ κατάςταςθ των πιςτϊν ςχετικά με τθν φυςικι, 

τθν κατάςταςθ ι τθν θλικία τουσ, για να πραγματοποιιςουν κακοριςμζνεσ πράξεισ. 

Τζλοσ επίςθσ, από τθν κρθςκευτικι "εξωτερικότθτα" είναι ενδιαφζρον να παρατθριςουμε 

με τι ςυχνότθτα πζφτουν ςε λάκθ ςτθν περιγραφι και τισ προγνϊςεισ. Ζτςι, ςχεδόν τίποτα 

από όςα ειπϊκθκαν για τισ κρθςκείεσ δεν μπορεί να κρατθκεί όρκιο ςιμερα. Αν κάποιοι 

ςκζπτονται τισ κρθςκείεσ ωσ υπνωτικά τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ δράςθσ, ςιμερα ζρχο-

νται αντιμζτωποι με αυτζσ από τθ ιςχυρι ϊκθςθ ςε αυτά τα πεδία. Αν άλλοι τισ φαντάςτθ-

καν να επιβάλλουν το μινυμα τουσ, βρίςκουν ότι το μινυμα τουσ άλλαξε. Κάποιοι πίςτε-

ψαν ότι κα διαρκζςει για πάντα, ςιμερα αμφιβάλουν για τθν "εςωτερικότθτα" τουσ και 

εκείνοι που υποςτιριηαν τθν εξαφάνιςθ τουσ ςε ςφντομο διάςτθμα, παρίςτανται 

αιφνιδιαςμζνοι ςτθν βίαιθ ειςβολι μυςτικιςτικϊν μορφϊν ζκδθλων ι εκκολαπτόμενων. 

Τίποτα από αυτό που λζχκθκε, ςχετικά με τισ κρθςκείεσ, δεν μπορεί να κρατθκεί ςιμερα 

όρκιο, γιατί αυτοί που τισ υπεραςπίηονται ι τισ υποτιμοφν ζχουν τοποκετθκεί εξωτερικά ςε 

ςχζςθ με αυτζσ, χωρίσ να παρατθροφν τθν εςωτερικι εγγραφι, το ςφςτθμα ςκαρφίηματοσ 

των κοινωνιϊν. Και, λογικά, χωρίσ να καταλαβαίνουν τθν ζννοια του κρθςκευτικοφ 
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φαινομζνου, όλα ςε αυτό μποροφν καταλιξουν καυμάςια ι παράλογα, αλλά πάντοτε 

απροςδόκθτα. 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ. Σφςτθμα εςωτερικισ εγγραφισ μζςω του οποίου μια πίςτθ προςα-

νατολίηει τα πνευματικά τθσ περιεχόμενα ςε μια κατεφκυνςθ εξάπλωςθσ. Θ κρθςκευτικό-

τθτα ιταν ςυνδεδεμζνθ με τθν δυνατι πίςτθ που κακοριηόταν με απλοϊκό, φανατικό, 

καταςτροφικό ι ωφζλιμο τρόπο (από το ςθμείο οπτικισ των αναφορϊν), ςε ςχζςθ με ζνα 

κόςμο του οποίου τα μεταβλθτά ι οδυνθρά κίνθτρα τείνουν ςτθν αποδομοποίθςθ (βλ.) τθσ 

ςυνείδθςθσ. 

Θ κρθςκευτικότθτα ςυνεπάγεται απαραίτθτα τθν πίςτθ ςτθν κεότθτα, τζτοια είναι θ περί-

πτωςθ του αρχικοφ βουδιςτικοφ μυςτικιςμοφ. Από αυτιν τθν άποψθ μπορεί να κατανοθκεί 

θ φπαρξθ μιασ "κρθςκευτικότθτασ χωρίσ κρθςκεία". Ρρόκειται, ςε κάκε περίπτωςθ, για μια 

εμπειρία "αίςκθςθσ" των ςυμβάντων και τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Τζτοια εμπειρία δεν μπορεί 

επίςθσ να περιοριςτεί ςε μια φιλοςοφία, μια ψυχολογία ι, γενικά, ζνα ςφςτθμα ιδεϊν. 

 

 

Ι 

 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΜΟ. Σε αυτόν γίνεται κατανοθτό ότι, θ πολιτικι ενόσ Κράτουσ ζχει τθν τάςθ να 

βάηει πλθκυςμοφσ αλλουνοφ ςε αυτό και άλλα κράτθ κάτω από τθν πολιτικι, οικονομικι ι 

ςτρατιωτικι του εξάρτθςθ. Με αυτι τθν ζννοια, θ πολιτικι προςάρτθςθ είναι το πιο 

ξεκάκαρο κζμα του ιμπεριαλιςμοφ. 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΣΙΓΜΗ. Πλθ θ κοινωνικι κατάςταςθ ςυναντάται ςε μια κακοριςμζνθ ιςτορικι 

ςτιγμι, ςτθν οποία ςυνυπάρχουν διαφορετικζσ γενιζσ (βλ.). Μία ιςτορικι ςτιγμι διαφζρει 

από μια άλλθ, όταν εμφανίηεται μια γενιά ςε ριξθ, θ οποία αμφιςβθτεί τθν εξουςία τθσ 

γενιάσ που τθν εμποδίηει. Με δεδομζνθ μια ριξθ, ςτθν νζα ιςτορικι ςτιγμι παρατθροφνται 

ςυνκικεσ για να επεξεργαςτοφμε μια φάςθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ, ι για να ςυνεχιςτεί θ 

απλι μθχανικι τθσ διαλεκτικισ των γενιϊν. 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Στον δυτικό ακαδθμαϊκό κόςμο ςυνθκίηεται να ονομάηεται 

"ανκρωπιςμόσ" ςτθν πορεία τθσ μεταμόρφωςθσ τθσ κουλτοφρασ που ξεκίνθςε ςτθν Λταλία, 

ιδιαίτερα ςτθν Φλωρεντία, μεταξφ του τζλουσ του 1300 και τθσ αρχισ του 1400 και λιγει, 

ςτθν Αναγζννθςθ, με τθν επζκταςθ του ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Αυτό το ρεφμα φαινόταν 

δεμζνο με τα "humanae litterae" (που ιταν τα γραπτά που αναφζρονταν ςτα ανκρϊπινα 

πράγματα), ςε αντιπαράκεςθ με τα "divinae litterae" (που ζδιναν ζμφαςθ ςτα κεϊκά πράγ-

ματα). Και αυτό είναι ζνα από τα κίνθτρα με τα οποία οι εκπρόςωποι του ονομάηονται 

"ανκρωπιςτζσ". Από αυτιν τθν ερμθνεία, ο ανκρωπιςμόσ είναι, ςτθν προζλευςθ του, ζνα 

λογοτεχνικό φαινόμενο με μια κακαρι τάςθ να ξαναπάρει τισ ςυνειςφορζσ τθσ 
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ελλθνολατινικισ κουλτοφρασ, οι οποίεσ αςφυκτιοφν από τθν μεςαιωνικι χριςτιανικι 

οπτικι. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι θ ανάδυςθ αυτοφ του φαινομζνου δεν οφείλεται απλά 

ςτθν ενδογενι μετατροπι των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν παραγόντων τθσ 

δυτικισ κοινωνίασ, αλλά ςτο ότι, αυτι, δζχτθκε επιρροζσ μεταςχθματιςμοφ από άλλα 

περιβάλλοντα και πολιτιςμοφσ. Θ ζντονθ επαφι με τθν εβραϊκι και αραβικι κουλτοφρα, το 

εμπόριο με τισ κουλτοφρεσ τθσ άπω ανατολισ και θ επζκταςθ του γεωγραφικοφ ορίηοντα, 

διαμόρφωςαν μζροσ ενόσ ςυμφραηόμενου που ζδωςε ζναυςμα ςτθν ανθςυχία του 

ανκρϊπινου γζνουσ και ςτισ ανακαλφψεισ των ανκρϊπινων πραγμάτων. 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ, θ ανάπτυξι του. Εκατό χρόνια μετά τον Ρετράρχθ (1304-1374), 

υπιρχε μια γνϊςθ δζκα φορζσ καλφτερθ από αυτι των κλαςικϊν, κατά τθ διάρκεια όλθσ 

προθγοφμενθσ χιλιετθρίδασ. Ο Ρετράρχθσ ερευνά τουσ προθγοφμενουσ κωδικοφσ, 

διορκϊνοντασ μια διαςτρεβλωμζνθ μνιμθ και με αυτοφσ εγκαινιάςει μια τάςθ ανακατα-

ςκευισ του παρελκόντοσ και ενόσ νζου ςθμείου οπτικισ που εκπορεφεται από μια 

παρακωλυμζνθ ιςτορία, εκείνθ τθ ςτιγμι, από τθν παράλυςθ τθσ εποχισ. Άλλοσ, από τουσ 

πρϊτουσ ανκρωπιςτζσ, είναι ο Μανζττι. Στο ζργο του "De Dignitate et Excellentia Hominis" 

(τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και υπεροχισ), επανακτά το ανκρϊπινο ον απζναντι ςτο 

"Contemtu Mundi" (θ υποτίμθςθ του κόςμου) το οποίο κατθγορείται από τον μοναχό 

Λοτάριο (πρϊθν Ράπα, γνωςτό ωσ Λννοκζντιο τον ΛΛΛ). Από κει, ο Λορζντηο Βάγια ςτο βιβλίο 

του "De Voluptate" (θ ευχαρίςτθςθ) επιτίκεται ςτθν θκικι ζννοια του πόνου, που ιςχφει 

ςτθν κοινωνία τθσ εποχισ του. Και ζτςι, ενϊ ςυνζβαινε θ οικονομικι αλλαγι και μετατρζ-

πονταν οι κοινωνικζσ δομζσ, οι ανκρωπιςτζσ ςυνειδθτοποιοφςαν αυτι τθν γενικι εξζλιξθ, 

ζνα καταρράκτθ παραγωγϊν, ςτθν οποία διαγραφόταν αυτό το ρεφμα που υπερζβθ το 

πεδίο του πολιτιςτικοφ και ζφταςε ςτθν αμφιςβιτθςθ των δομϊν τθσ εξουςίασ, ςτα χζρια 

τθσ εκκλθςίασ και του μονάρχθ. Είναι γνωςτό πωσ μπικαν πολλά κζματα για τουσ 

ανκρωπιςτζσ που ςυνζχιςαν μπροςτά και κατζλθξαν εμπνζοντασ τουσ εγκυκλοπαιδιςτζσ και 

τουσ επαναςτάτεσ του 19ου αιϊνα. Αμζςωσ μετά τθ αμερικάνικθ και γαλλικι επανάςταςθ, 

άρχιςε θ παρακμι ςτθν οποία ζμμεινε βυκιςμζνθ θ ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά (βλ.). Ιδθ, 

ο κριτικόσ ιδεαλιςμόσ, ο απόλυτοσ ιδεαλιςμόσ και ο ρομαντιςμόσ, εμπνευςτζσ με τθ ςειρά 

τουσ των απόλυτων πολιτικϊν φιλοςοφιϊν, άφθςαν πίςω το ανκρϊπινο ον ωσ κεντρικι 

αξία για να το μετατρζψουν ςε επιφαινόμενο άλλων δυνάμεων. 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ, θ κατάςταςθ του. Ο ευρωπαϊκόσ μεςαιωνικόσ προαν-

κρωπιςτικόσ κόςμοσ, από το προςωρινό και το φυςικό ςθμείο οπτικισ, ιταν ζνα κλειςτό 

περιβάλλον, το οποίο αρνοφταν τθν αξία τθσ επαφισ με άλλουσ πολιτιςμοφσ κάτι το οποίο 

ςυμβαίνει εκ των πραγμάτων. Θ ιςτορία, από το μεςαιωνικό ςθμείο οπτικισ, είναι θ ιςτορία 

τθσ αμαρτίασ και τθσ απολφτρωςθσ. Θ γνϊςθ άλλων πολιτιςμϊν, μθ φωτιςμζνων από τθν 

χάρθ του Κεοφ, δεν ζχει μεγάλο ενδιαφζρον. Το μζλλον κα προετοιμάςει απλά τθν Αποκά-

λυψθ και τθν κρίςθ του Κεοφ. Θ γθ είναι ακίνθτθ και είναι το κζντρο του κόςμου, ςυνεχίηο-

ντασ τθν πτολεμαϊκι αντίλθψθ. Πλο αυτό κυκλοφοροφςε για τα ςτακερά αςτζρια και τισ 

πλανθτικζσ ςφαίρεσ που περιςτρζφονταν ηωντανζσ από αγγελικζσ δυνάμεισ. Αυτό το 
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ςφςτθμα ςταματά ςτο άπειρο, από τον Κεό, ακίνθτθ μθχανι που κινεί τα πάντα. Θ κοινω-

νικι οργάνωςθ ανταποκρινόταν ςε αυτι τθν οπτικι. Μια ιεραρχικι και κλθρονομικι δομι 

που διζκρινε τουσ ευγενείσ από τουσ δοφλουσ. Στθν κορυφι τθσ πυραμίδασ ιταν ο Ράπασ 

και ο Αυτοκράτορασ πότε ςφμμαχοι, πότε ςε ςφγκρουςθ για τθν ιεραρχικι υπεροχι. Το 

οικονομικό μεςαιωνικό κακεςτϊσ, το λιγότερο ακόμθ και τον 11ο αιϊνα, ιταν ζνα κλειςτό 

οικονομικό ςφςτθμα κεμελιωμζνο ςτθν κατανάλωςθ του προϊόντοσ ςτο ςθμείο τθσ παρα-

γωγισ. Θ διακίνθςθ των χρθμάτων είναι ελάχιςτθ. Το εμπόριο είναι δφςκολο και αργό. Θ 

Ευρϊπθ ιταν μια θπειρωτικι δφναμθ κλειςτι, γιατί θ κάλαςςα όπωσ και οι οδοί του 

εμπορίου ιταν ςτα χζρια των βυηαντινϊν και των αράβων. Αλλά τα ταξίδια του Μάρκο 

Ρόλο και θ επαφι του με τουσ πολιτιςμοφσ και τθν τεχνολογία τθσ άπω ανατολισ, τα 

κζντρα εκπαίδευςθσ τθσ Λςπανίασ από τουσ ιουδαίουσ, άραβεσ και χριςτιανοφσ δαςκάλουσ 

ακτινοβολοφςαν γνϊςθ. Θ ανακάλυψθ νζων εμπορικϊν δρόμων ξεφεφγει από το όριο τθσ 

βυηαντινομουςουλμανικισ διαμάχθσ. Θ δθμιουργία ενόσ εμπορικοφ μανδφα κάκε μζρα πιο 

ενεργοφ. Θ άνοδοσ μιασ μεςαίασ αςτικισ τάξθσ, κάκε φορά πιο ιςχυρισ και θ ανάπτυξθ 

πολιτικϊν αρχϊν πιο  αποτελεςματικϊν, όπωσ οι senrios τθσ Λταλίασ, ςθμαδεφουν μια 

βακιά αλλαγι ςτθν κοινωνικι ατμόςφαιρα και αυτι θ αλλαγι επιτρζπει τθν ανάπτυξθ τθσ 

ανκρωπιςτικισ ςυμπεριφοράσ (βλ.). Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι αυτι θ ανάπτυξθ επιτρζπει 

πολυάρικμεσ προελάςεισ και οπιςκοχωριςεισ μζχρι να ςυνειδθτοποιθκεί θ νζα ςυμπερι-

φορά. 

ΙΣΟΡΙΟΛΟΓΙΑ. Ρίςτθ ςτθν ιςτορικι ερμθνεία. Θ ιςτοριολογία εγκακιςτά τισ πρότερεσ 

ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ υπάρχει όλθ θ ερμθνεία του ςθμερινοφ γίγνεςκαι. Αςχολείται, 

λοιπόν, με μια πρότερθ ςυνκικθ αναγκαία για να φτάςει ςτα «ίδια τα ςυμβάντα». Ζνα από 

τα πιο ςθμαντικά ςθμεία είναι εκείνο τθσ κατανόθςθσ τθσ «παρζμβαςθσ» που 

πραγματοποιεί ο παρατθρθτισ ςτο αντικείμενο που μελετάται. Στθν ιςτοριολογία 

ανακεωρείται θ αντίλθψθ του προςωρινοφ και του τοπίου διαμόρφωςθσ (βλ.) ςτα οποία 

ςτθρίηεται ο ιςτοριολόγοσ για να διαμορφϊςει τθν προοπτικι από τθν οποία παρατθρεί ι 

περιγράφει. Ζνα από τα προβλιματα τθσ ιςτοριολογίασ εμφανίηεται όταν κατανοείται ότι, θ 

περιγραφι του τοπίου των ιςτοριολόγων γίνεται επίςθσ από μια προοπτικι. Αυτό το 

μετατοπίο επιτρζπει, χωρίσ αμφιβολία, να εγκαταςτακοφν ςυγκρίςεισ μεταξφ 

ομογενοποιθμζνων ςτοιχείων, ςε τόςο όςο είναι υποχρεωμζνοι ςτθν ίδια κατθγορία, που 

δεν γίνεται αςφαλϊσ, αλλά που κακορίςτθκε προκαταβολικά. 

 

 

Κ 

 

ΚΕΝΣΡΑ ΑΜΕΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ανκρωπιςτικά γραφεία ςτθ γειτονιά ι τθν ςυνοικία, που 

προορίηονται να ςυγκεντρϊνουν τισ δραςτθριότθτεσ των οργανϊςεων βάςθσ και τα 
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διάφορα μζτωπα δράςθσ. Ρριν να ανοίξουν, ςυνθκίηεται να μπαίνει ςε κίνθςθ ζνα μικρό 

μζςο διάδοςθσ, το οποίο προτείνει τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνικισ βάςθσ ςφμφωνα με 

ςυγκεκριμζνα ενδιαφζροντα και προτάςεισ. 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. Κοινωνικι και πολιτιςτικι οργάνωςθ 

του Νζου Ανκρωπιςμοφ. Τα κείμενα τθσ ίδρυςισ τθσ δθμοςιεφτθκαν ςτισ 08/01/81. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΡΩΜΑΣΩΗ. 1. Μορφι και ςχζςθ των γενεϊν που ςυνκζτουν μια 

κοινωνία. Ζνα από τα εργαλεία μελζτθσ που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτόν τον προςδιοριςμό 

είναι θ πυραμίδα του πλθκυςμοφ. 2. Μορφι και ςχζςθ των κοινωνικϊν ομάδων μελϊν μιασ 

κοινωνίασ. 3. Μορφι τθσ κοινωνίασ ςφμφωνα με μια τιμι ςε ομάδεσ, δεδομζνθ από τθν 

εφαρμογι ςτθν εργαςία, τθν ειςαγωγι και τθν ςχζςθ εξάρτθςθσ. Αυτόσ ο τφποσ προςδιο-

ριςμοφ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ επιδζχεται πολυάρικμεσ παραλλαγζσ. Λςτορικά 

μποροφμε να ποφμε ότι, ςε εποχζσ επικράτθςθσ των βαςικϊν εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

(γεωργία, μετάλλευςθ και αλιεία) θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ ανταποκρινόμενθ 

δείχνοντασ μια ευρεία βάςθ εργαηόμενων αφοςιωμζνων ςε αυτζσ τισ εργαςίεσ. Αργότερα, 

από τθν βιομθχανικι επανάςταςθ, μεταβάλλεται το ςχιμα τθσ βάςθσ και των ομάδων που 

προκφπτουν από αυτιν τθν εξζλιξθ. Θ ανάπτυξθ των δευτερευόντων και τριτευόντων 

βιομθχανιϊν και θ αφξθςθ των τομζων υπθρεςιϊν, μετατρζπει ςυςχετιςμζνα τθν κοινω-

νικι διαςτρωμάτωςθ και τον τρόπο ηωισ των πλθκυςμϊν. Θ αγροτικι ζξοδοσ, θ αςτικι 

αφξθςθ  και  θ ανιςόρροπθ  αφξθςθ του περιφερειακοφ και παγκόςμιου πλθκυςμοφ, είναι 

παράγοντεσ οι οποίοι ςιμερα τείνουν να ςχθματίςουν νζεσ και γριγορεσ μορφζσ κοινωνι-

κισ  διαςτρωμάτωςθσ. Επίςθσ, ςυμβαίνει θ μετατροπι των ςθμαντικϊν εργαςιακϊν 

τομζων από τθ δράςθ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ και από τθν μαηικι μετανάςτευςθ από 

λιγότερο ευνοθμζνεσ περιοχζσ προσ άλλεσ ςτισ οποίεσ αυξάνει, με τθ ςειρά τθσ, τθν φφεςθ 

και τθν ανεργία. Τα ενεργά πεδία ςτθν κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ τείνουν ςτθν απομό-

νωςθ των ομάδων που προθγουμζνωσ ςυςχετίηονταν ςυλλογικά, ςε καιρό που αυξάνει θ 

διάκριςθ (βλ.) ωσ ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. 

ΚΟΜΟΤΝΙΜΟ. Κοινωνικό ςφςτθμα ςτο οποίο θ ιδιοκτθςία είναι κοινι κατοχι όλου του 

λαοφ, ςφμφωνα με τθν αρχι: «Από κακζνα ςφμφωνα με τθν ικανότθτα του, ςε κακζνα 

ςφμφωνα με τθν ανάγκθ του». Κατά τθ διάρκεια όλου ςχεδόν του 19ου αιϊνα, ο κομουνι-

ςμόσ ιταν  ςυνϊνυμο του ςοςιαλιςμοφ, αλλά μετά τθν ζκδοςθ του «Κομουνιςτικοφ 

μανιφζςτου», το 1848 και των άλλων ζργων του C. Marx (1818-1883) και του F. Engels 

(1820-1895), διαχωρίςτθκε το νόθμα αυτϊν των δφο όρων. Στθν κεωρεία του Marx, ο 

ςοςιαλιςμόσ αντιπροςωπεφει μια φάςθ τθν οποία κα διαδεχκεί θ κομουνιςτικι κοινωνία. Ο 

μαρξιςμόσ ερμθνευμζνοσ ωσ μαρξιςμόσ-λενινιςμόσ ςυνεπάγεται μια ζντονθ διαφορά 

μεταξφ ςοςιαλιςτικϊν και κομουνιςτικϊν κομμάτων.  

ΚΡΑΣΟ. Βαςικό  όργανο  τθσ πολιτικισ  εξουςίασ.  Οι  χαρακτθριςτικζσ αρχζσ του είναι: 1. 

Μονοπϊλιο τθσ βίασ, που αντιπροςωπεφεται από διάφορεσ ςτρατιωτικζσ οργανϊςεισ. 2. 

Αρνθτικι φορολόγθςθ. 3. Γραφειοκρατία, λζγεται, το ςφνολο των λειτουργιϊν των οργάνων 
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του κράτουσ. 4. Επικράτεια, ςτθν οποία το κράτοσ εξαςκεί τθν εξουςία του. 5. Λκανότθτα 

επζμβαςθσ ςτο όνομα του ςυνόλου των πολιτϊν, τουσ οποίουσ κεωρεί «υπθκόουσ». 

Το κράτοσ, όπωσ κάκε αρχι, δεν είναι μια φυςικι δομι αλλά ιςτορικι, που ποικίλει ςε 

ςχζςθ με τθν ςτιγμι και τθν φάςθ τθν εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ. Στθ ςθμερινι ςτιγμι, το 

εκνικό κράτοσ τείνει να χάςει τθν κυριαρχία του από το υπερεκνικό Ραρακράτοσ, εξαρτϊ-

μενο από τθν παγκόςμια οικονομικι εξουςία. 

 

 

Μ 

 

ΜΑΡΞΙΣΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Είναι μια περίπτωςθ φιλοςοφικοφ ανκρωπιςμοφ (βλ.). Ο 

μαρξιςτικόσ ανκρωπιςμόσ, αναπτφχκθκε, ειδικότερα, ςτα χρόνια που ακολοφκθςαν μετά 

τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, χάρθ ςτο ζργο μιασ ομάδασ φιλοςόφων. Οι πιο αντιπρο-

ςωπευτικοί από αυτοφσ ιταν: ο Ernst Bloch ςτθν Γερμανία, ο Adam Shaff ςτθν Ρολωνία, ο 

Roger Garaudy ςτθν Γαλλία, ο Rodolfo Mondolfo ςτθν Λταλία, ο Erich Fromm και ο Herbert 

Marcuse ςτισ Ενωμζνεσ Ρολιτείεσ. Αυτοί οι ςυγγραφείσ πραγματεφκθκαν τθν ανάκτθςθ και 

τθν ανάπτυξθ τθσ ανκρωπιςτικισ άποψθσ, θ οποία, ςφμφωνα με τθν ερμθνεία τουσ, απο-

τελεί τθν ίδια τθν ζννοια του Μαρξιςμοφ. Ρροθγουμζνωσ, ο Engels ςτο περίφθμο γράμμα 

του ςτον Bloch (1880), είχε υπογραμμίςει ότι ο μαρξιςμόσ είχε κατανοθκεί λάκοσ και ότι 

ιταν  λάκοσ να τον βλζπουν ςαν ζνα απόλυτο και μονόπλευρο  ντετερμινιςμό (αιτιοκρατία) 

των παραγωγικϊν δυνάμεων πάνω ςτθν ςυνείδθςθ και τισ υπερδομζσ. Θ ςυνείδθςθ, που 

εξθγικθκε, αντιδρά με τθ ςειρά τθσ πάνω ςτθν δομι. Είναι απαραίτθτθ για τθν επαναςτα-

τικι κατανόθςθ των ακρωτθριαςμϊν τθσ δομισ και τον αντίλογο μεταξφ των παραγωγικϊν 

δυνάμεων και των κοινωνικϊν ςχζςεων. 

Οι μαρξιςτζσ ανκρωπιςτζσ τονίηουν τθν ςθμαςία των κειμζνων τθν νεότθτασ του Μαρξ, 

πάνω απ’ όλα των «Οικονομικοφιλοςοφικϊν χειρογράφων του 1844», τθσ «Γερμανικισ 

ιδεολογίασ» και τθσ «Κριτικισ ςτθ δεξιά του Hengel» και άλλα, τθσ ωριμότθτασ, όπωσ θ 

«Θεωρεία τθσ υπεραξίασ». Αυτοί οι φιλόςοφοι προςπακοφν να ξαναερμθνεφςουν τθν 

ςκζψθ του Μαρξ με ζνα κλειδί που δεν ιταν αυςτθρά οικονομικό και υλιςτικό. Ζτςι δίνουν 

περιςςότερθ ζμφαςθ ςτα γραπτά τθσ ωριμότθτασ του Μαρξ, όπωσ «Το Κεφάλαιο», απ’ ότι 

ςτα γραπτά τθσ νεότθτασ του, που εκδόκθκαν ςτθν δεκαετία του ‘30. Ξεχωρίηουν εκείνο το 

απόςπαςμα των Χειρογράφων ςτο οποίο ο Μαρξ λεει: «... ο άνκρωποσ δεν είναι μόνο ζνα 

φυςικό ον, ι ιταν ζνα ον που ιταν για τον εαυτό του και κατόπιν ζνα ον που ανικει ςτο 

ανκρϊπινο είδοσ. Σαν τζτοιο πρζπει να πραγματοποιείται και να κακορίηεται, τόςο μζςω 

τθσ οντότθτασ του, όςο και μζςω τθσ γνϊςθσ του. Γι’ αυτό, τα ανκρϊπινα πράγματα δεν 

είναι τα φυςικά  πράγματα, όπωσ παρουςιάηονται ςτον άμεςο κόςμο... θ φφςθ, που 
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κεωρείται αφθρθμζνθ, ςε αυτιν, που κακορίηεται από τον διαχωριςμό τθσ από τον 

άνκρωπο, είναι για τον άνκρωπο μια μθδαμινότθτα». Ο Μαρξ λεει, ςτθν ειςαγωγι τθσ 

αυτοβιογραφίασ του ςτα «Χειρόγραφα»: «Βλζπουμε, εδϊ, ςαν ο νατουραλιςμόσ ι ανκρω-

πιςμόσ να καταλιγει ςτο όριο του, διαφοροποιείται τόςο πολφ από τον ιδεαλιςμό, όςο και 

από τον υλιςμό και είναι τθν ίδια ςτιγμι θ αλικεια που ςυνδζει και τουσ δφο». 

Ο Mondolfo εξθγεί ότι: «Στθν πραγματικότθτα, αν εξετάηουμε τον ιςτορικό υλιςμό χωρίσ 

προκαταλιψεισ, ζτςι όπωσ προκφπτει από τα γραπτά του Μαρξ και του Hengels, πρζπει να 

αναγνωρίςουμε ότι δεν πραγματεφονται ζναν υλιςμό, αλλά ζναν πραγματικό ανκρωπιςμό, 

ο οποίοσ, ςτο κζντρο κάκε εκτίμθςθσ και ςυηιτθςθσ, τοποκετεί τθν ζννοια του ανκρϊπου. 

Είναι ζνασ πραγματικόσ ανκρωπιςμόσ (real Humanismus), όπωσ τον ονομάηουν οι ίδιοι οι 

δθμιουργοί του. Ρρόκειται για τθν εκτίμθςθ του ανκρϊπου ςτθν αποτελεςματικι και ςυγκε-

κριμζνθ πραγματικότθτα του. Ρραγματεφεται τθν κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ του ςτθν ιςτορία 

και τθν κατανόθςθ του ιςτορικά ωσ μια παραγωγικι πραγματικότθτα του ανκρϊπου, μζςω 

τθσ δραςτθριότθτασ του, τθσ δουλειάσ του, τθσ κοινωνικισ του δράςθσ, ςτθν διάρκεια των 

αιϊνων, ςτουσ οποίουσ κα αναπτφξει το ςχζδιο του ςχθματιςμοφ και τθσ μετατροπισ του 

περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηει ο άνκρωποσ και ςτο οποίο κα αναπτυχκεί ο ίδιοσ ο άνκρωποσ, 

ταυτόχρονα, ςαν αποτζλεςμα και αιτία όλθσ τθσ ιςτορικισ επανάςταςθσ. Με αυτι τθν 

ζννοια βλζπουμε ότι ο ιςτορικόσ υλιςμόσ δεν μπορεί να ςυνχζεται με μια υλιςτικι 

φιλοςοφία».  

ΜΕΣΩΠΟ ΔΡΑΗ. Οργάνωςθ αγϊνα που ενϊνει τα μζλθ ενόσ δεδομζνου κοινωνικοφ 

τομζα ςτθ βάςθ, για τθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τουσ. Σιμερα, οι οργανϊςεισ ςτθ 

κοινωνικι βάςθ μποροφν να αναπτυχκοφν χάρθ ςτο άνοιγμα διάφορων μετϊπων δράςθσ 

που κεωροφνται ωσ «ςυγκλίνουςεσ διαφορετικότθτεσ» ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ για 

να παράγουν προοδευτικζσ αλλαγζσ ι αλλαγζσ ςαν φαινόμενο απόδειξθσ (βλ.), ςτο ςχιμα 

τθσ ςθμερινισ εξουςίασ. Με αυτι τθν ζννοια, θ εργατικι οργάνωςθ δεν μπορεί να διατθρθ-

κεί ςτα όρια που προτείνει θ ςυντεχνία ι ο ςυνδικαλιςμόσ οι οποίοι με τθν απομάκρυνςι 

τουσ από τθν βάςθ και τθν προοδευτικι τθσ τάςθ κάλυψθσ. Οι εργατικζσ ενϊςεισ βάςθσ, 

ςχθματίηουν αυτόνομα μζτωπα δράςθσ με πολλαπλζσ ςυνδζςεισ με άλλα μζτωπα, τα οποία 

δθμιουργοφν μια καινοφρια μορφι οργάνωςθσ και δράςθσ ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ 

αποδομοποίθςθσ (βλ.) και τθσ αποκζντρωςθσ που επιβεβαιϊνεται ςιμερα ςε όλα τα πεδία.  

ΜΗ-ΒΙΑ. Στρατθγικι αγϊνα του Νζου Ανκρωπιςμοφ, ςχετικι με τθν ςυςτθματικι καταγγε-

λία όλων των μορφϊν βίασ που εξαςκεί το Σφςτθμα. Επίςθσ, τακτικι αγϊνα που εφαρμό-

ηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ επιβεβαιϊνεται οποιαδιποτε μορφι 

διάκριςθσ.  

ΜΗΔΕΝΙΜΟ. 1. Συςτθματικι άρνθςθ τθσ ηωισ. 2. Άρνθςθ των ανκρωπιςτικϊν αξιϊν. 3. 

Αντιανκρωπιςμόσ. 4. Αυτόσ ο όροσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά από τον Turgueniev 

το 1862, ςτθν νουβζλα του «Ρατζρεσ και γιοι». Ο χαρακτθριςμόσ του «μθδενιςμοφ» και 

των «μθδενιςτϊν» αναφζρεται ςτισ βίαιεσ δραςτθριότθτεσ μιασ ρϊςικθσ επαναςτατικισ 
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κοινωνίασ, που δθμοςιεφει ζνα ζγγραφο μετά τθν δολοφονία του τςάρου Αλεξάνδρου του ΛΛ 

το 1881. 

 

 

Ν 

 

ΝΕΑ ΣΑΞΗ. 1. Χιτλερικι ζκφραςθ, που αναφζρεται ςε μια Ευρϊπθ οικονομικά και πολιτικά 

ςυγκεντρωμζνθ, κάτω από τον ζλεγχο τθσ Γερμανίασ. 2. Ζκφραςθ, που άρχιςε να είναι ςτθ 

μόδα από τθν εποχι τθσ προεδρίασ του R. Reagan. Αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ των 

διεκνϊν ςχζςεων, με βάςθ ζνα οικονομικό μοντζλο και μια μορφι ςτρατιωτικισ θγεμονίασ, 

υπό τθν κατοχι των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. 

ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΑ. Δεφτερο μεγάλο αποικιακό κφμα, τον 19ο και 20ο αιϊνα. Αυτόν τον 

καιρό, χϊρεσ όπωσ το Βζλγιο, οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, θ Λταλία, θ Λαπωνία και θ ωςία 

ακολοφκθςαν το ςχζδιο που εγκαινίαςαν κάποιεσ ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ του 15ου αιϊνα. 

Σιμερα, αμφιςβθτείται θ διαφορά μεταξφ νεοαποικιοκρατίασ και ιμπεριαλιςμοφ (βλ.). Ο 

Νζοσ Ανκρωπιςμόσ, ξεχωρίηει τθν νεοαποικιοκρατία από τθν κακυςτερθμζνθ αποικιοκρα-

τία, επιφυλακτικόσ ςτον χαρακτθριςμό του «ιμπεριαλιςμοφ», από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

κυριαρχίασ, που εξαςκοφνται από δυνάμεισ παγκοςμιοποίθςθσ ι υπερδυνάμεισ. 

ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Οι εκπρόςωποι αυτοφ του ρεφματοσ ζχουν κακορίςει τθ κζςθ τουσ 

ςε ςχζςθ με τθν ςθμερινι ιςτορικι ςτιγμι. Γι αυτοφσ είναι απαραίτθτθ θ επεξεργαςία ενόσ 

ανκρωπιςμοφ που να ςυνειςφζρει ςτθν βελτίωςθ τθσ ηωισ, που να αντιμετωπίηει τθν 

διάκριςθ, τον φανατιςμό, τθν εκμετάλλευςθ και τθ βία. Σε ζνα κόςμο, που παγκοςμιοποιεί-

ται ταχφτατα, που δείχνει ςυμπτϊματα ςφγκρουςθσ μεταξφ πολιτιςμϊν, εκνϊν και περιο-

χϊν, προτείνουν ζναν παγκόςμιο ανκρωπιςμό (βλ.), πλουραλιςτικό και ςυγκλίνοντα. Σε ζνα 

κόςμο ςτον οποίο αποδομοποιοφνται οι χϊρεσ, οι κεςμοί και οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, 

προωκοφν ζναν ανκρωπιςμό ικανό να παράγει τθν αναςφνκεςθ των κοινωνικϊν δυνάμεων. 

Σε ζνα κόςμο ςτον οποίο χάνεται το νόθμα και θ κατεφκυνςθ τθσ ηωισ, δίνουν ζμφαςθ ςτθν 

αναγκαιότθτα ενόσ ανκρωπιςμοφ, κατάλλθλου να δθμιουργιςει μια νζα ατμόςφαιρα 

ςκζψθσ ςτθν οποία δεν αντιτίκενται το προςωπικό ςτο κοινωνικό οφτε το κοινωνικό ςτο 

προςωπικό. Γι αυτοφσ τουσ εκφραςτζσ, ερμθνευτζσ και εκελοντζσ, απαιτείται ςτισ μζρεσ 

μασ ζνασ δθμιουργικόσ ανκρωπιςμόσ, που ζχοντασ υπ’ όψθ του τα παράδοξα τθσ εποχισ, 

προςδοκά να τα επιλφςει. Ο νζοσ ανκρωπιςμόσ τείνει ςτθν μετατροπι του ςχιματοσ τθσ 

εξουςίασ, με ςκοπό να μετατρζψει τθν ςθμερινι κοινωνικι δομι που κατευκφνεται προσ 

ζνα κλειςτό ςφςτθμα, ςτο οποίο πάνε να κυριαρχιςουν οι πρακτικζσ ςυμπεριφορζσ και οι 

κεωρθτικζσ "αξίεσ" του αντιανκρωπιςμοφ (βλ.). 
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ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ (Νζοσ Φιλελευκεριςμόσ). Ρροοδευτικι κοινωνικι μεταρρφκμιςθ 

των φιλελεφκερων κυβερνιςεων, από το 1908. Οι πρωταρχικοί εκφραςτζσ τθσ ιταν ο D. 

Lloyd George και ο W. Churchill. Ο ςθμερινόσ νεοφιλελευκεριςμόσ επιδζχεται πολλζσ 

παραλλαγζσ, που οδθγοφνται από ζνα απεριόριςτο άνοιγμα του εμπορείου, από τθν εξω-

τερικι υπακοι ςτουσ υποτικζμενουσ «φυςικοφσ» νόμουσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ, 

από τον πιο χονδροειδι νομιςματιςμό ςε ζνα οριςμζνο παρεμβατιςμό, τθν επιδότθςθ ςτθν 

εκνικι παραγωγι, το κίνθτρο των κοινωνικϊν δαπανϊν και τον προςανατολιςμό τθσ οικο-

νομίασ προσ οριςμζνα παραγωγικά πεδία. Σε τζτοιεσ ςτιγμζσ, οι κεωρθτικοί του νεοφιλε-

λευκεριςμοφ εγκακιδρφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ πεικάρχθςθσ των κοινωνιϊν, περιορίηο-

ντασ τισ διεκδικιςεισ τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ, των δικαιωμάτων ςτθν υγεία, τθν εκπαί-

δευςθ και τθν ανεργία, χωρίσ να παράγονται νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Το κόψιμο των κοινωνι-

κϊν δαπανϊν και οι μαηικζσ απολφςεισ, ςυνοδεφονται από αυξανόμενα παραπλανθτικά 

μζτρα. Ραράλλθλα, ςχετίηονται αναφορικά ςε όλθ τθν κοινωνία με ζνα ςφςτθμα χρζωςθσ 

χάρθ τθσ πίςτωςθσ. Ο νεοφιλελευκεριςμόσ, ςιμερα, είναι το μεγαλφτερο εργαλείο ςτο 

οποίο υπολογίηει θ ιμπεριαλιςτικι διορατικότθτα τθν δράςθ τθσ για τθν κατάρρευςθ του 

εκνικοφ κράτουσ. 

 

 

Ο 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Τισ βάςεισ και το όνομα αυτισ τθσ νζασ επιςτιμθσ, που άρχιςε να ονομάηεται 

«Βιολογία», από το 1802, τα οφείλουμε ςτον Lamarck και τον Treviranus. Από τθν άλλθ, θ 

παλιά «Φυςικι Λςτορία» ανακαταςκευάςτθκε από τον Haeckel το 1869, το οποίο ζγινε 

εκείνο το μζροσ τθσ Βιολογίασ ονομαηόμενο «Οικολογία». Αυτόσ ο κλάδοσ τθν γνϊςθσ 

τείνει ςτθν παρατιρθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ ςτο 

οποίο ηουν. Θ οικολογία, ςιμερα, μελετά τισ ςυμπεριφορζσ των ειδϊν ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ ενζργειασ, τροφισ και αναπαραγωγισ. Από τθν ακαδθμαϊκι άποψθ, διαιρείται ςε 

φυτικι, ηωικι και ανκρϊπινθ οικολογία. Γενικά, θ οικολογία ενδιαφζρεται για τθν 

προςαρμογι των ειδϊν και τουσ παράγοντεσ που τισ επθρεάηουν (ζδαφοσ, κλίμα και άλλα 

είδθ). 

Σιμερα, το οικολογικό ενδιαφζρον προχϊρθςε πζρα από το ακαδθμαϊκό εκλεκτορικό 

ςϊμα, φτάνοντασ ςε πλατειζσ μάηεσ του πλθκυςμοφ. Οι υπερβολζσ των επιχειριςεων που 

ρυπαίνουν (παράγοντεσ κάκε τφπου ανιςορροπίασ ςτθν επίκεςθ ςτθ χλωρίδα και τθν  

πανίδα, ςτο άδειαςμα τοξικϊν προϊόντων και μθ αυτοδιαςπόμενων λυμάτων, ςτθν διαχεί-

ριςθ πυρθνικϊν κζντρων ςαν πθγι ενζργειασ, ςτο να αφινουν τθν περιβαλλοντολογικι 

μόλυνςθ και τθν τοξικι βροχι), είναι δεόντωσ αποδεδειγμζνεσ. Σ’ αυτό προςτίκεται θ 

αφξθςθ των μακροκοινωνιϊν, θ μείωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του εδάφουσ από τθν 
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παράλογθ προϊκθςθ των χθμικϊν λιπαςμάτων και των φυτοφαρμάκων, θ εριμωςθ 

μεγάλων περιοχϊν κ.λ.π. Πλο αυτό ζνα κζμα το οποίο ανθςυχεί εκείνουσ που 

ενδιαφζρονται για τθν διατιρθςθ τθσ χλωρίδασ, τθσ πανίδασ και του κλίματοσ ςε ζνα καλϊσ 

ιςορροπθμζνο περιβάλλον, το οποίο να εγγυάται τθν ανκρϊπινθ επιβίωςθ. Αυτι θ τάςθ, να 

τονίηονται τα αυξανόμενα οικολογικά προβλιματα, τα οποία ηουν ςιμερα οι κοινωνίεσ, 

ονομάηεται «οικολογία», ςθμαίνει ζνα ςθμαντικό βιμα προόδου ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ 

των πλθκυςμϊν, ενόσ από τα πιο ςοβαρά προβλιματα τθσ εποχισ μασ. Ακόμθ κι αν δεν 

υπάρχει, μεταξφ των μεντόρων τθσ οικολογίασ, μια ομογενοποιθμζνθ ερμθνεία τθσ 

περιβαλλοντολογικισ ηθμιάσ, οφτε των μεκόδων που πρζπει να ακολουκθκοφν για να 

ξεπεραςτεί αυτι θ επικίνδυνθ κατάςταςθ, ςφντομα κα ζρκει, αυξανόμενα, μια ςυλλογικι 

ευαιςκθςία που κα πάρει κάποια νόμιμα μζτρα ενάντια ςτισ αντιοικολογικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Αςφαλϊσ, αυτό το πρόβλθμα δεν κα μπορζςει να γίνει παγκόςμιο, όςο 

τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ δεν περιλαμβάνονται μεταξφ των εγκλθμάτων εναντίον του 

ανκρϊπινου όντοσ, αντί να περιλαμβάνονται μεταξφ εγκλθμάτων εναντίον μιασ 

αφθρθμζνθσ «φφςθσ». Επιπλζον, ακόμα και αν πραγματοποιείται πρόοδοσ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι, αυτό το απάνκρωπο ςφςτθμα, ςτο οποίο ηοφμε 

ςιμερα, κουβαλάει, μαηί με τθν ανάπτυξθ του τθν ίδια του τθν καταςτροφι όπωσ επίςθσ 

τθν καταςτροφι όλων αυτϊν που αρπάηει. Στον αγϊνα ενάντια ςτθν αυξανόμενθ 

οικολογικι καταςτροφι, είναι εμφανισ θ αναγκαιότθτα μιασ ριηικισ αλλαγισ του 

ςυςτιματοσ εξουςίασ και οργάνωςθσ των κοινωνιϊν. 

 

 

Π 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ. Με απόφαςθ του Ανκρωπιςτικοφ 

Φόρουμ (βλ.), ςυηθτικθκε θ δθμιουργία του Ραγκόςμιο Κζντρο Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν. 

Αυτι θ οργάνωςθ μελζτθσ και ζρευνασ ιδρφκθκε επίςθμα ςτισ 21/11/93. 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Ονομάηεται επίςθσ "Νζοσ Ανκρωπιςμόσ" (βλ.). Χαρα-

κτθρίηεται από τθν ζμφαςθ που δίνεται ςτθν "ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά" (βλ.). Αυτι θ 

ςυμπεριφορά δεν είναι μια φιλοςοφία, αλλά μια προοπτικι, μια ευαιςκθςία και ζνασ 

τρόποσ να ηεισ τθν ςχζςθ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Ο παγκόςμιοσ ανκρωπιςμόσ 

υποςτθρίηει ότι ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ, ςτθν καλφτερθ "ςτιγμι" τθσ δθμιουργίασ τουσ, 

θ ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά διαποτίηει το κοινωνικό περιβάλλον. Ζτςι, αποκθρφςςεται θ 

διάκριςθ, οι πόλεμοι και γενικά θ βία. Θ ελευκερία των ιδεϊν και των πιςτεφω παίρνει 

δυνατό ερζκιςμα το οποίο, με τθ ςειρά του, ειςάγει τθν ζρευνα και τθν δθμιουργικότθτα 

ςτθν επιςτιμθ, τθν τζχνθ και άλλεσ κοινωνικζσ εκφράςεισ. Εν πάςθ περιπτϊςει, ο παγκό-

ςμιοσ ανκρωπιςμόσ προτείνει ζνα διάλογο όχι αφθρθμζνο οφτε κακιερωμζνο μεταξφ των 
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πολιτιςμϊν, αλλά τθν ςυμφωνία ςε βαςικά ςθμεία και τθν αμοιβαία ςυνεργαςία μεταξφ 

των εκπροςϊπων διαφόρων πολιτιςμϊν, βαςιςμζνθ ςε ςυμμετρικζσ ανκρωπιςτικζσ 

"ςτιγμζσ". Θ γενικι ιδεολογία του παγκόςμιου ανκρωπιςμοφ είναι μορφοποιθμζνοι ςτο 

Ζγγραφο του Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ.(βλ. Ανκρωπιςτισ, ζγγραφο). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αυτι θ λζξθ χρθςιμοποιείται γενικά για να οριςτεί μια από τισ ενιαίεσ δομζσ 

(βλ.) των ηωτικϊν ςυςτθμάτων. 

ΠΙΣΗ. Δομι προλεγόμενθσ κεϊρθςθσ, πάνω ςτθν οποία ςτθρίηονται άλλεσ δομζσ που 

φαίνονται ωσ «λογικζσ». Θ πίςτθ κακορίηει το πεδίο, τθν προοπτικι που υψϊνεται για να 

αναπτυχκεί μια ιδζα ι ζνα ςφςτθμα ιδεϊν. Στθν περίπτωςθ του διαλόγου, ακόμθ και του 

πιο λογικοφ, τα μζρθ που ςυηθτοφν δίνουν, αςφαλϊσ, μθ δθμοκρατικζσ προτάςεισ και ςε 

αυτά που αναφζρονται χωρίσ ςυηιτθςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, μιλάμε για «προ-ςυνδια-

λεγόμενουσ». Θ πίςτθ κακορίηει τόςο τα ικθ και τα ζκιμα, όςο και τθν οργάνωςθ τθσ 

γλϊςςασ, τθν υπόκεςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ τθν επόμενθ ςτιγμι, ι τθν 

ψευδαίςκθςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ «εγϊ». 

Το ςφςτθμα των πιςτεφω τείνει να μετατραπεί, κακϊσ αλλάηει το ιςτορικό «επίπεδο» των 

γενεϊν (βλ.). Ππωσ επίςθσ, μετατρζπεται θ προοπτικι, το «απ’ όπου» μπορεί ι κζλει να 

παρατθρθκεί ο κόςμοσ (προςωπικό, κοινωνικό, επιςτθμονικό, ιςτορικό κ.λ.π. είναι). Αυτι θ 

αλλαγι προοπτικισ είναι που επιτρζπει τθν ανάδυςθ νζων ιδεϊν. Οι πρόςφατεσ ιδζεσ 

ςτθρίηονται ςτο νζο ιςτορικό επίπεδο και εγκακιδρφουν, ςε ςυμπαρουςία, νζα προλεγό-

μενα, νζεσ προτάςεισ που ακόμα δεν ζχουν ςυηθτθκεί και που δίνουν χϊρο ςε νζεσ πίςτεισ. 

Σαν παράδειγμα μποροφμε να αναφζρουμε αυτό που ςυνζβθ ςτθ Δφςθ εδϊ και λίγο καιρό: 

διαβεβαιϊνεται ότι μια γνϊςθ είναι «επιςτθμονικι», ςυνεπϊσ αρκετι για να ςτθρίξει μια 

κζςθ και να διαγραφεί, αντίκετα, ςαν «αντιεπιςτθμονικι». Σε αυτι τθ ςυηιτθςθ 

ανακατεφονται διαφορετικζσ γενιζσ, μζχρι να αρχίςει να ςυηθτείται θ πίςτθ ςτθν οποία 

βαςίηονται οι επιςτθμονικζσ καταςκευζσ. Πταν κατανοθκεί ότι, όλθ θ επιςτθμονικι 

κεωρεία είναι, βαςικά, μια καταςκευι προςζγγιςθσ τθσ αλικειασ και όχι θ ίδια θ αλικεια, 

θ επιςτθμονικι προοπτικι κ’ αρχίςει να αλλάηει. Αλλά, αυτι θ αλλαγι δίνει χϊρο, με τθν 

ςειρά τθσ, ςτθν ανάδυςθ ρευμάτων νεοπαραλογιςμοφ, όπωσ θ Δομικιςμόσ (βλ.). 

ΠΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΙΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Κάποιοι ςυγγραφείσ ζδωςαν αυτι τθν ονομαςία 

ςτον δυτικό ιςτορικό ανκρωπιςμό, που αρχίηει να αναπτφςςεται τον 11ο αιϊνα. Μεταξφ 

των εκφραςτϊν αυτοφ του ρεφματοσ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν οι goliardos ποιθτζσ και 

οι ςχολζσ των γαλλικϊν κακεδρικϊν ναϊν του 12ο αιϊνα. Ρολυάρικμοι ειδικοί τόνιςαν ότι, 

ιδθ ςτον προαναγεννθςιακό ανκρωπιςμό φαίνεται μια νζα οπτικι του ανκρϊπινου όντοσ 

και τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ. Ράνω ςε αυτό καταςκευάςτθκε και εκφράςτθκε, 

μζςα από τθν δράςθ και είναι με αυτι τθν ζννοια που δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ 

κζλθςθ πάνω ςτθν ςυλλογικι νοθμοςφνθ. Από τθν άλλθ, ανακφπτει μια νζα ςυμπεριφορά 

απζναντι ςτθ φφςθ. Αυτι (θ φφςθ) δεν είναι μια απλι δθμιουργία του Κεοφ και μια 

κοιλάδα δακρφων για τουσ κνθτοφσ, αλλά το περιβάλλον του ανκρϊπινου όντοσ και, ςε 
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κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ζδρα και το ςϊμα του Κεοφ. Τζλοσ, αυτι θ νζα τοποκζτθςθ 

απζναντι ςτο φυςικό ςφμπαν ενιςχφει τθν μελζτθ των διάφορων όψεων του φυςικοφ 

κόςμου, ο οποίοσ τείνει να εξθγθκεί ωσ ζνα ςφνολο δφςχρθςτων δυνάμεων που δεν ζχουν 

ανάγκθ από κεολογικζσ ζννοιεσ για να κατανοθκοφν. Αυτό δείχνει ζνα κακαρό προςανατο-

λιςμό προσ τον πειραματιςμό και τθν πρόκεςθ ςτθν κυριαρχία πάνω ςτουσ φυςικοφσ 

νόμουσ. Ο κόςμοσ είναι τϊρα το βαςίλειο του ανκρϊπου και πρζπει να κυριαρχθκεί από 

τθν γνϊςθ των επιςτθμϊν.  

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ. Σχζςθ μιασ δομισ με το περιβάλλον τθσ. Χωρίσ να αναλφςουμε τθν ζννοια 

τθσ "δομισ" (βλ.) και του "περιβάλλοντοσ" (βλ.), κα λζγαμε αναφορικά ότι: 1. Αυξανόμενθ 

προςαρμογι ονομάηεται θ ανάπτυξθ μιασ δομισ ςε αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον τθσ. 

2. Στθν απλι προςαρμογι, μια δομι μπορεί να διαρκζςει λίγο πολφ αμετάβλθτθ, αλλά 

τείνει ςτο να αποδομοποιθκεί από τθν μετατροπι του περιβάλλοντοσ. 3. Στθν φκίνουςα 

προςαρμογι, θ δομι τείνει να απομονωκεί από το περιβάλλον τθσ και, ςυςχετίηοντασ, 

αυξάνει τθν διαφοροποίθςθ από τουσ εςωτερικοφσ τθσ παράγοντεσ. 4. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ζλλειψθσ προςαρμογισ μποροφμε να παρατθριςουμε δφο παραλλαγζσ: α) τθν κατάςταςθ 

τθσ φκίνουςασ προςαρμογισ λόγω απομόνωςθσ ι λόγω αποςφνκεςθσ του περιβάλλοντοσ 

και β) τθν κατάςταςθ τθσ υπεροχισ ενόσ περιβάλλοντοσ που καταλιγει να είναι ανεπαρκζσ 

για να υποςτθρίξει ςχζςεισ αλλθλοεπίδραςθσ. Θ αυξανόμενθ προςαρμογι οδθγεί ςτθν 

προοδευτικι μετατροπι τθσ δομισ και του περιβάλλοντοσ τθσ και, με αυτι τθν ζννοια, 

ςυνεπάγεται τθν υπεροχι του παλαιοφ από το νζο. Τζλοσ, ς’ ζνα κλειςτό ςφςτθμα, 

δθμιουργείται θ εξάρκρωςθ τθσ δομισ και του περιβάλλοντοσ τθσ. 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕΡΟ. Στισ μζρεσ μασ, ςυηθτείται όλο εκείνο, το οποίο δίνει προςωπικζσ 

αναφορζσ, τόςο ςτθ δράςθ όςο και ςτθν ψυχολογικι τοποκζτθςθ απζναντι ςε αυτό τον 

μεταβλθτό κόςμο. Θ κρίςθ των «μοντζλων» ηωισ, αναφζρεται ςε αυτό το πρόβλθμα. Σε ζνα 

από τα «Γράμματα ςτουσ φίλουσ μου» ο Silo παρουςιάηει το απόςπαςμα των παρα-

τθριςεων, που είναι από πριν επθρεαςμζνο. Ακόμθ, με ρίςκο να είναι ανεπαρκζσ ςτο κζμα 

τθν εξιγθςθσ, είναι ενδεδειγμζνο να το παρουςιάςουμε ςε αυτό το κείμενο. Λεει λοιπόν: 

«1. Υπάρχει μια γριγορθ αλλαγι ςτον κόςμο, που οφείλεται ςτθν τεχνολογικι επανάςταςθ, 

που ςυγκροφεται με τισ κατεςτθμζνεσ δομζσ και τθν διαμόρφωςθ και τισ ςυνκικεσ ηωισ των 

κοινωνιϊν. 2. Αυτι θ δυςαναλογία δθμιουργεί προοδευτικζσ κρίςεισ ςε όλα τα πεδία και 

δεν υπάρχει λόγοσ για να υποκζςουμε ότι κα ςταματιςει παρά, αντίκετα, τείνει να 

αυξθκεί. 3. Ο ανζλπιςτοσ χαρακτιρασ των ςυμβάντων, εμποδίηει να προβλζψουμε ποια 

κατεφκυνςθ κα πάρουν τα γεγονότα, τα άτομα που μασ περιβάλλουν και, τελικά, θ ίδια μασ 

θ ηωι. 4. Ρολλά από τα πράγματα που ςκεφτόμαςταν και πιςτεφαμε δεν μασ είναι πια 

χριςιμα, οφτε υπάρχουν ορατζσ λφςεισ που να προζρχονται από μια κοινωνία, κάποιουσ 

κεςμοφσ και κάποια άτομα που υποφζρουν το ίδιο κακό. 5. Αν αποφαςίςουμε να 

εργαςτοφμε για να αντιμετωπίςουμε αυτά τα προβλιματα, κα πρζπει να δϊςουμε 

κατεφκυνςθ ςτθ ηωι μασ, αναηθτϊντασ ςυνοχι ανάμεςα ς’ αυτό που ςκεφτόμαςτε, 

αιςκανόμαςτε και κάνουμε. Κακϊσ δεν είμαςτε απομονωμζνοι, αυτι θ ςυνοχι κα πρζπει 
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να φτάςει ςτθ ςχζςθ με άλλουσ, με το να τουσ ςυμπεριφερόμαςτε με τον τρόπο που 

κζλουμε να μασ ςυμπεριφζρονται. Αυτζσ οι δφο προτάςεισ δεν μποροφν να εκπλθρωκοφν 

με αυςτθρότθτα, αλλά αποτελοφν τθν κατεφκυνςθ που χρειαηόμαςτε, κυρίωσ αν τισ 

κεωριςουμε διαρκείσ αναφορζσ και εμβακφνουμε ς’ αυτζσ. 6. Ηοφμε ςε άμεςθ ςχζςθ με 

άλλουσ και ς’ αυτό το περιβάλλον πρζπει να δράςουμε για να δϊςουμε κετικι κατεφκυνςθ 

ςτθν κατάςταςι μασ. Αυτό δεν είναι ζνα ψυχολογικό ηιτθμα, ζνα ηιτθμα που μπορεί να 

ρυκμιςτεί ςτο κεφάλι ατόμων, αυτό είναι ζνα κζμα που ςχετίηεται με τθν κατάςταςθ που 

ηοφμε. 7. Πντασ ςυνεπείσ με τισ προτάςεισ που προςπακοφμε να προωκιςουμε, κα 

φτάςουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι, το κετικό για μασ και το άμεςο περιβάλλον μασ πρζπει να 

διευρυνκεί ςε όλθ τθν κοινωνία. Μαηί με άλλουσ, που ςυμπίπτουν ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, 

κα βάλλουμε τα πιο κατάλλθλα μζςα ζτςι ϊςτε μια καινοφρια αλλθλεγγφθ να εμφανιςτεί. 

Γι’ αυτό, αν και δροφμε τόςο ιδιαίτερα ςτο άμεςο περιβάλλον μασ, δεν κα χάςουμε από τα 

μάτια μασ μια ςφαιρικι κατάςταςθ που επθρεάηει όλα τα ανκρϊπινα όντα και που απαιτεί  

τθν βοικεια μασ, ζτςι όπωσ εμείσ χρειαηόμαςτε τθν βοικεια των άλλων. 8. Οι ανζλπιςτεσ 

αλλαγζσ μασ οδθγοφν ςτο να ςκεφτοφμε ςοβαρά τθν ανάγκθ να δϊςουμε κατεφκυνςθ ςτθ 

ηωι μασ, 9. Θ ςυνοχι δεν ξεκινά και τελειϊνει ς’ ζνα άτομο, παρά ςχετίηεται με το 

περιβάλλον και με άλλα άτομα. Θ αλλθλεγγφθ είναι μια πλευρά τθσ ατομικισ ςυνοχισ. 10. Θ 

αναλογία ςτισ πράξεισ ςυνίςταται ςτο να κακορίςουμε προτεραιότθτεσ ηωισ και να δροφμε 

με βάςθ αυτζσ, αποφεφγοντασ να διαταραχτεί θ ιςορροπία τουσ. 11. Θ επικαιρότθτα τθσ 

πράξθσ ςθμαίνει να οπιςκοχωροφμε μπροςτά ςε μια μεγάλθ δφναμθ και να προχωράμε με 

αποφαςιςτικότθτα όταν αυτι εξαςκενεί. Αυτι θ ιδζα είναι ςθμαντικι για να παράγουμε 

αλλαγζσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ηωισ, αν βριςκόμαςτε υποταγμζνοι ςτθν αντίφαςθ. 12. Είναι 

το ίδιο αςφμφορθ θ ζλλειψθ προςαρμογισ ς’ ζνα περιβάλλον ςτο οποίο δεν μποροφμε ω’ 

αλλάξουμε τίποτα, όπωσ και θ φκίνουςα προςαρμογι ςτθν οποία περιοριηόμαςτε ςτθν 

αποδοχι των κατεςτθμζνων ςυνκθκϊν. Θ αυξανόμενθ προςαρμογι ςυνίςταται ςτθν 

αφξθςθ τθσ επιρροισ μασ ςτο περιβάλλον, ςε μια κατεφκυνςθ ςυνοχισ.» 

 

 

 

 

ΙΛΟΙΜΟ. Σφςτθμα ιδεϊν που αναπτφχκθκε από τον Silo, καλλιτεχνικό ψευδϊνυμο του 

Mario Rodriguez Cobos. Ο ςιλοιςμόσ είναι ζνασ φιλοςοφικόσ ανκρωπιςμόσ (βλ.), αλλά 

επίςθσ είναι μια ςυμπεριφορά που μοιράηεται τισ αξίεσ του Νζου Ανκρωπιςμοφ (βλ.). 

ΟΙΑΛΙΜΟ. Κοινωνικό ςφςτθμα, ςτο οποίο δεν υπάρχουν οικονομικζσ διαιρζςεισ, παρά 

θ προςζγγιςθ ςε μια κοινωνία χωρίσ τάξεισ, με τα μζςα παραγωγισ κάτω από τον ζλεγχο 

τθσ κοινωνίασ. Υπάρχουν πολφ διαφορετικζσ ςοςιαλιςτικζσ ςχολζσ. Στα 1848 με τον  L. Blanc 

ο ςοςιαλιςμόσ αναδφκθκε ωσ πολιτικι δφναμθ ςτθν Ευρϊπθ, αλλά θ παρζμβαςθ του Marx 
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ειςιγαγε τον ςοςιαλιςμό ςε ζνα διαφορετικό δρόμο, ςτθν πάλθ των τάξεων και τθν 

επανάςταςθ. Στθν Ευρϊπθ εμφανίςτθκαν διάφορα ςοςιαλδθμοκρατικά κόμματα, όπωσ το 

βρετανικό Εργατικό κόμμα, το οποίο κεωρεί ότι ο ςοςιαλιςμόσ μπορεί να πραγματοποιθκεί 

χωρίσ επανάςταςθ. 

 

 

Σ 

 

ΣΟΠΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ. Θ προςωπικι τοποκζτθςθ, που πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε 

ςτιγμι τθσ ηωισ, λόγω τθσ απεικόνιςθσ προθγοφμενων γεγονότων και γεγονότων λίγο-πολφ 

πικανϊν να ςυμβοφν ςτο μζλλον, ζτςι ϊςτε, ςυγκρινόμενα με τα παρόντα φαινόμενα, 

επιτρζπουν να δομθκεί αυτό που ονομάηεται "παροφςα κατάςταςθ". Αυτι είναι θ 

αναπόφευκτθ διαδικαςία τθσ αναπαράςταςθσ των γεγονότων, πριν αυτά ςυμβοφν, που ςε 

καμία περίπτωςθ, δεν κα μποροφςαν να πάρουν από μόνα τουσ τθν δομι που τουσ 

αποδίδεται. Πταν μιλάμε για τοπίο διαμόρφωςθσ αναφερόμαςτε ςτα γεγονότα που ηει ζνα 

ανκρϊπινο ον από τθν γζννθςθ του και ςε ςχζςθ με ζνα περιβάλλον. Θ επιρροι του τοπίου 

διαμόρφωςθσ δεν είναι δεδομζνθ απλά από μια προςωρινι διανοθτικι οπτικι που 

ςχθματίςτθκε βιολογικά και απ’ όπου παρατθρείται παροφςα, αλλά πραγματεφεται μια 

ςυνεχι προςαρμογι ςε κατάςταςθ, με βάςθ τθν ίδια τθν εμπειρία. Με αυτι τθν ζννοια, το 

τοπίο διαμόρφωςθσ ενεργεί ωσ ζνα "μεταφόντο" ερμθνείασ και δράςθσ, ωσ μια ευαις-

κθςία και ωσ ζνα ςφνολο πίςτεων και αξιολογιςεων με αυτοφσ που ηουν ζνα άτομο ι μια 

γενιά (βλ.). 

ΣΟ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΘΕΜΑ. Ζκφραςθ που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτον Ανκρωπιςμό, θ 

οποία ζχει ςχζςθ με τθν προςωπικι κατάςταςθ απζναντι ςτθ ηωι. Αυτι το κζμα ςυνίςταται 

ςτο να γνωρίηουμε αν κζλουμε να ηιςουμε και ςε ποίεσ ςυνκικεσ κζλουμε να το κάνουμε 

(βλ. Προςωπικι κζςθ). 

 

 

Τ 

 

ΤΠΑΡΞΙΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Είναι μια περίπτωςθ φιλοςοφικοφ ανκρωπιςμοφ. Αμζςωσ 

μετά τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, το γαλλικό πολιτιςτικό πανόραμα τείνει να κυριαρχθ-

κεί από τθ φιγοφρα του Sartr και από ζνα ρεφμα ιδεϊν, τον Υπαρξιςμό, ςτθ διάδοςθ του 

οποίου ςυνειςζφερε το φιλοςοφικό και ςυγγραφικό ζργο του και θ κοινωνικοπολιτιςτικι 
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"engagement" ι δζςμευςθ. Θ φιλoςοφικι διαμόρφωςθ του Sartr ολοκλθρϊνεται το '30, 

ςτθ Γερμανία και είναι επθρεαςμζνθ, πάνω απ' όλα, από τθν φαινομενολογικι ςχολι του 

Husserl και του Heidegger. Μζςα ςτο νζο μεταπολεμικό πολιτικό κλίμα και τθν αντιπαρά-

κεςθ με τον Μαρξιςμό και τον χριςτιανικό ανκρωπιςμό, ο Sartr προςπακεί να επεξεργαςτεί 

τισ θκικοπολιτικζσ απόψεισ του υπαρξιςμοφ του, επαναπροςδιορίηοντασ τον ωσ 

ανκρωπιςτικό δόγμα, κεμελιωμζνο πάνω ςτθν δζςμευςθ και τθν ανάλθψθ των ιςτορικϊν 

υπευκυνοτιτων, ενεργθτικό αναφορικά ςε όλεσ τισ μορφζσ καταπίεςθσ και αποξζνωςθσ. 

Είναι τότε που, με αυτι τθν πρόκεςθ, ο Sartr ζγραψε, το 1946, "Ο υπαρξιςμόσ είναι ζνασ 

ανκρωπιςμόσ". Εκείνθ θ ανάλυςθ, ιταν μια ελαφρά τροποποιθμζνθ απόδοςθ του κειμζνου 

τθσ διάλεξθσ που ζδωςε ςτο Κλαμπ Maintenant, ςτο Ραρίςι, πάνω ςτο ίδιο κζμα. 

Ο Sartr παρουςίαςε και κακόριςε τθ κζςθ του ότι, ο υπαρξιςμόσ είναι ζνασ ανκρωπιςμόσ, 

με τον ακόλουκο τρόπο: "Ρολλοί μζνουν ζκκαμβοι από αυτό, για το οποίο, μιλάει ο ανκρω-

πιςμόσ. Θα δοφμε πωσ το κατανοοφμε ζτςι. Σε κάκε περίπτωςθ, μποροφμε να ποφμε, αμζ-

ςωσ, ότι το κατανοοφμε ωσ υπαρξιςμό ςε ζνα δόγμα που είναι πικανι θ ανκρϊπινθ ηωι και 

που, από τθν άλλθ, διακθρφςςει ότι όλθ θ αλικεια και όλθ θ δράςθ ςυνεπάγεται ζνα περι-

βάλλον ωσ μια ανκρϊπινθ υποκειμενικότθτα. Το δικό μασ ςθμείο εκκίνθςθσ είναι, πράγματι, 

θ υποκειμενοποίθςθ του ατόμου και αυτό για λόγουσ αυςτθρά φιλοςοφικοφσ... Δεν 

μποροφμε να ζχουμε, κατά κανόνα, άλλθ αλικεια από αυτι: ςκζπτομαι, άρα υπάρχω. Αυτι 

είναι θ απόλυτθ αλικεια τθσ ςυνείδθςθσ που κατανοεί τον εαυτό τθσ. Κάκε κεωρία, που 

ςζβεται τον άνκρωπο, κα ζρκει θ ςτιγμι κατά τθν οποία κα κατανοιςει τον εαυτό τθσ. Είναι 

πάνω απ' όλα, μια κεωρεία που καταργεί τθν αλικεια, γιατί εκτόσ από το καρτεςιανό 

‘cogito’ όλα τα πράγματα είναι μόνο πικανά και ζνα δόγμα πικανοτιτων που δεν ςτθρίηεται 

ςε μια αλικεια, βουλιάηει ςτο τίποτα. Για να περιγράψουμε το πικανό, είναι απαραίτθτο να 

γνωρίηουμε το πραγματικό. Άρα, για να υπάρξει μια οποιαδιποτε αλικεια, χρειαηόμαςτε 

μια απόλυτθ αλικεια. Και αυτι είναι απλι, αποκτάται εφκολα, μπορεί να είναι κατανοθτι 

από όλουσ και ςυνίςταται ςτθν κατανόθςθ του εαυτοφ τθσ χωρίσ ενδιάμεςουσ. Επιπλζον, 

αυτι θ κεωρεία είναι θ μόνθ που δίνει μια αξία ςτον άνκρωπο, είναι θ μόνθ που δεν ζχει 

ζνα ‘αντικείμενο’". Αλλά άςχετα με το πότε ςυμβαίνει ςτθν καρτεςιανι φιλοςοφία, για τον 

Sartr το "ςκζφτομαι" ξαναςτζλνει απευκείασ ςτον κόςμο, ςτουσ άλλουσ. Θ ςυνείδθςθ ςτθ 

διεκνοποίθςθ τθσ είναι πάντα επίγνωςθ του κάτι. Ο Sartr ςυνεχίηει: "Με αυτό τον τρόπο ο 

άνκρωποσ που κατανοεί απευκείασ τον εαυτό του, με το 'cogito' ανακαλφπτει επίςθσ ςε 

όλουσ τουσ άλλουσ και τουσ κατανοεί ωσ ςυνκικθ τθσ φπαρξθσ του. Θ πτϊςθ ςε ςχζςθ με το 

ότι δεν μπορϊ να είμαι τίποτα... εάν οι άλλοι δεν με αναγνωρίηουν ωσ κάτι. Για να κατζχω 

μια οποιαδιποτε αλικεια πάνω ςτον εαυτό μου, είναι απαραίτθτο να τθν αποκτιςω μζςω 

του άλλου. Ο άλλοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν φπαρξθ μου, όπωσ για τθν γνϊςθ που ζχω για 

μζνα. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ανακάλυψθ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ μου με αποκαλφπτει 

ταυτόχρονα ςτον άλλο ωσ μια ελευκερία τοποκετθμζνθ απζναντι μου, ςκζφτεται μόνο και 

κζλει το ίδιο για μζνα ι προσ εμζνα. Ζτςι, ανακαλφπτουμε αμζςωσ ζνα κόςμο που κα ονο-

μάςουμε διυποκειμενικότθτα και είναι ςε αυτό τον κόςμο που ο άνκρωποσ αποφαςίηει 

πάνω ςτο τι είναι ο ίδιοσ και ςτο τι είναι οι άλλοι". 
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Μετά από αυτι τθν μεκοδολογία, ο Sartr περνά ςτον κακοριςμό του τι είναι ο άνκρωποσ 

για τον Υπαρξιςμό. Πλεσ οι υπάρξεισ διαφορετικισ προζλευςθσ, χριςτιανικισ ι ακεϊςμοφ, 

περιλαμβανομζνου και του Heidegger, για τον Sartr ςυςχετίηονται ςε αυτό: ότι ςτο 

ανκρϊπινο ον θ φπαρξθ προθγείται τθσ ουςίασ. Για να ξεκακαρίςει αυτό το ςθμείο, ο Sartr 

χρθςιμοποιεί το ακόλουκο παράδειγμα: "Πταν μελετάται ζνα καταςκευαςμζνο αντικείμενο, 

όπωσ για παράδειγμα ζνα βιβλίο ι ζνασ χαρτοκόπτθσ, είναι γνωςτό ότι ζνα τζτοιο αντικεί-

μενο είναι ζργο ενόσ χειροτζχνθ που εμπνεφςτθκε μια ζννοια. Ο χειροτζχνθσ ςχετίςτθκε με 

τθν ζννοια του χαρτοκόπτθ και, τθν ίδια ςτιγμι, με μια προκαταρκτικι τεχνικι παραγωγισ, 

που είναι μζροσ τθσ ίδιασ τθσ ζννοιασ και, κατά βάκοσ, είναι ςυνταγι. Επίςθσ, ο χαρτοκό-

πτθσ, από τθ μια, είναι αντικείμενο που καταςκευάηεται με ζνα κακοριςμζνο τρόπο και από 

τθν άλλθ, κάτι που ζχει μια καλά κακοριςμζνθ χρθςιμότθτα... Θα λζμε, λοιπόν, για ότι 

αφορά τον χαρτοκόπτθ, του οποίου θ ουςία (για να ποφμε, το ςφνολο τεχνικϊν γνϊςεων και 

των προτερθμάτων που επιτρζπουν τθν καταςκευι και τον οριςμό του), προθγείται τθσ 

φπαρξθσ... Στθν χριςτιανικι κρθςκεία, κάτω από τθν οποία ςχθματίςτθκε θ ευρωπαϊκι 

ςκζψθ, ο κεόσ δθμιουργόσ κατανοείται ωσ ζνασ φψιςτοσ χειροτζχνθσ που δθμιοφργθςε τον 

εμπνευςμζνο άνκρωπο με μια κακοριςμζνθ ςφλλθψθ, τθν ουςία του ανκρϊπου, ζτςι όπωσ 

ο κοινόσ χειροτζχνθσ δθμιουργεί τον χαρτοκόπτθ... Στθν Setecientos, τθν ακεϊςτικι 

φιλοςοφία περιορίςτθκε θ ζννοια του κεοφ, αλλά όχι θ ιδζα του ότι θ ουςία του ανκρϊπου 

προθγείται τθσ φπαρξθσ του. Δεφτερθ τζτοια ςφλλθψθ ‘αυτι θ φφςθ', ι είναι θ ζννοια του 

ανκρϊπου, κα ςυναντάται ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, που ςθμαίνει ότι, κάκε άνκρωποσ 

είναι ζνα ιδιαίτερο παράδειγμα μιασ παγκόςμιασ ζννοιασ: ο άνκρωποσ... Αλλά ο άκεοσ 

υπαρξιςμόσ που εκπροςωπϊ - προτείνει ο Sartr - είναι πιο ςυνδεδεμζνοσ. Εάν υπάρχει 

κεόσ, ζχει τουλάχιςτον μια φπαρξθ θ οποία προθγείται τθσ ουςίασ, μια φπαρξθ που υπιρχε 

πριν από τθν κακοριςμζνθ φπαρξθ με κάποια ζννοια. Αλλά ςτθν περίπτωςθ του ακεϊςτικοφ 

υπαρξιςμοφ, αυτι θ φπαρξθ είναι ο άνκρωποσ, ι όπωσ λεει ο Heidegger, θ ανκρϊπινθ 

πραγματικότθτα. Τι ςθμαίνει ςε αυτι τθν περίπτωςθ το ότι θ φπαρξθ προθγείται τθσ 

ζννοιασ; Σθμαίνει ότι πάνω απ’ όλα ο άνκρωποσ υπάρχει, ςυναντάται, αναδφεται ςτον 

κόςμο και ότι κατόπιν κακορίηεται. Ο άνκρωποσ, ςφμφωνα με τθν υπαρξιςτικι ζννοια δεν 

είναι ευπροςδιόριςτοσ, ωσ προσ τθν αρχι δεν είναι τίποτα. Θα είναι μόνο μετά και κα είναι 

ςαν να ζχει γίνει". Και πιο κάτω ο Sartr προςδιορίηει με ακρίβεια: "Ο άνκρωποσ δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά αυτό που γίνεται. Αυτι είναι θ πρϊτθ αρχι του Υπαρξιςμοφ. Και είναι 

επίςθσ, εκείνο που ονομάηεται υποκειμενικότθτα, με τθν οποία κατθγοροφμε τον εαυτό μασ. 

Αλλά, τι άλλο κζλουμε να ποφμε με αυτό, από το ότι ο άνκρωποσ ζχει μια αξιοπρζπεια πιο 

μεγάλθ από τθν πζτρα και το τραπζηι; Θζλουμε να ποφμε ότι ο άνκρωποσ κατ' αρχιν 

υπάρχει και είναι αυτόσ που κατ' αρχιν ρίχνεται ςε κάτι ζχοντασ ζνα μζλλον και είναι 

εκείνοσ που ζχει ςυνείδθςθ του να ςχεδιάηει το μζλλον. Ο άνκρωποσ είναι, αρχικά, ζνα 

ςχζδιο που ηει ζτςι με υποκειμενικότθτα... τίποτα δεν υπάρχει πζρα από αυτό ςτο ςχζδιο... 

ο άνκρωποσ, πάνω απ' όλα, κα είναι όλο εκείνο που κα ζχει ςχεδιαςτεί να είναι." 

Ζτςι, για τον Sartr, πρόκειται για τθν ςυναγωγι, ςυνθμμζνα, όλων των πικανϊν ςυνεπειϊν 

του γεγονότοσ ότι ο Κεόσ δεν υπάρχει. Ο άνκρωποσ καταςκευάηει, ςτθν ηωι, τθν ζννοια 
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του, ςε μια πρϊτθ ςτιγμι, ςαν ςχζδιο και μετά μζςω των πράξεων του. Αλλά ςε αυτό το 

ςχζδιο ςτθσ αυτοκαταςκευισ, ο άνκρωποσ δεν διακζτει θκικοφσ νόμουσ που να το κζλουν. 

Αναφερόμενοσ ςε ζναν από τουσ εμπνευςτζσ του Υπαρξιςμοφ, τον Ντοςτογιζφςκι, ο Sartr, 

λεει: «Ο Ντοςτογιζφςκι ζγραψε: ‘Αν δεν υπάρχει Θεόσ, όλα επιτρζπονται’. Υπάρχει εδϊ 

ςθμείο πρακτικισ του Υπαρξιςμοφ. Αλλά... αν δεν υπάρχει Θεόσ δεν κα βρεκοφμε μπροςτά 

ςε αξίεσ ι διαταγζσ που κα μποροφςαν να νομιμοποιιςουν τθν ςυμπεριφορά μασ. Ζτςι, δεν 

ζχουμε πίςω μασ οφτε μπροςτά μασ, ςτο φωτεινό βαςίλειο των αξιϊν, δικαιολογιςεισ  ι 

δικαιολογίεσ. Είμαςτε μόνοι, χωρίσ δικαιολογίεσ. Κατάςταςθ που πιςτεφω ότι μπορεί να 

χαρακτθρίςει δυςτυχϊσ ότι, ο άνκρωποσ είναι καταδικαςμζνοσ να είναι ελεφκεροσ. Καταδι-

καςμζνοσ γιατί δεν δθμιουργικθκε μόνοσ του και, όχι προχπολογιςμζνα ελεφκεροσ, γιατί 

μια φορά βγικε ςτον κόςμο, είναι υπεφκυνοσ για όλα όςα κάνει. Ο άνκρωποσ, χωρίσ 

υποςτιριξθ οφτε βοικεια, είναι καταδικαςμζνοσ για πάντα να επινοεί τον άνκρωπο... Πταν 

λζμε ότι ο άνκρωποσ επιλζγεται, κατανοοφμε ότι κακζνασ από μασ επιλζγεται, αλλά με 

αυτό κζλουμε επίςθσ να ποφμε ότι κακ’ ζνασ από εμάσ, επιλεγόμενοσ, επιλζγει για όλουσ 

τουσ ανκρϊπουσ. Στθν πραγματικότθτα, δεν υπάρχει τουλάχιςτον μια από τισ πράξεισ μασ 

που, φτιαγμζνθ από τον άνκρωπο που κα κζλαμε να είμαςτε, δεν δθμιουργεί, τθν ίδια 

ςτιγμι, μια εικόνα ενόσ ανκρϊπου που εμείσ κρίνουμε ότι πρζπει να είναι. Επιλζγοντασ 

αυτό, μάλλον αυτό το άλλο είναι ςίγουρο, τθν ίδια ςτιγμι, θ αξία τθσ επιλογισ μασ αφοφ 

πλζον δεν μποροφμε δυςτυχϊσ να επιλζξουμε το κακό. Εκείνο που επιλζγουμε είναι πάντα 

το καλό και τίποτα δεν μπορεί να είναι  καλό για μασ αν δεν είναι για όλουσ». 

Ράνω ςε αυτζσ τισ βάςεισ, ο Sartr, καταςκευάηει τθν θκικι του τθσ ελευκερίασ: «...Πταν ςε 

ζνα ςχζδιο γενικισ γνθςιότθτασ ζχω αναγνωρίςει ότι ο άνκρωποσ είναι ζνα ον του οποίου θ 

ζννοια κακορίηεται από φπαρξθ, ότι είναι ζνα ον ελεφκερο το οποίο μπορεί από μόνο του να 

κζλει, ςε διάφορεσ καταςτάςεισ, τθν ελευκερία του, αναγνωρίηεται, τθν ίδια ςτιγμι ότι, 

μπορϊ από μόνοσ μου να κζλω τθν ελευκερία των άλλων». Θ θκικι του Sartr δεν βαςίηεται 

ςτο επιλεγμζνο αντικείμενο, αλλά ςτθν γνθςιότθτα τθσ επιλογισ. Θ πράξθ δεν είναι 

απαραίτθτα ευχάριςτθ, παράλογθ ι ςχθματιςμζνθ. Στθν πραγματικότθτα, είναι πικανό 

δίνοντασ μια θκικι αντίλθψθ, παρ’ όλο που δεν υπάρχει μια οριςτικι θκικι και ο κακ’ ζνασ 

είναι ελεφκεροσ να καταςκευάςει τθν δικι του θκικι ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία ηει, επιλζ-

γει μεταξφ των διάφορων πικανοτιτων αυτι που του προςφζρεται. Αυτι θ θκικι αντίλθψθ 

βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ελευκερίασ (τθσ δικισ του και των άλλων) και τθσ κακισ 

πίςτθσ. Κα δοφμε πϊσ το εξθγεί ο Sartr: «Θα μποροφςε να κρικεί ζνασ άνκρωποσ λζγοντασ 

ότι ιταν ςε κακι πίςτθ. Αν ζχουμε κακορίςει τθν κατάςταςθ του ανκρϊπου ςε ελεφκερθ 

επιλογι, χωρίσ δικαιολογίεσ και χωρίσ βοικεια, ο οποίοσ καταφεφγει ηθτϊντασ άςυλο μζςω 

τθσ δικαιολογίασ των πακϊν των, ο οποίοσ επινοεί ζναν ντετερμινιςμό, είναι ζνασ 

άνκρωποσ κακισ πίςτθσ. Αλλά μπορεί να απαντιςει: Κι’ αν εγϊ κζλω να είμαι ςε κακι 

πίςτθ; Θα απαντοφςα: Δεν υπάρχει καμία λογικι που δεν είςτε. Αλλά επιβεβαιϊνω ότι είςτε 

ςε κακι πίςτθ και ότι θ ςυμπεριφορά τθσ αυςτθρισ ςυνοχισ, είναι θ ςυμπεριφορά τθσ 

καλισ πίςτθσ. Και επιπλζον, μπορϊ να δϊςω μια θκικι αντίλθψθ». 
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Με πια ζννοια ο Υπαρξιςμόσ πάει να γίνει ανκρωπιςμόσ; «Ο άνκρωποσ είναι ςτακερά ζξω 

από τον εαυτό του. Ο άνκρωποσ υπάρχει μόνο όταν προβάλλεται και χάνεται ζξω από τον 

ίδιο και από τθν άλλθ, μόνο κυνθγϊντασ ςτόχουσ εξάπλωςθσ μπορεί να υπάρχει. Ο 

άνκρωποσ αιςκανόμενοσ αυτι τθν υπζρβαςθ, είναι ςτο κζντρο αυτισ τθσ υπζρβαςθσ. Δεν 

υπάρχει άλλο ςφμπαν από ζνα ανκρϊπινο ςφμπαν, το ςφμπαν τθν ανκρϊπινθσ αντικειμενι-

κότθτασ. Αυτι ι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ ςπουδαιότθτασ ωσ δθμιοφργθμα του ανκρϊπου (όχι με 

τθν ζννοια που δίνεται όταν λζμε ότι, ο Θεόσ είναι πανταχοφ παρόν και τα πάντα πλθρϊν, 

αλλά με ζννοια του να πάμε πιο πζρα) και θ διυποκειμενικότθτα (με τθν ζννοια του ότι, ο 

άνκρωποσ δεν είναι ζγκλειςτοσ ςτον εαυτό του, αλλά ότι είναι πάντα παρϊν ςε ζνα ανκρϊ-

πινο ςφμπαν), είναι αυτό που εμείσ λζμε υπαρξιακόσ ανκρωπιςμόσ. Ο ανκρωπιςμόσ γιατί 

μασ κυμίηει τον άνκρωπο ο οποίοσ είναι ο μοναδικόσ νομοκζτθσ και αυτόσ που κα αποφα-

ςίςει για τον εαυτό του και γιατί αποδεικνφουμε ότι, ο άνκρωποσ δεν κα πραγματοποιθκεί 

ωσ άνκρωποσ με το να ςτρζφεται προσ τον εαυτό του , αλλά αναηθτϊντασ πζρα από τον 

εαυτό του ζνα ςκοπό (που είναι εκείνθ θ ελευκερία, εκείνθ θ ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά).» 

Ο Sartr παραδζχεται ότι, θ αντίκεςθ μεταξφ απόλυτθσ ελευκερίασ και κακισ πίςτθσ, επίςθσ 

απόλυτθσ, είχε προτακεί από το κλίμα του πολζμου, ςτο οποίο δεν παρουςιάηεται άλλθ 

πικανι εναλλακτικι λφςθ, παρά μεταξφ του «είμαι μαηί» και «είμαι εναντίον». Μετά από 

τον πόλεμο ιρκε θ πραγματικι εμπειρία, εκείνθ τθσ κοινωνίασ, ι, ιταν θ εμπειρία μιασ 

περίπλοκθσ πραγματικότθτασ χωρίσ φανερζσ αντικζςεισ, απλζσ εναλλακτικζσ λφςεισ όπου 

υπιρχε μια διφοροφμενοι ςχζςθ μεταξφ τθσ δεδομζνθσ κατάςταςθσ και τθσ ελεφκερθσ 

πρωτοβουλίασ, μεταξφ επιλογισ και εξαρτοποίθςθσ. Στθν ςυνζντευξθ που ζδωςε ςτθν 

«New Left Review» το 1969, o Sartr ζδωςε τον ακόλουκο οριςμό τθσ ελευκερίασ: «Θ ελευ-

κερία είναι εκείνο το μικρό κίνθμα, το οποίο κάνει ζνα κοινωνικό ον πλιρωσ εξαρτοποιθ-

μζνο, ζνα άτομο που δεν περιορίηεται ςτο να επανεξωτερικεφςει ςτο ςφνολό του τθν εξαρ-

τοποίθςθ που υπζφερε». Ακόμθ, με αυτόν τον τροποποιθμζνο οριςμό τθσ ελευκερίασ, ο 

Sartr δεν  αποποιείται από κάποια φονταμενταλιςτικά κζματα τθσ προγενζςτερθσ φιλοςο-

φίασ του. Θ ελευκερία ςυνεχίηει να είναι το κζντρο τθσ προβλθματικισ του. Το 1974, ζξι 

χρόνια πριν πεκάνει, ςτισ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ με το όνομα «Θ εξζγερςθ είναι δίκαιθ», 

τονίηει ότι ο άνκρωποσ μπορεί να είναι παράφρονασ και ενωτικόσ, ακριβϊσ γιατί είναι 

ελεφκεροσ, γιατί δεν είναι ζνα πράγμα, οφτε ζνα πράγμα ιδιαίτερα πολφπλοκο. Οι 

άνκρωποι ποτζ δεν ςυμφωνοφν  πλιρωσ με τουσ παράγοντεσ τθσ εξαρτοποίθςισ τουσ. Αν 

είναι ζτςι, οφτε που κα μποροφςε να μιλιςει για τισ εξαρτοποιιςεισ του. Ζνα ρομπότ δεν 

κα μποροφςε να είναι καταπιεςμζνο. Οι ψυχοπάκειεσ ξαναςτζλνουν ςτθν ελευκερία.  
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Φ 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Χρθςιμοποιείται, ςτον Νζο Ανκρωπιςμό, για να προςδιοριςτεί 

ζνα κοινωνικό γεγονόσ ικανό να δράςει ςαν παράδειγμα ςε παρακείμενεσ όςο και ςε πιο 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Σε αυτι τθν τελευταία περίπτωςθ, οι κακθμερινά πιο γριγορεσ 

και πολυάρικμεσ επικοινωνίεσ ςυμβάλλουν ςτο να μικραίνουν οι αποςτάςεισ. Από τθν 

άλλθ, θ ομοιότθτα των δομικϊν καταςτάςεων ςε ζνα ςφςτθμα που παγκοςμιοποιείται, 

κάνουν το φαινόμενο απόδειξθσ να «ειςάγεται» και να «εξάγεται» με μεγάλθ ςυχνότθτα. Ο 

αποφαςιςτικόσ παράγοντασ ςτθν κροφςθ αυτοφ του φαινομζνου είναι το ότι δείχνει τθν 

πικανότθτα τθσ εφαρμογισ του ςε πολφ πιο ευρεία περιβάλλοντα, από εκείνα τθσ κατα-

γωγισ του.  

ΦΑΙΜΟ. Εκνικιςτικι πολιτικι ιδζα, αυταρχικι, αντικομουνιςτικι και εχκρικι προσ τθν 

φιλελεφκερθ δθμοκρατία. Ρείρε το όνομα τθσ από τθν ρωμαϊκι αλλθγορία του κρατικοφ 

αυταρχιςμοφ: ζνα δεμάτι βζργεσ γφρω από ζνα ςτειλιάρι (fascio). Αυτι θ ιδεολογία και 

πολιτικι οργάνωςθ ιδρφκθκε από τον B. Mussolini, ςτθν Λταλία το 1919. Δεν είναι  καπιτα-

λιςτικι οφτε ςοςιαλιςτικι, άλλα προτείνει ζνα ςυλλογικό Κράτοσ. Υπιρξε μοντζλο για τθν 

Γερμανία (ναηιςμόσ), Λςπανία (φαλαγκίτεσ) και τθν Λαπωνία. Στθν Μεγάλθ Βρετανία ιδρφ-

κθκε θ «βρετανικι Ζνωςθ των Φαςιςτϊν» και ςτθν Γαλλία ο «Σταυρόσ τθσ Φωτιάσ». Μαηί 

με τον εκνικιςμό (βλ.), αποτελεί  τον πιο βαςικό εκφραςτι του αντιανκρωπιςμοφ.  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. Κεωρθτικά, θ αγάπθ ςτο ανκρϊπινο ον. Στθν πράξθ, άρχιςαν να αναδφ-

ονται ποικίλεσ ςυνεργαςίεσ φιλάνκρωπων, ιδθ τον 17ο αιϊνα. Οι φιλάνκρωπεσ κοινωνίεσ 

αναπτφχκθκαν απαλφνοντασ ςθμαντικζσ καταςτάςεισ μιηζριασ και κατόπιν πιραν ζνα 

προοδευτικό χαρακτιρα αλλθλεγγφθσ, μερικζσ φορζσ διεκνι. Σιμερα, πολλζσ ανκρωπιςτι-

κζσ οργανϊςεισ αναγνωρίηουν τθν φιλανκρωπία ωσ πρωτεφουςα προςωπικι ςυμπεριφορά 

που αντιπροςωπεφει τα μζλθ τουσ. 

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ. Ρολιτικό δόγμα, το οποίο ανζρχεται από τον J. Locke (1632 - 1704), ο 

οποίοσ ιταν ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ κεωρθτικοφσ του. «Θ ελευκερία ςυνίςταται - 

ςφμφωνα με τον Locke - ςτο ότι κάκε άνκρωποσ εξαρτάται από τον νόμο τθσ φφςθσ και όχι 

από τθν κζλθςθ άλλου ανκρϊπου... Θ ελευκερία δεν είναι θ ‘άδεια’, αλλά ςυνίςταται ςτθν 

υπακοι ςτον φυςικό νόμο» Σφμφωνα με αυτό, ο Locke κακιερϊνει δφο δικαιϊματα: ζνα τθσ 

ελευκερίασ του και δεφτερο τθσ τιμωρίασ εκείνων που το κζλουν να καταςτρζψουν 

παραβιάηοντασ τον φυςικό νόμο. Σκζφτεται εξθγϊντασ ότι, θ εργαςία είναι προζλευςθ τθσ 

ιδιοκτθςίασ. Από ποφ βγαίνει το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ; Από το ότι επιτρζπετε να τθν 

«κατζχω». 

Θ ςυμβίωςθ του φιλελευκεριςμοφ και του κοινωνικοφ δαρβινιςμοφ, ιταν ζνα ςθμαντικό 

βιμα ςτθν δικαιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςυγκζντρωςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ πολι-

τικισ εξουςίασ ςτα χζρια των «πιο κατάλλθλων ςτον αγϊνα για τθν επιβίωςθ». Αυτοί ιταν 
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προικιςμζνοι από τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ, ζναντι άλλων οι οποίοι δεν ιταν ευνοθμζνοι από 

αυτιν. Και, λογικά, αν αναφζρεται ςτο να ςεβόμαςτε τουσ «φυςικοφσ» νόμουσ, θ υποςτι-

ριξθ των ανιςοτιτων μεταξφ των ανκρϊπινων όντων, είναι ςχεδόν μια θκικι υποχρζωςθ. 

Ππωσ μπορεί να εκτιμθκεί ο φιλελευκεριςμόσ, μζςα από τθν βαςικι του ςυμπεριφορά,  

είναι μια περίπτωςθ κακαροφ αντιανκρωπιςμοφ. Σίγουρα, ιςτορικά, ςε αυτόν οφείλονται 

πολυάρικμεσ πρόοδοι ςτθν μάχθ εναντίον των κατάλοιπων του ομοςπονδιακοφ ςυςτιμα-

τοσ, εναντίον του κλθρικαλιςμοφ και εναντίον τθσ απόλυτθσ μοναρχίασ. 

Ο φιλελευκεριςμόσ υπολογίηει ςε πολυάρικμουσ εκφραςτζσ, μεταξφ των οποίων διακρί-

νονται οι A. Smith, A. de Tocqueville, J. Stuart Mill, K. Popper, L. von Mises, F. A.Hayek και, 

πιο πρόςφατα, οι J.Rawls και R. Nozick (βλ. Νεοφιλελευκεριςμόσ). 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Συμπεριφορά που υποςτθρίχκθκε από πολυάρικμουσ 

εκφραςτζσ του Υπαρξιςμοφ και από εκπροςϊπουσ διάφορων ιςτορικϊν ρευμάτων. Επίςθσ, 

υπιρξε θ ανάδυςθ κάποιων ςυγκεχυμζνων ιδεολογιϊν που βαςίςτθκαν ςτθν υποτικζμενθ 

«ανκρϊπινθ φφςθ». Αυτοί οι νατουραλιςτζσ, γενικά, αποδζχονται τον κακοριςμό του 

ανκρϊπινου όντοσ ωσ ενόσ «λογικοφ ηϊου» και, επίςθσ, τον εντοπίηουν δίπλα ςε μια 

«ηωικότθτα» θ οποία εξελίςςεται. Δεν κακορίηουν, ςε αυτόν, τισ δομικζσ διαφορζσ μεταξφ 

του ανκρϊπινου όντοσ και του ηϊου, αλλά καταγράφουν τισ διαφορζσ τθσ πολυπλοκότθτασ 

που αναπτφςςονται ςτθν ίδια τθν δομι. Δεν είναι εφκολο να κατανοθκεί πϊσ αυτοί οι 

νατουραλιςτζσ ι νεονατουραλιςτζσ μποροφν να κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ 

«ανκρωπιςτζσ». 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΑΝΣΙΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Οι υπαρξιςτζσ φιλόςοφοι, βαςιςμζνοι ςτθν περι-

γραφι που είχαν οι μελετθτζσ του 19ου αιϊνα, αποδζχκθκαν ότι ο ανκρωπιςμόσ ιταν μια 

φιλοςοφία, ςτθν οποία είναι ικανό ςτουσ αντιπάλουσ τουσ να κεμελιϊςουν τον 

φιλοςοφικό ανκρωπιςμό τουσ. Ειδικότερα, από τισ γραμμζσ του δομικιςμοφ και του 

ςυντθρθτικοφ μαρξιςμοφ βγικαν αυτοί οι δυςφθμιςτζσ. Βζβαια, ο Νίτςε ζςτειλε κάποιεσ 

προχποκζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν αργότερα από τον Levi-Straus και τον Foucault. Θ 

κριτικι του Heidegger ςτον ανκρωπιςμό εγγράφεται, επίςθσ, ςτον φιλοςοφικό 

ανκρωπιςμό. 

Μζςω του μαρξιςμοφ, ο Althusser προτείνει τθν κεωρία των «δφο Μαρξ»: του νζου ιδθ 

«ιδεολόγου» και του πραγματικά ϊριμου «επιςτθμονικοφ». Οι ςυνζπειεσ από αυτι τθν 

διχοτόμθςθ, που δθμιουργεί ο γάλλοσ φιλόςοφοσ, είναι οι ακόλουκεσ: «Πλθ θ ςκζψθ που 

επαναφζρει ςτον Μαρξ για να αποκαταςτιςει, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, μια ανκρωπο-

λογία ι ζνα φιλοςοφικό ανκρωπιςμό, δεν κα ιταν ‘κεωρθτικά’ παραπάνω από ςκόνθ. Αλλά 

ςτθν πράξθ, εγζρκθκε ζνα κίνθμα προμαρξιςτικισ ιδεολογίασ το οποίο εξζταςε ςοβαρά τθν 

πραγματικι ιςτορία και το οποίο μπόρεςε να το παραςφρει ςε ζνα αδιζξοδο... Μια 

μαρξιςτικι πολιτικι (αναπλιρωςθ) τθσ ανκρωπιςτικισ ιδεολογίασ, ι ιταν πολιτικι 

ςυμπεριφορά απζναντι ςτον ανκρωπιςμό (πολιτικι που μπορεί να είναι απόρριψθ ι θ 

κριτικι, χρίςθ ι ςτιριγμα, ανάπτυξθ ι ανανζωςθ των ςθμερινϊν μορφϊν τθσ 
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ανκρωπιςτικισ ιδεολογίασ ςτο ‘θκικοπολιτικό’ πεδίο), δεν είναι δυνατό παρά, με τθν 

απόλυτθ προχπόκεςθ, να βαςίηεται πάνω ςτθν μαρξιςτικι φιλοςοφία, τθσ οποίασ 

προχπόκεςθ είναι ο κεωρθτικόσ αντιανκρωπιςμόσ». 

 

 

Χ 

 

ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΜΟ. Είναι μια περίπτωςθ φιλοςοφικοφ ανκρωπιςμοφ (βλ.). Θ 

ερμθνεία του Χριςτιανιςμοφ, από τθν ανκρωπιςτικι άποψθ, βρίςκεται ςτθν γενικι πορεία 

τθσ ανακεϊρθςθσ και τθσ προςαρμογισ των χριςτιανικϊν δογμάτων ςτον ςφγχρονο κόςμο, 

ςε ςχζςθ με τον οποίο είχε υιοκετιςει θ Εκκλθςία, κατά τθν διάρκεια αιϊνων, μια κζςθ 

απόρριψθσ ι ευρείασ καταδίκθσ. Κοινωνικά εκτιμάται ότι, θ ςτροφι τθσ Εκκλθςίασ ξεκινάει 

από τθν παπικι εγκφκλιο «Rerum Novarum» του Λζοντοσ 13ου (1891). Με αυτι τθν παπικι 

εγκφκλιο, θ Εκκλθςία προςπακεί να δϊςει ζνα κοινωνικό δόγμα, το οποίο κα μποροφςε να 

αντιταχκεί ςτον φιλελευκεριςμό και τον ςοςιαλιςμό. Θ Εκκλθςία ενζκρινε το ςχθματιςμό 

κομμάτων μάηασ, χριςτιανικισ ζμπνευςθσ και επαναπροτάκθκε ωσ φορζασ μιασ οπτικισ του 

κόςμου και μιασ θκικισ, ικανϊν να δϊςουν απάντθςθ ςτισ πιο βακιζσ ανάγκεσ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου. Σε αυτιν τθν απόπειρα ςυναντάται ο χριςτιανικόσ ανκρωπιςμόσ, 

εγκαινιαςτισ του οποίου μπορεί να κεωρθκεί ο J. Maritain. Αυτόσ ιταν ο κφριοσ μακθτισ 

του Bergson και μετά ακόλουκοσ του επαναςτατικοφ ςοςιαλιςμοφ. Ανικανοποίθτοσ και από 

τισ δφο φιλοςοφίεσ, το 1906 προςθλυτίηεται ςτον Κακολικιςμό. Οδιγθςε ζναν από τουσ 

δφο πιο αξιόλογουσ εκφραςτζσ ςτον ονομαηόμενο «νεοςχολαςτικιςμό» ι «νεοατομικιςμό». 

Για να ποφμε, από αυτό το κίνθμα του ςφγχρονου κακολικοφ πνεφματοσ, το οποίο 

τοποκετείται ςτον Άγιο Κωμά του Ακουίνο και, μζςω αυτοφ, ςτον Αριςτοτζλθ, ςκζψθ τθν 

οποία ο Άγιοσ Κωμάσ είχε προςαρμόςει ςτα χριςτιανικά δόγματα. Θ ςκζψθ του Maritain 

είναι, λοιπόν, μια (πνευματικι, πολιτιςτικι) τοποκζτθςθ θ οποία αντιτάςςεται ριηικά ςτθν 

πιο γενικι τάςθ τθν ςφγχρονθσ ςκζψθσ τθσ Αναγζννθςθσ από δω και μπροσ. Πντωσ, πάει 

ακριβϊσ αντίκετα ςτον ςχολαςτικό ατομικιςτι (θ πιο τυπικι ζκφραςθ τθσ μεςαιωνικισ 

ςκζψθσ), ο οποίοσ προϊκθςε τουσ ανκρωπιςτζσ τθσ Αναγζννθςθσ. Με αυτό τον τρόπο, ο 

Maritain δίνει ζνα ςάλτο προσ τα πίςω, πιο πζρα από τθν Αναγζννθςθ. Και το κάνει αυτό 

γιατί, είναι ακριβϊσ από τον αναγεννθςιακό ανκρωπιςμό απ’ όπου ανακαλφπτει τουσ 

ςπόρουσ που οδιγθςαν ςτθν κρίςθ και το ςχίςμα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Με αυτό δεν 

προςπακεί να επαναξιολογιςει, ςαφϊσ, τον Μεςαίωνα και τθν χριςτιανικι οπτικι που 

ςυνδζεται με εκείνθ τθν περίοδο, αλλά να ξαναπάρει το νιμα μιασ ιςτορικισ ανάπτυξθσ του 

Χριςτιανιςμοφ και τθσ τελειοποιιςεισ του ςτθν λαϊκι και κοςμικι κοινωνία τθν οποία, 

ςφμφωνα με τθν οπτικι του, είχαν εκκζςει λόγω τθ ςφγχρονθσ ςκζψθσ. Στο βιβλίο του 

«Ρλιρθσ Ανκρωπιςμόσ», ο Maritain εξετάηει τθν ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ ςκζψθσ από τθν  
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κρίςθ τθσ μεςαιωνικισ Χριςτιανικότθτασ μζχρι μεςοαςτικό ατομικιςμό του 20ου αιϊνα. Σε 

αυτιν τθν εξζλιξθ βλζπει τθν τραγωδία του «ανκρωποκεντρικοφ» ανκρωπιςμοφ (ζτςι τον 

ονομάηει), που αναπτφςςεται από τθν Αναγζννθςθ. Αυτόσ ο ανκρωπιςμόσ, που οδθγικθκε 

ς’ ζνα αυξανόμενο αποχριςτιανιςμό τθσ Δφςθσ, είναι μια μεταφυςικι του « ελευκερία 

χωρίσ τθν Χάρθ». 

Υπάρχουν εδϊ οι φάςεισ αυτισ τθσ αυξανόμενθσ παρακμισ: «Με ςεβαςμό ςτον άνκρωπο, 

μπορεί να ςθμειωκεί ότι κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ περιόδου τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, 

πάνω απ’ όλα με τον Descartes και αργότερα με τον Roussau και τον Kant, ο ορκολογιςμόσ 

καταςκεφαςε, από τθν προςωπικότθτα του ανκρϊπου, μια εικόνα υπεροπτικι και μεγαλο-

πρεπι, άφκαρτθ, ενκουςιϊδθ για τθν inmanencia και αυτονομία τθσ και, τζλοσ, καλι λόγω 

ουςίασ». Αλλά αυτι θ ορκολογικι υπεροψία θ οποία πρωταρχικά αποκλείει όλεσ τισ παρα-

δοςιακζσ και διαδεδομζνεσ αξίεσ και κατόπιν, με τον ιδεαλιςμό, μζχρι τθν ζννοια τθσ αντι-

κειμενικισ πραγματικότθτασ, γζννθςε θ ίδια τθν καταςτροφι τθσ. Ρρϊτα ο Δαρβίνοσ και 

μετά ο Φρόιντ κατάφεραν κανάςιμα χτυπιματα ςτθν αιςιόδοξθ και προοδευτικι οπτικι 

του ανκρωποκεντρικοφ ανκρωπιςμοφ (βλ.). Με το Δαρβίνο ο άνκρωποσ ανακαλφπτει ότι, 

δεν υπάρχει βιολογικι αςυνζχεια μεταξφ αυτοφ και του πικικου. Αλλά όχι μόνο αυτό: 

μεταξφ αυτοφ και του πίκθκου δεν υπάρχει μια πραγματικι μεταφυςικι διαφορά, δθλαδι, 

δεν υπάρχει μια αλλαγι ουςίασ, ζνα πραγματικό άλμα ςτθν ποιότθτα. Με τον Φρόιντ, ο 

άνκρωποσ ανακάλυψε ότι, τα πιο βακιά του κίνθτρα υπαγορεφτθκαν, ςτθν πραγματικό-

τθτα, από το ςεξουαλικό ζνςτικτο και το ζνςτικτο του κανάτου. Στο τζλοσ αυτισ τθσ κατα-

ςτροφικισ διαλεκτικισ διαδικαςίασ, είχαν κιόλασ ανοίξει οι πόρτεσ των ςφγχρονων ολοκλθ-

ρωτιςμϊν. Συμπεραίνει ο Maritain: «Μετά από όλουσ τουσ διαχωριςμοφσ και τουσ δυϊςμοφσ 

τθσ ανκρωπιςτικισ εποχισ... παρευριςκόμαςτε ςε ζναν οριςτικό διαχωριςμό και μια ορι-

ςτικι αποςφνκεςθ. Αυτό που δεν επιβάλλεται ςτο ανκρϊπινο ον διεκδικεi περιςςότερα από 

ποτζ τθν ίδια τθν κυριαρχία του, αλλά βζβαια, όχι περιςςότερο απ’ ότι για το μεμονωμζνο 

άτομο. Αυτό βζβαια, δεν είναι γνωςτό ποφ βρίςκεται, φαίνεται μόνο διαχωριςμζνο και απο-

ςυντεκθμζνο. Αυτό βζβαια, ϊριμο να απαρνθκεί, χάριν του ςυλλογικοφ ανκρϊπου, αυτισ 

τθσ μεγάλθσ ιςτορικισ φιγοφρασ τθσ ανκρωπότθτασ τθσ οποίασ ο Ζνγκελ δθμιοφργθςε μια 

κεολογία και που, γι’ αυτόν, ςυνίςταται ςε Κράτοσ όπωσ θ τζλεια νομικι του δομι και που 

με τον Μαρξ κα δθμιουργιςει τθν κομουνιςτικι κοινωνία με τον inmanente δυναμιςμό 

του». 

Στον ανκρωποκεντρικό ανκρωπιςμό, του οποίου θ ανάπτυξθ περιγράφτθκε ζτςι, ο Μαριτζν 

αντιτάςςει τον χριςτιανικό ανκρωπιςμό, τον οποίο κακορίηει ωσ «πλιρθ» ι 

«κεοκεντρικό». Υπάρχει εδϊ το πϊσ εκφράηεται: «Με αυτό τον τρόπο οδθγθκικαμε ςτο να 

διακρίνουμε δφο μορφζσ ανκρωπιςμοφ: τον κεοκεντρικό ανκρωπιςμό (βλ.), ι ςτθν πραγ-

ματικότθτα χριςτιανικό και ζναν ανκρωποκεντρικό ανκρωπιςμό, υπεφκυνοι του οποίου 

είναι το πνεφμα τθσ Αναγζννθςθσ και εκείνο τθσ Μεταρρφκμιςθσ... Θ πρϊτθ μορφι του 

ανκρωπιςμοφ αναγνωρίηει ότι ο κεόσ είναι το κζντρο του ανκρϊπου, εμπλζκει τθν 

χριςτιανικι ιδζα του αμαρτωλοφ και λυτρωμζνου ανκρϊπου και τθν χριςτιανικι ιδζα Τθσ 
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Χάρθσ και τθσ ελευκερίασ. Θ δεφτερθ πιςτεφει ότι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ είναι το κζντρο του 

κόςμου και γι’ αυτό όλων των πραγμάτων, εμπλζκει τθν νατουραλιςτικι ιδζα του 

ανκρϊπου και τθσ ελευκερίασ... Γίνεται κατανοθτό γιατί ο ανκρωποκεντρικόσ ανκρωπιςμόσ 

αξίηει το όνομα του απάνκρωπου ανκρωπιςμοφ και ότι θ διαλεκτικι του κα πρζπει να λάβει 

υπόψθ τθσ τθν τραγωδία του ανκρωπιςμοφ». 

Στον κεοκεντρικό ανκρωπιςμό, ο Μαριτζν εμπιςτεφεται τθν εργαςία τθσ αναςυγκρότθςθσ 

ενόσ οργανικοφ κόςμου, ο οποίοσ επαναςυνκζτει τθν κοςμικι κοινωνία κάτω από τθν 

κακοδιγθςθ των χριςτιανικϊν αξιϊν. Θ χριςτιανικι ερμθνεία τθν οποία ζδωςε, ο Μαριτζν, 

ςτον ανκρωπιςμό ζγινε αποδεκτι με ενκουςιαςμό από κάποιουσ τομείσ τθσ Εκκλθςίασ και 

μεταξφ διάφορων λαϊκϊν ομάδων. Από τθν άλλθ, ενζπνευςε πολυάρικμα κακολικά κινι-

ματα εμπλεκόμενα ςτθν κοινωνικι δράςθ και τθν πολιτικι ηωι, με αποτζλεςμα ζνα ιδεολο-

γικό όπλο πάνω απ’ όλα ενάντια ςτον Μαρξιςμό. Αλλά αυτι θ ερμθνεία ζλαβε επίςθσ 

ςυντριπτικζσ κριτικζσ ςε φιλοςοφικά πεδία όχι εξομολογθτικά. Στο πρϊτο μζροσ, παρατθ-

ρείται ότι θ εκνικιςτικι τάςθ που εμφανίηεται ςτθν μετααναγεννθςιακι φιλοςοφία και που 

ο Μαριτζν αναφζρεται ςτον Descartes, τον Καντ και τον Ζνγκελ, κα μποροφςε να είχε υπερ-

βεί, ςτθ ςκζψθ του Αγίου Κωμά, τθν αργοπορθμζνθ και ςυμπεριλαμβανόμενθ Σχολαςτικι. 

Αυτι θ τάςθ, που οδθγεί ςτθν κρίςθ και τθν καταςτροφι τθσ λογικισ, δεν είναι ζνα προϊόν 

του αναγεννθςιακοφ ανκρωπιςμοφ, άλλα μάλλον tomismo. Για αυτοφσ τουσ κριτικοφσ, ο 

Μαριτζν κάνει, με ζνα κολοςςιαίο ζργο παραπλάνθςθσ και καμουφλάη, ςχεδόν ζνα παιχνίδι 

φιλοςοφικισ ταχυδακτυλουργίασ, αποδίδοντασ ςτθν Αναγζννθςθ μια ιςτορικι προςωπικό-

τθτα, θ οποία αντίκετα ανικει ςτθν κακυςτερθμζνθ χριςτιανικι μεςαιωνικι ςκζψθ. Θ 

καρτεςιανι φιλοςοφία που ςυναντάται ςτθν βάςθ τθσ ςφγχρονθσ ςκζψθσ, μζςα από τον 

εκνικιςμό τθσ είναι πολφ περιςςότερο ςυνδεδεμζνθ με τον Άγιο Κωμά και με τον νεοπλα-

τωνιςμό και τον απόκρυφο ερμθτιςμό τθσ Αναγζννθςθσ. Οι ρίηεσ του «Μεγαλείου τθσ Λογι-

κισ» τθσ ςφγχρονθσ φιλοςοφίασ οφείλουν να είναι ερευνθτικζσ, ςυνεπϊσ, ςτθν προςδοκία 

του tomismo να καταςκευάςει φιλοςοφία διανοουμενίςτικθ και αφθρθμζνθ. Στο δεφτερο 

μζροσ, θ κρίςθ των αξιϊν και το υπαρξιακό κενό ςτα οποία οδθγικθκε θ ευρωπαϊκι ςκζψθ 

με τον Δαρβίνο, τον Νίτςε και τον Φρόιντ δεν είναι μια ςυνζπεια του αναγεννθςιακοφ 

ανκρωπιςμοφ, αλλά αντίκετα παράγεται από τθν εμμονι μεςαιωνικϊν χριςτιανικϊν ιδεϊν 

μζςω τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Θ τάςθ ςτον δυϊςμό και τον δογματιςμό, τθν αίςκθςθ του 

ςφάλματοσ, τθν απόρριψθ του ςϊματοσ και του φφλου, τθν υποβάκμιςθ τθν γυναίκασ, το 

φόβο του κανάτου και τθσ κόλαςθσ, είναι όλεσ κατάλοιπα του μεςαιωνικοφ χριςτιανιςμοφ, 

οι οποίεσ ακόμθ και μετά τθν Αναγζννθςθ επθρζαςαν δυναμικά τθν δυτικι ςκζψθ. Εκείνεσ 

κα κακορίςουν, με τθν Μεταρρφκμιςθ και τθν Αντιμεταρρφκμιςθ, το κοινωνικοπολιτιςτικό 

πεδίο ςτο οποίο αναπτφχκθκε θ ςφγχρονθ ςκζψθ, θ «καταςτροφικι διαλεκτικι» τθν Δφςθσ 

(ςτθν οποία επιμζνει ο Μαριτζν) κατευκφνεται, ςφμφωνα με αυτοφσ τουσ κριτικοφσ, από 

τθν ςυνφπαρξθ ανκρωπιςτικϊν και αντιανκρωπιςτικϊν αξιϊν και οφείλει να εξθγθκεί ωσ το 

οδυνθρό εςωτερικό για να απαλλαγεί από αυτιν τθν εςωτερικι ςφγκρουςθ. 
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ΧΡΤΟ ΚΑΝΟΝΑ. Θκικι αρχι, πολφ διαδεδομζνθ μεταξφ διαφόρων λαϊν, που αποκα-

λφπτει μια ανκρωπιςτικι ςυμπεριφορά (βλ.). Δίνουμε παρακάτω κάποια παραδείγματα. 

αβίνοσ Hillel: "Αυτό που δεν κζλεισ για ςζνα μθν το κάνεισ ςτον πλθςίον ςου". Ρλάτων: 

"Θζλω να κάνω ςτουσ άλλουσ αυτό που κζλω να μου κάνουν". Κομφοφκιοσ: «Μθν κάνεισ 

ςτουσ άλλουσ αυτό δεν κζλεισ να ςου κάνουν". Μζγιςτθ jainista: "Ο άνκρωποσ πρζπει να 

προςπακεί να ςυμπεριφζρεται ςε όλα τα πλάςματα όπωσ κα του άρεςε να του ςυμπεριφζ-

ρονται". Στον χριςτιανιςμό: "Κάνε ςτουσ άλλουσ ότι κα ικελεσ να ςου κάνουν". Μεταξφ των 

ςιχ: "Συμπεριφζρςου ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου ςυμπεριφερκοφν". Θ φπαρξθ 

του χρυςοφ κανόνα τείνει να αποδειχκεί από τον Θρόδοτο ςε διάφορουσ λαοφσ τθσ 

αρχαιότθτασ. 
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Attitude; Humanist Statement; Injustice; Organizations of the Base Community; Social 

Welfare; Tolerance; Utopia; Women’s Issues 

 

EVOLUTION 

 (*) Revolution  

 Mentions: Capitalism; Christian Humanism;  Marxist Humanism; Social Darwinism; 

Technology; Thesis; Violence; Worker Ownership  

 References: Prigogine  

 

EXISTENTIALISM 

 Mentions: Existentialist Humanism; Structuralism  

 References: Berdiaev; Hegel; Heidegger; Husserl; Jaspers; Kierkegaard; Nietzsche; 

Ortega y Gasset; Sartre; Unamuno 

 

EXISTENTIALIST HUMANISM  

 (*) Existentialism; Philosophical Humanism 

 References: Dostoievsky; Heidegger; Husserl; Sartre: Existentialism; To Rebel is Just  

 

EXTERNAL LANDSCAPE  

 (*) Inner Landscape 
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FAITH  

 (*) Belief  

 Mentions: Atheism; Existentialism; Existentialist Humanism; Humanist Statement; 

Law; Liberty; Machiavellianism; Religiosity  

 

FAMILY  

 Mentions: Dependency; Fraternity; Patriarchy; Personalism; Society; Social Group; 

Style of Life; Violence  

 

FASCISM  

 (*) National Socialism  

 Mentions: Coalition; Christian Democracy; Democracy; Immigration; National 

Problems; Radicalism; Social Group; Space; Totalitarianism  

 References: Mussolini 

 

FEMINISM 

 (*) Women’s Issues 

 

FEUDALISM  

 Mentions: Internationalism; Liberalism  

 References: Marx; Philanthropy  

 

FRATERNITY  

 (*) Solidarity  

 

GAME 

 

GANDHISM 

 References: Gandhi  

 

GENERATIONS 

 (*) Destructuring; Historical Moment; Landscape of Formation; New Surpassing the 

Old  

 Mentions: Belief; Education; Humanist Moment; Humanity; Leisure; Life Style; 

Pacifism; Social Conscience; Social Strata; Structuralism 

 

GLOBAL PROBLEMS  

 (*) Planetarization  

 

GOLDEN RULE  
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 (*) Humanist Attitude  

 References: Hillel; Plato; Confucius; Herodotus  

 

GOVERNANCE 

 (*) Administration  

 Mentions: Alienation; Cooperation; Democracy; Despotism; Dictatorship; Electoral 

System; Fascism; Humanist Statement; Liberty; Paternalism; Patriarchy; Post-Industrial 

Society; Power; Regime; State; Worker Ownership 

 

GRASSROOTS SOCIAL ORGANIZATIONS  

 

HIERARCHY  

 Mentions: Christian Democracy; Jesuitism  

 

HISTORICAL MOMENT 

 (*) Environment; Generations; Landscape; Structure; System  

 Mentions: Generations; New Humanism; Religion  

 

HISTORICAL HUMANISM  

 (*) Humanist Attitude  

 Mentions: Historical Humanism, Conditions of; Historical Humanism, Development 

of; Humanist Statement; Pre-Renaissance Humanism 

  

HISTORICAL HUMANISM, CONDITIONS OF  

 (*) Humanist Attitude  

 References: M. Polo  

 

HISTORICAL HUMANISM, DEVELOPMENT OF  

 (*) Humanist Attitude  

 References: Lothar of Segni; Manetti; “De dignitate et excellentia hominis”; Petrarch; 

Valla: “De Voluptate ” 

 

HISTORIOLOGY 

 (*) Landscape of Formation  

 Mentions: Humanist  

 

HUMAN BEING  

 Mentions: Alienation; Anarchism; Anthropocentric Humanism; Atheism; Caste; 

Chauvinism; Choice; Christian Humanism; Collectivism; Consumerism; Cosmopolitanism; 

Despotism; Dictatorship; Dignity; Dogmatism; Ecology; Economy; Education; Emancipation; 
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Enlightenment; Environmentalism; Equality; Existentialism; Existentialist Humanism; 

Feudalism; Fraternity; Game; Historical Humanism, Development of; Human Landscape; 

Humanism; Humanist Attitude; Humanist Statement; Humanitarianism; Individualism; 

Initiative; Intentionality; Justice; Landscape of Formation; Liberty; Materialism; Oppression; 

Personalism; Philosophical Anti-Humanism; Philosophical Humanism; Post-Industrial Society; 

Pre-Renaissance Humanism; Renaissance; Science; Slavery; Social Darwinism; Social Group; 

Structuralism; Structure; Suffering; Thesis; Time; Tolstoyism; Totalitarianism; 

Unemployment; Utopia; Violence  

 References: Silo: Contributions to Thought: “Psychology of the Image” and 

“Historiological Discussions” 

 

HUMANISM 

 (*) Humanist Attitude; New Humanism  

 Mentions: Action; Anthropocentric Humanism; Chauvinism; Christian Democracy; 

Christian Humanism; Collectivism; Cosmopolitanism; Dignity; Dogmatism; Empirical 

Humanism; Enlightenment; Existentialist Humanism; Feudalism; Historical Humanism; 

Historical Humanism, Conditions of; Historical Humanism, Development of; Humanism; 

Humanist Attitude; Humanist Statement; Initiative; Marxist Humanism; New Humanism; 

New Humanism; Oppression; Philosophical Anti-Humanism; Philosophical Humanism; Pre-

Renaissance Humanism; Renaissance; Siloism; Slavery; Statement of New Humanism; 

Structuralism; Suffering; Theocentric Humanism; Totalitarianism; War 

 

HUMANIST ASSOCIATIONS AND CLUBS  

 (*) Humanist Statement  

 Mentions: Social Group  

 References: Humanist Statement 

  

HUMANIST ATTITUDE  

 (*) Humanist Moment  

 Mentions: Anti-Humanist Attitude; Empirical Humanism; Golden Rule; Historical 

Humanism, Conditions of; Historical Humanism, Development of; Humanism; Humanist; 

New Humanism; Social Consciousness  

 

HUMANIST FORUM  

 (*) Community for Human Development  

 

HUMANIST INTERNATIONAL 

 (*) Thesis; Document; Humanist  

  Reference: Bases of Political Action; Declaration of Principles;  Doctrinary Thesis; 

Humanist Statement; Statutes  
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HUMANIST MANIFESTO I  

 References: Dewey; Humanist Manifesto II 

  

HUMANIST MANIFESTO II  

 References: Lamont; Monod; Sakharov; Skinner  

 

HUMANIST MOMENT 

 (*) Demonstration Effect; Destructuring; Humanist Attitude; Planetarization; Social 

Consciousness  

 Mentions: Dehumanization  

 References: Akhenaton; Cuzi Yupanqui; Kukulkán; Metzahualcóyotl; Topiltzín; Tupac 

Yupanqui  

 

HUMANIST MOVEMENT 

 (*) Document; Humanist; Humanitarianism; New Humanism 

 Mentions: Humanist Movement  

 References: Humanist Statement  

 

HUMANIST 

 (*) Humanist Attitude; Humanist Movement  

 Mentions: Action; Altruism; Anti-Humanist Attitude; Army; Centers for Humanist 

Communication; Charity; Christian Humanism; Collectivism; Community for Human 

Development; Consensus; Dehumanization; Empirical Humanism; Enlightenment; 

Existentialism; Existentialist Humanism; Golden Rule; Historical Humanism, Conditions of; 

Historical Humanism, Development of; Humanism; Humanist; Humanist Forum; Humanist 

International; Humanist Manifesto I; Humanist Manifesto II; Humanist Moment; Humanist 

Movement; Humanist Psychology; Humanist Statement; Idealism; Immigration; Jesuitism; 

Marxist Humanism; New Humanism; Perception; Philosophical Anti-Humanism; Property; 

Public Opinion; Renaissance; Social Consciousness; Social Role; Solidarity; Style of Life; 

Tolerance; Tolstoyism; Utopia; Worker Ownership 

 

HUMANIST PSYCHOLOGY 

 Mentions: Action; Humanist Psychology; Perception    

 References: Ammann; Binswanger; Brentano; Frankl; Heidegger; Husserl; Jaspers; 

Merleau-Ponty; Mueller; Sartre 

 

HUMANIST, RELATED WORDS  

 References: Campana: “The Origin of the Word ‘Humanist’”; Niethammer; Rüegg 
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HUMANIST STATEMENT OR DOCUMENT  

 (*)Humanist Forum;  Humanist International; New Humanism 

 

HUMANITARIANISM 

 (*) Altruism; Philanthropy  

 Mentions: Charity  

 

HUMANITY 

 Mentions: Alienation; Atheism; Christian Humanism; Global Problem; Humanist 

Statement; Internationalism; Marxism-Leninism; Nongovernmental Organizations; Slavery; 

Social Darwinism; Time; Tolerance; Violence; War 

 

IDEALISM  

 (*) Materialism  

 Mentions: Christian Humanism; Historical Humanism, Development of; Marxist 

Humanism  

 

IMMIGRATION  

 

IMPERIALISM  

 (*) Neo-Colonialism; Colonialism  

 Mentions: Cosmopolitanism; Internationalism; Marxism-Leninism; Planetarization; 

Neo-Colonialism  

 

INDIVIDUALISM  

 Mentions: Anarchism; Christian Humanism; Collectivism; Personalism  

 References: Bakunin; Protagoras; Stirner  

 

INITIATIVE  

 Mentions: Aggression; Cooperation; Existentialist Humanism; Nongovernmental 

Organizations; Organizations of the Base Community  

 

INNER LANDSCAPE  

 (*) External Landscape  

 

INNOVATION  

 Mentions: Critique  

 

INTENTIONALITY  

 (*) Existentialism  
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 Mentions: Action; Anti-Humanist Attitude; Charity; Dehumanization; Education; 

Existentialist Humanism; Human Being; Humanist Attitude; Humanist Moment; Humanist 

Statement; Idealism; Liberty; Social Group; Style of Life; Violence; World Center for 

Humanist Studies 

 References: Brentano; Husserl  

 

INTERNATIONALISM  

 (*) Nationalism; Planetarization   

 Mentions: Cosmopolitanism 

 

JESUITISM  

 References:T. de Chardin; Clement XIV; Loyola I; Pious VII; Viera  

 

JUSTICE  

 Mentions: Enlightenment; Power; Suffering; Tyranny; Worker Ownership  

 References: Aristotle  

 

LANDSCAPE OF FORMATION  

 (*) Generations  

 Mentions: Generations; Historiology; Separatism  

 

LAUGHTER 

 References: Bergson: Laughter  

 

LAW 

 (*) Legislation 

  Mentions:  Dictator; Equality; Fascism; Humanist Statement; Justice; Legitimacy; 

Liberalism; Non-Violence; Worker Ownership 

 

LEADER 

 Mentions: Gandhism; Populism; Worker Ownership  

 

LEGISLATION 

 

LEGITIMACY 

 Mentions: Leader; Tyranny  

 

LEGITIMISM 

 References: T. de Chardin; L. P. de Orleans  
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LEISURE  

 Mentions: Game 

 

LIBERALISM 

 (*) Neo-liberalism  

 Mentions: Christian Humanism; Conservatism  

 References: de Tocqueville; Hayek; Locke; Nozick; Popper; Rawls; Smith; Stuart Mill; 

von Mises 

 

LIBERTY  

 (*) Existentialism; Worker Ownership  

 Mentions: Action; Alienation; Anarchism; Anti-humanist Attitude; Atheism; 

Authoritarianism; Bourgeoisie; Choice; Christian Humanism; Collectivism; Critique; 

Dehumanization; Democracy; Dependency; Election; Emancipation; Equality; Existentialist 

Humanism; Feudalism; Fraternity; Humanism; Humanist Attitude; Humanist Manifesto I; 

Humanist Statement; Individualism; Initiative; Justice; Liberalism; Manipulation; New 

Humanism; Non-Violence; Personalism; Public Opinion; Quality of Life; Renaissance; Slavery; 

Social Contract; Social Welfare; Structuralism; Style of Life; Thesis; Tolerance; Violence   

 References: Berdiaev; Bóhme; Spinoza 

  

LOVE  

 (*) Solidarity  

 Mentions: Charity; Existentialism; Fraternity; Philanthropy; Non-Violence; Tolstoyism  

 

MACHIAVELLIANISM 

 References: Machiavelli  

 

MANIPULATION 

 Mentions: Alienation; Authoritarianism; Community for Human Development; 

Conformity; Patriotism; Power; Public Opinion; Totalitarianism; Unionism; Violence  

MARGINALIZED PEOPLE 

 Mentions: Modernization  

 

MARXISM-LENINISM  

 (*) Marxist Humanism; Philosophical Anti-Humanism; Philosophical Humanism  

 Mentions: Marxist Humanism; Philosophical Anti-Humanism;  Philosophical 

Humanism 

 References: Engels; Lenin; Marx  

 

MARXIST HUMANISM  
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 (*) Materialism; Marxism-Leninism; Philosophical Anti-Humanism; Philosophical 

Humanism  

 References: Bloch; Bloch; Engels; Fromm; Garaudy; Marcuse; Marx: Capital, Critique 

of Hegel’s “Philosophy of Right,” Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, The 

German Ideology, Theories of Surplus Value; Mondolfo; Shaff 

 

MATERIALISM 

 (*) Idealism  

 Mentions: Idealism; Marxist Humanism; Marxism-Leninism  

 References: Einstein: Theory of Relativity  

 

META-LANGUAGE 

 

METHOD 

 Mentions: Chauvinism; Consensus; Cooperation; Critique; Dictatorship; 

Existentialism; Fascism; Humanist Psychology; Intentionality; Manipulation; Marxism-

Leninism; National Problem; Non-Violence; Perception; Reformism; Renaissance; 

Revolutionary Democracy; Science; Structuralism; Structure 

 

MIDDLE STRATA  

 (*) Chauvinism 

 Mentions: Class; New Right  

 

MODERNIZATION 

 Mentions: Developing Countries; Feudalism; Innovation; Problem of Hunger; 

Radicalism; Reformism; Separatism  

 

MOST IMPORTANT THEME, THE  

 (*) Personal Placement 

 

MOVEMENT OF NONALIGNED NATIONS 

 

NATION 

 (*) New Humanism  

 Mentions: Aggression; Chauvinism; Colonialism; Humanist Statement; 

Internationalism; National Problem; Nationalist; People; Personalism; Planetarization; 

Revanchism; Social Group; Solidarity; Violence  

NATIONAL SOCIALISM 

 (*) Fascism  

 References: Hitler  
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NATIONALISM 

 Mentions: Chauvinism; Cosmopolitanism; Fascism; Internationalism; New Left; 

Patriotism; Populism; Totalitarianism 

  

NEO-COLONIALISM 

 (*) Colonialism; Imperialism  

 Mentions: Imperialism; Movement of Nonaligned Nations  

 References: Lloyd George; Churchill  

 

NEO-LIBERALISM 

 References: Lloyd George; Churchill  

 

NEW HUMANISM 

 (*) Anti-Humanism; New Humanism; Planetarization   

 Mentions: Statement of New Humanism  

 

NEW LEFT 

 

NEW ORDER 

 Mentions: Anarchism; Enlightenment; Fascism  

 References: Hitler; Reagan  

 

NEW POOR 

 Mentions: New Left  

 

NEW RIGHT 

 

NEW SURPASSING THE OLD  

 (*) Generations; Destructuring  

 Mentions: Adaptation; Generations  

 

NIHILISM 

 Mentions: Liberty  

 References: Alexander II; Turgenyev: Fathers and Sons  

 

NON-VIOLENCE 

 (*) Pacifism  

 References: Dostoievsky; Gandhism; Martin Luther King; Kovalev; Nkrumah; 

Sakharov; Solzhenitzin; The Bible; Tolstoy 
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NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

 Mentions: Democracy  

NORTH-SOUTH 

 

OPPORTUNISM 

 Mentions: Marxism-Leninism  

 References: Stalin  

 

OPPOSITION 

 Mentions: Democracy; Fascism; Individualism; Legitimism; National Problem; 

Worker Ownership  

 

OPPRESSION 

 Mentions: Emancipation; Existentialist Humanism; Humanist Statement; Justice; 

Laughter; Tolstoyism   

 

ORTHODOXY 

 Mentions: Religion  

 

PACIFISM 

 (*) Action Front  

 Mentions: Non-Violence  

 

PATERNALISM 

 (*) Worker Ownership  

 

PATRIARCHY 

 

PATRIOTISM 

 (*) Manipulation  

 Mentions: Cosmopolitanism; Revanchism  

 References: Hitler; Mussolini; Stalin  

 

PEOPLE 

 Mentions: Bureaucracy; Communism; Demagoguery; Democracy; Dependency; 

Fraternity; Humanist Statement; Legitimacy; Metalinguistics; Non-Violence; Renaissance; 

State 

 

PERCEPTION 
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 (*) Humanist Psychology; Landscape  

 Mentions: Action; External Landscape; Human Being; Human Landscape; Inner 

Landscape; Religion; Separatism; Structure; Suffering   

 

PERSONAL PLACEMENT  

 Mentions: Landscape of Formation  

 References: Silo: Letters to my Friends  

 

PERSONALISM 

 (*) Alienation; Existentialism  

 

PHILANTHROPY  

 

PHILOSOPHICAL ANTI-HUMANISM  

 (*) Human Being; Science  

 References: Althusser; Foucault; Heidegger; Levi-Strauss; Nietzsche  

 

PHILOSOPHICAL HUMANISM  

 (*) Existentialism  

 Mentions: Christian Humanism; Existentialist Humanism; Marxist Humanism; 

Philosophical Anti-Humanism; Siloism  

 

PLANETARIZATION 

 (*) New Order  

 Mentions: Bourgeoisie; Demonstration Effect; Internationalism; Planetarization  

  

POLITICAL CULTURE 

  

POLITICAL PARTY  

 Mentions: Leader; Opposition  

 

POPULISM 

 

POWER 

 Mentions: Action Front; Alienation; Anthropocentric Humanism; Anti-Humanism; 

Authoritarianism; Bourgeoisie; Bureaucracy; Choice; Christian Democracy; Class; Conformity; 

Conservatism; Corporativism; Dehumanization; Democracy; Despotism; Dictatorship; 

Ecology; Election; Electoral System; Existentialist Humanism; Fascism; Generations; Historic 

Moment; Historical Humanism, Development of; Humanist Moment; Humanist 

International; Humanist Statement; Humanitarianism; Internationalism; Legislation; 



 63 

Legitimism; Liberqalism; Marxist-Leninism; National Problems; New Humanism; 

Opportunism; Patriarchy; Political Party;  Regime; Revanchism; Revolutionary Democracy; 

Science; Self-Governance; Separatism; Social Contract; Socialism; State; Tyranny; Unionism; 

Utopia; Violence; Worker Ownership   

 

PRE-RENAISSANCE HUMANISM 

 

PROBLEM OF HUNGER  

 (*) Developing Countries  

 

PROPERTY 

 (*) Anarchism; Company-Society; Marxism-Leninism; Worker Ownership  

 Mentions: Alienation; Anarchism; Bourgeoisie; Bureaucracy; Capitalism; Class; 

Communism; Cooperation; Economy; Equality; Family; Humanist Statement; Liberalism; 

Liberty; Materialism; Tolstoyism; Violence   

PUBLIC OPINION  

 Mentions: Center of Cultures; Legislation; New Right  

 

QUALITY OF LIFE  

 (*) Social Welfare 

 

RADICALISM 

 Mentions: Class; Middle Strata 

 

RECIPROCITY 

 Mentions: Altruism; Fraternity; Humanist Movement  

 

REFORMISM 

 Mentions: Marxism-Leninism; Social Reformism  

 

REGIME 

 Mentions: Capitalism; Caste; Conservatism; Corporativism; Dictatorship; Fascism; 

Feudalism; Fraternity; Historical Humanism, Conditions of; Humanist Manifesto I; Marxism-

Leninism; Nongovernmental Organizations; Political Party; Repression; State; 

Totalitarianism; Unionism 

 

RELIGION 

 (*) Landscape of Formation; Perception; Religiosity;  
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 Mentions: Alienation; Anarchism; Atheism; Discrimination; Existentialist Humanism; 

Justice; National Problem; People; Power; Religiosity; Social Consciousness; Social Group; 

Style of Life; Violence  

 

RELIGIOSITY 

 (*) Destructuring  

 Mentions: Humanist Statement  

 

RENAISSANCE 

 (*) Personalism  

 References: Bacon; Cervantes; Copernicus; da Vinci; Galileo; Grotius: Law of War and 

Peace; Kepler; Machiavelli; Montaigne; Petrarch; Rabelais; Shakespeare 

 

REPRESSION 

 Mentions: Political Party; Separatism; Totalitarianism  

 

REVANCHISM 

 

REVOLUTION 

 (*) Worker Ownership  

 Mentions: Bourgeoisie; Civil War; Class; Conservatism; Evolution; Fraternity; 

Humanist Moment; Legitimism; Marxism-Leninism; Nation; New Poor; People; Personal 

Placement; Revolutionary Democracy; Science; Social Reformism; Social Stratification; 

Socialism; Technology; Violence  

 

REVOLUTIONARY DEMOCRACY  

 

SCIENCE  

 (*) Technology  

 Mentions: Atheism; Belief; Class; Dehumanization; Developed Countries; 

Dogmatism; Ecology; Economy; Education; Evolution; Humanity; Legislation; Marxism-

Leninism; Materialism; New Surpassing the Old; Power; Renaissance; Social Consciousness; 

Space; Suffering; Time; World Center for Humanist Studies  

 

SECURITY 

 Mentions: Dictatorship; Faith; Family; Neo-Liberalism; Repression; Revanchism; 

Social Contract; Social Security; Social Welfare; Space; Worker Ownership 

 

SELF-GOVERNANCE  

 Mentions: Alienation; Anarchism  
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SEPARATISM 

 

SILOISM  

 (*) Philosophical Humanism; New Humanism  

 References: Silo  

 

SLAVERY  

 Mentions: Alienation; Consumerism; Emancipation; Feudalism  

 References: Hitler; Spartacus; Mao Tze-Tung; Stalin; Toussaint L’ouverture  

 

SOCIAL CONSCIOUSNESS  

 (*) Generations; Humanist Attitude; Humanist Moment  

 Mentions: Science; Humanist Statement  

 

SOCIAL CONTRACT  

 Mentions: Enlightenment 

 References: Rousseau 

 

SOCIAL DARWINISM  

 (*) Antihumanism  

 References: Darwin  

 

SOCIAL DEMOCRACY 

 References: Bernstein; Kautsky; Lassalle; Marx; Proudhon;  

 

SOCIAL GROUP  

 Mentions: Authoritarianism; Elite; Fraternity; Leader; Marginalized people; National 

Problem; Social Role; Style of Life 

 

SOCIAL MOBILITY 

 

SOCIAL REFORMISM  

 References: Bernstein; Iglesias; Jaures; Kautsky; Lasalle; Marx   

 

SOCIAL ROLE  

 (*) Humanist Psychology  

 

SOCIAL SECURITY 

 Mentions: Social Welfare; Neo-Liberalism; Worker Ownership  
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SOCIAL STRATIFICATION  

 (*) Discrimination  

 

SOCIAL WELFARE  

 Mentions: Quality of Life  

 

SOCIALISM 

 (*) Marxism-Leninism  

 Mentions: Christian Humanism; Communism; Cooperation; Fascism; Humanist 

Statement; Social Democracy; Social Reformism  

 References: Blanc; Marx  

 

SOCIETY 

 Mentions: Alienation; Anarchism; Anti-War Movement; Army; Bourgeoisie; 

Bureaucracy; Capitalism; Caste; Choice; Christian Humanism; Civil War; Class; Cold War; 

Collectivism; Communism; Conformity; Consensus; Consumerism; Cooperation; 

Corporativism; Critique; Democracy; Developing Countries; Dignity; Dogmatism; Economy; 

Elite; Enlightenment; Existentialist Humanism; Feudalism; Game; Generations; Grassroots 

Social Organizations; Historical Humanism; Historical Humanism, Development of; Human 

Being; Human Landscape; Humanist Statement; Initiative; Innovation; Internal Landscape; 

Justice; Law; Legitimacy; Leisure; Liberty; Marginalized People; Marxism-Leninism; 

Materialism; Middle Strata; Modernization; Nation; Neo-Liberalism; New Surpassing the Old; 

Nihilism; Nongovernmental Organizations; Patriarchy; Personal Placement; Personalism; 

Political Party; Post-Industrial Society; Public Opinion; Radicalism; Reformism; Religion; 

Security; Social Democracy; Social Group; Social Reformism; Social Role; Social Stratification; 

Social Welfare; Socialism; Solidarity; State; Structure; Style of Life; Suffering; Technology; 

Time; Tolerance; Totalitarianism; Tyranny; Unemployment; Violence; War; Women’s Issues; 

Worker Ownership; Solidarity 

  

SPACE  

 Mentions: Alienation; Global Problems; Humanist Moment; Liberty; State  

STATE  

 Mentions: Administration; Alienation; Army; Atheism; Colonialism; Conservatism; 

Democracy; Emancipation; Faith; Generations; Human Being; Humanist Statement; Inner 

Landscape; Justice; Law; Legislation; Machiavellianism; National Problem; Personal 

Placement; Power; Religion; Renaissance; Science; Social Mobility; Social Welfare; State; 

Totalitarianism 

 

STATEMENT OR DOCUMENT OF NEW HUMANISM 
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 (*) Humanist Statement  

 Mentions: Economy; Humanist Associations and Clubs; Humanist International; 

Humanist Movement; New Humanism; Worker Ownership 

 

STRUCTURALISM 

 (*) Belief; Generations; Landscape; Structure  

 Mentions: Philosophical Anti-Humanism  

 References: Althusser; Barthes; Foucault; Lacan; Lévi-Strauss; Husserl; Saussure: 

“Course on General Linguistics ” 

 

STRUCTURE 

 (*) Human Being  

 Mentions: Adaptation; Bureaucracy; Capitalism; Christian Humanism; Democracy; 

Destructuring; Developed Countries; Environment; External Landscape; Historical Moment; 

Historical Humanism, Conditions of; Initiative; Innovation; Landscape of Formation; Marxist 

Humanism; Materialism; Method; Middle Strata; New Humanism; Nongovernmental 

Organizations; Patriarchy; Perception; Personalism; Philosophical Humanism; Quality of Life; 

Religion; Revolution; Social Consciousness; Social Mobility; Social Role; Society: New 

Surpassing the Old; State; Structuralism 

 References: Husserl  

 

STYLE OF LIFE  

 Mentions: Non-Violence; Planetarization; Religion; Tolerance 

  

SUFFERING 

 Mentions: Existentialism; Human Being; Humanist Statement; Non-Violence; Thesis  

 

TECHNOLOGY 

 (*) Science; Planetarization  

 Mentions: Alienation; Education; Existentialist Humanism; Innovation; New Poor; 

New Right; Science  

 

THEOCENTRIC HUMANISM  

 (*) Christian Humanism  

 Mentions: Christian Humanism  

 

THESIS 

 (*) Humanist International  

 Mentions: Anarchism; Existentialist Humanism; Humanist International; Jesuitism; 

Social Darwinism 
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TIME 

 Mentions: Adaptation; Alienation; Belief; Bourgeoisie; Community for Human 

Development; Dependency; Despotism; Ecology; Existentialism; Existentialist Humanism; 

Feudalism; Fraternity; Generations; Historical Humanism, Development of; Humanist 

Statement; Legitimacy; Leisure; Liberty; Marxism-Leninism; Marxist Humanism; Materialism; 

Modernization; National Problem; New Surpassing the Old; Opportunism; Power; Religion; 

Social Stratification; Structuralism; Worker Ownership 

 

TOLERANCE 

 (*) Charity  

 Mentions: Violence  

 References: Gandhi; Tolstoy  

 

TOLSTOYISM 

 References: Gandhi; Martin Luther King; Nkrumah; Schweitzer; Tolstoy;  

 

TOTALITARIANISM 

 Mentions: Christian Humanism; Non-Violence; Radicalism; Reformism; Violence  

 

TYRANNY 

 Mentions: Humanist Statement; State  

 

UNEMPLOYMENT  

 Mentions: Capitalism; Humanist Statement; North-South; Problem of Hunger; Social 

Stratification 

 

UNIONISM 

 Mentions: Action Front; Anarchism  

 References: Franco  

 

UNIVERSALIST HUMANISM  

 (*) Humanist Attitude; Humanist Moment; Humanist Statement; Nation; New 

Humanism 

 References: Humanist Statement  

 

UTOPIA 

 References: Moore: Utopia 

 

VIOLENCE 
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 (*) Discrimination  

 Mentions: Active Non-Violence; Aggression; Alienation; Anarchism; Anti-Humanism; 

Army; Authoritarianism; Bourgeoisie; Chauvinism; Civil War; Dependency; Despotism; 

Dictatorship; Fascism; Gandhism; Humanist Attitude; Humanist Statement; Middle Strata; 

Nation; New Humanism; New Humanism; New Left; New Right; Non-Violence; Oppression; 

Pacifism; Reformism; Revanchism; Revolution; Revolutionary Democracy; Self-Governance; 

Separatism; Social Reformism; State; Style of Life; Suffering; Thesis; Tolerance; Tolstoyism; 

Tyranny; War 

 

WAR  

 Mentions: Anti-War Movement; Christian Democracy; Civil War; Coalition; Cold War; 

Existentialist Humanism; Fascism; Humanity; Imperialism; Marxism-Leninism; Marxist 

Humanism; Materialism; Movement of Nonaligned Nations; Nation; National Problem; New 

Right; Pacifism; Patriotism; People; Renaissance; Retaliation; Revolutionary Democracy; 

Slavery; Social Contract; Social Democracy; Social Reformism; Social Security; Violence  

 

WOMEN’S ISSUES  

 (*) Action Front; Discrimination 

 

WORKER OWNERSHIP  

 (*) Administration; Document; Humanist; Property; Revolution  

 Mentions: Alienation; Economy 

 References: CNSAD (Center for National Studies for Alternative Development); 

Humanist Statement; Loyola; Parra, Riesco 

 

WORLD CENTER FOR HUMANIST STUDIES  

 (*) Humanist Forum 


