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Αξρίδσ κε ηε ζέζε, φηη ε ελλνηνινγηθή δνκή πνπ ραξαθηεξίδεη κηα θνζκνζεσξία ή 

ηδενινγία είλαη θαηά θαλφλα αζπλείδεηε ζηνπο θνξείο ηεο ίδηαο απηήο θαη κπνξεί 

ζαπκάζηα λα απαληάηαη θαη ζηελ θνζκνζεσξία ή ηδενινγία εθείλε, κε ηελ νπνία ε 

πξψηε βξίζθεηαη ζε αγψλα δσήο θαη ζαλάηνπ. Η ελλνηνινγηθή δνκή κηαο 

θνζκνζεσξίαο είλαη κε άιια ιφγηα αλεμάξηεηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηεο θαη 

ζπλεηδεηφ ζηνπο θνξείο ηεο πεξηερφκελν, δει. απφ ηελ απάληεζε πνπ δίλεη ζην α ή β 

θνζκνινγηθφ ή πξαμενινγηθφ πξφβιεκα. Απηή ε αλεμαξηεζία ηεο ελλνηνινγηθήο 

δνκήο κηαο θνζκνζεσξίαο αληηθαηνπηξίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ θπξηαξρία ηνπ 

αζπλείδεηνπ κέξνπο ηεο πάλσ ζην ζπλεηδεηφ - κηα θπξηαξρία πνπ, ζηνλ ρψξν ηεο 

ηζηνξηθήο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ, ζπλεπάγεηαη ηνλ θαηαπνληηζκφ ησλ ζπλεηδεηψλ 

ηνπο επηδηψμεσλ κέζα ζηνπο δαηδαιψδεηο κεραληζκνχο ηεο εηεξνγνλίαο ησλ ζθνπψλ. 

Η δηαζηνιή αλάκεζα ζηελ ελλνηνινγηθή δνκή κηαο θνζκνζεσξίαο θαη ζην 

πεξηερφκελν ηεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή, φηαλ αλαινγηζηνχκε δχν αληηκαρφκελεο 

ζξεζθείεο. Μνινλφηη ε θάζε κηα ζεσξεί ηελ άιιε ζθαιεξή -σο πξνο ην πεξηερφκελν- 

θαη ηελ θαηαπνιεκά, σζηφζν θαη νη δχν ηνπο, σο ελλνηνινγηθέο δνκέο, παξνπζηάδνπλ 

ην θαηλφκελν «ζξεζθεία» γεληθά: ρσξηζκφο ηνπ θφζκνπ ζε αφξαην Δθείζελ θαη 

νξαηφ Δληεχζελ, ππνηαγή ηνπ δεχηεξνπ ζην πξψην, δηθαίσζε ησλ εθάζηνηε πξάμεσλ 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζξεζθείαο, δηακέζνπ ηεο αλαθνξάο ζην πξψην θηι. θηι. Κάζε 

κηά ηνπο αληηιακβάλεηαη θαη νξίδεη δηαθνξεηηθά ην Δθείζελ θαη ην Δληεχζελ, θάζε κηά 

ηνπο αληιεί δηαθνξεηηθέο θαλνληζηηθέο αξρέο απφ ην πξψην θαη ην επηθαιείηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν - φκσο φιεο απηέο νη δηαθνξέο δελ εκπνδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο δνκήο ηνπο, ε νπνία σζηφζν πρέπει λα παξακείλεη αζπλείδεηε ζηνπο 

νπαδνχο θαη ησλ δχν, αλ απηνί δελ ζέινπλ λα ράζνπλ ην νπζηαζηηθφ θνζκνζεσξεηηθφ 

θαη ςπρνινγηθφ ηνπο έξεηζκα, δει. ηελ απνζηνιηθή αίζζεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπο. 

Αθνχ φκσο ε αίζζεζε ηνχηε, ηδσκέλε απ' ηα έμσ θαη ζρεηηθνπνηεκέλε ράξε ζηε 

ζχγθξηζε ηεο κε ηελ αληίζηνηρε αίζζεζε άιισλ θνζκνζεσξεηηθψλ παξαηάμεσλ, 

απνδείρλεηαη ςεπδήο, «ηδενινγηθή», ν ζαλάζηκνο αγψλαο ησλ δχν πιεπξψλ πξνθχπηεη 

ζε έζραηε αλάιπζε φρη ηφζν απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο φζν απφ ηελ νκνηφηεηα ηνπο: ε 

αζπλείδεηε θνηλφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο δνκήο ηνπο, ηηο αλαγθάδεη λα έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε γηα ηελ θαηνρή ρψξνπ (πνπ γίλεηαη ηφζν πην ζηελφο φζν θη νη δχν 

απηνπξνβάιινληαη σο απφιπηεο, δει. αιιειναπνθιεηφκελεο αιήζεηεο), ελψ ε 

ζπλεηδεηή δηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ρξεζηκεχεη σο ηδενινγηθφ φπιν, δει. σο κέζν 

επίηαζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηφζν ηεο έρζξαο φζν θαη ησλ εθαηέξσζελ θπξηαξρηθψλ 

αμηψζεσλ. 

Η ζέζε απηή κπνξεί λα γίλεη απφ πνιινχο ζρεηηθά εχθνια απνδεθηή, φζν δεηά ηα 

παξαδείγκαηα ηεο ζε πεζακέλεο ή κηζνπεζακέλεο ζξεζθείεο. Όκσο ηελ πεξηκέλεη 

ζπρλά ε πην πεηζκαηηθή άξλεζε, φηαλ πξνεθηείλεηαη ζε πξφζθαηα ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη δεηά λα δείμεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ηαπηφζεκσλ ελλνηνινγηθψλ δνκψλ φρη πηά 
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αλάκεζα ζε δχν ζξεζθείεο, παξά αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή, ζξεζθεπηηθήο πθήο 

κεηαθπζηθή θαη ζην ηδενινγηθνπνιηηηθφ εθείλν ξεχκα πνπ σο νκνινγεκέλν ζθνπφ 

ηνπ έρεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ φρη κφλν απφ ηα θνηλσληθά, παξά θαη απφ 

ηα (καδί ηνπο ζπλπθαζκέλα, φπσο ιέγεηαη) κεηαθπζηθά δεζκά. 

Γελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα ππνζέζνπκε, φηη ε πεηζκαηηθή ηνχηε άξλεζε νθείιεηαη θαηά 

πξψην ιφγν ζε θάπνηα αληθαλφηεηα γηα αθαηξεηηθή θαη αθεξεκέλε ζθέςε, κνινλφηη 

ζηε δεχηεξε απφ ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο ηα πξάγκαηα είλαη, και απφ θαζαξά 

ινγηθή άπνςε, πην πεξίπινθα. Αλ δει. ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγψλα αλάκεζα ζε 

παξαδνζηαθέο ζξεζθείεο αξθνχζε γηα ηνπο αλαιπηηθνχο ζθνπνχο καο ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε ελλνηνινγηθή δνκή θαη πεξηερφκελν, ηψξα πξέπεη λα πάξνπκε ππφςε καο 

θαη ηελ πξφζζεηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξφζεκα: ε αζετζηηθή άξλεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο πξνβάιιεη ζην ηζηνξηθφ πξνζθήλην κε αληίζηξνθα 

πξφζεκα απφ εθείλα ηνπ αληηπάινπ ηεο, πξάγκα πνπ απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα 

λέν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, φηαλ νη αληίπαινη, παξ' φιεο 

ηηο δηαθνξέο ηνπο, θξαηνχζαλ θνηλά ζετζηηθά πξφζεκα. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε 

πξφζζεηε απηή ινγηθή πεξηπινθή δπζρεξαίλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ελλνηινγηθφ 

δνκή θαη πεξηερφκελν, δίλνληαο ζηελ ηδενινγηθή ζθέςε ηελ επθαηξία λα θξχβεη 

θαιχηεξα ην αιήζηλν ηεο πξφζσπν -αθνχ ηψξα ε επηζηεκνληθή αλάιπζε ρξεηάδεηαη 

λα αλαζεθψζεη θαη κηα δεχηεξε κάζθα πξνηνχ ην απνθαιχςεη- θαη, νρπξψκέλε πίζσ 

απφ ηε ξηδηθή δηαθνξά ησλ πξνζήκσλ, λα αξλείηαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο 

ηεο δνκήο κε εθείλε ηνπ αληηπάινπ ηεο. Αθξηβψο ε ηδενινγηθή-θνζκνζεσξεηηθή 

ηνπνζέηεζε γελλά ινηπφλ ηελ πεηζκαηηθή άξλεζε, γηα ηελ νπνία κηιήζακε 

παξαπάλσ, θη φρη θάπνηα πξσηνγελήο αληθαλφηεηα γηα ινγηθή-αλαιπηηθή ζθέςε (ε 

αληθαλφηεηα απηή ππάξρεη, βέβαηα, αιιά είλαη δεπηεξνγελήο' δεκηνπξγείηαη, γηαηί ε 

ζθέςε εξγάδεηαη απνθιεηζηηθά σο φξγαλν κηαο νξηζκέλεο ηδενινγηθήο-

θνζκνζεσξεηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη, κνινλφηη ζηνλ ξφιν απηφ κπνξεί λα ζθαξψζεη 

πεξίηερλεο θαη ζαπκαζηέο εθινγηθεπηηθέο θαηαζθεπέο, σζηφζν είλαη αλάπεξε, φηαλ 

θαιείηαη λα δεη ηα πξάγκαηα απφ άιιε ζθνπηά). Με απινχζηεξα ιφγηα: ν αζετζηηθφο 

αλζξσπηζκφο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο νπζηαζηηθή θαηλνηνκία, 

πνπ ζεκαδεχεη κηα θαηλνχξγηα -ηελ ηειεησηηθή- επνρή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο σο 

δηαδηθαζίαο απηνγλσζίαο θαη απηνπξαγκάησζεο, θαη, γηα λα ζεκειηψζεη 

επηρεηξεκαηνινγηθά ηε κεγαιφζηνκή ηνπ αμίσζε, επηθαιείηαη θαη ηνλίδεη ηηο -

πξαγκαηηθά νπζηαζηηθέο- δηαθνξέο πεξηερνκέλνπ θαη πξνζήκσλ αλάκεζα ζηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο αληηπάινπο ηνπ, αγλνψληαο ή αξλνχκελνο ηελ -θαηά ηε 

γλψκε κνπ πξαθηηθά απνθαζηζηηθή- ηαπηφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο αλάκεζα ζηα 

δηθά ηνπ θνζκνζεσξεηηθά ζρήκαηα θαη ζε εθείλα ηεο παιηάο κεηαθπζηθήο θαη εζηθήο. 

Οξηζκέλα βαζηθά ζεκεία απηήο ηεο ηαπηφηεηαο ζα ήζεια λα ηνλίζσ εδψ, αθνχ πξψηα 

θάλσ κηαο γεληθή ηζηνξηθή ππφκλεζε. 
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Όπσο είπακε, ε αδπλακία ή άξλεζε δηαπίζησζεο θνηλψλ ζηνηρείσλ κε ηνλ αληίπαιν 

είλαη απαξαίηεηε ςπρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελζνπζηαζηηθή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα 

ελαληίνλ ηνπ. Όζν βαζχηεξα ξηδψλεη ην πεξηερφκελν κηαο θνζκνζεσξίαο ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο πνιεκηθέο ηεο αλάγθεο ηφζν ιηγφηεξν, θπζηθά, 

είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαγλσξίζεη φηη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο ελλνηνινγηθέο δνκέο ηηο 

ζπκκεξίδεηαη κε ηνλ αληίπαιν. Η πίζηε κηαο θνζκνζεσξίαο ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο 

απνζηνιήο ηεο φρη κφλν εδξαηψλεηαη, παξά θαη θαηά κεγάιν κέξνο ζρεκαηίδεηαη 

ράξε ζηελ πεπνίζεζε, φηη ν αληίπαινο εθθξάδεη -θαη κάιηζηα ζπλεηδεηά, έηζη ψζηε 

λα θαίλεηαη θαη ππνθεηκεληθά αλέληηκνο- ηελ πην ζιηβεξή πξννπηηθή γηα ηνλ 

άλζξσπν. Σθνπφο κηαο καρψκελεο θνζκνζεσξίαο δελ είλαη επνκέλσο ε επηζηεκνληθή 



θαηαλφεζε ηνπ αληηπάινπ, παξά ε ππεξαπινπζηεπηηθή ηνπ παξνπζίαζε κε ηξφπν πνπ 

λα δηθαηψλεηαη ε ακείιηθηε θαηαπνιέκεζε ηνπ. Μηα ζεηξά ηζηνξηθψλ εξεπλψλ έρεη 

δείμεη πσο έλλνηεο, πνπ ζηελ θαζεκεξηλή καο γισζζηθή ρξήζε ππνδειψλνπλ ηελ 

έζραηε θαηάπησζε ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ (π.ρ. «Μεζαίσλαο», «θενπδαξρία» 

θηι.) γελλήζεθαλ θη επηθξάηεζαλ ρσξίο ηελ παξακηθξή εκπεηξηθή-επηζηεκνληθή 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο' ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ απνθιεηζηηθά ηδενινγηθή-

πνιεκηθή [Ήδε ν Pareto, αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο ζε παξαπνκπή ηνπ, εηξσλεπφηαλ 

θηιειεχζεξνπο νξζνινγηζηέο ηζηνξηθνχο φηη πξαγκαηεχνληαη ηνλ «θενπδαιηζκφ» 

φπσο νη ζενιφγνη ηνλ Σαηαλά]. 

Σρεκαηνπνηψληαο ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ηζηνξίαο ησλ ηδεψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

νη Νενη Φξφλνη δήηεζαλ ηελ απηνδηθαίσζε ηνπο ζηελ θαηά ην δπλαηφ εληνλφηεξε 

ππνγξάκκηζε ηεο αληίζεζεο ηνπο (φρη ηφζν ηεο ηζηνξηθήο φζν ηεο εζηθήο) πξνο ηνπο 

Μέζνπο Φξφλνπο, ηνλ «Μεζαίσλα». Τν θαηλνχξγην θσο έκνηαδε αθφκα πην ιακπξφ 

θαη δεζηφ δσξίδνληαο ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε καθξά βαζηιεία ηνπ δψθνπ. Η ίδηα ε 

έθθξαζε «Νένη Φξφλνη» δελ αλέθπςε ζε θάπνηα πξνζπάζεηα επηζηεκνληθήο 

πεξηνδνιφγεζεο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, παξά σο αμηνινγηθφο φξνο, πνπ πήγαηλε λα 

ηνλίζεη, ζπλάκα πξνυπνζέησληαο ηελ, ηελ ηαπηφηεηα: λέν = εζηθά θαιχηεξν, 

πξννδεπηηθφηεξν. 

Όηαλ ζηελ Αλαγέλλεζε θαη ζηνλ Γηαθσηηζκφ δίπια ζηνπο Μέζνπο Φξφλνπο 

πξνζηέζεθε κηα εμηδαληθεπκέλε αξραηφηεηα, κε ζθνπφ θαη πάιη πνιεκηθφ, (δει. γηα 

λα δεηρηεί πσο νη Μέζνη Φξφλνη ήζαλ πξαγκαηηθά παξαθκή θη φρη ηπρφλ κφληκε 

αλζξψπηλε κνίξα), ηφηε πξνέθπςε έλα ηξηαδηθφ θηινζνθηθφ-ηζηνξηθφ ζρήκα, πνπ ζε 

δηαθνξφηξνπεο κνξθέο (Lessing, Herder, Condrorcet θαη πξνπαληφο Hegel θαη Marx) 

νηθεηνπνηήζεθε ηε ζενινγηθή αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε (Οξφζηνο, 

Απγνπζηίλνο, Ισαθείκ Φιψξηνο, Όζσλ θνλ Φξάηδηγθ) θαη παξνπζίαζε έλλνηεο αξρηθά 

ηνπδατθέο-ρξηζηηαληθέο ζε ζπζηεκαηηθή ζχξαζελ [εθθνζκηθεπκέλε] κνξθή. Οη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα καο απαζρνιήζνπλ εδψ πεξηζζφηεξν [k. Loewith, 

WeltgeschichteundHeilsgeschehen - r. Bultmann, GeschichteundEschatologie - e. 

TopitschSozialphilisophieZwischenIdeologieundWissenschaft]. Παξαηεξψ κφλν πσο 

κε ηελ απνδνρή ελφο απφ θαηαγσγή θαη νπζία ηνπδαην-ρξηζηηαληθνχ 

θηινζνθηθντζηνξηθνχ εζραηνινγηθνχ ζρήκαηνο αθξηβψο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

λνκηκνπνηεζνχλ απέλαληη ζηνλ παξαδνζηαθφ ρξηζηηαληζκφ θαη ζηνλ «Μεζαίσλα», νη 

απηάξεζθα απηνθαινχκελνη Νένη Φξφλνη έδσζαλ κηα πξψηε ζεκαληηθή επηβεβαίσζε 

ηεο ζέζεο καο, φηη κπνξεί λα ππάξρεη θνηλφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο παξ’ φιε ηε 

ξηδηθή δηαθνξά πεξηερνκέλνπ. Τν θηινζνθηθντζηνξηθφ ζρήκα κέλεη δνκηθά ην ίδην, 

κφλν πνπ ηψξα δελ ρξεζηκεχεη γηα λα δείμεη ηελ επηπρή ιχζε ησλ νδπλεξψλ 

ηζηνξηθψλ αληηζέζεσλ κε ηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Θενχ παξά κε ηε βαζηιεία ηνπ 

αλζξσπίλνπ Λφγνπ. 
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Έξρνκαη ηψξα ζηε δεχηεξε επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο κνπ, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην 

ζέκα ηνχησλ ησλ ζεκεηψζεσλ. Μηα γεληθή πξνθαηαξθηηθή παξαηήξεζε είλαη εδψ 

αλαγθαία. 

Οη Νένη Φξφλνη, δει. νη εθπξφζσπνη ησλ θπξίαξρσλ πλεπκαηηθψλ ηνπο ηάζεσλ, 

βξέζεθαλ ζηελ αλάγθε λα επηζηξαηεχζνπλ -αζπλείδεηα, αιιά ηειεζθφξα- 

ελλνηνινγηθέο δνκέο ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο αθξηβψο ζην δηπιφ αγψλα ηνπο λα 

παξακεξίζνπλ ηε ζενινγηθή ζεψξεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ρσξίο φκσο απφ 

ηελ άιιε κεξηά λα πέζνπλ ζηνλ κεδεληζκφ, δει. ζηελ άξλεζε θάζε εζηθήο 

δενληνινγίαο. Απελαληίαο, ε εηθνλνθιαζηηθή ηνπο δηάζεζε ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηελ 



πεπνίζεζε, φηη νη ίδηνη κπνξνχζαλ λα βάινπλ ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ 

έλα αθφκα θαιχηεξν θη αλζξσπηλφηεξν. Τν γθξέκηζκα ηεο ζενινγηθήο θνζκνεηθφλαο 

άθελε έλα ηφζν κεγάιν θελφ, ψζηε κνλάρα ζχληνλε εξγαζία ζηνλ θνζκνινγηθφ 

ηνκέα, πξνπαληφο φκσο ζηνλ ηνκέα ησλ αμηψλ, κπνξνχζε λα ην γεκίζεη. Η εξγαζία 

απηή ήηαλ απφιπηα αλαγθαία γηα δχν ζηελά ζπλπθαζκέλνπο κεηαμχ ηνπο ιφγνπο, πνπ 

θη νη δπφ ηνπο, πάιη, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο, πξσηαξρηθέο πάληα, πνιεκηθέο αλάγθεο 

κηαο θνζκνζεσξίαο ή ηδενινγίαο. Πξψηα, πξσηα, ε ζενινγηθή αληίδξαζε ελαληίνλ 

ησλ λέσλ ηδεψλ ζηεξηδφηαλ θαηά πξνηίκεζε ζην επηρείξεκα, πσο νη ηειεπηαίεο αξγά 

ή γξήγνξα ζα νδεγνχζαλ ζηνλ πιήξε εζηθφ ζρεηηθηζκφ, αθνχ ν παξακεξηζκφο ηνπ 

Θενχ, δει. ησλ κεηαθπζηθά θπξσκέλσλ αμηψλ, ινγηθά ζπλεπαγφηαλ φηη σο παληψλ 

ρξεκάησλ κέηξνλ ζα απέκελε ν ηνπηθά θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλνο, δει. ζρεηηθφο θαη 

κεηαβιεηφο, έξκαηνο άλζξσπνο. Τν φηη ζήκεξα, αθνχ πηα νη ινγηθέο θη ηζηνξηθέο 

αδπλακίεο ηνπ λεψηεξνπ νξζνινγηζκνχ έρνπλ θαλεξσζεί απφ αξθεηέο πιεπξέο, 

πνιινί (θαιά ή θαθά - απηφ δελ εμεηάδεηαη εδψ) μαλαδεηνχλ κεηαθπζηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο επηθπξψλνληαο έηζη, αλ φρη ηελ νξζφηεηα, πάλησο ηελ πξαθηηθή 

ζεκαζία ηνπ ζενινγηθνχ επηρεηξήκαηνο, είλαη κηα έλδεημε πνπ καο επηηξέπεη λα 

εθηηκήζνπκε πφζε απήρεζε είρε απηφ απφ ηνλ 16ν σο ηνλ 18ν αη., φηαλ ην παηγλίδη 

ήηαλ αθφκα ζρεηηθά αλνηρηφ. 

Όπνηνο είλαη εμνηθεησκέλνο κε θείκελα ηεο επνρήο εθείλεο μέξεη, πσο νη θιαζζηθνί 

εθπξφζσπνη ηνπ λεψηεξνπ νξζνινγηζκνχ θάλνπλ αγψλα δηκέησπν: ελαληίνλ ηνπ 

ζενινγηθνχ αληηπάινπ και -κε φρη ιηγφηεξε ζθνδξφηεηα- ελαληίνλ φζσλ δείρλνληαη 

δηαηεζεηκέλνη λ’ αληιήζνπλ απφ ηνλ παξακεξηζκφ ηνπ Θενχ (ηεο ζενινγίαο) θαη ηε 

ζπλεπνχκελε πξσηνθαζεδξία ηνπ Αλζξψπνπ (ηεο αλζξσπνινγίαο) ζπκπεξάζκαηα 

ζθεπηηθηζηηθά ή κεδεληζηηθά. Ο Machiavelli, ν Hobbes θη ν LaMettrie πνιεκήζεθαλ 

θαηά πξψην ιφγν απφ ππέξκαρνπο ηνπ λένπ νξζνινγηζκνχ, πνπ έβιεπαλ ηε λέα 

θνζκνζεσξία ηνπο εθηεζεηκέλε αλεπαλφξζσηα, ελψ νη ζενιφγνη θη νη θάζε ινγήο 

πλεπκαηηθνί ζπλνδνηπφξνη ηνπο ζεσξνχζαλ ραηξέθαθα ηέηνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

σο ρεηξνπηαζηή επαιήζεπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπο θαη σο απνθάιπςε ηεο εζηθήο 

πεκπηνπζίαο ησλ λέσλ ξεπκάησλ (κε ηα ίδηα θξηηήξηα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηε 

δειεηεξηψδε πνιεκηθή ησλ Marx-Engels ελαληίνλ ηνπ MaxStirner). 

Τν γηαηί κηα ηέηνηα θαηλνκεληθά αληηθαηηθή εμέιημε ήηαλ αλαπφδξαζηε ην 

θαηαιαβαίλνπκε, αλ αλαπηχμνπκε ηνλ δεχηεξν απφ ηνπο δχν ιφγνπο πνπ 

ππαηληρζήθακε παξαπάλσ, ν νπνίνο θαηά βάζνο είλαη κφλν κηα γεληθεπκέλε 

δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ. Κάζε ζπλεπήο θνζκνζεσξία παξνπζηάδεη ηε δηθή ηεο 

αμηνινγηθή θιίκαθα σο ηε κφλε νξζή, δει. σο ηε κφλε δπλαηή εγγχεζε αμηνπξεπνχο 

αλζξψπηλεο δσήο. Ο αληίπαινο θαηαγγέιιεηαη επνκέλσο φρη σο θάπνηνο πνπ 

επηδηψθεη κηα νξγάλσζε ηεο δσήο κε βάζε κηα λέα δηαθνξεηηθή, έζησ ρεηξφηεξε, 

θιίκαθα αμηψλ, παξά σο θάπνηνο πνπ βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ζα 

θαηαζηξέςεη ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσληθήο δσήο' ζηηγκαηίδεηαη κε άιια ιφγηα σο 

κεδεληζηήο θαη αλεζηθηζηήο, θη νη επαγγειίεο ηνπ ζεσξνχληαη είηε σο ηαθηηθφο 

ειηγκφο είηε σο θαινπξναίξεηε ςεπδαίζζεζε. Δπηξξίπηνληαο ζηνλ εθάζηνηε αληίπαιν 

ηνλ ςφγν ηνπ κεδεληζκνχ, νη εθπξφζσπνη κηαο θνζκνζεσξίαο ελεξγνχλ απφ ηε 

ζθνπηά ηνπο ζσζηά, ηφζν απφ ζεσξεηηθή άπνςε (εθ' φζνλ ηε κηα θαη απφιπηε 

αιήζεηα ηελ θαηέρνπλ νη ίδηνη) φζν θαη απφ άπνςε πξαθηηθή-ηαθηηθή. Γηαηί 

ζπλαηζζάλνληαη κε ελζηηθηηθή ζηγνπξηά φηη θακκηά θνζκνζεσξία πξαγκαηηθά 

κεδεληζηηθή δελ κπνξεί λα επηθξαηήζεη θνηλσληθά θαη λα εκπεδψζεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο, αθνχ θακκηά θνηλσλία δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο έλα ζχζηεκα εζηθψλ θαλφλσλ. 

Κη αθφκα: κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιηηηζκνχ, δει. ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κηα κεηάθξαζε ή εμηδαλίθεπζε βηνςπρηθψλ κεγεζψλ ζε 

κεγέζε πλεπκαηηθά ή εζηθά. Όπσο ε γελεηήζηα νξκή κεηαβάιιεηαη ζε Έξσηα θηι., 



έηζη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο (κε ηελ επξεία ζεκαζία ηνπ φξνπ) 

ζπλπθαίλεηαη κε ηε ζέζε, φηη ε δσή έρεη λφεκα. Η άξλεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο 

ππνζθάπηεη -πάληα: ζηηο ζπλζήθεο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο- ην ίδην ην έλζηηθην 

ηεο απηνζπληήξεζεο. Η κνκθή ηνπ κεδεληζκνχ είλαη ζε θνηλσληθή θιίκαθα δξαζηηθή 

αθξηβψο γη' απηφ - θη αθξηβψο γη' απηφ επηξξίπηεηαη ηφζν ζπρλά θη επίκνλα ζηνλ 

ηδενινγηθφ αληίπαιν. Όκσο θαη ν αληίπαινο μέξεη ή δηαηζζάλεηαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο 

απηνχο' αληηζηξέθεη ινηπφλ ηελ εηθφλα θαη παξνπζηάδεηαη ν ίδηνο σο ππέξκαρνο ηνπ 

«αιεζηλνχ» λνήκαηνο ηεο δσήο, αθήλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ερζξνχ ηεο ζηελ άιιε 

παξάηαμε. 

Σηε δηακάρε απηή, πνπ έρεη επαλαιεθζεί ζηελ ηζηνξία θάκπνζεο θνξέο, παίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ην ζηνηρείν ησλ θπξηαξρηθψλ αμηψζεσλ ηεο θάζε θνζκνζεσξεηηθήο 

παξάηαμεο. Δθ' φζνλ θαλείο δελ κπνξεί λα αζθήζεη θνηλσληθή θπξηαξρία, λα δελ 

ζεζπίζεη έλα ζχζηεκα (αλ φρη γεληθά απνδεθηψλ, πάλησο γεληθά ηεξνχκελσλ) εζηθψλ 

θαλφλσλ, θη εθ' φζνλ έλα ηέηνην ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε, φηη ε 

αλζξψπηλε δσή έρεη λφεκα, είλαη πξνθαλέο, φηη ε ππεξάζπηζε ηφζν ηνπ λνήκαηνο ηεο 

δσήο φζν θαη ηεο εζηθήο κε ηε ζηελή ή επξεία έλλνηα είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα φπνηνλ ζέιεη λα πξνβάιεη αμηψζεηο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο (φπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ, εζηθηζκφο θαη αγψλαο γηα θνηλσληθή ηζρχ είλαη κεγέζε πνπ θάζε άιιν 

παξά αιιειναπνθιείνληαη αλαγθαζηηθά). Καηαιαβαίλνπκε ηψξα θαιχηεξα, γηαηί ν 

λεψηεξνο νξζνινγηζκφο ζηελ πάιε ηνπ ελαληίνλ ηεο παιηάο ζενινγηθήο θπξηαξρίαο, 

δει. ζηελ πάιε ηνπ γηα θνηλσληθή επηθξάηεζε δηακέζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθνθνθνηλσληθψλ θνξέσλ ηνπ, έπξεπε λα ππεξαζπίζεη ηφζν ην λφεκα ηεο δσήο 

φζν θαη κηαλ αμηνινγηθή θιίκαθα, ρηππψληαο ακείιηθηα θάζε παξαιπηηθφ κεδεληζκφ 

ή ζθεπηηθηζκφ πνπ πήγαηλε λα βγεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ ηνπο θφιπνπο. Απηφ ήηαλ 

ηειεζθφξν ζηελ θνηλσληθή πάιε, φκσο ην αληίηηκν ήηαλ ε αζπλείδεηε απνδνρή ησλ 

ελλνηνινγηθψλ δνκψλ ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ αληηπάινπ. Η παιηά κεηαθπζηθή είρε θη 

απηή γελλεζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα ζεκειηψζεη ηφζν ην λφεκα ηεο δσήο φζν θαη κηα 

θιίκαθα αμηψλ (πάληα: ζε ζπλάθεηα κε ζπγθεθξηκέλεο θπξηαξρηθέο αμηψζεηο) - θη 

φπνηνο δελ αξλείηαη ηα δχν απηά είλαη ππνρξεσκέλνο λα νηθεηνπνηεζεί ζέινληαο θαη 

κε ηηο ελλνηνινγηθέο ηεο δνκέο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνξξίπηεη ην πεξηερφκελν ηεο 

παξαιχνληαο ή ζθνηψλνληαο ηνλ Θεφ.  

 

δ´ 

Η ζενθηνλία ζπληειέζηεθε ζε δηάζηεκα αηψλσλ θαη κηα έζησ ζηνηρεηψδεο πεξηγξαθή 

ησλ θάζεσλ ηεο ζα καο νδεγνχζε πνιχ καθξηά. Ήδε ε κεγάιε δηακάρε ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ζρνιαζηηθήο ζενινγίαο ηνπ 12νπ θαη 13νπ αη., γηα ην αλ ε Βνχιεζε ή ν 

Λφγνο είλαη ην θχξην ζηνηρείν ηεο ζείαο ππφζηαζεο, ηειεηψλεη κε ηε δέζκεπζε ηνπ 

Θενχ απφ ηα παξαγγέικαηα ηνπ Λφγνπ φπσο απηή εθθξάζηεθε ζην ζχζηεκα ηνπ 

Θσκά ηνπ Αθπηλάηε. Ο Θεφο δελ επηηξέπεηαη λα ζέιεη θάηη αληίζεην απφ ηνλ Λφγν, θη 

απηφ ζεκαίλεη φρη κφλν εγθψκην ηεο λνεκνζχλεο ηνπ Θενχ παξά θαη πξαθηηθή 

πεξηθνπή ηεο παληνδπλακίαο ηνπ. Μνινλφηη ε ζέζε απηή αξγφηεξα ακθηζβεηείηαη θαη 

πάιη (θαη κάιηζηα αθξηβψο ζηελ «πξννδεπηηθή» πνιεκηθή ελαληίνλ ησλ ζρνιαζηηθψλ 

- επηθαλέζηεξα παξαδείγκαηα γη’ απηφ είλαη ν Descartes θαη ν Newton), σζηφζν 

βαζκηαία επηβάιιεηαη, ηφζν γηαηί εληζρχεηαη ζεσξεηηθά απφ ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπ 

κεραληζηηθνχ θπζηθνεπηζηεκνληθνχ κνληέινπ, πνπ ρξεηάδεηαη κνλάρα έλα «πξψηνλ 

θηλνχλ», φρη φκσο θαη παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, φζν θαη γηαηί αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ κνλάξρε. 

Όπσο ν Θεφο νθείιεη λα δεκηνπξγεί ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ αθήλεη ζηε λνκνηειεηαθή 

ηνπ πνξεία ρσξίο λα αλακηγλχεηαη πεξαηηέξσ, έηζη θη ν κνλάξρεο νθείιεη λα είλαη 

ζπληαγκαηηθφο, δει. λα εγγπάηαη ηε λνκνζεηεκέλε θξαηηθή ηάμε δίρσο λα ηε 



δηαηαξάζζεη κε απζαίξεηεο παξεκβάζεηο: απηή είλαη ε ζεκειηαθή αξρή ηεο 

θηιειεχζεξεο «πνιηηηθήο ζενινγίαο», πνπ απνηειεί έλα απφ ηα θιαζζηθά 

παξαδείγκαηα ηεο δνκηθήο παξαιιειφηεηαο πνιηηηθψλ θαη κεηαθπζηθψλ ηδεψλ. 

Ο αζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο πεξηνξίδεηαη ινηπφλ λα ζέζεη ηνλ Θεφ, φπσο θαη ηνλ 

κνλάξρε, ζε ηηκεηηθή απνζηξαηεία. Οη ζπζηεκαηηθνί ζενθηφλνη πξνέξρνληαη φρη απφ 

ηηο ηάμεηο ηνπ, παξά απφ ηηο ηάμεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ην 

νπνίν, θνληά ζηα άιια, νινθιεξψλεη κε ηξφπν πξνγξακκαηηθφ ηελ εμέγεξζε ελαληίνλ 

ηεο παιηάο κεηαθπζηθήο. 

Οη πεγέο καο επηηξέπνπλ λα νξίζνπκε κε αθξίβεηα ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεηδεηήο 

απηήο ζηξνθήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηελ Ινπιηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 

1830 θαη ζηηο επαλαζηάζεηο ηνπ 1848, φηαλ ζηε Γαιιία εξγαηηθέο κάδεο ζηέθνληαη 

γηα πξψηε θνξά κε απηνηειείο ζθνπνχο ζηα νδνθξάγκαηα, ελψ ζηε Γεξκαλία αξρίδεη, 

ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ δαζθάινπ (1831), ε έληνλε δχκσζε ζηνπο θχθινπο ησλ 

εγειεηαλψλ. Η αηηία πνπ ν εγειεηαληζκφο αθξηβψο ηφηε κπφξεζε λα αλαπηχμεη 

θαηαιπηηθέο δπλάκεηο γίλεηαη επλφεηε, αλ ηνλ δνχκε απφ ηε ζθνπηά ησλ αξηζηεξψλ 

νπαδψλ ηνπ. Τν εγειεηαλφ ζχζηεκα δηεχξπλε ηφζν ηελ έλλνηα ηεο Ιζηνξίαο, ψζηε 

απηή λα ηαπηηζηεί κε ην ζχκπαλ ηεο ζετθήο δξαζηεξηφηεηαο' θη αθνχ ε Ιζηνξία είλαη 

ζπλάκα εμ νξηζκνχ δξαζηεξηφηεηα αλζξψπηλε, θάλεθε φηη ζεία θαη αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ζπκπίπηνπλ, φηη ην Υπεξβαηηθφ θαηαξγείηαη θη φηη ην αλζξψπηλν 

γέλνο δελ είρε άιινλ Θεφ λ' αλαδεηήζεη θαη λα πξνζθπλήζεη εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ 

ηνλ ίδην. Πέξα απ' απηφ, ε εγειεηαλήακθίινγε ηαχηηζε ινγηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ 

εξκελεχζεθε φρη σο θαζαγίαζε ησλ θαηεζηεκέλσλ αξρψλ παξά σο εγγχεζε γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο κέζα ζηελ Ιζηνξία θαη ζπλάκα σο θνξχθσζε ηεο 

αλειηθηηθήο ηεο πνξείαο. Αθφκα θη αλ παξαβιέςνπκε άιια ζηνηρεία ηεο εγειεηαλήο 

δηαιεθηηθήο, πνπ ηελ έθαλαλ πξφζθνξε σο πνιηηηθφ φπιν, έρνπκε εδψ έλα ζρήκα πνπ 

ηθαλνπνηνχζε αηηήκαηα ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ ζηα βαζηθά 

ηεο ζεκεία. Γηα κηα επηζηεκνληθή αλάιπζε είλαη ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε φηη ην 

ζρήκα απηφ, φπσο ππνηππψζεθε απφ ηνπο αξηζηεξνχο εγειεηαλνχο, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα πιήξε παξαιιειφηεηα αλάκεζα ζην κεηαθπζηθφ θαη ζην πνιηηηθνθνηλσληθφ 

ηνπ ζθέινο, θάλνληαο πξφδειε ηελ εζψηεξε ζρέζε ζενθηνλίαο θαη επαλαζηαηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ. 

Πξάγκαηη, ν δξφκνο πξνο ηε κεγαιχηεξε θαη ηειεπηαία επαλάζηαζε αλνίγεη κνλάρα 

φηαλ είλαη ζίγνπξν πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα πάξεη ζηα δηθά ηνπ ρέξηα ηα ηζηνξηθά 

ηνπ πεπξσκέλα. Κη ε ζηγνπξηά, πάιη, πξνθχπηεη απφ ηελ εμφλησζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ 

θαη παιαηφηεξνπ απφ φινπο ηνπο θπξίαξρνπο, ηνπ Θενχ. Όπσο ζην κεηαθπζηθφ 

επίπεδν ν αληαγσληζκφο Δληεχζελ θαη Δθείζελ ηεξκαηίδεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Δθείζελ, έηζη θαη ζην θνηλσληθνηζηνξηθφ πεδίν ν αληαγσληζκφο θπξίαξρσλ θαη 

θπξηαξρνχκελσλ ηεξκαηίδεηαη κε ηελ εμφλησζε ησλ πξψησλ. 

Η δπαξρηθή δνκή θαηαξγείηαη ηφζν ζηελ θνζκνινγία φζν θαη ζηελ ηζηνξία θαη ζηε 

ζέζε ηεο κπαίλεη κηα δνκή κνληζηηθή (ν κνληζκφο απηφο είλαη θιεξνδφηεκα ηνπ 

εγειεηαληζκνχ). Κη αθφκα, ε κνληζηηθή δνκή επηθξαηεί θαη ζην αλζξσπνινγηθφ 

επίπεδν, αθνχ ν νιφπιεπξα απειεπζεξσκέλνο άλζξσπνο δελ ηαιαλίδεηαη πηα απφ ηνλ 

παιηφ δηραζκφ αλάκεζα ζε πλεχκα θαη ζάξθα, ηδηψηε θαη πνιίηε, παξαγσγφ θαη 

θαηαλαισηή θηι. Βιέπνπκε εδψ κε πφζε ζπλέπεηα κηα θαη κφλε αληίιεςε αγθαιηάδεη 

φια ηα επίπεδα ηνπ Δίλαη, πιάζσληαο ηα ζχκθσλα κε ην ίδην θαινχπη. Όκσο ε 

ζπλέπεηα δελ είλαη πξσηνγελήο παξά παξαγσγή, γηαηί νη ίδηεο δνκηθέο αληηζηνηρίεο 

ραξαθηεξίδνπλ -κε άιιν πεξηερφκελν θαη άιια πξφζεκα, φπσο είπακε- ηελ παιηά 

δπαξρηθή κεηαθπζηθή. Ο αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο δηακνξθψλεηαη πνιεκψληαο ηελ 

θαη αληηζηξέθνληάο ηελ, δει. ζε ζπλερή αξλεηηθή επαθή καδί ηεο. Αξλεηηθή επαθή 

ζεκαίλεη σζηφζν αξλεηηθφ θαζνξηζκφ. Κη απηφο ζπλίζηαηαη φρη κφλν ζηε 



ξηδνζπαζηηθή αληηζηξνθή ηεο αληίπαιεο θνζκνζεσξίαο, παξά θαη ζηελ αλάγθε λα 

παξζνχλ λέεο κεηαθπζηθέο (αληη)απνθάζεηο. 

Ο Θεφο εθζξνλίδεηαη θαη ελζξνλίδεηαη ν Άλζξσπνο, ε Ιζηνξία γίλεηαη Σχκπαλ θη ν 

Άλζξσπνο Γεκηνπξγφο. Απηή είλαη ε δξαζηηθφηεξε απάληεζε ησλ Νέσλ Φξφλσλ ζην 

εξψηεκα πνπ φπσο είπακε, ηνπο παίδεςε απφ ηελ αξρή ηνπ 19νπ αη.: πσο είλαη δπλαηφ 

λα παξακεξηζηεί ν Θεφο ρσξίο λα πξνθχςεη απ’ απηφ ν κεδεληζκφο. Η ιχζε ηνπ 

αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ παξέρεη ζεσξεηηθά θαη ηα δχν. Δίδακε φκσο φηη είλαη ζε 

ζέζε λα ην θάλεη κφλν αθνχ αληηζηξέςεη ηελ παιηά κεηαθπζηθή ζε φια ηεο ηα 

επίπεδα θαη, αξλεηηθά θαζνξηδφκελε απφ ηελ ηειεπηαία, ππνηππψζεη θαη πξνυπνζέζεη 

κηα θαηλνχξγηα, κνληζηηθή κεηαθπζηθή, εθ’ φζνλ ηνχηε εδψ κπνξεί λα παξακεξίζεη 

ην Δθείζελ κε ηε παιηά έλλνηα, δει. ηνλ Θεφ, ρεηξαθεηψληαο θαη απνιπηνπνηψληαο 

αληίζηνηρα ην Δληεχζελ, δει. ηνλ Άλζξσπν. 

Σ’ απηφ ην Δληεχζελ ζπγθεληξψλεη ηψξα απνθιεηζηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ν αζετζηηθφο 

αλζξσπηζκφο. Η αλζξσπνινγία απνηειεί έηζη ην θαη’ εμνρήλ ζεσξεηηθφ πεδίν ηνπ, 

δει. ην πεδίν φπνπ κπνξεί λα αληρλεπζεί θαιχηεξα απφ νπνπδήπνηε αιινχ, αλ θαη ζε 

πνηφ βαζκφ ν αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο, πξνθχπηνληαο ν ίδηνο απφ κεηαθπζηθέο 

απνθάζεηο θαη ζηεγαζκέλνο θάησ απφ κηα κνληζηηθή-αζετζηηθή κεηαθπζηθή, έρεη 

παξαιάβεη θαη δηαηεξήζεη, ζε ιαλζάλνπζα ή πξφδειε κνξθή, ηηο ελλνηνινγηθέο δνκέο 

ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Αλαθέξακε ήδε φηη ηα δνκηθά γλσξίζκαηα ηεο παιηάο 

ζξεζθεπηηθήο κεηαθπζηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: ην Δίλαη ρσξίδεηαη ζ’ 

αφξαην Δθείζελ θαη νξαηφ Δληεχζελ, ην δεχηεξν ππνηάζζεηαη ζην πξψην θαη νη 

πξάμεηο ησλ εθάζηνηε εθπξνζψπσλ ηεο θνζκνζεσξίαο δηθαηψλνληαη αλαθεξφκελεο 

ζην πξψην. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε θχξσζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο, ηεο αμηνινγηθήο 

θιίκαθαο θαη ζπλάκα ησλ θπξηαξρηθψλ αμηψζεσλ, νη νπνίεο, φπσο επίζεο 

παξαηεξήζακε παξαπάλσ, ζπλπθαίλνληαη αλαγθαζηηθά ηφζν κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 

λνήκαηνο ηεο δσήο φζν θαη ηεο εζηθήο πνπ πάεη λα δψζεη ζην λφεκα απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνπ πεξηερφκελν, θαζαγηάδνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. 

 

ε´ 

Τν πξφβιεκα καο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ινηπφλ ζην εξψηεκα: είλαη δπλαηφ λα 

επαλαγλσξίζνπκε ηελ ελλνηνινγηθή απηή δνκή ζηνλ αζετζηηθφ αλζξσπηζκφ θαη ζην 

πνιηηηθφ ηνπ θίλεκα, δει. ζηνλ επαλαζηαηηθφ ζνζηαιηζκφ; 

Απφ πξψηε φςε ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Ο αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο θαηάξγεζε 

αθξηβψο ην αφξαην Δθείζελ, ην έξεηζκα ηεο παιηάο κεηαθπζηθήο' πσο είλαη λνεηφ, 

κεηά ηε ξηδηθή θαηάξγεζε ηνπ Δθείζελ, λα πξνβάιιεη μαλά ε δηάζηαζε Δθείζελ θαη 

Δληεχζελ κε φια ηα θνηλσληθά ζπκπαξνκαξηνχληα ηεο; 

Έηζη επηρεηξεκαηνινγνχλ ηνπιάρηζηνλ νη νπαδνί ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ, 

αξλνχκελνη ή αγλνψληαο ηε δηαθνξά ελλνηνινγηθήο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ κηαο 

θνζκνζεσξίαο, εκκέλνληαο δει. ζην θαη' εμνρήλ ζφθηζκα ηεο ηδενινγηθήο ζθέςεο. 

Απφ ηνλ παξακεξηζκφ ηνπ παιηνχ Δθείζελ ηεθκαίξνπλ ηνλ παξακεξηζκφ θάζε 

Δθείζελ - κε άιια ιφγηα: επεηδή νη ίδηνη είραλ θνξηψζεη ζηνλ αληίπαιν ηνπο φιε ηελ 

επζχλε γηα ηε κέρξη ηψξα ζθιαβηά, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε δηθή ηεο λίθε ζεκαίλεη εμ 

νξηζκνχ ηελ έιεπζε ηεο ειεπζεξίαο. Κη αληίζηξνθα: φπσο απνθιείνπλ εμ νξηζκνχ φηη 

ε λίθε ηνπο κπνξεί λα ζεκάλεη λέα ζθιαβηά, ην ίδην απνθιείνπλ εμ νξηζκνχ φηη ε λίθε 

ηνπο πάλσ ζην παιηφ Δθείζελ (σο πεξηερφκελν) κπνξεί λα ζεκάλεη ηε γέλεζε ελφο 

λένπ, θαη κάιηζηα σο θνξέα θπξηαξρηθψλ αμηψζεσλ. Ωζηφζν ε γέλεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ απηνχ είλαη πξαθηηθά θαη ινγηθά αλαπφδξαζηε. Ήδε ν αγψλαο ελαληίνλ 

ηεο ζθιαβηάο, δει. ηνπ αληηπάινπ, δελ είλαη δπλαηφ λα δηθαησζεί ηδενινγηθά παξά 

κφλν κε ηελ επίθιεζε αμηψλ, νη νπνίεο, αθνχ ίζακε ηψξα έκεηλαλ απξαγκαηνπνίεηεο 



εμ αηηίαο, φπσο ιέγεηαη, ηεο θπξηαξρίαο ηνπ αληηπάινπ απηνχ, απνηεινχλ έλα Δθείζελ, 

θάηη πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ (θη απηφ ζεκαίλεη: ε απηή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ) 

αθφκα απιψο επηζπκείηαη θαη επίθεηηαη. Ο αγψλαο απνβιέπεη ζηε λίθε, ε λίθε 

ελαπνηίζεηαη ζην κέιινλ θαη καδί ηεο ε πξαγκάησζε ησλ λέσλ αμηψλ' ε δηάζηαζε 

Δθείζελ θαη Δληεχζελ πξνβάιεη έηζη ήδε κέζα ζηελ πξννπηηθή ηνπ ρξφλνπ, ζηελ 

αγσληζηηθή αληηπαξάζεζε δσθεξνχ παξφληνο θαη ιακπξνχ κέιινληνο. Όκσο είλαη 

ζπλάκα θαη δηάζηαζε ινγηθή, αθνχ, φπσο είπακε, ν αληίπαινο αληηθξνχεηαη 

θνζκνζεσξεηηθά δηακέζνπ ηεο επίθιεζεο (αθφκα) απξαγκαηνπνίεησλ αμηψλ. 

Η ζχλδεζε ηεο -νθεηινκελεο ζε νξγαληθνχο πνιεκηθνχο ιφγνπο- δηάζηαζεο Δθείζελ 

θαη Δληεχζελ κε ηελ θξίζηκε αλζξσπνινγηθή πξνβιεκαηηθή πξνθχπηεη ηψξα 

απηφκαηα, αθνχ νη ππέξκαρνη ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ πξσηαξρηθά επηξξίπηνπλ 

ζηνλ αληίπαιν ηελ θαηαπάηεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ινγηθήο - κε άιια 

ιφγηα: ηελ «αιινηξίσζε» ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Δξρφκαζηε έηζη ζηε δηαπίζησζε 

ηεο δηάζηαζεο Δθείζελ θαη Δληέπζελ αθξηβψο ζηνλ ρψξν εθείλν, πνπ γηα ηνλ 

αζετζηηθφ αλζξσπηζκφ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν (αλζξψπηλν) Δληέπζελ, 

ιπηξσκέλν απφ θάζε (ζετθφ) Δθείζελ. Γηαηί είλαη ινγηθά απηαπφδεηθην, πσο νη 

δηακαξηπξίεο ή κεκςηκνηξίεο γηα δηαζηξνθή ή «αιινηξίσζε» ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο κνλάρα ηφηε έρνπλ λφεκα, αλ γίλεη δεθηφ, φηη ππάξρεη θάπνηα ζηαζεξή νπζία 

σο ππνθείκελν (κε ηελ αξηζηνηειηθή έλλνηα) ηεο «αιινηξίσζεο», νπζία πνπ κπνξεί 

λα λνεζεί ζε θαηάζηαζε θαζαξή, δει. ειεχζεξε απφ ηηο «αιινηξηψζεηο» ηεο. Πίζσ 

απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ «αιινηξηψζεσλ» ζηέθεη ινηπφλ 

κηα νχζηα πάγηα θαη ππεξεκπεηξηθή (ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα φηη αθφκα δελ 

κπφξεζε λα εθδηπισζεί νξαηά θαη απηά ζηνλ ξφιν ηνπ θχξηνπ δηακνξθσηή ηεο 

θνηλσληθήο δσήο). Τν «αιινηξησκέλν» Δληεχζελ ηνπ αλζξψπνπ θαίλεηαη αμηνιχπεην 

κφλν ζηελ αληηπαξάζεζε ηνπ κε ην ακφιπλην Δθείζελ ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

απφιπην κέηξν ζπγθείζεσλ θαη αλαθνξψλ. Η ζεσξεηηθή ππνηαγή ηνπ πξψηνπ ζην 

δεχηεξν ζπληειείηαη ηψξα κε ηνλ εμήο ζπιινγηζηηθφ κεραληζκφ: προϋποτίθεται φηη ε 

νληνινγηθή πθή, ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα νξηζηεί φρη κε βάζε ην Δληεχζελ 

ησλ νξαηψλ «αιινηξηψζεσλ» ηνπ, παξά ην αφξαην, δει. ηζηνξηθά (αθφκε) 

αλεθπιήξσην ηδεψδεο Δθείζελ ηνπ. Η πξαμενινγία θαη ε αμηνινγηθή θιίκαθα 

θαηαξηίδνληαη κε βάζε ην Δθείζελ' ηφ «αιινηξησκέλν» Δληεχζελ, ν εκπεηξηθφο 

άλζξσπνο, πξέπεη λα γηαηξεπηεί ζχκθσλα κε δηαγλψζεηο θαη ζπληαγέο πνπ 

ζπλάγνληαη απαγσγηθά άπν ηνλ νληνινγηθφ νξηζκφ ηνπ ακφιπληνπ Δθείζελ, ηεο 

«αιεζηλήο» αλζξψπηλεο θχζεο. 

Τνχηε ε νληνινγηθή πεγή ηήοήζηθήο δενληνινγίαο είλαη απηνλφεηα ε ίδηα εζηθή θαη 

θαιή' φλ θαη Γένλ, πξαγκαηηθφηεηα θαη επζεβήο πφζνο ζπκπίπηνπλ ζ' απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο, νπσο θαη ζε θάζε ηδενινγία, έμφξηζκνχ θαη ζηελ αθεηεξία ηνπο. Οη 

δνκηθέο παξαιιειφηεηεο κε ηε ζετζηηθή κεηαθπζηθή γίλνληαη έηζη αθφκα πηφ 

πξφδειεο. Όπσο ν αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο ράλεη ην νχζηαζηηθφ ηνπ λφεκα, αλ δέλ 

πξνυπνζέζεη ηελ θαιή θαη ινγηθή αλζξψπηλε θχζε, έηζη θαη ε ζετζηηθή κεηαθπζηθή 

γίλεηαη ηδενινγηθά αλίζρπξε θαη πξαθηηθά αηειέζθνξε, αλ δελ δερζεί ηελ θαινζχλε 

θαη ζνθία ηνπ Θενχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δει. δελ αξθεί ε ππαξμε Θενχ' έλαο 

παληνδχλακνο αιια «θαθφο» Θεφο (πνπ ινγηθά είλαη έμ ίζνπ δπλαηφο φζν θη έλαο 

«θαιφο») δέλ ζα κπνξνχζε πνηέ λα απνηειέζεη νληνινγηθή πεγή κηάο δενληνινγίαο - 

θη αθξηβψο ε δενληνινγία είλαη ην πξαθηηθά απνθαζηζηηθφ ζεκείν, αθνχ ε επηβνιή 

θαη ηήξεζε ηεο θαηά ηελ εξκελεία ηνπ ηζρπξνηέξνπέκπεδψλεη ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο. 

Η ίδηα παξαιιειφηεηα θαίλεηαη θη απφ κίαλ άιιε νπηηθή γσλία: φπσο φ έμφξηζκνχ 

θαιφο Θεφο παξακέλεη ακφιπληνο κνινλφηη ν δεκηνπξγεκέλνο απ' απηνλ θφζκνο εηλαη 

βνπηεγκέλνο ζηελ ακαξηία, έηζη θη ε θαιή αλζξψπηλε θχζε παξακέλεη ιίγν ή πνιχ 



αιψβεηε, ψζπνπ λα έξζεη ε ψξα ηεο, κνινλφηη ν ηζηνξηθφο θφζκνο, δεκηνχξγεκα θη 

απηφο ηνπ αλζξψπνπ, θπξηαξρείηαη απφ ηελ «άιινηξίσζε» ή ην «θαθφ».  

 

δ´ 

Η ηαπηφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο αλάκεζα ζηε ζετζηηθή, θιαζζηθή κεηαθπζηθή θαη 

ζηνλ αζετζηηθφ αλζξσπηζκφ θαίλεηαη ινηπφλ ζεηηθά απφ ηε κηά ζηε δηαζηνιή 

Δληεχζελ θαη Δθείζελ θη απφ ηελ άιιε ζηνλ νξηζκφ ηνπ Δθείζελ ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα εζηθήο δενληνινγίαο. Τελ ίδηα ηαπηφηεηα δηαπηζηψλνπκε θαη αξλεηηθά, άλ 

αλαινγηζηνχκε φηη θη νη δπφάληηιήςεηο αληηκεησπίδνπλ, αλ θαη κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ, 

ηελ ίδηα ινγηθή δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηελ εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ «θαθνχ». Τν 

πσο ε «θαιή» αλζξψπηλε θχζε έπεζε ζην «θαθφ», θαη κάιηζηα πνιχ ζπρλά κε 

απξνθάιππηε αξέζθεηα, είλαη γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ εμ 

ίζνπ αλεμήγεην φζν θαη γηά ηνπο ζενιφγνπο, νη φπνηνη άιισζηε επί αηψλεο 

παηδεχηεθαλ γηα ηε ζεκειίσζε κηάο πεηζηηθήο ζενδηθείαο, είλαη ζην έπαθξν δπζρεξήο 

ε αηηηνιφγεζε ηνπ θαθνχ ζ' έλαλ θφζκν δεκηνπξγεκέλν απφ έλαλ παλάγαζν Θεφ. Οη 

καρεηηθνί νπαδνί ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ ππεξληθνχλ, αλ φρη ινγηθά, πάλησο 

ςπρνινγηθά, ηε δπζθνιία αξλνχκελνη ζπρλά λα ζεσξήζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ψο 

πιήξεηο αλζξψπνπο θαη θξαηψληαο κ' αχηφλ ηνλ εθιεθηηθφ ηξφπν άζπηιε ηελ Ιδέα ηνπ 

Άλζξψπνπ. Τν ίδην θη νη ζενιφγνη: θνξηψλνληαο φια ηα θαθά ζηηο κεραλέο ηνπ 

Γηαβφινπ ιεζκνλνχλ φηη θαη εθείλνο «έμ αγγέισλ εμέπεζε». Άθξηβψο ε αδπλακία 

ηθαλνπνηεηηθήο εξκελείαο ηεο πηψζεο νδεγεί, θαη ηηο δπφ θνξέο, απφ ελζηηθηψδε 

αληίδξαζε, ζηελ άξλεζε ζπκπεξίιεςεο ηνπ αληηπάινπ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηδεψδνπο θαη 

καδί ζηελ ειπίδα ηνπ παξαδείζνπ.  

Ο αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο πνπ βγαίλεη απν ηε ζρνιή ηνπ εγειεηαληζκνχ, επηρεηξεί λα 

παξαθάκςεη παξφκνηεο δπζθνιίεο ηνλίδνληαο ηελ ηζηνξηθή θαί θνηλσληθή 

δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Η δηαδηθαζία ηνχηε έρεη βέβαηα ην ιδεολογικό 

πιενλέθηεκα, φηη ζπγθαιχπηεη θάησ απφ ηελ «αληηκεηαθπζηθή» γιψζζα ηεο 

θνηλσληνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηηο παξαπάλσ δνκηθέο παξαιιειφηεηεο 

κε ηελ θιαζζηθή κεηαθπζηθή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο πεξηζζφηεξν αλακαζά ην 

θεληξηθφ καο πξφβιεκα παξά ην ιχλεη. Η αηαμηθή θνηλσλία, ηεο νπνίαο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζέινπλ αθξηβψο λα θαηαδείμνπλ νη θνηλσληνινγηθέο θη 

νηθνλνκνινγηθέο αλαιχζεηο, είλαη ινγηθά αδχλαηε, αλ δελ γίλεη δεθηφ φηη νη άλζξσπνη 

είλαη, αλ φρη ελεξγεία, πάλησο δπλάκεη θνηλσληθνί θαη έιινγνη (κε ηελ εζηθή έλλνηα 

ηνπ φξνπ), δει. απαιιαγκέλνη -ππφ νξηζκέλεο, έζησ, ζπλζήθεο- απφ ηελ νξκή 

θπξηάξρεζεο ησλ άιισλ ζε κεγάιε ή κηθξή θιίκαθα, κε ηνχην ή εθείλν ηνλ ηξφπν. 

Φσξίο ηελ έζησ δπλεηηθά «θαιή» αλζξψπηλε θχζε δελ κπνξεί λα εδξαησζεί ην 

βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο' αθνχ νκσο ε έιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζεσξείηαη απφ ηελ 

έζραηνινγηθή ηζηνξηθή θαηαζθεπή ηνπ εγειεηαληζκνχ θαη ηνπ καξμηζκνχ ψο 

αλαγθαία θη αλαπφθεπρηε, έμ ίζνπ αλαγθαία θη άλαπφθεπρηε γίλεηαη ε απνδνρή ηεο 

«θαιήο» αλζξψπηλεο θχζεο, πνπ κφλε απηή, άιισζηε, δηθαηψλεη εζηθά θαη ινγηθά 

ηφζν ηελ θαηαγγειία ηεο «αιινηξίσζεο» φζν θαη ηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα γηά ηελ 

νξηζηηθή ηεο άξζε. Τν ηζηνξηζηηθφ ζηνηρείν δελ ακβιχλεη ινηπφλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

επηζεκάλακε, παξά εθπιεξψλεη κηά ηδενινγηθή ιεηηνπξγία πνπ είρε ήδε ζπλεηδεηά 

εθπιεξψζεη ζηνλ Herder θαη ζηνλ Hegel. Οη κνξθέο ηεο «αιινηξίσζεο» παίξλνληαη 

εδψ απφ ηελ ηζηνξηζηηθή ζεψξεζε ζηα ζνβαξά θαη ηαμηλνκνχληαη ζε κηάλ αληνχζα 

θιίκαθα απνηεινπκέλε απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο Ιζηνξίαο. Η ηδενινγηθή πξφζεζε 

είλαη λα δεηρηεί φηη ε Ιζηνξία νδεγεί ζηελ ειεπζεξία κέζα απφ ηελ «αιινηξίσζε» ηελ 

ίδηα: ηη ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζεί ζηελ ειεπζεξία, αλ ην ίδην ην ζηνηρείν πνπ ηελ 

αληηζηξαηεχεηαη, δει. ε εθκεηάιιεπζε θη ε «αιινηξίσζε», νδεγεί ζηαδηαθά, αιιά κε 



καζεκαηηθή βεβαηφηεηα, ζ' απηήλ - αλ ν ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο θάλεη αλαγθαίν ηνλ 

ζνζηαιηζκφ; 

Ο ηζηνξηθηζκφο ρξεζηκεχεη θαηά βάζνο φρη γηα λα επηζηεκνληθεχζεη ηε ζεσξία γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε, παξά αθξηβψο γηα λα δείμεη φηη νη δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο 

«αιινηξίσζεο» είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βήκαηα πξνο ηελ πξαγκάησζε ηεο θχζεο 

απηήο. Όλ θαη Γένλ, πξαγκαηηθφηεηα θαη επρή ζπγρένληαη θαη πάιη εδψ, γηαηί θαη 

πάιη πξνυπνηίζεηαη έλα Δθείζελ, έλα ηέξκα ηεο Ιζηνξίαο, πξνο ην νπνίν νδεγεί 

ζέινληαο θαη κε ε ηζηνξηθε θίλεζε. Σην ηέξκα ηεο Ιζηνξίαο ζπκπίπηεη εθείλν πνπ γηα 

ηνλ ζεκεξηλφ παξαηεξεηή απνηειεί ρξνληθφ Δθείζελ κε εθείλν πνπ απνηειεί ην 

Δθείζελ ηνπ ζεκεξηλνχ «αιινηξησκέλνπ» αλζξψπνπ, δει. ηελ «αιεζηλή» θχζε ηνπ. 

Η ηζηνξηζηηθή ζέζε ηνπ αζετζηηθνχ αλζξσπηζκνχ δηαηείλεηαη επί πιένλ, φηη ζην 

βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο ε αλζξψπηλε θχζε ζα πξαγκαηψζεη ηνλ εαπηφ ηεο φπσο 

απηφο έρεη ζην κεηαμχ πινπηηζηεί απφ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ γελλήζεθε ζηα 

πξνγελέζηεξα ηζηνξηθά ζηάδηα: εθεί βιέπεη ην απψηεξν λφεκα ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ 

θαη ην θέξδνο απφ ηα ήδε ππεξληθεκέλα βάζαλα. Τν πφζε ηδεαιηζηηθή κεηαθπζηθή 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηε δήζελ επηζηεκνληθφηεηα ηνπ ηζηνξηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν κηιάκε, 

δείρλεηαη αθξηβψο ζηφ ζεκείν απηφ. Πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη αλζξψπηλεο αξεηέο ή 

δεμηφηεηεο πνπ γελλήζεθαλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ζπγθξνχζεηο, δει. 

κέζα ζε ηνπηθά θαη ρξνληθά θαζνξηζκέλεο «αιινηξηψζεηο», θαινχληαη ηψξα λα 

δηαδξακαηίζνπλ ξφιν -θαί κάιηζηα ζεκαληηθφ- ζε κηά θνηλσλία απνθαζαξκέλε απφ 

φιε ηελ θφπξν πνπ έζξεςε ην ξφδν ηνπ πνιηηηζκνχ. Η θφπξνο θαζαίξεηαη, αιιά ην 

ξφδν δηαθπιάζζεηαη. 

Απηή ε νληνπνίεζε ηνχ πλεχκαηνο ζην ηέξκα ηνπ καξμηζηηθνχ ηζηνξηζκνχ ζα ήηαλ 

αδχλαηε, αλ δελ είρε, έζησ θαη κε ππεθθπγέο, πξνυπνηεζεί ε νιφηκεηε, έιινγε θαη 

θαιή αλζξψπηλε θχζε, αλ δελ είρε ζενπνηεζεί ν Άλζξσπνο, θη αλ δελ είραλ έηζη 

παξαιεθζεί νη ελλνηνινγηθέο δνκέο ηεο θιαζζηθήο κεηαθπζηθήο. Ηηαλ εχθνιν γηα 

ηνλ θνηλσληνιφγν θαη ηζηνξηθφ Marx λα νξίζεη ηνλ άλζξσπν, αθνχ πξψηα ηνπ 

εγγπήζεθε εζραηνινγηθά ην βαζίιεην ηεο έιεπζεξίαο, ζαλ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ 

ηνπ ζρέζεσλ. Γηα ηνλ κεηαθπζηθφ θαη εζηθνιφγν Marx ήηαλ φκσο αδηαλφεην, φηη ν 

άλζξσπνο ίζσο λα κελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ην ζχλνιν ησλ ιεγφκελσλ 

«αιινηξηψζεσλ» ηνπ. 

 

ε´ 

Σπκπιεξψλσ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ γηα ηελ παξαιιειφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο 

αλάκεζα ζηελ θιαζζηθή κεηαθπζηθή θαη ζηνλ αζετζηηθφ αλζξσπηζκφ 

ππνγξακκίδνληαο φηη ν δεχηεξνο κπνξεί εμ ίζνπ θαιά φζν θαη ε πξψηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ηδενινγηθφ φπιν εκπέδσζεο θαη δηθαίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

θπξηαξρίαο. Μνλάρα ε ηδενινγηθήο πθήο ζχγρπζε αλάκεζα ζε ελλνηνινγηθή δνκή θαη 

πεξηερφκελν κηάο θνζκνζεσξίαο κπνξεί λα γελλήζεη ηελ απφ επηζηεκνληθή απνςε 

αθειή απνξία, πψο είλαη δπλαηφ κηά θνζκνζεσξία λα επαγγέιιεηαη ηελ θαζνιηθή 

απειεπζέξσζε θαη πξαθηηθά λα κεηαθξάδεηαη ζε λέεο θπξηαξρηθέο ζρέζεηο. Κη 

αληίζηξνθα: κφλν ε ινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία κάο 

επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην, ζπλεζηζκέλν άιισζηε, ηζηνξηθφ θαηλφκελν. 

Άθνχ ν αζετζηηθφο αλζξσπηζκφο θαηά ην πεξηερφκελν ηνπ επαγγέιιεηαη ηελ 

απειεπζέξσζε, απηφ ζεκαίλεη πσο φρη ην πεξηερφκελν ηνπ παξα ε ελλνηνινγηθή ηνπ 

δνκή επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ (ή ηελ θαηάρξεζε ηνπ, φπσο ιέλε νη «πάληα 

πξνδνκέλνη» ξνκαληηθνί νπαδνί ηνπ) κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε θαη δηθαίσζε κηάο λέαο 

θπξηαξρίαο. Δίπακε φηη ην άλαιινηξίσην Δθείζελ ρξεζηκεχεη ζαλ ππμίδα ζεσξεηηθή, 

δει. ζαλ πεγή δενληνινγίαο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ «αιινηξησκέλνπ» Δληεχζελ ηεο 

άλζξψπηλεο χπαξμεο. Τν Δθείζελ είλαη ε Ιδέα ηνπ Αλζξψπνπ, ην Δληεχζελ είλαη ν 



εκπεηξηθφο άλζξσπνο. Η λέα θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ηδενινγηθά αθξηβψο ζην φηη ε 

δηάζηαζε Δθείζελ θαη Δληεχζελ κε ηελ ηαπηφρξνλε ππνηαγή ηνπ δεχηεξνπ ζην πξψην, 

επηηξέπεη, δηθαηψλεη θαη κάιηζηα επηβάιιεη θάζε ζηηγκή ηε ζπζία ηνπ εκπεηξηθνχ, 

«αιινηξησκέλνπ» αλζξψπνπ ζηνλ αδεθάγν, φπσο μέξνπκε ζήκεξα, βσκφ ηεο Ιδέαο 

ηνπ Άλζξψπνπ. Κπξίαξρνο είλαη φπνηνο ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη αξθεηά 

ηζρπξφο, ψζηε λα απνθαζίδεη δεζκεπηηθά, ηη ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλα ε Ιδέα ηνχ 

Αλζξψπνπ γηα ηνλ εκπεηξηθφ άλζξσπν, δει. ηη ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ηνπ 

επηβάιιεη. Η δξαζηηθή απφξξηςε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ-κεδεληζκνχ, δει. ε έμαξζε ηνπ 

λνήκαηνο ηεο δσήο θαη ε θιίκαθα ησλ αμηψλ κεηαηξέπνληαη εδψ, φπσο θαη ζηελ 

παιηά κεηαθπζηθή, ζε βάζεηο ηεο θπξηαξρηθήο λέαο θνζκνζεσξίαο. Ο Άλζξσπνο είλαη 

ε θαηαζθεπή εθείλε πνπ δίλεη ζηηο απνθάζεηο ησλ λέσλ θπξίαξρσλ ππεξπξνζσπηθφ, 

αθιφλεην θχξνο, ην ίδην φπσο ζηνπο παιηνχο ε θαηαζθεπή ηνπ Θενχ. Ο Άλζξσπνο 

γίλεηαη γηα ηνλ άλζξσπν ιχθνο. 

Θα έδεηρλε άγλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδεψλ ζηελ ηζηνξία 

φπνηνο ζα ηζρπξηδφηαλ, φηη ε απνδνρή ηεο Ιδέαο ηνχ Αλζξψπνπ απφ φινπο 

αλεμάξηεηα ζα έιπλε απηνκαηα ην πξφβιεκα ηεο ζπλαγσγήο κηάο επίζεο γεληθά 

απνδεθηήο πξαμενινγίαο θαη δενληνινγίαο απφ ηελ Ιδέα απηή. Γηαηί κεηά ηελ 

θαζνιηθή θαη νξηζηηθή επηθξάηεζε ηεο, κηά ηδενινγία παχεη πηά λα είλαη ελσηηθφο 

δεζκφο, φπσο θαηά κεγάιν κέξνο ήηαλ ζηελ εξστθή επνρή ηεο πάιεο ελαληίνλ ηεο 

παιηάο θνζκνζεσξίαο, θαη γίλεηαη πεδίν κάρεο, φπνπ νη αμηψζεηο θπξηαξρίαο 

πξνβάιινληαη κε ηε κνξθή ηεο αμίσζεο γηά ηελ «αιεζηλή» εξκελεία ηεο. Ο Hobbes 

απέθξνπε ηε ζεκειηψδε ζέζε ηεο αξηζηνηειηθήο παξάδνζεο ζηελ πνιηηηθή 

θηινζνθία, φηη δει. ε αξκνληθή αλζξψπηλε θνηλφηεηα νθείιεη λα ζηέθεη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Νφκνπ, ζέηνληαο ην ακείιεθηνέξψηεκα: πνηφο ζα θξίλεη, πνηφο ζα 

εξκελεχζεη, πνηφο ζα άπνθαζίζεη ηη ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε πεξίπησζε ν 

Νφκνο απηφο; 

Οη κάρεο γηά ηελ «αιεζηλή» εξκελεία ηεο Ιδέαο ηνπ Αλζξψπνπ αλάκεζα ζηνπο 

νπαδνχο ηεο έρνπλ αξρίζεη ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηεο εκθάληζεο ηεο θαη ζην κεηαμχ 

έρνπλ πάξεη έληαζε ηνπιάρηζηνλ εθάκηιιε κε εθείλε ησλ αγψλσλ αλάκεζα ζε Θεφ 

θαη Θεφ ή ζε Άλζξσπν θαη Θεφ. Μηά λεθάιηα ηζηνξηθή ζεψξεζε πξέπεη ινηπφλ λα 

παίξλεη θαη ηελ ηδέα απηή, φπσο θαη φιεο ηηο αλάινγεο, φρη ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, 

παξά λα ηε βιέπεη ζηελ πνιεκηθή ηεο ιεηηνπξγία, ζηνλ ξφιν ηνπ φπινπ γηα ηελ 

αλαηξνπή κηαο θπξηαξρίαο θαη ηελ επηβνιή κηαο λέαο. Τε ιεηηνπξγία απηή δελ 

βιέπνπλ θπζηθά νη πιαησληθνί εξαζηέο ηεο Ιδέαο ηνπ Αλζξψπνπ -ν Fromm αλήθεη 

ηππηθά ζ' απηνχο- πνπ ε θηινδνμία ή ε καηαηνδνμία ηνπο ηθαλνπνηείηαη κ' έλα επξχ 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηνπο θχθινπο ησλ νκνηέρλσλ ή νκνθξφλσλ. 

Τελ μέξνπλ νκσο πνιχ θαιά νη Λέληλ, νη Σηάιηλ θαί νη Μάν, θαη ηζηνξηθά κεηξά πσο 

αυτοί εξκελεχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ Ιδέα ηνπ Αλζξψπνπ. Ώζηφζν θαη νη απινί 

ζεσξεηηθνί εγείξνπλ, έζησ θαη κε ηνλ απλαληζηηθφ ηξφπν ησλ δηαλννπκέλσλ, 

αμηψζεηο θπξηαξρίαο: Όπνηνο δηακαξηχξεηαη ελαληίνλ ηεο «αιινηξίσζεο» ηζρπξίδεηαη 

απηφκαηα νηη μέξεη ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ γηά ηνλ άλζξσπν, θη αθνχ απηφ 

πξνθαλψο δελ ην μέξνπλ φινη (άιιηψο ε αλαθνίλσζε θη ε δηακαξηπξία ζα 

πεξίηηεπαλ), δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ξφιν παηδαγσγνχ θαη νδεγνχ. Άκεζα θαη 

έκκεζα δηαησλίδνπλ έηζη ην παηγλίδη ηεο θπξηαξρίαο αθξηβψο εθείλνη πνπ ιέλε φηη 

ζέινπλ λα ην θαηαξγήζνπλ - ην δηαησλίδνπλ ζην φλνκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ. Η παιηά 

ηζηνξία ζπλερίδεηαη κε λέα κνξθή. Γηαηί νη ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη απφ 

κηά αλζξψπηλε θχζε πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηα ζρήκαηα ηνπ αζετζηηθνχ 

αλζξσπηζκνχ: εθείλε, γηα ηελ νπνία κίιεζε πξηλ απφ είθνζη ηέζζεξηο αηψλεο ν 

Θνπθπδίδεο, ρσξίο ζην κεηαμχ λα δηαςεπζηεί πξαθηηθά.  

 

http://cosmoidioglossia.blogspot.gr/search/label/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82


Παλαγηψηεο Κνλδχιεο 

Η παιηά θαη ε λέα ζεφηεηα 

Δθδ. Σηηγκή 

1978 

(Δκπεξηέρεηαη θαη ζην 'Μειαγρνιία θαη Πνιεκηθή' Δθδ. Θεκέιην) 
 

http://cosmoidioglossia.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82

