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Τα τελευταία χρόνια όλα και πιο συχνά διαβάζουμε σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα 

σχετικά με την κρίση των ανθρωπιστικών αξιών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάθε τόσο εμ-
φανίζονται ως τιμητές της σύγχρονης ανήθικης στάσης ζωής μας, εκείνοι που μεγαλοφώ-
νως κρίνουν τους άλλους χωρίς οι ίδιοι να θέτουν εαυτόν υπό την κρίση των άλλων. 

Ανθρωπισμός σημαίνει σεβασμός για τον Άνθρωπο, για ένα άτομο ανεξαρτήτως ηλι-
κίας, φύλου, θρησκείας ή φυλής. Σημαίνει αναγνώριση της αξίας της προσωπικότητας του 
ανθρώπου. Είναι το κήρυγμα της ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης, της ανοχής των 
απόψεων του συνανθρώπου1. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που πιστεύει στην ικανότητα 
του ανθρώπου να βελτιώσει τις ανθρώπινες σχέσεις, που ρυθμίζει τη ζωή με τη δικαιοσύνη 
αντί της εξουσίας, που είναι διασπαστική, που κάνει τους ανθρώπους να μισούν, να απο-
μακρύνονται ο ένας τον άλλο και να πολεμούν μεταξύ τους. Η εξουσία κάνει να  τους αν-
θρώπους να δυσανασχετούν με τις πεποιθήσεις των άλλων, να στέκουν αδιάλλακτοι σε α-
ντίθετες απόψεις. Ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία, οι προκαταλήψεις είναι απάνθρωπες2. 
Τα στερεότυπα, ο ατομισμός, η απουσία διαλόγου είναι μισάνθρωποι. 

Ο ανθρωπισμός είναι η κοσμοθεωρία που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο -τις ζωές μας, τις 
ανάγκες μας και τις ανησυχίες μας- ως ύψιστης σημασίας.. Αναγνωρίζει τη βαθιά και έντο-
νη διασύνδεση μας με το φυσικό κόσμο και με όλα τα πλάσματα. Ανθρωπισμός είναι έν-
νοια έντονα ηθική. Η πιο βασική αρχή του ανθρωπισμού είναι ότι όλα τα ανθρώπινα όντα 
είναι ίσα σε ηθική αξία και αξιοπρέπεια. 

Με το ανθρωπιστικό προσωπείο, βέβαια, ήδη από τον ΙΕ΄ αιώνα οι Χριστιανοί ήθελαν 
να εκπολιτίσουν τους αμερικάνικους, αφρικάνικους κι ασιατικούς πληθυσμούς. Ο ανθρω-
πισμός κατάντησε πια ένα επιχείρημα, έωλο και θολό, στα χείλη πολιτικών προκειμένου να 
δικαιολογήσουν επεμβάσεις σε ξένες χώρες. Στο όνομα της προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της προστασίας των λαών στρατιωτικές επιχειρήσεις συντηρούνται επί 
δεκαετίες επιτρέποντας τον ανθρωπισμό να εκφυλίζεται σε πολεμικές ιαχές, σε φανατισμό, 
σε πολιτικό επεκτατισμό κι έλεγχο εδαφών και πλουτοπαραγωγικών πηγών.  

Μα και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απουσία σεβασμού στην επιθυμία των 
άλλων μπροστά στην ισχυρογνωμοσύνη του ισχυρού. Η μισαλλοδοξία και η εθνικιστική 
χροιά -που επίσης στέκει μακριά από το σεβασμό- τροφοδοτούν τις μισάνθρωπες πρακτικές 
την επιβολής συμφερόντων ή απόψεων. 

Και η ειρωνεία εμφανίζεται με ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τη στιγμή που στο πεδίο 
των μαχών εμφανίζονται ανθρωπιστικές ιδιωτικές οργανώσεις για την ανακούφιση των 
πληγέντων. Μετά τους βομβαρδισμούς, μετά τις πολεμικές συγκρούσεις και την αποκτή-
νωση των ανθρώπων που μετέχουν -έμμεσα και άμεσα- καταφτάνει η ανθρωπιστική βοή-
θεια. Τα εμπάργκο δεν έγιναν στο όνομα της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού; 

Και στην ίδια απάνθρωπη λογική κινούνται και οι λογής βίαιες αντιδράσεις που δια-
σπούν την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό των κρατών. "Αριστερές" βιαιοπραγίες, κρατι-
κές καταστολές, τρομοκρατικά χτυπήματα και οικονομικός κανιβαλισμός αποτελούν τις 
παρανοήσεις της δημοκρατίας και των ουμανιστικών ορίων που τούτη θέτει. Στο όνομα 
της υπεράσπισης των ταξικών ή εθνικών και κρατικών συμφερόντων χάνεται ανάμεσα σε 
εύηχους φθόγγους και κακόηχες κλαγγές διαμαρτυρομένων και επιτεθέμενων η ουσία του 
ανθρωπισμού: ο σεβασμός. 

 

                                                
1 Φ. Κ. Βώξνπ, Ζ Σερλνινγία, δεκηνύξγεκα ηνπ αλζξώπνπ, ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξσπηζκνύ θαη γεληθόηεξα 
ηνπ Πνιηηηζκνύ, 2002. 
2 George Roeper, , The Importance of Humanism, , 1981. 
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Βέβαια, o όρος «ανθρωπισμός» έχει οικειοποιηθεί από τις πιο ετερογενείς φιλοσοφίες 
και ιδεολογίες και για τον λόγο τούτο δίνει συχνά την εντύπωση μιας ηχηρής μα άδειας 
διατύπωσης. Εύκολα λοιπόν μπορεί να κατανοήσει κανείς την αυστηρή κριτική που έχουν 
ασκήσει στην έννοια του ανθρωπισμού οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι της εποχής μας.  

Ο Μαρξ διακήρυττε το νέο ανθρωπισμό προβάλλοντας ως υπέρτατο αγαθό τη δυνατότη-
τα του ατόμου να αναπτύξει ελεύθερα τα φυσικά του ταλέντα σε μια αταξική και ελεύθερη 
κοινωνία· βασικός προσανατολισμός του ήταν η ευτυχία του ανθρώπου μέσα στην κοινω-
νία κατά την επίγεια ζωή του. Για τον Derrida είναι μία απλή συνάρτηση κοινωνικών και 
γλωσσικών συναρτήσεων, για τον Lacan προσωπικών ψυχολογικών δυνάμεων. Ο  
Foucault  βλέπει τον Άνθρωπο ως το αποτέλεσμα του συνδυασμού απρόσωπων κοινωνικο-
πολιτικο-οικονομικών δυνάμεων. Ο Σαρτρ εκτιμά ότι όλες οι ανθρώπινες αξίες πηγάζουν 
από την αυτονομία του υποκειμένου, το ελεύθερο άτομο· διακηρύττει την απόλυτη ελευθε-
ρία και ευθύνη του ανθρώπου για την ύπαρξή του3. 

Ο Foucault έγραφε για το θάνατο του ανθρώπου ως μια επινόηση της ευρωπαϊκής 
κουλτούρας από τον 16ο αιώνα και μετά4. Και φυσικά ο Γάλλος φιλόσοφος αναφέρεται στο 
πνευματικό κίνημα του ανθρωπισμού, που έχοντας τις ρίζες του στην ελληνολατινική παι-
δεία, αναδύθηκε στην Ιταλία της Αναγέννησης, ανανεώθηκε με τον Διαφωτισμό και κορυ-
φώθηκε στον Κ΄ αιώνα ως επιδίωξη, συχνά ασαφής και αόριστη, κάθε λογής ιδεολογιών με 
συχνά ασύμβατες κατευθύνσεις.  

Σήμερα ο κοινωνικός  ανθρωπισμός πρεσβεύει το ενδιαφέρον για την ευημερία του είδους 
και ταυτόχρονα τη φροντίδα για τη δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικών συνθηκών για όλα 
τα μέλη της Κοινωνίας. Ο δε ηθικός ανθρωπισμός τάσσεται εναντίον κάθε μορφής ολοκληρω-

τισμού, βίας και τρομοκρατίας, εναντίον του ρατσισμού, εναντίον κάθε καταπίεσης των 
πολιτικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Χωρίς αμφιβολία, ευγενείς και υψηλόφρονες επι-
διώξεις. Η σύγχρονη χρήση βίας για την επικράτηση των ιδεών και των οικονομικών συμ-
φερόντων υπονομεύει τις ίδιες τις αξίες του ανθρωπισμού που, υποτίθεται, επιδιώκει να 
περισώσει5.  

Σίγουρα, βέβαια, θα ήταν μοιραίο λάθος να θεωρήσουμε ότι η μεταμοντέρνα περίοδος 
που διανύουμε διατηρεί ακέραιες τις αξίες του ανθρωπισμού. Ο σεβασμός, η αλληλεγγύη 
και η συνεργασία έχουν χαθεί κάπου στη μαγική σφαίρα του ατομισμού, έχουν εξοβελιστεί 
στο περιθώριο του κοινωνικού βίου μπροστά στο κυνήγι του κέρδους. Έτσι, στην ουσία ο 
ατομισμός εμφανίζεται σαν ένα κοινωνικό αντώνυμο του ανθρωπισμού. Μόνο που ο ατο-
μισμός δεν είναι ένα αναίτιο φαινόμενο. 

Και στο σημείο τούτο καλό θα ήταν να υπογραμμίσουμε ότι ενώ η συλλογικότητα δια-
κρίνεται από την υποταγή του ατόμου στις ανάγκες του συνόλου, οδηγώντας το στον κοι-
νωνικό κομφορμισμό, ο ατομισμός στέκεται στην αντιπέρα στάση ως αντώνυμο κοινωνι-
κής συμπεριφοράς. Στην κλιμακωτή όμως εννοιολογική στάση, από το ένα στο άλλο, στέ-
κονται η αλληλεγγύη και η συνεργατικότητα. Και η μεν αλληλεγγύη στέκεται κοντύτερα 
στον ατομισμό, αλλά ουδεμία σχέση έχει μάλλον με τη σύγχρονη μεταμόρφωσή του. Γιατί η 
αλληλεγγύη μπορεί να ξεκινά από το άτομο και να απευθύνεται στο άτομο -ή σε μία μικρή 
ομάδα-, αλλά ξεπερνά τη αδιαφορία, στέκεται στο ύψος των αναγκών του άλλου -έστω κι 
αν γίνεται λόγος για φιλανθρωπία. Η ίδια όμως η αλληλεγγύη επιτίθεται στον κοινωνικό 
κανιβαλισμό των ημερών μας προβάλλοντας μία διαφορετική λογική. 

Ωστόσο, η συνεργατικότητα (η επιθυμία για συνεργασία) απομακρύνεται ακόμα πε-
ρισσότερο από το άτομο. Αφετηρία της είναι το ατομικό κέρδος -ηθικό, κοινωνικό ή οικο-

                                                
3 Εαλ-Πνι αξηξ, Ο Τπαξμηζκόο είλαη έλαο Αλζξσπηζκόο, κηθξ. Κ. ηακαηίνπ, εθδ. Αξζελίδε. 
4 Michel Foucault, The Order of Things 
55  ΒΒααζζίίιιεεοο  ηησσκκόόππννππιιννοο,,    ΟΟηη  ααλληηηηθθάάζζεεηηοο  ηηννππ  ζζύύγγρρξξννλλννππ  ααλλζζξξσσππηηζζκκννύύ,,  ΣΣΟΟ  ΒΒΖΖΜΜΑΑ  2277  //0066//11999999..  
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νομικό- αλλά τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επιτυχία της ομάδας. Η συ-
νεργασία χωρίς να υποβιβάζει το άτομο, χωρίς να το μαζοποιεί, το κάνει αυτόνομο μέλος 
του συνόλου. Η συλλογική επιτυχία θα φέρει την ατομική κατάκτηση, την αναγνώριση. Η 
συνεργασία χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική δράση και ευδοκίμηση, συνηγορεί υπέρ της 
ατομικής καταξίωσης και κοινωνικής προβολής. 

 
Ανθρωπισμός και ατομισμός 

Εχθρός του ανθρωπισμού δεν είναι κανείς άλλος από τον ατομισμό και τον ανταγωνι-
σμό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μετανεωτερικότητα διακρίνεται από πλήρως ατομιστικές 
θέσεις, σε αντίθεση με τη νεωτερικότητα. Ενώ δηλαδή η νεωτερική περίοδος διακρίνεται 
από τις αρχές της συλλογικότητας και της μαζοποίησης, το μεταμοντέρνο προβάλλει τον 
ασύδοτο ατομισμό. Η ατομικιστική λογική διακρίνεται σε κάθε σχεδόν πτυχή του σύγχρο-
νου τρόπου ζωής, αδιαφορώντας για το σύνολο, για το συνάνθρωπο· απαξιώνοντας το φυ-
σικό περιβάλλον σε μια ανθρωποκεντρική ατομική λογική, απεμπολεί κάθε κοινωνική κα-
τάκτηση στο όνομα του προσωπικού κέρδους είτε ως επίδειξης είτε ως οικονομικής επιβο-
λής επί των υπολοίπων. Και η ειρωνεία είναι ότι ο ανταγωνισμός σήμερα προβάλλεται ως 
κυρίαρχη στάση στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Μα τούτος έχει οδηγήσει τις σύγχρο-
νες κοινωνίες στον κανιβαλισμό. 

Η ίδια, βέβαια, η παιδευτική διαδικασία προάγει τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό. 
Και δεν κάνουμε λόγο για συναγωνισμό, αλλά για έναν άκρατο ανταγωνισμό που εκφρά-
ζεται μέσα από τη βαθμοθηρία και επιβάλλεται με το εξετασιοκεντρικό σχολικό σύστημα. 
Ακόμα και οι μαθητικές επιδόσεις εξατομικεύονται, αδιαφορώντας για όλους εκείνους τους 
κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη βαθμολογία των νέων. Οι ατομικές ευθύ-
νες, η προβολή του ατόμου, η απουσία συνεργασίας κι αλληλεγγύης είναι μερικά μόνο συ-
μπτώματα μιας εκπαίδευσης που ακολουθεί τις κανιβαλιστικές πρακτικές μιας κοινωνίας 
που μεταθέτει τις ευθύνες στους άλλους. 

Και σε τούτα έρχεται να προστεθεί και η καθημερινή προβολή από τα κάθε λογής μέσα 
επικοινωνίας. Ο λαϊκισμός, οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις για την τάχα επίλυση προβλημά-

των με το δημόσιο και η άμετρη σκανδαλολογία έρχονται να προβάλλουν το άτομο. Στη-
ρίζουν τις παρεμβάσεις φορέων υπέρ των ατόμων, καθοδηγούν τη λαϊκή σκέψη στην ανα-
ζήτηση τέτοιων λύσεων (είτε αυτές τις ονομάσουμε δωροδοκίες, είτε πολιτικές και δημοσιο-
ϋπαλληλικές παρεμβάσεις). Εξάλλου, τα ίδια τα ΜΜΕ έχουν καλλιεργήσει την αντίληψη 
ότι το άτομο πρέπει με κάθε τρόπο να προβάλλεται σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Ο αυτοε-
ξευτελισμός σε εκπομπές εικονικής πραγματικότητας και σε διαγωνισμούς "ταλέντων", η 
τηλεοπτική εκπόρνευση και ο πειθαναγκασμός συμμετοχής στα τηλεοπτικά δρώμενα είναι 
μερικά μόνο στοιχεία που οδηγούν εν τέλει στην ανθρωπιστική κρίση. 

Η υπερκατανάλωση, από την άλλη, ως μέσο ικανοποίησης ψυχοσυναισθηματικών α-
ναγκών και κοινωνικής προβολής, είναι μία αντι-ανθρώπινη μορφή κατεξοχήν ατομικί-
στικης αντίληψης. Κάθε πολίτης προχωρά σε επίδειξη κατοχής και χρήσης αγαθών, σε τέ-
τοιο σημείο ώστε η έννοια της φτώχειας να έχει καταντήσει πια εντελώς υποκειμενική. Το 
άτομο τίθεται στην πρώτη γραμμή της καταναλωτικής επίδειξης βλέποντας ως ανταγωνι-
στές τους υπολοίπους και μπαίνοντας στον αέναο αγώνα της κτήσης όλο και περισσότερων 
αγαθών. Σε τέτοιο σημείο ώστε ο φετιχισμός του προϊόντος -όπως τον περιέγραψε ο Μαρξ- 
να επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο. Μα, ο καταναλωτικός ατομισμός δεν περιορίζεται 
μόνο στην κοινωνική επίδειξη. Ο καταναλωτής αυτοενεχειριάζεται για την αγορά προϊό-
ντων θεωρώντας ότι τα ενέχυρα, οι πιστώσεις και ο δανεισμός της οικονομικής του ελευθε-
ρίας δε θα επηρεάσουν το υπόλοιπο σύνολο. Ζώντας με την αυταπάτη της απόλυτης ελευ-
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θερίας να διαθέσει εαυτόν όπως επιθυμεί, απομακρύνει κάθε σκέψη από τις επιρροές προς 
το σύνολο που ασκεί ο προσωπικός οικονομικός του εξανδραποδισμός.  

Σήμερα πια ακόμα και οι συλλογικοί φορείς έχουν καταντήσει να λειτουργούν με ατο-
μικίστικα κριτήρια. Τα σωματεία καθώς εμπνέονται από συντεχνιακές λογικές, επιδιώκουν 
λύσεις ή προβάλλουν θέσεις που αφορούν μόνο τον κλάδο τους. Αδιαφορούν αν οι θέσεις 
τους έρχονται σε αντίθεση με το γενικότερο συμφέρον και εξευτελίζουν το λαϊκό στοιχείο 
στο όνομα των σωματειακών κερδών. Κινητοποιήσεις και συγκρούσεις, που προκαλούν 
ρωγμές στην κοινωνική συνοχή, κάνουν φανερό ότι τελικά ο ανθρωπισμός μένει μακριά 
από τις διεκδικήσεις τους. Και, φυσικά, στην ίδια ακριβώς λογική στέκεται κάθε φορέας 
που κοιτάζει μόνο τα του οίκου του. Τα υπουργεία μένουν στη στενή οπτική των αρμοδιο-
τήτων τους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα δικά της στενά γεωγραφικά και διοικητικά όρια. 
Τα δε κόμματα με λαϊκίστικη αντίληψη προσεταιριζόμενα ψηφοφόρους καλλιεργούν κι 
ενισχύουν ατομικίστικες αυταπάτες. 

Και φυσικά αυτός ο ιδιότυπος ατομισμός καταντά να έχει συνέπειες ακόμα και στο φυ-
σικό περιβάλλον. Η υπερκατανάλωση με την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και 
την κατασπατάληση ενέργειας που απαιτεί, τα νέα αγαθά που σύντομα αντικαθιστούν πα-
λαιότερα και τα μετατρέπουν σε απορρίμματα που εναποτίθενται στα θεμέλια του οικοσυ-
στήματος, οι νέες καταναλωτικές διατροφικές συνήθειες που καταστρέφουν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και την πανίδα, διέπονται όλα αυτά από την αδιαφορία για το περιβάλ-
λον. Η μητροκτονία της φύσης φτάνει ως αποτέλεσμα της ίδιας της ατομικής μας δράσης, 
ερχόμενη ταυτόχρονα σε πλήρη αντίθεση με τον Άνθρωπο και την ουμανιστική αρχή του 
σεβασμού προς τον άλλο. 
 
Ανθρωπισμός και δημοκρατία 

Ο ανθρωπισμός είναι μία έννοια τόσο ατομική όσο και συλλογική. Αν και η ελευθερία 
των ανθρώπων να επιλέξουν τη δική τους πορεία είναι υψίστης σημασίας, οι ουμανιστικές 
αξίες αναγνωρίζουν την κοινωνική φύση του ανθρώπου και τη σημασία της σύνδεσης σε 
κοινότητες που βασίζονται στην κοινή ταυτότητα ή τα κοινά συμφέροντα. Αν και μοναχι-

κές ιδιοφυΐες και οι επιχειρηματίες έχουν συμβάλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας, τα με-
γαλύτερα έργα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πνευματικής επίτευξης έχουν υλοποιη-
θεί παρά μόνο με σύνδεση σε ένα κοινό πνεύμα.  

Ωστόσο, ανθρωπισμός δε θα πει ισοπέδωση των ατόμων σε μία πολιτεία! Ο κάθε πολί-
της έχει βέβαια δικαίωμα να ζήσει και ν’ αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του μέσα στα όρια 
που επιβάλλουν σε όλους οι δεσμεύσεις για την ομαλή ομαδική συμβίωση ενός λαού και 
την προκοπή του! Να τον αναπτύξει μάλιστα σύμφωνα με το φυσικό του, ακατέργαστο, 
γιατί μόνο έτσι μπορεί και τον ψυχικό του κόσμο να δουλέψει βαθύτερα και στην πιο με-
γάλη απόδοση να φτάσει! Από την άποψη δηλαδή του δικαιώματος για τη συντήρηση και 
στην ελεύθερη ανάπτυξη της υλικής και πνευματικής τους ζωής όλοι είναι ίσοι. Η ισότητα 
όμως αυτή δεν εξαφανίζει της διαφορές ανάμεσα στα άτομα, διαφορές ως προς την ψυχο-
σύσταση και ως προς τις ικανότητες και τη δυναμικότητα του καθενός. Αναγκαία συνέπεια 
των διαφορών αυτών σε μια πολιτεία καλά οργανωμένη είναι ο καθένας να παίρνει μέσα 
σ’ αυτή τη θέση που του έχει ορίσει το φυσικό του και όχι η κοινωνική και οικονομική θέση 
του σπιτιού του, και στις ηγετικές θέσεις σε όλους τους κλάδους της δημόσιας ζωής ν’ ανε-
βαίνουν εκείνοι που πραγματικά αξίζουν γι’ αυτές. Συνέπεια δηλαδή είναι η σωστή ιεραρ-
χία των προσωπικών αξιών, ιεραρχία που όχι μόνο αναγνωρίζει ο κάθε πολίτης, παρά θα 
βοηθά στο στήσιμό της6. 

                                                
6 Φ. Κ. Βώξνπ, ό.π.. 
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Η δημοκρατία είναι μία έννοια βαθιά συνδεδεμένη με τον ανθρωπισμό. Και αυτή προ-
ϋποθέτει το σεβασμό, τη συνεργασία, την ελευθερία να αποφασίζει το άτομο για το παρόν 
και το μέλλον του, να κρίνει και να διαμορφώνει τη στάση του χωρίς επιβολές. Μακριά 
από λογικές ατομισμού κι αποκλειστικής εξυπηρέτησης ατομικών συμφερόντων -
κοινωνικών ή οικονομικών- η δημοκρατία αναγνωρίζει στο άτομο το δικαίωμα να βελτιώ-
νεται και να συνεισφέρει με τις δυνάμεις του στη βελτίωση της ίδιας της κοινότητας. Κάθε 
έννοια ατομικής εξέλιξης σε βάρος των άλλων είναι και αντιδημοκρατική και απάνθρωπη. 

Η δημοκρατία σε τελική ανάλυση ως πολιτικό σύστημα διασφαλίζει την κοινωνική γα-
λήνη και ομαλότητα, την ατομική και κοινωνική πρόοδο, που είναι προϋποθέσεις του αν-
θρωπισμού. Μεταξύ των πολιτών υπάρχει συνεργασία και αλληλοσεβασμός· επιλύονται 
αρμονικά και ειρηνικά οι διαφορές, εφόσον η δημοκρατία στηρίζεται και ευνοεί το διάλο-
γο. Προάγει την πνευματική και ηθική καλλιέργεια με ανθρωπιστικά ιδεώδη και προβάλ-
λει τον άνθρωπο ως υπέρτατη αξία και το σεβασμό των δικαιωμάτων ως καθολικό τρόπο 
ζωής. 

Η δημοκρατία, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένα πολίτευμα, αλλά η ανθρωπιστική νοο-
τροπία και ο ουμανιστικός τρόπος ζωής. Και δίπλα σε τούτα η πολιτική συνείδηση, για την 
ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά προβλήματα και η κοινωνική αγωγή που εκδη-
λώνεται ακόμα και στα πιο ασήμαντα πράγματα της καθημερινής ζωής.  

Κρίση στη δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από την ανθρωπιστική κρίση. Αν η δημο-
κρατία αποτελεί την απόληξη του ανθρώπινου πολιτισμού7, ο ανθρωπισμός την απόληξη 
της κοινωνικής μας συμπεριφοράς. 
 
γγιιαα  μμίίαα  άάλλλληη  ααννθθρρωωππιισσττιικκήή  ππααιιδδεείίαα  

Ένα νέο μορφωτικό ιδεώδες, που δε στοχεύει πλέον στον ιδεαλιστικό ουμανισμό, αλλά 
στην καλλιέργεια της αυτόνομης προσωπικότητας του Ανθρώπου πρέπει να μορφοποιηθεί 
σταδιακά. Η φράση studio humanitatis, με την οποία ο Κικέρωνας είχε περιγράψει την παι-
δευτική αξία της κλασσικής γραμματολογίας, χρησιμοποιείται και πάλι για να περιγράψει 
τις σπουδές μέσω των οποίων πραγματώνεται το νέο αυτό ιδεώδες8.  

Οι Ευρωπαίοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο αξιακό μετασχημα-
τισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει η αποσύνθεση των παλαιών προτύπων ανθρώπινων κοινω-
νικών σχέσεων και η διαμόρφωση μιας κοινωνίας που αποτελείται από μια κατά τα άλλα 
ασύνδετη συνάθροιση εγωκεντρικών ατόμων τα οποία επιδιώκουν μόνο τη δική τους ικα-
νοποίηση (είτε αυτή αποκαλείται κέρδος, ηδονή ή αλλιώς πως)»9. Το νέο ιδεολογικό κλίμα 
δεν ευνοεί προφανώς ούτε τα κλασικά γράμματα, ούτε τον παραδοσιακό ανθρωπιστικό 
προσανατολισμό της γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος φαντάζει παράταιρος και ξεπερασμέ-
νος. Είναι όμως ανάγκη μέσα στις νέες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες να αναπτυχθεί ένας 
νέος ευρωπαϊκός ουμανισμός με βασική αναφορά στις αρχές του. 

Και βέβαια η αρχαιοελληνική γραμματεία από μόνη της δεν αρκεί. Οφείλει να ε-
μπλουτιστεί με τις επιστημονικές εξελίξεις των κοινωνικών επιστημών, της εθνολογίας, της 
νομικής και των πολιτικών επιστημών, προκειμένου να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη. 

Τα αρχαία ελληνικά φυσικά κυριαρχούν στο σχολικό πρόγραμμα της εξαετούς μέσης 
εκπαίδευσης. Σήμερα παρατηρούμε πως μέσα στο άναρχο και ασύνδετο πρόγραμμα, οι 
ουμανιστικές αξίες δε γίνονται κτήμα των νέων. Ενώ στο αναλυτικό πρόγραμμα έχει προ-

                                                
7 Άγγεινο Σεξδάθεο, Έιεγρνο ηεο δεκνθξαηηθήο ηδέαο. 
8 Γεκήηξεο Μαηζαίνπ, Αλζξσπηζκόο θαη Σερλνινγία, ζθέςεηο γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηηο πξννπηηθέο ππέξβα-
ζεο ελόο δηαρξνληθνύ δηιήκκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
9 E. Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ Άθξσλ. Ο ζύληνκνο Δηθνζηόο Αηώλαο 1914-1991, εθδ Θεκέιην, Αζήλα 1997, ζει. 
32. 
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στεθεί ένας αξιόλογος όγκος της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, τούτη μένει κενή 
γράμματος· μία ακόμα στείρα και ανώφελη γνώση, ακατανόητη από τους μαθητές στην 
ουσία της. 

 
Ο ανθρωπισμός όμως ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαία κλασική γραμματολογία, α-

ποτελεί την αδιαπραγμάτευτη ιδεολογία της αδιαφορώντας για όλες τις άλλες επιστήμες 
που έχουν ως κέντρο τους τον Άνθρωπο. Ο ανθρωπισμός, λοιπόν, στην εκπαίδευση δεν 
μπορεί να μένει κενός περιεχομένου ή απαρχαιωμένη μεταφορά γνώσεων από τα κλασσικά 
κείμενα.  

Είναι ανάγκη πια το ανθρωπιστικό περιεχόμενο του νέου σχολικού προγράμματος να 
ξεφύγει από τη στείρα αποστήθιση των κλασσικών μελετών. Οι ουμανιστικές αξίες είναι 
υποχρέωσή μας να μεταλαμπαδευτούν δημιουργικά και βιωματικά στους μαθητές. Και η 
μεταφορά αυτή δεν μπορεί να γίνει με κλειστή διδακτική μέθοδο. Η στειρότητα της μελέτης 
των αρχαιοελληνικών κειμένων εμποδίζει την ανάπτυξη του νου και κουράζει το εφηβικό 
πνεύμα. Η ανδρεία, η τιμή και η αρετή μένουν στη σκέψη του ως ουσιαστικά Α΄ και Γ΄ κλί-
σης και όχι ως ουσία. Ο σεβασμός και η φιλοξενία μεταφορτώνονται σε επεισόδια της Ο-
δύσσειας που δε χρειάζονται ανάλυση, αφού δεν καλλιεργούνται τέτοιες αναζητήσεις. 

Έτσι, γίνεται φανερή η πίεση για το μετασχηματισμό της ανθρωπιστικής ύλης του σύγ-
χρονου σχολείου. Η συνεργασία δεν αποτελεί μία γνώση ούτε μία δεξιότητα που πρέπει να 
αναπτυχθεί. Είναι μία στάση ζωής και ως τέτοια πρέπει να διδαχθεί βιωματικά. Μέσα από 
ομαδικές εργασίες, μέσα από κοινές εκδηλώσεις δημιουργικών περιπάτων και περιηγήσεων 
σε αξιοθέατα και τοπία φυσικού κάλλους η συνεργατικότητα θα μετατραπεί σε συνεργασία. Η 

συνοχή στη μικρή κοινότητα του σχολείου θα μετεξελιχθεί σε κοινωνική συνοχή. Και όλα 
αυτά χωρίς να χάσει ο έφηβος ούτε την ατομική του υπόσταση μαζοποιημένος, ούτε όμως 
και να ανταγωνίζεται τους συμμαθητές του. 

Και ας τονίσουμε ότι η παιδευτική διαδικασία δεν έχει ανάγκη μόνο τη συνεργασία. Ο 
διάλογος είναι εκείνο το μέσο που θα φέρει κοντά τους μαθητές. Μιλάμε όμως για ένα διά-
λογο ανοιχτό, για ένα διάλογο μεταξύ των μαθητών χωρίς τη διαμεσολάβηση του δασκά-
λου. Οι κλειστές ερωτήσεις αποτελούν διαλογική φενάκη. Η ουσία της καλλιέργειας των 
ανθρωπιστικών αξιών βρίσκεται μέσα στις ανοιχτές ερωτήσεις, όπου ο δάσκαλος δεν ξέρει 
πού θα οδηγήσουν, δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν· γνωρίζει μόνο ότι θα οδηγήσουν στην 
αμφισβήτηση και την κρίση. 

Η ουσιαστική όμως ανθρωπιστική εκπαίδευση -χωρίς να μειώνει τη σημασία των θετι-
κών ή τεχνολογικών διδακτικών αντικειμένων, αλλά σε αρμονική συνάρτηση και σε διαλε-
κτική σχέση μαζί τους- δεν μπορεί να μένει ανθρωποκεντρική. Ο ανθρωποκεντρισμός ως 
αντίληψη είναι απάνθρωπος. Οδηγεί στην αδιαφορία για τη φύση, για το οικοσύστημα και 
αναπτύσσει μονόπλευρες πρακτικές σε βάρος της φύσης. 

Ο Αριστοτέλης σημειώνει πως είναι η φύση του ανθρώπου να έχει την επιθυμία να μά-
θει. Και ο ανθρωπισμός τονίζει ακριβώς την αξία της ελεύθερης σκέψης, της καλλιτεχνικής 
δημιουργικότητας, ενθαρρύνει την περίεργη κι εκτός κοινωνικών στερεοτύπων φαντασία 
του εξερευνητή, υποστηρίζει την εφευρετικότητα χωρίς περιορισμό, προωθεί την πτήση της 
φαντασίας του ποιητή. Ο ανθρωπισμός είναι λογικός και αδογμάτιστος. Υποστηρίζει την 
ελεύθερη έρευνα σε όλες τις μορφές της και αντιτίθεται σε όλες τις μορφές της λογοκρισίας. 
Αναγνωρίζει την επιστημονική μέθοδο ως την πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική για 
την απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στην αξία της τέ-
χνης, της μουσικής, της λογοτεχνίας και των άλλων τρόπων της πολιτιστικής έκφρασης 
προκειμένου να φέρει τους ανθρώπους στην αναγνώριση των μορφών την αλήθειας, της 
διαφορετικής οπτικής των πραγμάτων. 
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Ο ανθρωπισμός εκφράζει την ελευθερία της έρευνας. Ο ανθρωπισμός πιστεύει σε ένα 
ελεύθερο μυαλό που είναι σε θέση να ψάξει και να κρίνει γεγονότα, καταστάσεις, πρόσωπα 
και ιδέες. Αυτή είναι βέβαια και η μορφιά της δημοκρατίας που λειτουργεί με ουμανιστι-
κές αρχές: επιτρέπει στον πολίτη: να εγείρει ζητήματα, να συζητήσει, να υποστηρίξει, να 
διαφωνήσει με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες του άλλου. Είναι αντιδημοκρατικό να αρ-
νηθούμε σε κανέναν να αμφισβητεί, να ρωτήσει. Η αληθινή δημοκρατία δε θέτει ετικέτες 
λάθους στα πρόσωπα μόνο και μόνο επειδή κάποιος διαφωνεί.  

Η πεισματική παρουσία του διλήμματος ανθρωπιστική παιδεία ή τεχνική εκπαίδευση 
στην ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ασφαλώς δηλωτική της παρατεινόμενης 
αδυναμίας να δοθεί οριστική απάντηση στο ουσιώδες αυτό ζήτημα. Ένα δίλημμα που ξεκι-
νά ήδη από το μεσαιωνικό ουμανισμό. Καθώς όμως διανύουμε την περίοδο της ύστερης 
νεωτερικότητας, το δίλημμα εμφανίζεται υπό νέους όρους. Τους νέους όρους διαμορφώνει 
κατ’ αρχάς η έκρηξη και κυρίως η υφή της νέας επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας. 
Η συναίρεση επιστήμης και τεχνολογίας αναβαθμίζει περαιτέρω την τεχνολογική γνώση σε 
τεχνο-επιστήμη, σε αναβαθμισμένη πνευματικά δηλαδή μορφή γνώσης, και συνεπώς νομι-
μοποιεί και ισχυροποιεί τη διεκδίκηση της αυτόνομης παρουσίας της στο σχολικό πρό-
γραμμα της γενικής εκπαίδευσης10.  

Σκοπός της γενικής παιδείας είναι η ολόπλευρη πνευματική καλλιέργεια  την οποία 
σηματοδοτούν η συνολική θεώρηση των πραγμάτων, η κριτική σκέψη, η ικανότητα ανάλυ-
σης και γενίκευσης, η ευθυκρισία, αλλά και η δεκτικότητα απέναντι στις νέες ιδέες. 
 
ααννθθρρωωππιισσμμόόςς  κκιι  εεππιισσττήήμμηη  

Από την άλλη, βέβαια, η επιστήμη και η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο με νέες ιδέες 
καλούμαστε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Πρόκειται για την ανακατασκευή των πα-
λιών συνηθειών και συμπεριφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η ευτυχία και η ευημερία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, η υλοποίηση της καλής ζωής για τον εαυτό του και τους άλλους. Κατά 
συνέπεια, αυτή η νέο-ανθρωπιστική δήλωση προσφέρεται ως μια εποικοδομητική συμβολή 

στην πλανητική κοινότητα11. 
Η επιστημονικοτεχνική πρόοδος ανοίγει το δρόμο για  τη δημιουργία αφθονίας υλικών 

αγαθών και τη λήξη του αγώνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων για τη βιολογική επιβίω-
ση των ανθρώπων. Όμως η ειρωνεία της ιστορίας έγκειται στο γεγονός ότι αυτές οι τεράστιες δυνα-
τότητες δε χρησιμοποιούνται ως μέσο για την εξάλειψη της πείνας, για τη θεραπεία των διάφορων 
ασθενειών, για το ξεπέρασμα της φτώχιας και της αθλιότητας στις οποίες είναι καταδικασμένα 
εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη μας, αλλά ως μέσο για τη δημιουργία όπλων μαζικής κα-
ταστροφής. Την ίδια στιγμή που η πληροφορική παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών 
μορφών επικοινωνίας, όλο και περισσότερο δυναμώνει η εξατομίκευση της κοινωνίας, η αποξένωση 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Το φαινόμενο της μοναξιάς και οι ψυχικές διαταραχές που συνδέο-
νται μ' αυτό είναι μία ακόμη πτυχή της μετανεωτερικής βαρβαρότητας. Ο καταναλωτικός παρά-
δεισος, το καύχημα της «οικονομίας της αγοράς» αποτελούν φτηνά υποκατάστατα της έλλειψης 
ιδανικών, της πνευματικής και πολιτιστικής φτώχιας των μικροαστών. Η έλλειψη κοινωνικού ιδα-
νικού, η απώλεια του νοήματος της ζωής οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών, στην 
εξάπλωση της βίας και της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στη νεολαία, η οποία σαν βαρόμετρο αντα-
νακλά την παρακμή της κοινωνίας12. 

                                                
10 Γεκήηξεο Μαηζαίνπ, ό.π. 
11 Paul Kurtz, Neo-Humanism statement of secular principles and values: personal, progressive and planetary. 
12 Μ. Γαθέξκνπ θαη Ρ. άαλη, Δπηζηήκε θαη αλζξσπηζκόο, 1992. 
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Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή στην Ιστορία της Ανθρωπότητας προβάλλει 
η ανάγκη εναρμόνισης της δύναμης που εγκλείει η τεχνολογία και η επιστήμη με τη δύνα-
μη ψυχής που χρειάζεται ο άνθρωπος, για να υπηρετεί τον Ανθρωπισμό και να εδραιώνει 
τον ευρύτερο Πολιτισμό13. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η τεχνολογία και η επιστήμη με 
την ευεργετική αξιοποίηση των πεδίων της να τεθούν στην υπηρεσία του Ανθρώπου και 
του συν-Ανθρώπου του. Να στραφούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του με έργα κοι-
νής ωφέλειας, σε νοσοκομεία, σε βιομηχανίες, σε μεταφορές…  

Η ανθρωπιστική όμως στροφή της επιστήμης δεν έχει να κάνει μόνο με συσκευές και 
προϊόντα ανθρωποκεντρικής κατεύθυνσης. Η νέα ουμανιστική στροφή έχει να κάνει με 
την ουσία των επιτευγμάτων, με τις συνέπειές τους στον κοινωνικό βίο και το φυσικό περι-
βάλλον, με την πορεία στην οποία θα στρέψουν την ανθρώπινη κοινότητα. Η επιστημονι-
κοτεχνική πρόοδος άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την άμεση φυσική ε-
ξάρτηση και συνέβαλε στη δημιουργία τεράστιων δυνατοτήτων μετασχηματισμού του φυσικού 
περιβάλλοντος. Αυτή η αρπακτική, χρησιμοθηρική σχέση της κοινωνίας απέναντι στη φύση οδηγεί 
στην καταστροφή των ίδιων των βιολογικών προϋποθέσεων ύπαρξης της κοινωνίας, απειλεί να ε-
ξαφανίσει την ανθρωπότητα (οικολογική καταστροφή) και όλο το οικοσύστημα που την περιβάλλει. 

Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η αυταπάτη της «καθαρής επιστήμης» τόσο περισσότερο τα προ-
ϊόντα, τα αποτελέσματα της επιστημονικής δημιουργίας μετατρέπονται σε τεράστιες ακυβέρνητες 
δυνάμεις, οι οποίες απειλούν να καταστρέψουν τον ίδιο το δημιουργό τους, θέτουν υπό αμφισβήτη-
ση την επιβίωση της ίδιας της ανθρωπότητας. Για πρώτη φορά μπροστά στην ανθρωπότητα τίθεται 
το ερώτημα: μετάβαση σε ένα ριζικά νέο τύπο κοινωνικής ανάπτυξης, όταν η ανθρωπότητα θα κυ-
ριαρχεί πάνω στα αποτελέσματα της ίδιας της δημιουργίας ή καταστροφή, ολοκληρωτική εξόντω-
ση14. 

 

                                                
13 Φ. Κ. Βώξνπ, ό.π. 
14 Μ. Γαθέξκνπ θαη Ρ. άαλη , ό.π. 
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